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Sammendrag 

Smartbo AS ønsker å utvikle dagens Hagen camping ved Glomma i Nes kommune, Akershus fylke, til 
kolonihytteområdet Nes strandhager. Det er planlagt bygget 97 hytter i størrelsen 25 – 35 m², og hver 
hytte vil ha en tilhørende hageparsell på ca. 150 m². I tillegg planlegges bygging av restaurant, 
konsertscene, kiosk og bar, samt en marina, hvor det også vil være salg av drivstoff. Marinaen skal 
tilrettelegges for at båten Elvekongen skal kunne anløpe ifm. konserter/arrangementer og 
utfartsdager. Det skal videre tilrettelegges for parkering i området. 

I forbindelse med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan har Norconsult på oppdrag fra Smartbo 
AS gjennomført konsekvensutredninger av fagtemaene flom, erosjon, naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser (sikring av jordressurser), trafikk, parkering og atkomst, samt 
forurensning. 

Flom 

Utbyggingen av Nes strandhager går inn under sikkerhetsklasse F2. I henhold til TEK10 skal nye bygg 
i sikkerhetsklasse F2 sikres mot 200-årsflom. I følge NVEs flomsonekart på strekningen Funnefoss-
Øyeren er vannstanden ved 200-årsflom beregnet til 124,52 moh. 

Medberegnet sikkerhetsmargin på 0,5 m må de nye byggene ligge på minst kote 125. Planlagt 
restaurant, og de nederste hyttene som ligger sørvest for denne, ligger for lavt i forhold til dette nivået. 
Terrengoppfylling til over kote 125 eller etablering av flomvoller vil kunne sikre denne delen av 
utbyggingsområdet mot 200-årsflom. 

Skred og erosjon 

Løsmassene i terreng lavere enn 200-års flomlinje (kote +125m) består av friksjonsmasser, 
hovedsakelig sand og fyllmasser, med en mektighet på 0,7m eller mer. Ovenfor dette området, lengre 
bort fra elvebredden, består løsmassene i overflaten av jord og tørrskorpeleire. 

Langs strandkanten i østre del av planområdet er det tydelig berg i dagen på land, som fortsetter ut i 
elva som små skjær. Steinmoloen som er ført over stranda fra øst, og ut i elva, vil i likhet med disse 
skjærene utgjøre et grunt parti i elva under flom, og medføre en generell oppbremsing av 
elvevannføringen i strandområdet under flomsituasjoner. Den oppgraderte steinmoloen vil 
sannsynligvis også medføre en roligere vannføring langs stranda under flomvannføring, og redusert 
potensial for erosjon av strandmassene.  

Grunnvannstrykket i toppen av leirmassene ser ut til å ha en høy gradient mot elva, men blir mest 
sannsynlig mye lavere i de sandige massene nærmere sandstranden og sandavsetningene ned mot 
berggrunnen. Dette er et naturlig og vanlig nivå på grunnvannstrykk i de øverste løsmassene. Det er 
sannsynligvis ingen grunnvannsutslag i dagen i de grove sandmassene, som ville kunne medføre 
grunnvannserosjon og utvasking av sandmassene. Grus- og morenelag mellom berggrunnen og 
leiravsetningene har sannsynligvis kapasitet til å drenere eventuelt overtrykk i leirmassene nederst 
mot berggrunnen, slik at overtrykk ikke bygges opp her. Dette er viktig for at poretrykket i leirmassene 
ikke øker så mye at det medfører svekket styrke i massene, og økt mulighet for skred. 

Naturmiljø 

Mudder/sandflatene langs Glomma og den gamle furuskogen ned mot Glomma vurderes å være lokalt 
viktige (C) naturtyper, og det store asketreet i den nordlige delen av planområdet vurderes å være en 
viktig naturtype (B). Glomma er generelt viktig for vannfugl, og det er tidligere registrert elvemusling 
(VU) på strekningen. Det går sannsynligvis et vilt-trekk langs elva.  

Strandhyttene i sørøst vil beslaglegge deler av den gamle furuskogen ned mot elva, men den fineste 
delen av skogen rett ovenfor Daskerudstranda vil ikke bli berørt. Det er usikkert om det store asketreet 
vil bli berørt i forbindelse med inngrep i den nordlige delen av planområdet, men dette bør unngås. 
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Strandsonen skal ikke beslaglegges, og mudder-/sandflatene vil ikke bli direkte påvirket av bygging av 
strandhytter eller restaurant/scene. Området vil imidlertid kunne bli noe berørt av materialtransport i 
anleggsfasen, i forbindelse med forbedring av dagens molo og etablering av bryggeanlegget. 

I og med at strandhytteområdet ikke skal inngjerdes vil man kunne opprettholde passasjemuligheten 
for viltet langs Glomma. Økt båttrafikk på Glomma kan virke forstyrrende på fugle- og dyreliv knyttet til 
elva, men vurderes ikke å ha betydning for artenes bruk av området.  

Risiko for drivstoffsøl i forbindelse med fylling av tanker er til stede, men slike hendelser vurderes 
normalt ikke å ha et så stort omfang at det vil kunne være skadelig for vannlevende organismer, da 
fortynningseffekten er stor. Ved mer alvorlige hendelser, f. eks. brudd på drivstoffslange eller pumpe, 
vil imidlertid fisk og ferskvannsorganismer kunne bli påvirket i flere år i etterkant, og iverksetting av 
avbøtende tiltak vil være viktig. Konsekvensen for naturmiljø vurderes som liten negativ. 

Kulturmiljø og kulturminner 

Oldtidsveien Funnefoss går gjennom planområdet for Nes strandhager. Oldtidsveien er basert på 
tradisjon, skriftlige kilder og i noen grad eldre kart. Det er ikke grunn til å tvile på at Oldtidsveien har 
gått nedenfor Frogner, langs Glomma, men dagens skiltede og tilrettelagte vei fremstår ikke som en 
opprinnelig trasé. Den savner alderdommelige trekk, og det er mindre sannsynlig at en mye brukt 
ferdselsåre var lagt til et flomutsatt område. Den kulturhistoriske verdien av den skiltede Oldtidsveien 
er derfor tvilsom. 

I østre del av planområdet går en hulveg bak en terrengformasjon lokalt kjent som «Vollen». Hulvegen 
er noe over 40 meter lang, og den vestre delen av denne går inn i planområdet. Hulveger er veier 
dannet gjennom slitasje over lang tid, og denne hulvegen har dimensjoner som tyder på lang tids bruk. 
Med bakgrunn i tradisjonen for en slik vei i området er det nærliggende å tro at dette er den reelle 
oldtidsveien. Den trolige hulvegen vil få status som automatisk fredet kulturminne av Akershus 
fylkeskommune. 

Det er ikke planlagt bebyggelse i direkte konflikt med kulturminnet, men hytter i den østre delen av 
planområdet vil plasseres omkring det. Fra dette området fremstår kulturminnet som lesbart i 
terrenget. Det er også grunn til å regne med at en slik nærføring kan medføre slitasje og skade på 
kulturminnet. Nærføringen innebærer noe forringelse av kulturminnet, og konsekvensen er vurdert 
som liten til middels negativ. 

