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 Planinitiativ- Detaljregulering Gang- og sykkelveg Knauserudvegen 

Norconsult er engasjert av Nes kommune v/Kommunalteknikk til bistand med reguleringsarbeid. I henhold til 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven fremmes 
forespørsel om oppstartsmøte. Samtidig sendes planinitiativ med omtale av premissene for det videre 
planarbeidet. Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, 
og er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a-l.  

Forslag til navn på reguleringsplan: Detaljregulering for gang- og sykkelveg Knauserudvegen 
Forslagstiller:    Nes kommune v/Kommunalteknikk 
Konsulent:     Norconsult AS avd. Otta  
 

Bakgrunnen for planarbeidet 

Nes kommune v/kommunalteknikk ønsker å etablere gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen. 
Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr: 19/4, 19/18, 18/5, 236/16, 240/17 og 240/16.  

 

Figur 1. Kartutsnittet viser lokalisering av planområdet. Kilde: Norgeskart 
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Det er pr. i dag ikke tilbud for myke trafikanter på den aktuelle strekningen, og vegen er en viktig skoleveg, 
bl.a. med mange elever som kommer fra Haugsløkkevegen. Samtidig er det mange som benytter denne 
vegen som rundløype for tur. Jevnlig arrangeres det også turer i regi av skolen, der mengder av skolebarn 
går fra skolen langs Knauserudvegen fram til Haugsløkkevegen. Etablering av gang- og sykkelveg vil trygge 
skoleveg og nærmiljøet. Ved å vektlegge fotgjengere og syklister kan barn og unge ferdes trygt i trafikken. 
Tiltaket gir økt trafikksikkerhet på strekningen.    
Fortau og gang-/sykkelveg er planlagt etablert mellom Jerpstad skole og Haugsløkkevegen på en strekning 
på totalt ca. 300 m. Den vil bli en forlengelse av eksisterende fortau langs Knauserudvegen.  
 
Gang- og sykkelvegen er etter vurderinger foreslått etablert på sørsiden av vegen. Dette gir blant annet 
mindre konflikter med private eiendommer og avkjørsler. En annen viktig faktor for valg av side er at all 
kommunal infrastruktur ligger på sørsiden av Knauserudvegen, og etablering gangveg på samme side vil 
samle inngrepene og det arealet som kommunen skal ha råderett over. På sørsiden av vegen ble det i 2009 
etablert nytt VA-anlegg. Etablering av gang- og sykkelvegen over eksisterende VA-trase, vil sikre den 
grunnen som allerede er tatt i bruk til kommunal infrastruktur. Samtidig kan infrastrukturen nyttes på en 
rasjonell måte, som f.eks. spillvann- og overvannsløsninger. Etablering av gang- og sykkelveg på nordsiden 
av vegen antas å gi en betydelig fordyring av prosjektet. Kostnadsbildet spiller også inn ved valg av side for 
etablering av gang- og sykkelveg. Arealet på sørsiden av vegen kan heller ikke i dag disponeres fritt av 
grunneiere med bakgrunn VA-anlegget og eksisterende veglys. Det er inngått avtaler med grunneiere om 
avståelse av grunn på sørsiden av Knauserudvegen, for å sikre dette arealet i kommunalt eie. Tiltaket krever 
omdisponering av dyrka areal. Nes kommune har imidlertid opparbeidet tilsvarende nytt dyrka areal i 
nærområdet tilsvarende det arealet som blir berørt av tiltaket. 
 
Gang- og sykkelvegene er detaljprosjektert. Det planlegges også legging av trekkerør, kobling av nye 
overvannskummer til eksisterende overvannsledning, samt at området mellom veien og G/S-vei vil bli senket 
for å gi plass til grøft. Løsningene er planlagt i forståelse og avklart med Nes kommune avd. 
kommunalteknikk.  
 
