
  Reguleringsplan for Auli skole og idrettshall 
 

 

 

 

 

SAMMENDRAG AV INNSPILL OPPSTART AV PLANARBEID DATERT 07.01.2020 

 

Innspill nr.                                           Avsender: 
1. Hafslund Nett 
2. Bane Nor 
3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
4. Ruter AS 
5. Mona Stensrud 
6. Jon Ivar Skiftun 
7. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
8. Auli skole v/rektor 
9. Akershus fylkeskommune 
10. Statens vegvesen 
11. Øystein Nygaard 
12. Marit Nygaard 
13. Inger Bolstad 
14. Beboere i gnr 201 
Begrenset varsling av utvidet planområde 
15. Union Eiendomskapital (Auli senter) 
16. Akershus fylkeskommune 
17. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
18. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
19. Statens vegvesen 
20. Ruter AS 
21. Bane Nor 
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 Avsender/dato Innspill Rådmannens kommentar 
1 Hafslund Nett (HN) 

29.05.2019 
 HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og 

hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og 
etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

 
 Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor 

planområdet. Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste 
strømførende ledning.  

 
 HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. Fremtidig tilkomst til 

kabelgrøftene ikke hindres, og må ikke gjøres endring av overdekningen over 
kabler.  
 

 Innspillene tas til etterretning. 

2 Bane Nor 
29.05.2019 

 Planområde ligger om lag 400 m fra nærmeste del av Kongsvingerbanen og 
vil ikke berøre viktige jernbaneinteresser.  

 

 Tas til orientering 
 

 
3 NVE 

31.05.2019 
 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler NVE å bruke veiledere og verktøy. 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. 

 
 NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 

vesentlige regionale interesser. I plan-dokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen.  
 

 Innspillene tas til etterretning. 

4 Ruter AS 
07.06.2019  

 Innenfor planområdet ligger bussholdeplassen Aulifeltet som betjenes av 
skolebusser, samt linje 455 til Årnes eller Rånåsfoss, med opptil 2 avganger i 
timen i rush. Dersom det planlegges tiltak i nærheten av terminalen ber 
Ruter om at holdeplassen oppgraderes til gjeldende standard for universell 
utforming. 
 

 Det er ingen rutegående skolebusser til skoleområdet i dag.  
 

Det er til tider behov for spesialskyss som kan ha behov for arealer nærmere 

 Det foreslås avsatt areal for 
kollektivterminal for skolebuss ved 
Bråtenvegen. Det har vært dialog med 
Ruter AS underveis i prosessen. 

 
 
 
 
 Dette er hensyntatt ved beregning av areal 
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skolen. Dersom det vurderes hensiktsmessig med adkomst for buss i skolens 
område, anbefaler Ruter at dette dimensjoneres for en 15-meters buss. 
 

for kollektivterminal.  
 

5 Mona Stensrud,  
Skredderstuvegen 
09.06.2019 

 Ber om at kommunen ser på trafikksikkerheten særlig langs 
Skredderstuvegen ved eventuell utbygging. 
Mange har svært høy hastighet på Skredderstuvegen. Det er mange barn 
som ferdes langs veien og det er ren flaks at 
ingen er blitt påkjørt PR dags dato. 
Ved eventuell bygging av hall blir det sikkert ennå mer trafikk, særlig 
tungtrafikk. 
Det er 30 km/t på feltet, noe som sjeldent overholdes. 
Som beboer langs Skredderstuvegen bes det om at trafikksikkerheten ikke 
glemmes i planarbeidet. 
 

 Tatt til etterretning. Det skal vurderes 
behov for trafikksikkerhetstiltak langs 
Skredderstuvegen. 

 

6 Jon Ivar Skiftun 
17.06.2019 

 Det stilles spørsmål om hvorfor det er tegnet planavgrensning langt inne på 
eiendommene i Hellevegen og Mårvegen. Eiendommene er små nok som de 
er, og beboerne motsetter seg en evt. ekspropriering.  
 

 Planavgrensningen er innsnevret etter 
varsel om oppstart. Det er ikke planer om 
ekspropriasjon av boligtomter.  

 
7 Fylkesmannen i Oslo og 

Viken 
24.06.2019 

 Deler av planområdet omfatter områder avsatt til friområder. Det vises til 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Ved omdisponering av arealer som er egnet for lek skal 
skaffes fullverdig erstatning. Dette skal også gjelde omdisponering av 
uregulert areal. 
 