Avbøtende tiltak vil i første rekke være å skjerme kulturminnet fra bebyggelse i størst mulig grad. En 
økning av friområde/buffersone rundt kulturminnet vil redusere negativ konsekvens. En må også tenke 
på sikring av kulturminnet, slik at økt bruk av området ikke fører til at det blir skadet. 

Friluftsliv 

Den store sandstranden nedenfor Hagen campingplass er et viktig areal for uteopphold, og er 
velegnet for arrangementer o.l. Elvestrekningen forbi planområdet har stort potensial som fiskeplass. 
Friområdet øst for Hagen campingplass omfatter den populære Daskerudstranda, samt skogområdet 
ned mot stranda. Området er pent opparbeidet og tilrettelagt for rasting med benker og bålplass, og 
har høy bruksfrekvens. Oldtidsveien Funnefoss benyttes til turgåing hele året av både 
lokalbefolkningen og gjestene på Hagen og Frognerstrand camping.  

Bygging av Nes strandhager vil øke tilstrømningen av personer til området, da serveringstilbud, 
arrangementer, marina og bedre tilrettelegging av stranda nedenfor vil gjøre det svært attraktivt. Som 
en konsekvens at dette vil det bli vesentlig mer ferdsel i friområdet/på strendene og på Oldtidsveien. 
Lett adkomst til Glomma gir mulighet for fiske, både fra land og fra båt, og bryggeanlegget gir mulighet 
for egen båtplass, samt utleie av båt, kajakk, kano o.l. Oppsummert vil utbyggingen medføre økt 
friluftslivsaktivitet i området, og bidra til at flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet.  
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Økningen i biltrafikk til og fra Nes strandhager vurderes ikke å påvirke friluftslivsområdene negativt, da 
disse ligger i god avstand fra veien. Økt båttrafikk, samt aktivitetsøkningen i området generelt, vil 
imidlertid generere mer støy, noe som vil kunne oppfattes som sjenerende av de som eventuelt 
ønsker en tur- eller badeopplevelse i roligere omgivelser.  

Arealbeslaget utbyggingen omfatter, vil ikke komme i konflikt med dagens friluftslivsbruk, men det bør 
tas hensyn til vollen som er omtalt under kulturminner og kulturmiljø. Dette kulturminnet vil være en 
viktig attraksjon langs Oldtidsveien, som følge av at det faktisk representerer den reelle Oldtidsveien. 

Nes strandhager vil ikke gjerdes inn, og selv om den tilrettelagte stranden er en del av anlegget, vil det 
være fri ferdsel i området. På denne måten vil allmenn tilgang til strandsonen, Oldtidsveien og 
friområdet sikres. Alt i alt vurderes byggingen av Nes strandhager som positiv for friluftslivet, og 
konsekvensen vurderes som liten positiv. 

Naturressurser (sikring av jordressurser) 

Tiltaket vil medføre omdisponering av 4,9 dekar fulldyrket jord av svært god kvalitet, samt beslag av et 
areal med 8,5 dekar dyrkbar jord. Deler av området skal benyttes som parkeringsareal, mens resten 
skal benyttes til 97 kolonihytter med hage. All berørt matjord skal imidlertid tas vare på og benyttes 
som vekstjord i hyttehager og fellesområder. Prosjektet har fokus på hagebruk og dyrking som 
aktivitet, og matjorden ses som en stor ressurs i denne sammenheng. Ved etablering av hager med 
dyrking av nyttevekster vil arealet med dyrkbar mark som omdisponeres til hytteområde og parkering 
erstattes av opptil 14 daa ny dyrkbar mark, når vi regner 140-150m2 for hver hyttehage. Prosjektet vil i 
alle fall kunne gi minst like mye dyrket mark som det beslaglegger (50m2 per hytteromt), og i beste fall 
medføre en tredobling av andel dyrket mark innenfor planområdet, dersom alle hytteparsellene dyrkes 
fullt ut (150m2 per hyttetomt).  

Oppsummert vil utbyggingen medføre et tap av tradisjonell fulldyrket og intensivt brukt landbruksjord, 
men tapet kompenseres ved at det etableres ny dyrkbar mark i form av ekstensivt brukte, men trolig 
tett oppfulgte grønnsakhager med produksjon av kortreist mat. Virkningene for jordbruksproduksjonen 
vurderes på den bakgrunn å ha ubetydelig til lite positivt omfang. 

For skogbruk vil utbyggingen medføre omdisponering av 8,5 dekar barskog av overveiende høy 
bonitet. Området som blir omdisponert ligger ned mot elva helt i utkanten av skogteigen. Tiltaket 
medfører følgelig ingen barrierevirkninger eller endringer i driftsforhold. Da berørt areal er relativt 
beskjedent og nærhet til campingplassen og bebyggelsen er medvirkende til at den hogstmodne 
skogen har fått stå, vurderes virkningen for skogressursen å ha lite omfang. Det er ikke påvist verdier 
knyttet til andre naturressurser i planområdet.  

Samlet sett vurderes konsekvensen for naturressurser (jord- og skogbruksrerssurser) som ubetydelig. 

Trafikk, parkering, atkomst 

For å vurdere konsekvensene av tiltaket er det vurdert endring i turproduksjon for dagens situasjon og 
en fremtidig situasjon (2025). Det antas at de aller fleste som reiser til Nes strandhager vil benytte bil. 
Det er tatt utgangspunkt i at hyttene i gjennomsnitt genererer 3 bilturer per døgn når de er i bruk, og 
det forutsettes at i et vanlig bruksdøgn er 60 % av hyttene i bruk. I følge beregningene vil byggingen 
av Nes strandhager gi en økning på ca. 100 bilturer per døgn på Frognerstrandveien/Daskerudveien.  

E16 er planlagt bygget som firefelts veg på strekningen Kløfta-Kongsvinger. Avkjøringen til Nes 
strandhager er fra delstrekningen Nybakk – Herbergåsen, og her vil dagens E16 fungere som lokalvei 
i fremtiden. Trafikknivået på lokalveien vil reduseres betraktelig sammenlignet med nivået på dagens 
E16, og kapasitet i krysset vil med stor sannsynlighet være tilfredsstillende.  

Den økte trafikken på ca. 100 kjt/døgn vil ikke påvirke kapasiteten på Frognerstrandveien og 
Daskerudveien. Veiene har imidlertid lav standard i dag (grusvei) og en oppgradering av bør vurderes 
ved behov.  
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Det er forutsatt 1,2 parkeringsplasser pr. hytte. Dette betyr at hver hytteeier disponerer en 
parkeringsplass, og at det i tillegg er en del gjesteparkeringsplasser. Det forutsettes at 
parkeringsbehovet vil være dekket for hytteeierne. Ved arrangementer og konserter vil trafikken være 
noe høyere under kortere tidsperioder av døgnet, og det vil da kreves større arealer til parkering. Det 
forutsettes at eksisterende parkeringsplasser nær planområdet kan benyttes over kortere perioder i 
den forbindelse.  

