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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt 
flerbruksområde, med trygge og gode utearealer og adkomstforhold.  
 

1.2 Planområdet 

Planområdet utgjør 69 daa og omfatter deler av gnr/ bnr 201/2 og flere.  Auli skole ligger midt 
inne i et godt etablert boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. Skolen er senere 
påbygget/utvidet i flere omganger, og består i dag av tre separate skolebygg, samt en gymsal. 
Byggene er av varierende kvalitet. Skolen har i dag ca. 260 elever og ca. 40 ansatte. 
 
Dagens grense til Sørum kommune går langs boligfeltet Auli i sør. Det er vedtatt at Rånåsfoss i 
Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen elever startet på Auli skole 
allerede fra skolestart høsten 2019. Ytterligere elever fra Rånåsfoss vil tilkomme etter hvert.  
Elevtallet forventes å øke ytterligere pga. stor byggevirksomhet på og rundt Aulifeltet. Det er flere 
store reguleringsprosesser på gang rundt Aulifeltet. For å sikre en fremtidig mulighet til utvidelse 
av skolen, åpner planen for en skole inntil 452 elever. Dette er iht. prognosene som er gjort ved 
Auli skole frem til 2031. 
 

 
Figur 1: Planområdet med varslet planavgrensning 
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2 Beskrivelse av dagens situasjon 

2.1 Arealbruk 

Planområdet ligger på Auli i Nes kommune i Akershus. Planområdet utgjør 69 daa og omfatter 
deler av eiendommen gnr/ bnr 201/2 og flere.  Auli skole ligger midt inne i et godt etablert 
boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. Skolen er senere påbygget/utvidet i flere omganger, og 
består i dag av tre separate skolebygg, samt en gymsal. 
 
Skolen ligger i et nordvendt skrånende skogsterreng. Det er en stor asfaltert flate midt i 
skolegården, mens resten av utearealet består av en del skog. Dette gjør at skolens utearealer er 
varierte og godt egnet til lek. Det er en stor grusbane innenfor planområdet, samt en tennisbane 
som driftes av Auli vel. Friområdet sør for grusbanen og tennisbanen er et mye brukt friområde, 
og det bratte terrenget er en populær akebakke om vinteren. Om vinteren blir grusbanen islagt og 
brukt som skøytebane. Dette driftes også av Auli vel. 

Skolen ligger ca. 150 i luftlinje fra Fv. 1482, Aulivegen, men den ligger ca. 20 høydemeter over 
vegen, godt skjult av bebyggelse og vegetasjon, og derfor knapt synlig fra fylkesvegen. 

2.2 Vegnett 

Auli skole har i dag to adkomster, fra Skredderstuvegen i nord, og fra Lyngvegen i vest. Det antas 
at hovedvekten av biltrafikken til skolen kommer fra Skredderstuvegen. Lyngvegen er en 
blindveg, men har ansattparkering rett vest for skolebebyggelsen. De ansatte parkerer for øvrig 
både ved Lyngvegen og Skredderstuvegen. Skredderstuvegen har påkjøring til Aulivegen, Fv. 
1482, i nord, og Lyngvegen via Tandbergvegen til Aulivegen i sørvest.  
 

 
Figur 2: Krysset Aulivegen x Skredderstuvegen sett mot vest. Kilde: Google street view 

 
Aulivegen, Fv. 1482 har fartsgrense 80 km/t forbi hele Aulifeltet, med egen avkjøringslomme ved 
avkjøringen ved Tandbergvegen. Det er adskilt gang- og sykkelveg langs Aulivegen fra 
Skredderstuvegen til Tandbergvegen. Siste strekk mot Tandbergvegen er kjøreveg til 
eiendommer i Bråtenvegen.  
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Figur 3: Krysset Aulivegen x Tandbergvegen sett mot vest. Kilde: Google street view 

2.2.1 Felles kommunal vegnorm 

Det er nylig vedtatt en revidert felles vegnorm for Nes kommune. Vegnormen gir retningslinjer for 
utforming og bygging av veger og gater. Vegnormen skal sikre at alle veg- og gateanlegg i 
kommunen utformes og bygges etter mål om fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 
Vegnormen skal gi kortfattet innføring i de krav som stilles til vegplanlegging for privat og 
kommunalt vegnett, og omfatter også avkjørsler fra offentlig og private veger. Der vegnormen 
ikke er utfyllende brukes eller henvises det til Statens vegvesens håndbøker. Planlegging av riks- 
og fylkesveger skal i sin helhet følge Statens Vegvesens håndbøker. 
 