 Tatt til etterretning. Barn og unge har 
medvirket, se oppsummering i 
planbeskrivelsen. Arealer for lek er tillagt 
stor vekt.  

8 Auli skole v/rektor 
28.06.2019 

 Ved plassering av hall, adkomst, parkering og øvrige undervisningsbygg må 
det tas hensyn til følgende: 
- korttidsparkering ved levering/henting på SFO og skole 
- trafikksikkerhet 
- varelevering 
- ivaretagelse av lekeareal 
- adkomst til akebakke, grillplasser 
- gangveier adskilt fra motorisert ferdsel 
- av- og påstigning skoleskyss 
- framtidig behov for undervisningsrom ivareta elevtallsutvikling 
 

 Foreslår at idrettshall knyttes sammen med eksisterende gymsal slik at man 

  Innspillene er tatt til etterretning. Det har 
vært god dialog med rektor underveis i 
planarbeidet. 
Flere av punktene som nevnes vil være et 
tema ført ved en utvidelse av skolen.  

  
 
 
 
 
 

 Ikke aktuelt pga. byggets tilstand og 
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kan benytte eksisterende garderober, og at et "mellombygg" kan benyttes til 
kafè kveld og helg, og evt kantine og/eller skolekjøkken i skoletiden. 
 

 Foreslår at eksisterende gymsal benyttes som øvelokaler for korps, 
musikkrom for skolen, samt til utleie for nærmiljøet. 
 

 Foreslår at av- og påstigning for skoleskyss legges nærmere skoleområdet 
for å sikre tilsyn. 
 

 Dersom adkomst til skolen blir ved å gjennomføre tidligere regulert vei fra 
Skredderstuvegen til Bråtenvegen, betyr det at trafikk kommer nær 
skoleområdet. Det må i så fall sikres med gjerde. 

 
 Foreslår at man ser på muligheten for å binde sammen Hellevegen med 

Skredderstuvegen med tilgang for skoleskyss morgen og ettermiddag. 
 

 Foreslår at man etablerer kunstgressbane for 5er og 7er lag på 
eksisterende grusbane. Uten undervarme, med mulighet for islegging om 
vinteren. 

 
 
 
 Foreslår at man legger til rette for sykkelløype og område for skate-aktivitet. 
 

plassering 
 
 

 Må vurderes bl.a. ut i fra byggets tilstand 
 
 

 Ivaretas i forslag til ny plan 
 
 

 Gjeldende regulerte veitrasé blir ikke 
videreført i forslag til ny plan. 

 
 

 Rådmannen anbefaler ikke økt trafikk inn 
Hellevegen. 

 
 Eksisterende grusbane må flyttes. 

Rådmannen foreslår at det etableres ny 
grusbane i nærheten av idrettshallen, slik 
at denne kan benyttes til reserve-
parkeringsplasser. 
 

 Dette legges ikke inn reguleringsplanen. 
Det kan evt. etableres ved senere 
anledning, uten at det reguleres. 
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9 Akershus fylkeskommune 

01.07.2019 
 Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal 

gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av 
kulturminneinteressene er unødvendig.  
 

 Med hensyn til nyere tids kulturminner har vi vurdert at tiltaket ikke i 
vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som 
fylkeskommunen er satt til å ivareta. Fylkeskommunen oppfordrer likevel 
kommunen til å vurdere eventuell lokal kulturminneverdi. 

 
 «Åttekanten» er et interessant eksempel på skolearkitektur fra ca. 1960-

1980, med sin spesielle geometriske form. Den er også en identitetsmarkør 
for Auli skole. Fylkeskommunen råder til at planarbeidet sikrer at denne 

 Bestemmelse om kulturminner er tatt inn i 
forslag til bestemmelser. 
 
 
 

 Lokal kulturminneverdi vil bli vurdert i de 
enkelte byggeprosjekter. Rådmannen har 
vurdert at det ikke er behov for å gi bygg 
eller områder hensynssone for bevaring av 
kulturminne.  
 

 «Åttekanten» anbefales bevart som 
frittliggende paviljong dersom den ikke blir 
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bygningen fortsatt kan oppleves som en frittliggende paviljong med en sterk 
geometrisk form.  