 

Forurensning 

Småbåttrafikken, drivstoffutsalget og bensintanken vil kunne være potensielle kilder til forurensning av 
grunnen i planområdet og til Glomma. Det vil generelt forekomme noe bensinsøl i vannet fra 
bensinpumpene når småbåter skal fylle drivstoff. En vil også kunne forvente mindre forekomst av 
bensinsøl ved påfylling av bensintank. I en ulykkessituasjon vil det kunne forekomme større eller 
mindre utslipp av bensin til Glomma, og til grunn som ikke har tett dekke av asfalt eller liknende. 
Følgende mulige ulykkessituasjoner er identifisert: Brudd på eller lekkasje fra bensintank, overfylling 
av bensintank, brudd på eller lekkasje fra rør, lekkasje fra tankbil, lekkasje fra bensinslange ved 
småbåttanking, brudd på bensinslange eller pumpe. 

Store elver som Glomma er middels sensitive til drivstoffsøl. Høy vannføring og fordampning gjør at 
bensin og diesel vil fortynnes og fjernes relativt raskt, avhengig av størrelsen på et eventuelt utslipp. 
Planforslaget vil føre til generelt noe økt forurensning til vann. Risikoen for større uhellsutslipp er 
imidlertid til stede, og det vises til ROS-analyse for tiltaket. Konsekvensen vurderes som liten til 
middels negativ. 

Forhindring av petroleumssøl involverer både marinaen, drivstoffleverandøren og båtene. Det er 
lettere å forebygge enn å rense oljesøl. Blant viktige preventive tiltak kan nevnes følgende: Olje og 
drivstoff som lagres i tanker over bakken skal stå på et fast dekke og ha oppsamlingsbasseng. 
Oppsamlingsbassenget skal være stort nok til å samle opp hele tankens innhold samt mulig nedbør. 
Nedgravde tanker og tilførselsrør skal kontrolleres jevnlig. Drivstofftanken bør plasseres over 
vannstanden for 200-årsflom (kote 125). 
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I nnledning
Smartbo AS ønsker å utvikle dagens Hagen camping ved Glomma i Nes kommune , Akershus fylke, til
kolonihytteområdet Nes strandhager. I forbindelse med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan har
Norconsult på oppdrag fra Smartbo AS gjennomført konsekvens utredninger av fagtemaene flom,
erosjon, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø , frilu ftsliv, naturressurser ( sikring av jordressurser ) ,
trafikk, parkering og atkomst , samt forurensning.

Utredningene er samlet i dette dokumentet og gjennomført i samsvar med kravene i fastsatt
planprogram:

Flom

NVE utarbeider flomsonekart på strekningen Funnefoss - Øyeren , og på bakgrunn av det nye
flomsonekartet skal det redegjøres for hvordan planområdet påvirkes av flom, og hvilket flomnivå de
nye byggene må sikres mot. Eventuelle flomsikringstiltak skal vurderes.

Erosjon

Vurderinger skal gjøres både i forhold til ras og erosjon.

Naturmangfold

Konsekvensene for naturmangfoldet (naturtyper og vegetasjon, fugl og pattedyr, fisk og
ferskvannsorganismer) skal vurderes på bakgrunn av eksisterende kunnskap tilgjengelig i offentlige
databaser, supplert med felt befaring i det aktuelle området (jfr. kravene til kunnskapsgrunnlaget i
Naturmangfoldloven).

Det skal foretas en vurdering av hvordan arealbeslag, arealdisponeringer og vannstrengstiltak som
følger av utbyggingsprosjektet vil kunne påvirke naturverdiene. Avbøtende tiltak som reduserer
eventuelle negative virkninger for naturmangfoldet skal beskrives.

Kulturminner og kulturmiljø

Utbyggingens virkninger for eventuelle automatisk fredete kulturminner og for Oldtidsveien skal gis en
vurdering, og avbøtende til tak skal besk rives. P otensialet for ytterligere funn skal gis en vurdering.
Akershus Fylkeskommune skal undersøke terrengformasjonen i felt, og vil vurdere behovet for § 9 -
undersøkelser.

Friluftsliv

Det skal gis en vurdering av hvilke virkninger utbygginge n vil ha for friluftslivsinteresser knyttet til det
aktuelle området. Dette omfatter konsekvenser for allmenn tilgang til strandsonen og friområdet, samt
konsekvenser av økt aktivitetsnivå og økt trafikk til området.

Sikring av jordressurser

Beslag av prod uktivt jord - og skogbruksareal som følge av utbyggingen vil bli beregnet og kartfestet.
Det skal foretas en vurdering av mulige alternativer til å bebygge dyrket mark og etterbruken av dyrket
mark som skal fjernes , skal beskrives .

Trafikk, parkering, atko mst

Trafikkbelastningen vil bli beregnet, og transportalternativer vil bli beskrevet. Kapasitet for atkomst og
parkering vil bli gitt en vurdering.
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Forurensning 

I planprogrammet ble ikke stilt krav om konsekvensutredning av temaet forurensning. Som følge av 
tiltakshavers ønsker om å bygge en marina med salg av drivstoff, fremmet etter at planprogrammet 
ble vedtatt, ble det vurdert som nødvendig å gjennomføre en utredning av dette temaet. 
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Beskrivelse av tiltaket
Smartbo AS ønsker å utvikle dagens Hagen camping ved Glomma i Nes kommune, Akershus fylke, til
kolonihytteområdet Nes strandhager. Planområdet ligger ved bredden av G lomma, rett nedenfor
Funnefoss, og omfatter tidligere dyrket mark, område for campingplass og san dstrand, friområde med
skog, samt en boligeiendom. Planområdets størrelse er til sammen 98,7 daa.

Figur 2 - 1 . Flyfoto med planavgrensning

I området er det planlagt bygget 97 hytter i størrelsen 25 – 35 m ² , o g h ver hytte vil ha en tilh ørende
hageparsell på ca. 1 50 m ² . Hyttene skal bygges i det miljøvennlige materialet massivtre, og designes
spesielt for området, med vekt på arkitektoniske elementer som er tilpasset landskapet omkring .

I tillegg til hyttene me d tilhørende parseller, planlegges bygging av restaurant, konsertscene, k iosk og
bar. Det planlegges også en marina (et flytebryggeanlegg) hvor det vil være salg av drivstoff.
Marinaen skal tilrettelegges for at charter båten Elvekongen skal kunne anløpe if m.
konserter/arrangementer og utfartsdager. Det skal videre tilrettelegges for parkering i området.
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Figur 2-2. Skisse over planområdet 
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Metode og datagrunnlag

Metode

Ved utredning av konsekvensene er metoden i Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser benyttet. Hå ndboka beskriver metode for fagtemaene naturmangfold,
kulturminner/ kulturmiljø , friluftsliv og naturressurser (sikring av jordressurser) .

Utredningen av tem aene etter håndbok V712 følg er i en tre - trinns prosedyre:

Beskrivelse/vurdering av temaets status og verdi innenfor planområdet. Verdivurderingene for
hvert delområde angis på en glidende skala fra liten til stor verdi.

Vurdering av hvilken type og grad av påvirkning (omfang) den pl anlagte utbyggingen har på
de enkelte temaene. Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til
stort positivt omfang.

Vurdering av utbyggingens konsekvens, basert på en sammenstilling av verdi og omfang.
Konsekvensene vurderes på en ni - delt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv
konsekvens.