Gjennom prosjektering er det lagt opp til en gang- og sykkelveg på 2,5 m + skulder på 2 x 0,25 m. Bredden 
for selve gang- og sykkelvegen tilfredsstiller Statens vegvesen sin håndbok N100. Normert bredde for gang- 
og sykkelveier angitt i Nes kommune sin vegnormal er 3,0 meter asfaltert bredde. Minimumsbredde er 2,5 m.  
 
Grøfta mellom kjøreveg og planlagte gang- og sykkelveg er i prosjektet foreslått 1,5 m bred. Kravene i 
Statens vegvesen sin håndbok og kommunen sin egen vegnormal er 3 meter. Bakgrunnen for en smalere 
grøft er for å beslaglegge minst mulig areal og dyrka mark.  
 

Figur 2. Plantegning. Gang- og sykkelveg, fortau Knauserudvegen. Kilde: Norconsult, 30.01.20 
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Figur 3. Normalprofil. Gang- og sykkelveg Knauserudvegen. Kilde: Norconsult, 30.01.20 

 

Premisser for videre planarbeid 

a) Formål med planen 
Formålet med planarbeidet er å fremme en detaljreguleringsplan for å legge til rette for etablering av 
fortau og gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen fra kryss Haugsløkkevegen/Knauserudvegen 
og til kryss Knauserudvegen/Eidsvollvegen. På deler av strekningen er det i dag allerede etablert 
fortau i forbindelse med bussoppstillingsplass ved skolen. 

 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdet 

Avgrensningen viser hvilket areal det søkes løsninger for gang- og sykkelveg innenfor. I planområdet 
inngår areal sør for Knauserudvegen på hele strekningen fra Eidsvollvegen til Haugskøkkevegen, for 
å sikre fremtidige sammenhengende løsninger og sammenkoblinger. Planens nordre grense er lagt i 
midtlinje til Knauserudvegen. Deler av skoleområdet inngår dessuten i planavgrensningen, for å sikre 
trafikksikker atkomst til skoleområdet samt å stramme opp parkeringsplass og bussløsning. 
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Planlagte tiltak vil medføre inngrep i private eiendommer langs strekningene. Planlagte etablering av 
gang- og sykkelveg vil berøre deler av et større sammenhengende dyrka areal. 

Planlagte tiltak vil stimulere til økt gange- og sykkelbruk og reduksjon i privatbilisme. Dette har 
mange positive effekter for bl.a. miljø og helse Tiltaket kan bidra til å redusere antallet myke 
trafikanter som ferdes i kjøreveien Knauserudvegen.  

Eventuelle virkninger planlagte arealbruk vil få utenfor planområdet vil nødvendigvis avklares i 
planprosessen og beskrives i planbeskrivelsen. 

 

 

Figur 4. Kartutsnittet viser aktuelt planområde angitt med svart stiplet linje. 
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Det skal legges til rette for bygging veganlegg. Dette innebærer fortau, gang- og sykkelveg og 
grøftesoner. Det kan også være aktuelt å regulere deler av eksisterende vegareal, annen veggrunn 
og sammenkoblinger mot eksisterende anlegg i tilknytning til skolen. 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder  
Det skal kun bygges veganlegg. Skisser av planlagte fortau og gang- og sykkelveg fremgår av figur 2 
og 3. 
 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Tiltaket vil bidra til redusert privatbilisme, bedre folkehelse, reduserer farer for trafikkulykker med 
myke trafikanter og føre til mindre forurensing. Tiltaket vil forbedre tilgjengeligheten for alle brukere. 
 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser  
Gang- og sykkelvegen vil ligge i tilknytning til eksisterende veianlegg. Veganlegget vil medføre 
inngrep i dyrka mark/beiteareal og åpne landskap.  
 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid  
Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende kommuneplanens arealdel for Nes kommune 2019-2030 er vedtatt 03.09.19. I gjeldende 
arealdel er deler av planområdet angitt som LNFR-areal, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
bolig og tjenesteyting, alle angitt som nåværende.  