 
 Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles krav om at trygge og effektive 

ferdselsforbindelser for gående og syklende er etablert før utbyggingen er 
ferdigstilt. De ber også kommunen sikre at tilgjengeligheten for gående og 
syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

 
 Fylkesrådmannen minner om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 

og unges interesser i planleggingen”, og trekker spesielt frem punkt 5 som 
gjelder krav til fysisk utforming. Fylkesrådmannen anbefaler at 
bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidlig i planfasen slik at steder 
som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep.  
Vedr. universell utforming forventer Fylkesrådmannen at kommuneplanens 
krav følges. 

 
 Vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021 og  Regional plan 

for masseforvaltning i Akershus skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging.  

 

revet.  
 

 
 Tas til etterretning. Gangforbindelser skal 

ivaretas.  
 

 
 
 

 Tas til etterretning, barn og unge har 
medvirket så langt i prosessen. Kollen som 
er inne på skoleområdet og som er et 
populært lekeområde er foreslått bevart 
som friområde. Det er lagt inn 
bestemmelser om universell utforming.  
 

 Tas til etterretning. 

10 Sigrun Wold Hereid og Kjell 
Inge Hereid 
Hellevegen 27 
02.07.2019 

 Det er fint med mer informasjon underveis i planarbeidet. Det er ingen 
synlige grensestolper/merkinger i terrenget, og skogen opp mot skolen 
fungerer i dag som skjerming. Om det blir nødvendig å sette opp annen 
skjerming er det greit å vite dette i god tid.  
 

 Skogen er hekkeområde for flere fuglearter og dette må det tas høyde for i 
forhold til oppstart. Området er også flittig brukt av barna i nabolaget og av 
skolebarna.  

 
 Vi regner per i dag med at arbeidet vil foregå utenfor eiendommen vår, og at 

det ikke skjer inngrep i privat eiendomsrett. 
 

 Det planlegges ikke støyskjerm, da det ikke 
anses som et tiltak som vi gi mye støy. Det 
foreslått satt av noe grøntområde mellom 
parkeringsplass og boligtomter. 
 

 Det er lagt inn flere områder for 
grøntområder innenfor planområdet.  
 
 

 Planavgrensningen er innsnevret etter 
varsel om oppstart. Det er ikke lagt opp til 
ekspropriering av grunn her. 

11 Statens vegvesen 
04.07.2019 

 Dersom både Lyngvegen og Skredderstuvegen blir brukt som adkomstveg fra 
fv. 1482 til skole og idrettshall skal trafikksikkerhet vedlegges i 
planprosessen. Trafikksikkerhetstiltak må vurderes i det videre planarbeidet. 
 

 Kun Skredderstuvegen benyttes som 
adkomstveg. Det blir vurdert 
trafikksikkerhetstiltak i Skredderstuvegen. 
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 De trafikale konsekvensene av tiltaket må belyses, og må også sees i 
sammenheng med utviklingen av nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet 
for skolebarn og andre trafikanter må det sikres trygge og effektive 
gangforbindelser før og under utbygging er ferdigstilt. Ny idrettshall må 
planlegges slik at det er lett og trafikksikker adkomst fra hovedvei, samtidig 
som det bør legges til rette slik at flest mulig kan gå eller sykle til anlegget. Vi 
ber derfor tiltakshaver om å utarbeide en enkel trafikkanalyse for fylkesveg 
1482  som følge av tiltaket. 
 

 Det er lagt vekk på trafikksikre løsninger.  
Trafikkanalyse er utarbeidet. 

12 Øystein Nygaard 
Hellevegen 33 
04.07.2019 

 Vi ønsker ikke at det blir ekspropriert noe av den allerede lille tomten som vi 
eier og at det heller ikke blir laget noen ut eller innfartsvei forbi området 
 

 Ved en evt. opparbeidelse av parkeringsplasser utenfor vårt og våre naboers 
område (Hellevegen 27 -35 ), ønsker vi at det blir bygget støyskjerm 
 

 Planavgrensningen er innsnevret etter 
varsel om oppstart. Det er ikke lagt opp til 
ekspropriering av grunn her. 

 
 Det planlegges ikke støyskjerm, da det ikke 

anses som et tiltak som vi gi mye støy. Det 
foreslått satt av noe grøntområde mellom 
parkeringsplass og boligtomter. 
 