Figur 3 - 1 . Konsekvensvifta (kilde: statens vegvesens Håndbok V 712)

Omfang og konsekvens er av utbyggingen er vurdert i forhold til 0 - al ternativet, som er dagens
situasjon , med campingplass i drift i det aktuelle området .

Det er også gitt forslag til avbøtende tiltak, der dette er aktuelt.
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For temaene flom og erosjon, samt trafikk, parkering, atkomst er ikke KU - metoden egnet. For disse
te maene er det g jennomført en overordnet analyse av konsekvensene av tiltaket iht. til fagspesifikke
veiledere og retningslinjer . Forurensning til vann og grunn omfattes heller ikke av håndbok V 712, men
man har i dette tilfellet utredet temaet iht. metoden.

Datagrunnlag

Informasjon er hentet fra NVEs flomsonekart for Funnerfoss – Øyeren, NGUs berggrunns - og
løsmasse kart, Naturbase, Artsdatabanken, Askeladden, arealressurskart fra Kilde (Skog og landskap),
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB ) og Vegkart. Det er også tatt kontakt med
regionale og lokale myndigheter, og grunneier . Datagrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig til å sikre et
godt nok beslutningsgrunnlag.
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Flom

Vannføring ved 200 - årsflom

Planområdet for Nes strandhager ligger langs Glomma, rett nedstrøms Funnefoss. Utbyggingen, som
består av hytter, kiosk , bar, restaurant og scene, går inn under sikkerhetsklasse F2. I henhold til
TEK10 skal nye bygg i sikkerhetsklasse F2 sikres mot 200 - årsflom.

I følge NVE s flomsonekart på streknin gen Funnefoss - Øyeren er vannføringen ved 200 - årsflom
foreløpig beregnet til 124,52 moh (tverrsnitt 38 i Figur 4 - 1 ) . Beregningene ha r en begrenset
nøyaktighet, og ved praktisk bruk i arealplanlegging og byggesaker anbefales det at denne
usikkerheten kompenser es ved å legge på ca. 0,5 m (jfr . NVEs retningslinjer for flom - og skredfare i
arealplaner ).

Når det gjelder klimaendringer, oppgir NVE følgende: " Det forventes ingen økning i vannføringen i
Glomma ved et forventet endret klima fram mot år 2100 " . Det er derfor ikke utført beregninger med
klimapåslag .

Figur 4 - 1 Kart som viser Nes strandhager og om trentlig plassering av tverrprofilet (38) fra NVEs vannlinjemodell
som ligger nærmest utbyggingsområdet. Vannstand ved 200 - årsflom er foreløpig beregnet til 124,52 moh.

Nes strandhager
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Figur 4 - 2 . Figuren viser flomsonen ved 200 - årsflom i planområdet for Nes strandhager (flomsonen er hentet fra
NVEs kartdata).

De nye byggene bør ligge på minst kote 125 . Planlagt restaurant og de nederste hyttene som ligger
sørvest for denne ligger på ko te 122 - 124 og er for lavt i forhold til dette nivået. Terrengoppfylling til
over kote 125 eller etablering av flomvoller vil kunne sikre denne delen av utbyggingsområdet mot
200 - årsflom.

Det e r også planer om å oppgradere eksisterende molo og bygge et flytebryggeanlegg i Glomma ,
nedenfor utbyggingsområdet. Den nye moloen vil sannsynligvis kunne medføre en roligere vannføring
langs stranda under flomvannføring, jfr. kap 5 .

Beskrivelse av flomsikringstiltak

Dersom bygg egrunnen i planområdet som i dag ligger lavere enn kote 125,0 he ves til flomsikker
høyde, vil kravene i Kapittel 7 i TEK 10, § 7 - 2 Sikkerhet mot flom og stormflo være tilfredsstilt. Ved
utfylling må kjellernivå som er lave re enn 200 - års flomvannføring være vanntett.

Andre risikoreduserende tiltak som kan vurderes for å sikre planområdet mot flom er etablering av
flomvoll . I det følgende gis en enkel beskrivelse av prosjektering av en flomvoll.

Dimensjoneringsgrunnlag

Dersom det blir aktuelt å prosjektere en fl omvoll vil rapporten og kart et fra flomsonekartprosjektet fo r
strekningen Funnefoss - Øyeren benyttes som dimen sjoneringsgrunnlag. Iht. fore løpig beregnet 200 -
års vannføring på kote 124,5 og e n sikkerhetsmargin på 0,3 - 0,5 vil en flomsperre måtte ha en høyde
over dette nivået. NVE anbefaler å legge til et fribord ved dimensjonering av flomvoller. En flomvoll
mellom planområdet og Glomma bør derfor ha en høyde på minimum kote 125,2.
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Trasé for flomvollskonstruksjon

En flom voll synes å kunne etableres langs Glomma fra sørøstre til sørvestre hjørne av planområdet.
Skisse av lokaliseringen til en eventuell flomvoll er vist i figuren nedenfor. I sørøstre hjørne ligger
planlagte hytter på ca. kote 1 25 slik at starten på vollen kan legges på høydenivå et til nybygget som
ligger lengst mot sørøst (se figur en nedenfor). Herfra ka n flomvollen gå mellom hyttene og
restauranten og Glomma til sørvestre ende av planområdet før den går rett nordover i ca. 60 - 100 m ,
avhengig om den skal beskytte planlagt scene eller ikke. En scene vil være i sikkerhetsklasse F1 og
trenger å beskyttes mot 20 - årsflom. Lengden til flomvollen vil være rundt 380 – 400 m. Rett nedenfor
restauranten ligger kote 122. Dette medfører at det må bygges en konstruksjon med en høyde på ca.
3,5 m over terrenget langs elva, og avtagende høyde over terrenget i endene i øst og vest. Flomvollen
vil hindre utsyn til strandområdet fra de nederste hyttene og restauranten.

Figur 4 - 3 . S kisse av omtr entlig beliggenhet til en eventuell flomvoll som beskytter planlagte bygninger mot flom
med gjentaksintervall opp mot 200 år.

I vurdering en av en flomvoll ved området bør det tas stilling til om den skal forlenges slik at områder
oppstrøms eller nedstrøms planområdet også beskyttes av vollen.

Drenering og pumpekummer

Etablering av flomvoll vil kreve tiltak for å lede vekk overvann som ved nedbør samles bak flomvollen.
Alle drenasjerør eller drenasjesoner må lokaliseres, og legges om i et eget drenasjesyste m innenfor
flom vollen . I flomperioder må overvannet ledes til oppsamlingskummer og om nødvendig p umpes ut. I
perioder med normal vannføring kan vannet slippes direkte i vassdraget som før.
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Flomvollskonstruksjon

En flomvoll av løsmasser vil be stå av et tet ningssjikt . Tetningssjiktet legges til ønsket høyde i
konstruksjonen. Mot utsiden erosjonsbeskyttes vollen mot den strømningsbelastning en elva utsetter
den for. Konstruksjonen bygges opp med en i støttefylling som i hovedsak gir drenert innside.
Tetningen må også tilsluttes mot tett nok materiale i dypet i løsmassene , slik at lekkasje mot innsiden
elimineres.