Alle unntak/avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt godkjennes av kommunen. Dette 
gjelder også der anbefalte løsninger fravikes. 
 

2.2.2 Kommuneplan 

I kommuneplanens § 1.13 fremgår det at byggegrense mot fylkesveg er 25 meter målt fra 
midtlinjen i nærmeste kjørebane. Langs kommunale veier er byggegrensen 15 m. 
 

2.3 Kollektivtrafikk 

Det er bussholdeplasser i Fv. 1482 ved Skredderstuvegen, stoppested Aulifeltet 
(kollektivterminal), og i Sentervegen, stoppested Auli senter (kantstopp i vei). Her går det buss i 
rute mellom Rånåsfoss og Årnes, med to avganger i timen, i tillegg til hyppigere avganger i 
forbindelse med skolestart- og slutt. Elever fra Rånåsfoss og Auli busses til Runni ungdomsskole 
i Årnes sentrum. 
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Figur 4: Kart over bussholdeplasser i nærheten. Kilde: Nes kommune, webinnsyn 

Det kommer to minibusser til Auli skole i dag, en fra «Vestsida/Rånåsfoss» og en fra Tjernsmo. I 
tillegg er det en spesialtransport for elev i rullestol. Også dette er en minibuss. Disse kjører til Auli 
skole via Skredderstuvegen. En dag i uka kjører en vanlig, stor buss elver til og fra svømmehallen 
på Årnes. Den reiser fra skolen kl. 08.15, og kjører i skytteltrafikk gjennom dagen. Bussen 
benytter parkeringsplassen ved gymsalen for av- og påstigning. 

2.4 Gang- /sykkeltrafikk 

De fleste elever ved Auli skole går eller sykler til skolen. Langs Skredderstuvegen er det gang- 
sykkelveg, med opphøyd gangfelt ved avkjøringen til skolen. Lyngvegen er blindveg, og dermed 
lite trafikkert. Det er også fortau i deler av Tandbergvegen og Lyngvegen, og det er fartsdumper i 
Lyngvegen.  
 

2.5 Parkering 

Det er to parkeringsplasser ved Auli skole, en ved Skredderstuvegen og en ved Lyngvegen. 
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Figur 5: Parkering Skredderstuvegen. Kilde: www.norgeibilder.no 

 
Figur 6: Parkering i Lyngvegen. Kilde: www.norgeibilder.no 

 

3 Trafikk 

Ifølge nasjonal vegdatabank (NVDB) var trafikkmengden på Fv. 1482 Aulivegen i 2018 på 3468 
kjøretøy per døgn (ÅDT). 7 % av dette var lange kjøretøy. Det finnes ikke trafikktall for de 
kommunale vegene i området.  
 
Ved skolestart- og slutt er det en del trafikk på parkeringsplassen ved Skredderstuvegen. Ved et 
åpent møte som ble avholdt ved Auli skole 7.november 2019, ble det opplyst om at situasjonen 
oppleves noe kaotisk. Dette altså til tross for at mange elever går eller sykler til skolen.  
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3.1 Trafikkulykker 

I perioden 2008-2018 er det registrert 6 politirapporterte ulykker på Fv. 1482 forbi planområdet. I 
den ene ulykken var det registrert alvorlig personskade, de øvrige med lettere skade. Det er kun 
registrert én ulykke i krysset Aulivegen x Skredderstuvegen i dette tidsrommet. Det var i 
uhellskoden «Venstresving foran kjørende i motsatt retning». 

 
Figur 7: Registrerte politirapporterte trafikkulykker i perioden 2008-2018 merket med grønn sirkel. Kilde: Nasjonal 
vegdatabank 

 

3.2 Støy 

Det er tatt ut støykart fra kommunens kartportal, temakart. Figuren under viser at det er noe støy 
fra Fv. 1482 som berører nordøstre del av planområdet. 
 

 
Figur 8: Støykartlegging langs Fv. 1482. Rød sone viser over 65 db, og gul sone viser inntil 65 db. Kilde: Nes 
kommunes kartportal 
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4 Fremtidig situasjon - planforslaget 

Det er utarbeidet to planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Den eneste forskjellen på 
disse forslagene er plassering av idrettshallen. Det har noen få konsekvenser for parkeringen, 
men er ellers like i resten av planområdet. De to forslagene vurderes i denne rapporten som like. 
 