13 Marit Nygaard 
Hellevegen 33 
04.07.2019 

 Vi ønsker ikke at det blir ekspropriert noe av den allerede små tomten som 
vi eier og at det heller ikke blir laget noen ut eller innfartsvei forbi området 
 
 

 Ved en evt. opparbeidelse av parkeringsplasser utenfor vårt og våre naboers 
område (Hellevegen 27 -35 ), ønsker vi at det blir bygget støyskjerm 
 

 Planavgrensningen er innsnevret etter 
varsel om oppstart. Det er ikke lagt opp til 
ekspropriering av grunn her. 
 

 Det planlegges ikke støyskjerm, da det ikke 
anses som et tiltak som vi gi mye støy. Det 
foreslått satt av noe grøntområde mellom 
parkeringsplass og boligtomter. 
 

14 Inger Bolstad 
Lyngvegen 7 
29.08.2019 

 Forutsetter at adkomst for buss vil skje via Skredderstuvegen – det er altfor 
trangt å sende busser inn Lyngvegen. 
 

 Tatt til etterretning. Lyngvegen blir ikke 
regulert for buss. 

15 Beboere i gnr. 201  Det klages på etablering av ny vei nord for skolen (iht. gjeldende regulering). 
Det er ønskelig at kommunen etablerer støyskjerm mot ny vei, og at ødelagt 
opparbeidet uteområde erstattes. 
 

 Gjeldene regulert vei skal ikke etableres. 
Det er skrevet svarbrev til beboerne. 

Varsel om utvidet planavgrensning 
15 UNION Eiendomskapital  Som eier av Sentervegen 7, Auli Senter, er vi opptatt av at dagens  Eiendommen Sentervegen 7 vil ikke bli 
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(Auli senter) 
02.12.2019 

parkeringssituasjon samt kjørebane til og fra eiendommen ikke blir forringet. berørt, men er kun varslet grunnet mulig 
endring av eksisterende busstopp ved Auli 
senter. 
 

16 Akershus fylkeskommune 
09.12.2019 

 For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen 
region øst. Vi forutsetter at løsning for busstopp utarbeides i dialog med 
vegvesenet og Ruter AS. For øvrig viser vi til uttalelse datert 24. mai 2019 til 
opprinnelig varsel. 
 

 Ny bussterminal er utformet i dialog med 
Ruter AS. 

17 Fylkesmannen i Oslo og 
Viken 
09.12.2019 

 Barn og unge 
Da den nye eventuelle bussterminalen ligger i nærheten til Auli skole vil den 
antageligvis bli hyppig brukt av barn og unge. Fylkesmannen presiserer 
viktigheten av å inkludere barn og unge i planleggingen av en ny terminal. 
Det skal være en særskilt ordning i planprosessen som sikrer barn og unges 
interesser ivaretas. Det må belyses i planen hvordan barn og unges 
interesser er hensyntatt. 

 
Trafikksikkerhet og gode og trygge gangveier er særlig viktig ved planlegging 
av bussterminal. Vi ber om at det sikres en god og trygg kobling mellom 
undergang, bussterminal og gangvei mot skolen. Det bør gjøres 
barnetråkkregistrering for å skaffe en oversikt over barn og unges 
gangvaner, slik at området for bussterminalen tilpasser seg de myke 
trafikantene på best mulig måte. 

 
 Universell utforming 

Reguleringsplanen må stille tydelige krav til universell utforming. Det 
fremkommer av oppstartsvarselet at det vurderes å erstatte rampen fra 
Bråtanvegen til undergangen med trapp. Det er viktig at det sikres universell 
utforming og tilgjengelighet for alle brukergrupper, det må fremgå av 
planmaterialet hvordan universell utforming er sikret. 

 
 Overvannshåndtering 

Som følge av et endret klima må det forventes hyppigere og mer intens 
nedbør. Ved en opparbeidelse av bussterminal på foreslåtte område vil man 
erstatte grønne flater med harde grå flater. Dette vil svekke 
infiltrasjonsevnen og man bør se på hvordan dette kan påvirke 

 Det er utført elevmedvirkning ved Auli 
skole, men bussterminalen var ikke et 
tema da. Det ble derimot tatt opp på det 
åpne møtet som ble holdt på Auli, og der 
var en del elever representert. Både elever 
og foresatte som var tilstede i møtet ga 
uttrykk for å likte løsningen med 
bussterminal ved Bråtenvegen.  
 
Ny foreslått situasjon er tilpasset 
eksisterende undergang, og gir en god og 
trygg gang- og sykkelvei. 
 