Figur 4 - 4 . Eksempel på flomvoll med duk som tetning.

O ppbygningen av lave flomvoller vil k unne utføre s på flere ulike måter . Det tas utgangspunkt i de
massene som finnes i området eller massetak i nærheten av området. Vollen kan bygges opp av
morenemasser, grus, urmasser, elvemasser eller sprengstein. Tetningselementet i vollen kan være
morenemasser, stål spunt, betongvegger eller membran. Tetningen kan føres ned i løsmassene
dersom grunnen ikke er tett nok, f.eks. i form av en tetningsgrøft el ler ved bruk av stålspunt etc. Felles
for disse løsninger er en langsgående voll av løsmasser som i eksempelet oven for.

Vollen krever et visst tverrsnitt. Nødvendig lengde på tverrsnittet (topp og bunn) til en flomvoll ved
planområdet er vanskelig å anslå i en overordnet vurdering. Et grovt anslag er at toppen av flomvollen
bør være rundt 5 m , og bunnen mellom 15 og 20 m for at den skal t åle påkjenningen fra strømmen til
en 200 - årsflom i Glomma.

En smalere løsning vil kunne utføres med en betongvegg som føres ned til tilstrekkelige frostfrie og
tette masser. Veggen fundamenteres med en fot av betong. Betongv eggen omsluttes med løsmasser
til en landskapsmessig ønsket høyde eller til en dimensjonert høyde. Veggen vil da stikke opp over
fyllingen og danne en tetni ngsvegg. Løsningen gir be dre plass på innsiden, og her kan det f. eks.
anlegges gangv ei, se eksempelet nedenfor.
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Figur 4 - 5 . Eksempel på voll med en betongtetning.

Landskap og miljø

En flomvoll medfører endringer i landskapet, som vil kunne påvirke opplevelsen av området . Vollen vil
blant ann et hindre utsyn fra områdene innenfor. Det anbefales at en landskapsarkitekt blir engasjert
for å bidra til utformingen av flomvollen, slik at den tilpasses terreng og bebyggelse best mulig .
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Skred og erosjon

Erosjonsfare

Grunnundersøkelser utført av Multiconsult i området for Nes Strandhager viser at løsmassene i
terreng lavere enn 200 - års flomlinje (kote +125m) består av friksjonsmasser, hovedsakelig sand og
fyllmasser, med en mektighet på 0,7m eller mer. Ovenfor dette om rådet, lengre bort fra elvebredden,
består løsmassene i overflaten av jord og tørrskorpeleire.

Langs strandkanten i østre del av eiendommen er det t ydelig berg i dagen på land, som fortsetter ut i
elva som små skjær (se flyfoto, under). Stein moloen som er ført over stranda fra øst , og ut i elv a, vil i
likhet med skjærene utgjøre et grunt parti i elva under flom, og medføre en generell oppbremsing av
elvevannføringen i strandområdet under flomsituasjoner.

Figur 5 - 1 . Moloen ut i Glomma (Kilde: Google Earth)

Strømningsforhold ved flommen i 2013 i Glomma forbi Nes er vist i flyfotoene under (Flyfoto fra
Finn.no). Legg merke til at pga. bergpartiene og skog i den østre delen av eiendommen er det
forholdsvis stillestående vannføring langs strandkanten, og dermed lite erosjon av løsmassene . Den
oppgraderte steinmoloen vil sannsynligvis også medføre en roligere vannføring langs stranda under
flomvannføring, og redusert potensial for erosjon av st randmassene.
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Figur 5 - 2 . Strømningsforhold ved flommen i 2013 i Glomma forbi området for Nes strandhager (Kilde: Finn.no)

Figur 5 - 3 . Strømningsforhold ved f lommen i 2013 i Glomma forbi området for Nes strandhager (Kilde: Finn.no)

Skredfare

Terrenget nord for planlagte Nes Strandhager er relativt flat t ved kote ca. +135m, og skråner nedover
mot elva som har kote ca. +121m i sør (Grunnkart, Ne s kommune). Det bl e etablert en
poretrykksmåler under grunnundersøkelsene (Multiconsult, notat 16. sept. 2016) ved terrengkote
+134m til en dybde på kote +127,9m, som viste en grunnvannstry kk på nivå +128,3m. Måleren sto ca.
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120m fra strandkanten. Grunnvannstrykket i sandmassene ved strandkanten antas å være på nivå 
med elvevannstanden. Grunnvannstrykket i toppen av leirmassene ser ut til å ha en høy gradient mot 
elva, men blir mest sannsynlig mye lavere i de sandige massene nærmere sandstranden og 
sandavsetningene ned mot berggrunnen. Dette er et naturlig og vanlig nivå på grunnvannstrykk i de 
øverste løsmassene. Det er sannsynligvis ingen grunnvannsutslag i dagen i de grove sandmassene, 
som ville kunne medføre grunnvannserosjon og utvasking av sandmassene. 

Leirmassene vil kunne medføre høyere poretrykk nede mot berggrunnen på grunn av en mer regional 
grunnvannsstrømning i berggrunnen mot Glomma, men i grunnundersøkelsene er det kartlagt grus- 
og morenelag mellom berggrunnen og leiravsetningene, som fører grunnvannstrykket til elva. Disse 
grove løsmassene har sannsynligvis kapasitet til å drenere eventuelt overtrykk i leirmassene slik at 
overtrykk ikke bygges opp her. Dette er viktig for at poretrykket i leirmassene ikke øker så mye at det 
medfører svekket styrke i massene, og økt mulighet for skred.  

Det vises for øvrig til rapport om evaluering av områdestabilitet, utarbeidet av Multiconsult. 
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Naturm angfold

Status beskrivelse

Naturtyper

Berggrunnen i planområdet for Nes strandhager består av diorittisk til granittisk gneis; e n hard bergart
som forvitrer langsomt, og som ikke gir grunnlag for kalkkrevende vegetasjon. Samtidig er deler av
området dekket av tykke og finkornige hav - og fjordavsetninger, med et næringsinnhold som kan gi
frodig og artsrik vegetasjon.

I planområdets østre del ligger det et mindre område bestående av blandingsskog med furu og bjørk
som dominerende arter , og med noe innslag av gran og rogn . Deler av skogteigen ned mot elva
består av gammel furuskog i hogstklasse 5. Gammel barskog utgjør en viktig naturt ype, og p å eldre
trær er det alltid potensial for å finne sjel dne/rødlistede arter. S like arter ble imidlertid ikke funnet
under befaring. Feltsjiktet i furuskogen besto først og fremst av lave urter, som f. eks. markjor d bær,
hvi t veis , skogsalat, maigull, gjøksyre , skogseve, legeveronika og skogfiol . Disse artene er
kjennetegnende for lavurtskog.

Rundt jordvollen sentralt i skog området, jfr. kap. 7 om kulturminner, var det betydelig innslag av
blåbærtuer, mens det i det unge bjørkekrattet i øvre del var en del ugressarter og engmarks urter som
rød jonsokblom, enghumleblom og tveskjeggveronika .