Kommuneplanens arealdel er under rullering og et planforslag har ligget ute til offentlig ettersyn, med 
frist 22.08.22. I høringsforslaget ligger planlagte gang- og sykkelveg (320 meter) angitt som fremtidig 
gang-/sykkelveg ved Fenstad skole. 
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Figur 5. Utsnitt av forslag til kommuneplanens arealdel for Nes kommune 2022-2040. Kilde: Nes kommune sin 
kartløsning. 

 

Reguleringsplan 

Deler av planområdet er regulert. Planområdet overlapper deler av reguleringsplan for Jerpstad 
skole, vedtatt 30.04.81 og Gang-/sykkelveg Jerpstad-Holter, vedtatt 05.11.91.  

Planarbeidet omfatter tilrettelegging av gang- og sykkelveg/fortau langs/ved eksisterende veiarealer. 
Dette forventes å ikke komme i strid med, eller tilsidesette intensjonene i gjeldende 
reguleringsplaner. Planlagte tiltak er av høy samfunnsmessig betydning. Det vil i planarbeidet 
etterstrebes å legge til rette for løsninger som i størst mulig grad ivaretar intensjonene i gjeldende 
reguleringsplaner og arealbruk. 

 

Figur 6. Kartutsnittet viser gjeldende reguleringsplaner. Kilde: Nes kommune sin kartløsning. 
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
Privat eiendomsrett  
Flere private eiendommer vil i ulik grad bli berørt av planarbeidet. Det har i forbindelse med 
detaljprosjektering vært dialog mot spesielt berørte grunneiere. Det foreligger ingen registreringer av 
arter av særlig forvaltningsinteresse, verdifulle naturtyper eller registrerte kulturminner. 

 
Jord og skogbruksinteresser 
Planlagte gang- og sykkelveg kommer i berøring med dyrkamark og skogsarealer som ligger langs 
Knauserudvegen. Deler av dyrka marka er angitt med jordkvalitetsklasse 1 Svært god jordkvalitet. 
Skogen er registrert som barskog av middels bonitet. Videre er skogen angitt som dyrkbar jord.  
 

 
Figur 7. Kartutsnittet viser fulldyrka jord (gult), åpen fastmark (lysegrønt), barskog av middels bonitet (grønt) og 
dyrkbart (rød skravur). Kilde: AR5. 

 
 
Friluftsliv 
Aktuell strekning for gang- og sykkelveg er angitt som viktig og svært viktig friluftsområde. I det 
følgende angis en kort beskrivelsene av de kartlagte friluftsområdene i henhold til faktaark i 
Naturbase kart. Nummerering av områdene fremgår av figur 8. 
 
Område 1 
Området er angitt som leke- og rekreasjonsområde med områdeverdi viktig friluftsområde. 
Områdebeskrivelse angir: Lek i friminutt, hyttebygging, naturfaglig besøk. Brukerfrekvensen er 
ganske stor.  
 
Område 2 
Området er angitt som leke- og rekreasjonsområde og angitt som svært viktig friluftsområde. Under 
områdebeskrivelse står det: Korte skoleturer, spesielt 1. klasse. Brukerfrekvens er ganske stor. 
 
Område 3 
Området har status som leke- og rekreasjonsområde med verdi angitt som viktig friluftsområde. 
Under områdebeskrivelse står det: skiløyper, brukt i friminutt, gym, bygge hytter. Brukerfrekvensen 
er middels. 
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Figur 8. Kartutsnittet viser kartlagte friluftsområder. Lysere rød er viktig friluftsområde og mørkere rød er svært 
viktig friluftsområde. Kilde: Naturbase kart. 

 
Etablering av gang- og sykkelveg vurderes ikke å forringe friluftsområdene, men derimot bedre 
tilgangen til disse.  
 
 
Kulturlandskap 
Vormadalen er registrert som kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi, som skal tas særlig hensyn 
til i arealplanlegging.  
 

 
 

Figur 9. Utsnittet viser Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse- Vormadalen. Kilde: Naturbase kart. 

1 
2 

3 
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i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 
og sårbarhet  
I henhold til NVE Atlas kommer ikke planområde i berøring med flomsoner eller skredområder. 
Planområdet ligger innenfor område angitt som Mulighet for sammenhengende forekomster marin 
leire, som store deler av kommunen for øvrig. 