 
Figur 9: Reguleringsplanforslag for alternativ 1 

 

 
Figur 10: Reguleringsplanforslag alternativ 2 

 
Planforslaget legger opp til at det blir én adkomst til Auli skole. Dette blir fra Skredderstuvegen. 
Adkomsten via Lyngvegen stenges, og parkeringsplassen i Lyngvegen fjernes. Det blir en mer 
oversiktlig situasjon med én adkomst, og det unngås kjøring rundt til den andre siden dersom 
parkeringsplassen er full. 
 
Parkeringsplassen ved Lyngvegen erstattes med en større parkeringsplass ved 
Skredderstuvegen. Her blir det både ansattparkering og parkering til idrettshallen. Det kan være 
sambruk av denne, da det sjelden vil være behov samtidig. All trafikk og parkering vil da foregå 
øst og nord for dagens skolebygg, og gir en bilfri skolegård.  
 
Det reguleres inn en ny bussterminal ved Bråtenvegen, med gang- sykkelveg opp til skolen. 
Eksisterende bussterminal ved Aulivegen x Skredderstuvegen vurderes som for langt unna 
skolen. Selv om det ikke er lenger enn 500 meter å gå, vurderes det å være såpass langt at noen 
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vil velge å kjøre sine barn til skolen fremfor å la dem ta bussen. Det er viktig at det etableres 
løsninger som vil bli brukt. Sammen med bussterminalen etableres en lomme for drop-off. Da får 
alle elever som blir kjørt i bil eller buss, like lang vei å gå. Bussterminalen legges også i et 
område som regnes som trafikksikkert for de gående, og i tilstrekkelig avstand til skolen for at det 
etableres en hjertesone rundt skolen. 
 
Fra bussterminalen til skolen reguleres det en gang-sykkelvegtrasé. Denne gang-sykkelvegen vil 
også bli en naturlig og god skolevei for fremtidige elever på Strøm-Aulifeltet, som er under 
planlegging på motsatt side av Fv. 1482.  
 
 

5 Turproduksjon 

Generelt er det usikkerhet knyttet til beregning av trafikk ved hjelp av turproduksjonsfaktorer. 
Dette kan blant annet skyldes: 

• Lokale forhold (f.eks. veldig god kollektivdekning og områdes plassering og funksjon i 
nærområdet). 

• Varierende usikkerhet på eksisterende erfaringstall 
• Endret trafikal situasjon (omlegging av veger, trafikkreduserende tiltak ol.) 

5.1 Parkeringsnorm 

SINTEF anbefaler en parkeringsdekning for skoleansatte på mellom 0,6 – 1,0. Det gir mellom 39 
og 65 ansattparkeringsplasser.  
 
Foreldre med barn i 1. klasse kan ha behov for å parkere og følge barna sine inn. Det er viktig at 
disse ikke opptar drop off-plassene og begrenser kapasiteten. Det avsettes derfor egne 
korttidsparkeringsplasser ved parkeringsplassen ved Skredderstuvegen. 
 

5.2 Turproduksjon skole 

For offentlige institusjoner som barneskoler finnes det få gode norske erfaringstall. Det er derfor 
valgt å ta utgangspunkt i en tenkt maksimal turproduksjon for skolen. Turproduksjonene vil i 
hovedsak komme fra ansatte som kjører til/fra skolen, og noe fra foreldre som henter/leverer 
barn. I skoleåret 2018/2019 er det 40 ansatte. Med et elevtall på ca. 450, vil det være et sted 
mellom 60-70 ansatte. For år 2031 er det tatt utgangspunkt i totalt 65 faste ansatte.  
 
For de ansatte legges det til grunn at alle kjører til/fra skolen og ingen samkjører. Dette vil gi:  

• Ansattes bilturer: 65 ansatte x 2 turer per ansatt = 130 bilturer/døgn 
 
For foreldre som kjører barn legges det til grunn at 10 % av barna kjøres til/fra skolen. Videre 
antas det at 25 % har søsken på Auli skole og vil bli kjørt i samme bil. Dette gir: 

• Foreldres bilturer: 452 barn x 0,10 x 4 turer per barn x 0,75= 135 bilturer/døgn 
 
I tillegg vil det bli noe trafikk som følge av varelevering, renovasjon og service på teknisk anlegg 
med mer. I sum vil Auli skole maksimalt genere ca. 150 bilturer/døgn. 