Figur 6 - 1 . Delen av skogteigen som ligger ned mot elva består av gammel barskog.
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Figur 6-2. Gammel furuskog 

Ved en av bygningene ovenfor campingplassen står det en stor ask, som er en rødlistet art i 
kategorien sårbar (VU). Treet hadde en relativt artsrik lavflora, om enn uten rødlistede arter. Slike 
gamle og frittstående, store trær utgjør den viktige naturtypen "store, gamle trær".  
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Figur 6-3. Stor gammel ask (VU) som står inne i planområdet. Treet hadde en relativt artsrik lavflora og vurderes 
til å være en viktig naturtype. 

I overgangen mellom strandsonen og furuskogen var det solstekte områder med blottlagte sandflater. 
Slike områder er ofte habitater for spesielle og rike insektsamfunn. 
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Figur 6-4. Overgangen mellom strandsonen og furuskogen. 

Ned mot elva ligger det store sand/mudderflater som stadig settes under vann. Her vokser flere små 
plantearter som har spesialisert seg nettopp på dette habitatet, bl. a. ble det observert store 
forekomster av evjesoleie. 

 

Figur 6-5. Sand/mudderflater ved Glomma 

I området rundt campingplassen ble det registrert fremmede, skadelige arter som lupin og 
kanadagullris.  Disse artene er oppført på norsk svarteliste i kategorien svært høy risiko (SE), og sprer 
seg meget lett ved flytting av jord. 



Oppdragsnr . : 5162711 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Konsekvensutredning Nes strandhager

n: \ 516 \ 27 \ 5162711 \ 5 arbeidsdokumenter \ 51 ku - rapport \ ku - rapport \ konsekvensutredning nes strandhager_til
oversendelse.docx

2016 - 09 - 01 | Side 27 av 54

Figur 6 - 6 . Lupiner på campingplassen.

Vilt

I området er det mye elg, rådyr og v anlig fo rekommende småpattedyr. Elva fungerer sannsynligvis
som trekk - k orridor for viltet.

Det er registrert m ye vannfugl på Glomma , bl. a. hettemåke (VU), fiskemåke (NT) og storspove (NT).
E lva er av stor betydning for fugl fordi d en er åpen om vinteren . Det er for øvrig registrert en rekke
rødlistede fuglearter i nærområde t , bl. a. vipe (VU), åkerrikse (NT), sanglerke (NT), rosenfink (NT),
taksvale (NT), stær (NT) og gulspurv (NT).

Fisk og ferskvanns organismer

Glomma har store forekomster av gjedde, gjørs og harr, og p å strekningen forbi planområdet tas det
også en del abbor og ørret . I 1940 ble det registrert elvemusling (VU) på strekningen. Det har ikke
gjennomført systematiske undersøkelser eller gjort verifiserte funn i senere tid, men en kan ikke
avskrive muligheter for funn. I følge Fylkesmanne n er i så fall snakk om en liten og spredt bestand.

Verdivurdering

Mudder/sandflatene langs Glomma og den gamle furusko gen ned mot Glomma vurderes å være lokalt
viktige (C) naturtyper, og d et store asketreet vurderes å være en viktig naturtype (B). Glomma er
generelt viktig for vannfugl, og det e r tidligere registrert elvemusling (VU) på strekningen. Det går et
sannsynligvis et vilt - trekk langs elva. Naturverdiene i planområdet vu rderes samlet sett som middels.

Liten Middels Stor
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Figur 6 - 7 . De viktige naturtypene innenfor planområdet er merket med grønt.

Omfang og konsekvens

Strandhyttene i sørøst vil beslaglegge deler av den gamle furuskogen ned mot elva , men den fineste
delen av skogen rett ovenfor Daskeru dstranda vil ikke bli berørt . Det er usikkert om det store asketreet
vil bli berørt i forbindelse med inngrep i den nordlige delen av planområdet , men dette bør unngås, jfr.
avbøtende tiltak . Strandsonen skal ikke beslaglegges , og mudder - /sandflatene vil ikke bli direkte
påvirket av bygging av strandhytter eller restaurant/scene. Området vil imidlertid kunne bli noe berørt
av materialtransport i anleggsfasen, i forbindelse med forbedring av dagens molo og etab lering av
bryggeanlegget .

Spredning av fremmede, skadelige arter kan skje ved masseforflytning og via anleggsmaskiner og
kjøretøy, og avbøtende tiltak bør iverksettes , se nedenfor.

I og med at strandhytteområde t ikke skal inngjerdes vil man kunne opprettholde passasjemuligheten
for viltet langs Glomma. Økt båttrafikk på Glomma kan virke forstyrrende på fugle - og dyreliv knyttet til
elva, men vurderes ikke å ha betydning for artenes bruk av området.

Risiko for dr ivstoffsøl i forbindelse med fylling av tanker er til stede, men slike hendelser vurderes
normalt ikke å ha et så stort omfang at det vil kunne være skadelig for vannlevende organismer, da
fortynnin gseffekten er stor, jfr. kap. 11 om forurensning. Ved mer alvorlige hendelser, f. eks. brudd på
drivstoffslange eller pumpe, vil imidlertid fisk og ferskvannso rganismer kunne bli påvirket i flere år i
etterkant, og iverksetting av a vbøtende tiltak vil være viktig.

Omfang et vurderes som lite negativt.
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Stort
negat ivt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Sett i sammenheng med områdets verdi vurderes konsekvensen som liten negativ ( - ).

Usikkerhet

Det er knyttet usikkerhet til mu lige langtidseffekter av eventuelle utslipp av drivstoff til Glomma. Det
understrekes at større hendelser er et risikomoment, og ikke en gitt konsekvens av tiltaket.

Samlet belastning

Eksisterende inngrep i området er knyttet til spredt bebyggelse, landbru ksvirksomhet og
campingplasser, og belastningen på det lokale økosystemet vurderes som moderat i dag. Bygging av
Nes strandhager i området for nåværende Hagen camping vurderes ikke å øke denne belastningen i
nevneverdig grad, da inngrepene i/påvirkningen på nye områder er meget begrensede.

Avbøtende og kompenserende tiltak

Unngå felling av asketreet i planområdets nordlige del.

Forekomst av svartelistede arter innenfor planområdet innebærer en fare for videre spredning ved
f lytting av masser i forbindelse med utbyggingen . Masser med fremmed e, skadelige arter (de øverste
40 - 5 0 cm av jorda) bør kun g jenbrukes som dypere fyllmasser , eller i områder hvor det skal
asfalteres/sås plen som slås jevnlig . Eventuelle overskuddsmasser av denne typen skal dekkes til o g
transporteres til godkjente deponier. Kjøretøy og anleggsmaskiner som benyttes til å håndtere infiserte
masser skal gjøres grundig rent før de brukes igjen i området.

Ved eventuelle drivstoffsøl vises d et til avbøtende tiltak i kap.11 .
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Kulturminner og kulturmiljø

Definisjoner

Temaet omfatter kulturminner og kulturmiljø innenfor tiltakets influenssone. Kulturminner og kulturmiljø
er definert i Lov om kulturminner, formulert på følgende måte i Håndbok V712:

1. Kulturminner er definert som alle spor etter men neskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

2. Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng.

3. Automatis k fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle stående
byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 100 år.

4. Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.

For videre definisjoner og temaspesifikk metode vises det til V712 og kulturminneloven.

Datagrunnlag har vært Askeladden, Riksantikvarens kartdatabase og Unimus, universitetsmuseenes
funndatabase. Bygdebøkene «Nes på Romerike» bd . 3 og 7 har vært benyttet, samt Per Øgårds «Den
Wingerske kongevei» fra 1995. Det har vært kontakt med arkeologene Bjarne Gaut og Marianne
Johansson ved Akershus fylkeskommune. Det ble gjennomført befaring 26. juli 2016.

Historisk riss og skildring av dag ens situasjon

Fremfor en relativt omfattende gjennomgang av historie og forhistorie i en større sammenheng tar vi
her utgangspunkt i at planområdet ligger under gården Frogner i Nes kommune.

Planområdet omfatter g/bnr 137/7, 137/33 og del av 138/1. G/bnr. 137/7 Hagen, er del av en tidligere
husmannsplass som ble skilt fra Frogner i 1910 (Frognerhagen), som eget bruk i 1911. Området
består i dag av tun, område for campingplass, og sandstrand. G/bnr 137/33 er en boligeiendom. G/bnr
138/1 er den tidligere husm annsplassen Daskerud som ble skilt ut fra Frogner i 1789, solgt videre til
Funnefoss tresliperi i 1907.

Navnet Frogner er et ikke uvanlig gårdsnavn på Østlandet, og kommer av flertallsformen av
gammelnorsk fraud (gjødsel) som ofte tolkes «grøderik jord» i sammenheng med gårdsnavn. Ordet
kunne også betegne fråde eller skum, som også kan være en relevant tolkning nedenfor Funnefoss.
Gården er nevnt i kilder fra sen middelalder, men må være eldre, trolig fra eldre jernalder. Det skal
tidligere ha vært flere gr avhauger på gården, og gjort funn av øks og økseblad. Det er også gjort en
rekke funn på nærliggende gårder som Oppaker og Hunstad. Det kan spørres om Frogner er den
opphavelige gården i dette området, uten at det er anledning til å gå videre inn på dette spørsmålet
her. Det viser imidlertid at området har vært bosatt i jernalder og er av arkeologisk og historisk
interesse.

Selve planområdet er imidlertid oppført uten funn i Askeladden, Riksantikvarens kartdatabase. Det
nærmeste oppførte automatisk fredete kulturminnet er ID 70610, et gravfelt på Funni, på sørsiden av
elva. Det er enkelte meldepliktige SEFRAK - registrerte bygninger på nærliggende tun, samt i øst,
tilhørende Funnefoss Industriarbeidermuseum.
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Imidlertid går det en skiltet og tilrettelagt vei nær elva i østre del av planområdet. Veien er presentert 
som en del av Oldtidsveien gjennom Nes, med historie mer enn 1000 år tilbake i tid. Det er flere 
historiske belegg for at veien gikk langs Glomma i eldre tid, og var en sentral ferdselsåre til svenske 
områder. På 1700-tallet ble veien flyttet nordover og vekk fra elva, utenfor planområdet. Skiltingen er 
utført av Statens vegvesen i samarbeid med Funnefoss oldtidsvegkomite og Raumnes historielag. 
Skiltet henviser til Per Øgaards rapport «Den Wingerske kongeveg». Rapporten åpner for at traséen 
kan være noe usikker for deler av den eldste traséen, altså Oldtidsveien. 

Like nord for Oldtidsveien, delvis innenfor planområdet i øst, er det en jordvoll. Vollen er skiltet, og 
presentert som mulig forsvarsverk. 

 

 

Figur 7-1 Kart utsnitt fra askeladden. Øst for planområdet, på andre siden av elven, ligger et gravfelt. SEFRAK-
registrerte bygninger i nærområdet er markert med rød trekant. Oldtidsvei og voll er markert med rødt 

 

Figur 7-2 Skilt for Oldtidsvegen, i østre del/kant av planområde 
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Figur 7 - 3 Skilt for jordvoll, i østre del/kant av planområde

Vurdering av Oldtidsveien og terrengformasjon

Oldtidsveien

Veien fremstår i dag som en tursti mellom skogen og Glomma med badestranden på Daskerud. Den
er skiltet flere steder. Veien viser ikke alderdommelige trekk, men fremstår heller som «oppbygget» og
utbedret i nyere tid.

Påvi ste veger fra forhistorisk tid kalles ofte hulveger. De har et u - formet tverrsnitt, dannet av lang tids
erosjon grunnet ferdsel av folk og hester. Dannelse av hulveier forutsetter grunn som kan eroderes.
På fast bergrunn eller skrint jordsmonn dannes ikke spor av disse eldre veiene på samme måte, men
fremstår mer som vegetasjonsløse eller fattige spor. En del eldre veifar har forsvunnet gjennom at de
har gått ut av bruk, eller er bygget om som veier i nyere tid. Generelt er veibygging i Norge et relativt
se nt fenomen som tok til på 1600 - tallet. Den skiltede oldtidsvegen savner dette preget av å være
dannet gjennom bruk i lang tid. Dette kan skyldes utbedring i nyere tid, eller helt moderne
tilrettelegging.
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Videre det er nærliggende å spørre om en mye brukt f erdselsvei i forhistorisk og tidlig moderne tid ville
ligge såpass lavt i forhold til elva. Området har vært oversvømt ved flom i nyere tid, og var trolig enda
mer utsatt for dette i eldre tid før Funnefoss ble regulert.

Figur 7 - 4 Oldtidsvegen i planområdet til venstre. Til høyre oldtidsvegen på veg øst fra planområdet.

Figur 7 - 5 Planområdet. Bildet til høyre viser flom i 2013 (1881.no)

Vollen

V ollen ligger nord for oldtidsvei en og høyere i terrenget. I følge skiltet er den 40 meter lang og 3 meter
høy. Vollen består av elvesand og har i dag tett vegetasjon på baksiden. I følge en muntlig kilde og et
kart fra 1870 skal det ha vært en potetkjeller i vollen, og man har presentert teorien om at vollen er
restene etter en form for befestning.
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Figur 7-6 Vollen, sett fra oldtidsvegen, og oppå selve vollen 

Bak vollen senkes terrenget om lag to meter, før det igjen stiger til samme nivå noen meter lenger mot 
nord og fortsetter jevnt nordover. Det samme sandige jordsmonnet kan observeres også her. Selv om 
den i dag er fullstendig gjengrodd, er det en dyp renne som følger hele vollen på baksiden. Basert på 
observasjonene under befaring er det nærliggende å tenke at vollen opprinnelig er fremste del av 
terrenget før det skråner ned mot flatere partier langs Glomma. Rennen bak vollen er erodert frem 
over tid, og svarer på mange måter til en hulveg. Hulvegpreget er særlig tydelig ved endene av vollen, 
men mindre fremtredende midt på, på grunn av sterk vegetasjon. 

Ved samtale av 27. juli med arkeolog ved Akershus fylkeskommune, Bjarne Gaut, viste det seg at de 
var kommet frem til samme tolkning. 