 
 
 

 Tatt til etterretning. Bestemmelse om 
universell utforming er tatt inn i 
bestemmelsene. Det vil være en rampe 
ned til undergangen.  

 
 

 
 Tatt til etterretning. Bestemmelser om 

overvannshåndtering er tatt inn i 
bestemmelsene.  
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overvannssituasjonen. 
 

18 NVE  Samme innspill som over. 
 

 Tas til etterretning. 

19 Statens vegvesen 
17.12.2019 

 Det må utredes om det er tilstrekkelig areal til å etablere ny bussterminal 
med tilhørende anlegg nær skolen. Utforming av bussterminal bør være 
forelagt og akseptert før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. Vi 
forutsetter at det gjøres i dialog med Statens vegvesen og Ruter AS. 

 
 Den nye eventuelle bussterminalen vil ligge i nærheten til Auli skole, og må 

derfor tilrettelegges for gode og trafikksikre gangforbindelser for barn og 
unge i planområdet. Det skal legges særlig vekt på trygg kobling mellom 
undergang, bussterminal, og gangvei mot skolen og matbutikkene (Kiwi og 
Rimi). 

 
 Det må planlegges hensiktsmessig og trafikksikker adkomst til 

bussterminalen. Statens vegvesen vil allerede nå informere om at vi ikke 
kommer til å tillate flere nye avkjørsler langs fv. 1482 (fv. 476) av hensyn til 
trafikksikkerhet. Adkomsten må utformes i henhold til gjeldende 
vegnormaler. De trafikale konsekvensene av etablering av en eventuell ny 
bussterminal må beskrives 
nærmere, samt redegjøre hvordan dette vil påvirke fylkesveg 476 i en enkel 
trafikkanalyse. 

 
 Statens vegvesen er enig med Fylkesmannen i Oslo og Viken i at 

reguleringsplanen må stille tydeligere krav til universell utforming. Det 
fremkommer av oversendelsen at det vurderes å erstatte rampen fra 
Bråtenvegen til undergang med trapp.  
 

 Det forventes at arealet som er regulert til gang- og sykkelvei langs 
Tandbergvegen og Sentervegen videreføres i det nye 
områdereguleringsplanen. Det bør også tas en rekkefølgebestemmelse om 
dette for å sikre at gang- og sykkelveg blir bygd. 

 

 Planen for bussterminalen er forelagt 
Ruter AS, som har gitt samtykke til 
løsningen.  Ny foreslått situasjon er 
tilpasset eksisterende undergang, og gir en 
god og trygg gang- og sykkelvei. 

 
 Tatt til etterretning. Det er avsatt areal til 

ny gang- og sykkelveg fra foreslått 
bussterminal til skolen.  

 
 
 Tatt til etterretning. Bussterminalen er 

ikke lagt i fylkesvegen, og vil ikke påvirke 
fylkesvegen mer enn eksisterende 
bussterminal ved Skredderstuvegen.  

 
 
 
 
 
 Tatt til etterretning. Det blir rampe, ikke 

trapp til dagens undergang ved fv. 1482. 
 
 

 
 Planområdet er innsnevret etter 

varslingen, og disse områdene omfattes 
ikke av ny plan. Rekkefølgebestemmelse 
om gang-sykkelveg vil vurderes i 
høringsperioden. 

20 Ruter AS 
18.12.2019 

 Ruter har ikke noen innvendinger mot den skisserte løsningen, bortsett fra 
at dimensjonerende buss er 15 meter boggibuss, så dette må oppdateres på 

 Dimensjonerende buss oppdateres i 
tegningene. Bussoppstilling er lagt mot 
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tegningene. I tillegg er det et ønske at buss og kiss’n’ride bytter plass, slik at 
de fleste ungene ikke behøver å krysse kiss’n’ride-delen av terminalen. Dette 
vil også gi en ørliten konkurransefordel for buss. Dersom det er lagt sånn pga 
svingradius for busser, godtar vi det. 

 

nordvest pga. svingradius, derfor 
opprettholdes dette. 

21 Bane Nor 
18.12.2019 

 Planområdet ligger langt fra jernbanen, og berører ikke jernbanehensyn 
direkte. De vil likevel anbefale at det etterstrebes bussløsninger som sikrer 
mulig fremtidig dekning av passasjerer til/fra planområdet og nærliggende 
jernbanestasjon. 
 

 Planforslaget legger opp til ny bussløsning 
ved Bråtenvegen. 