5.3 Turproduksjon idrettsanlegg 

Systematisk innrapportert turproduksjon for idrettsanlegg er ikke nevnt i håndbok 713. En 
trafikkanalyse for Sørlandsparken oppgir at bilturproduksjon for idrett/badeland/lekeland kan være 
8 – 15 bilturer pr døgn pr 100 m² (Trafikkanalyse, Sørlandsparken Kristiansand kommune - 
Trafikale konsekvenser. Utarbeidet av Vianova 25.08.2014). Dette er basert på tre tidligere 
trafikkanalyser/utredninger. 
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Den nye hallen på Auli vil ha en håndballflate, og to tilleggsflater, samt et mindre treningssenter. 
Tallene fra Kristiansand kommune er for idrett/badeland/lekeland, så i denne rapporten benyttes 
8 bilturer/døgn per 100 m². Det vil gi følgende turproduksjon: 
 
Bilturer per døgn per 100 m² gulvareal:  

• 8 bilturer x 32 m² = 256 bilturer/døgn 
 

5.4 Kapasitetsberegninger 

Det antas at en trafikkøkning på ca. 600 bilturer/døgn ved full utbygging ikke vil medføre 
kapasitetsproblemer på det kommunale vegnettet. Trafikken inn til planområdet vil hovedsakelig 
komme fra Skredderstuvegen, og Fv. 1482, både for de ansatte ved skolen på dagtid, og trafikk 
til idrettshallen på kveldstid. Dette vil medføre en vesentlig trafikkøkning langs Skredderstuvegen. 
Løsningen kan medføre noe mer kø i rushtiden i krysset Skredderstuvegen x Fv. 1482. 
 
Busstrafikk til og fra skolen vil foregå i krysset Tandbergvegen x Bråtenvegen. Her vil det også 
være drop off for de elever som kjøres til skolen i bil. Løsningen kan medføre noe mer kø i 
rushtiden i krysset Tandbergvegen x Fv. 1482. 
 

5.5 Trafikksikkerhet 

Det er gang- sykkelveg langs Skredderstuvegen i dag, og den ansees å være en trygg vei for 
myke trafikanter. Det er også opphøyd gangfelt i krysset ved Auli skole.  
 
Det foreslås etablert en gang- sykkelveg fra ny bussterminal i Bråtenvegen, opp til Auli skole. Det 
vil gi en trygg adkomst fra nordvestre del av planområdet.  
 
Når Lyngvegen stenges som adkomst til skolen, vil det bli mindre trafikk i denne veien, og den vil 
dermed bli mer trafikksikker. 
 
 
Avbøtende tiltak som må vurderes: 
Grunnet større trafikk i Skredderstuvegen, må det vurderes hastighetsreduserende tiltak langs 
Skredderstuvegen.   
 

6 Oppsummering 

 
Områdereguleringsplan legger opp til at adkomsten til Auli skole og idrettshall skal være via 
Skredderstuvegen, og all parkering skal foregå her. 
 
Det etableres en ny bussterminal og drop off-sone ved Bråtenvegen. Løsningen medfører 
opprydding i en noe kaotisk trafikksituasjon ved Skredderstuvegen, og trafikksikkerheten for 
skolebarna som går fra buss og drop off-sone vil bedres ved at det etableres gangs-sykkelveg fra 
Bråtenvegen og opp til skolen. Dette vil også gi en trygg skolevei for de barna som vil bo på 
Strøm-Auli etter utbygging der. 
 
Planområdet vil, etter dagens prognoser for elevtall i 2030, samt ved en ny idrettshall, genere en 
trafikk på ca. 600 kjt/d. Planforslaget vil i liten grad påvirke kapasiteten i vegnettet negativt, men 
trafikken langs Skredderstuvegen vil øke betraktelig. Det antas at trafikksikkerheten i området blir 
noe redusert fra i dag etter bygging av idrettshall og utvidelse av skolen.  
 
Til tross for gang- sykkelveg langs Skredderstuvegen, bør det etableres fartsreduserende tiltak i 
Skredderstuvegen.  