I forbindelse med planlagt gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen er det utarbeidet et 
Geoteknisk notat, Romerike Geoteknikk 23.06.22. Det er utført geotekniske vurderinger mtp. 
områdestabilitet og i rapporten fremgår det at det ikke fare for områdeskred ifm. det planlagte tiltaket. 
Sikkerhet mot områdeskred (områdestabilitet) er tilfredsstillende ift. kravene gitt i NVE-veileder 
1/2019. 

Det vil i planarbeidet gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse som vil følge planforslaget. 

 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
Berørte offentlige etater, grunneiere og andre interessehavere varsles. Statsforvalteren, Viken 
fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE vil være sentrale myndigheter. 

 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte  
Planforslaget vil bli varslet og høring gjennomføres i henhold til prosedyrer etter plan- og 
bygningsloven. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning/avklaringer vil vurderes underveis i 
prosessen. 

Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Nes kommune, dvs både naboer og offentlige 
instanser og organisasjoner. 

 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
Nes kommune er ansvarlig myndighet for planen og avgjør om planen får vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, og om konsekvensutredning kreves.  

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven § 6, 8 og 10 (i kraft 
01.07.2017) er gjennomgått. Planarbeidet omfatter utbygging av gang-/sykkelveg som er angitt i 
forslag til ny kommuneplanens arealdel.  

Det er forskriftens § 6 og § 8 som kan være aktuelle for reguleringsplaner for veganlegg. 

 

Vurdering etter forskriftens § 6 

Forskriftstekst og vedlegg I definerer hvilke (større) vegtiltak som alltid skal ha planprogram og 
konsekvensutredning. Dette prosjektet faller ikke inn under disse kategoriene. 
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Vurdering etter forskriftens § 8 

Aktuelt utdrag fra forskriftstekst § 8:  

I henhold til forskriftens § 8 fremgår det blant annet: Følgende planer og tiltak skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding:  

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med tidligere 
plan.  

Vedlegg II lister opp planer etter plan- og bygningsloven som skal vurderes nærmere. Pkt. 10 e) i. 
fastslår at bygging av veier omfattes av dette. Det legges til grunn at tiltaket er angitt i forslag til ny 
kommuneplanens arealdel, men at tiltaket ikke er konsekvensutredet i en tidligere plan.  

Konklusjon: Det skal gjøres en vurdering etter forskriftens § 10 for å fastslå om tiltaket kan få 
vesentlig virkninger for miljø eller samfunn. Det er ikke krav til planprogram for planer som vurderes 
etter § 8. 

Etter gjennomgang av kriteriene er det bokstav d) som må vurderes: 

Bokstav d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet. 

Planforslaget berører noe dyrka mark og innebærer en omdisponering av skogsareal med middels 
bonitet langs vegen. Spørsmålet er om dette vurderes som en større omdisponering av områder 
avsatt til LNF, som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. Krav til konsekvensutredninger er 
drøftet i dialog med Nes kommune og etter en samlet vurdering har kommunen vurdert at planen 
trolig ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det er dermed ikke krav om en omfattende 
konsekvensutredning, men virkninger vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Jord- og 
skogbruk vil å så måte være et aktuelt tema.  

 
 
Avslutning 
Detaljreguleringen vil være et tiltak for prioritering av de myke trafikantene. Et sammenhengende 
tilbud for myke trafikanter på strekningen vil gi en mer trafikksikker ferdsel langs Knauserudvegen. 
Det ferdig bygde anlegget vil ut fra dette få flere positive virkninger for miljø og samfunn. 
 
Det bes om et oppstartsmøte med Nes kommune for å klargjøre forutsetningene for videre 
planarbeid. Det er ønskelig å avklare eventuelt utredningsbehov og endelig planavgrensning i 
oppstartsmøte. 
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

 

 

 

Line Brånå Bergum  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
1. Kartutsnitt med forslag til plangrense 
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