 

Figur 7-7 Vestre ende av hulvegen. Vollen er i høyre del av bildet. En kan se en sti som danner fortsettelse fra 
hulvegen 
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Oppsummering Oldtidsveien og vollen

Oldtidsveien er basert på tradisjon, skriftlige kilder og i noen g rad eldre kart. Det er ikke g runn til å tvile
på at vei en har gått nedenfor Frogner, langs Glomma. Dagens skilte de og tilrettelagte Oldtidsvei
fremstår imidlertid ikke som en opprinnelig trasé. Den savner alderdommelige trekk. Disse kan
riktignok ha blitt fjernet ved bruk, utbedring og tilrettelegging i nyere tid. Det er likevel mindre
sannsynlig at en mye brukt ferdselsåre var lagt til et flomutsatt område. Dette utelukker ikke at
Oldtidsveien er en eldre vei, kanskje den har vært etablert i forbindelse me d brukene på Daskerud og
Frognerhagen, eller annen form for lokal ferdsel ved elva.

Vollen ser ikke ut til å ha blitt konstruert, men derimot dannet ved at området like bak denne kanten er
erodert frem gjennom bruk som har skilt vollen fra flaten lenger ba k. Denne «rennen» er trolig en
hulveg. Med bakgrunn i tradisjonen for en slik vei i området er det nærliggende å tro a t dette er den
reelle oldtidsvei en. Denne trolige hulvegen vil få status som automatisk fredet kulturminne av
Akershus fylkeskommune.

Den kulturhistoriske verdien av den skiltede Oldtidsveien er tv ilsom. Verdien knyttet til dagens bruk av
Oldtidsveien er vurdert som en del av tema et nærmiljø og friluftsliv.

Vollen, som del av hulvegen i bakkant, bør derimot vurderes som automatisk fredet ku lturminne i
vurdering av planområdet.

Verdivurdering

På tunet til g/bnr 137/33 står en laftet bygning, trolig ett stabbur, som er til restaurering. Bygningen
fremstår som tilflyttet, og er ikke observert på eldre ortofoto. Den vurderes ikke som kulturmiljø her.

Kulturmiljø 1: Hulveg med voll

I østre del av planområdet går en hulveg bak en terrengformasjon lokalt kjent som «Vollen». Hulvegen
er noe over 40 mete r lang, og den vestre del av den går inn i planområdet. Hulveger er veier dannet
gjennom slitasje o ver lang tid, o g denne hulvegen har dimensjoner som tyder på lang tids bruk. Det
antas at den er middelaldersk, kanskje eldre, og kan antas å ha sammenheng med tradisjonen om en
oldtidsvei i området.

Kulturminnet vurderes til stor verdi

Liten Middels Sto r
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Omfang og konsekvens

Det er ikke planlagt bebyggelse i direkte konflikt med kulturminn et, men hytter i den østre delen av
planområdet vil plasseres omkring det . Fra dette området fremstår kulturminnet som lesbart i terrenget
( Figur 7 - 7 ). Det er også grunn til å regne med at en slik nærføring kan medføre slitasje og skade på
kulturminnet.

Nærføringen vil innebære no e forringelse av kulturminnet, vurdert til lite negativt omfang.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Vurdert opp mot kulturminnets verdi gir dette liten til middels negativ ( - / -- ) konsekvens .

Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak vil i første rekke være å skjerme kulturminnet fra bebyggelse i størst mulig grad.
Dette kan gjøres ved å fjerne hytter som er planlagt nærmest kulturminnet. Videre kan kulturminnet
sikre s ved å bruke stedegen vegetasjon for å danne en barriere mellom hyttene og kulturminnet.

En økning av friområde/buffersone rundt kulturminnet vil redusere negativ konsekvens.

Videre kan tiltakshaver gå i dialog med Akershus fylkeskommune og Funnefossen O ldtidsvegkomite
om tilrettelegging av kulturminnet. Dert fremstår i dag som vanskelig lesbart i terrenget på grunn av
sterk vegetasjon. En må også tenke på sikring av kulturminnet, slik at økt bruk av området ikke fører til
at kulturminnet blir skadet.

Kul turminnet (hulvegen med voll), må videre sikres i anleggsfasen.

Potensialvurdering

Ettersom Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registering, blir det ikke gjort videre
vurdering av funnpotensial her. Det kan nevnes at tett bevokst skog øst f or vollen ble gått opp under
befaring for om mulig å finne fortsettelse av hulvegen. Dette ble ikke påvist.
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Friluftsliv

Statusbeskrivelse

Nes strandhager er planlagt lokalisert i et attr aktivt område ved Glomma, som omfatter dagens Hagen
campingplass og deler av et tilgrensende friområde . Campingplassen har i dag ca. 40 faste vogner
( plass til ca. 50) , og flere av gjestene, som kommer fra hele landet, har vært der i mange år.

Nedenfor campingplassen er det en stor og flott sandstrand. Stran da har ing en spesiell tilrettelegging
for badende gjester, men er mye brukt når vanntemperaturen tillater det. Området benyttes også til
lek, sportsaktiviteter og fester.

Figur 8 - 1 . Strandsonen ved Glomma nedenfor dag en Hagen camping.

Tidligere foregikk det en god del fiske i den delen av Glomma som ligger innenfor planområdet, men
interessen har avtatt de senere årene. Elvestrekningen har fremdeles stort potensial som fiskeplass,
med store bestander av gjedde, abbor, samt ørret i Funnefossen.

Det ligger i dag en molo med en liten brygge rett nedenfor campingplassen, og det er noe
småbåttrafikk i området.
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Friområdet øst for campingplassen omfatter den populære Daskerudstranda, og skogområdet ned 
mot stranda. Området er godt egnet og tilrettelagt for friluftsliv, og har høy bruksfrekvens. 
Badeplassen er pent opparbeidet og omkranset av skog, sletter og små knauser. Der Funnefossen 
starter er det satt opp et stupebrett. I skogen rett ovenfor stranda er det tilrettelagt for rasting med 
benker og bålplass.  

 

Figur 8-2. Daskerudstranda.  

Oldtidsveien Funnefoss, som er en del av den gamle ferdselsåren mellom Kløfta og Kongsvinger, går 
gjennom planområdet, og benyttes til turgåing hele året av både lokalbefolkningen og gjestene på 
Hagen og Frognerstrand camping. Den merkede veien går over stranda nedenfor campingplassen, 
gjennom skogen bak Daskerudstranda, der det er satt opp informasjonsskilt, og videre mot 
Funnefossen, hvor Funnefoss industriarbeidermuseum ligger. Dette er en lettgått turvei i naturskjønne 
omgivelser, og kulturhistorien gir turopplevelsen en ekstra dimensjon. 
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Figur 8 - 3 . Oldtidsveien Funnefoss.

Det kan nevnes at det i nærheten av campingplassen ligger en fotballbane, og Nes golfklubb befinner
seg på kun 5 km avstand .

Verdivurdering

Planområdet og tilgrensende områder er svært velegnede og godt tilrettelagte for friluftslivsaktivitet, og
har også høy bruksfrekvens. Det er flere attraksjoner i nærområdet, som med sin idylliske beliggenhet
og kulturhistorie vurderes å ha betydelig opplevelsesverdi. Verdien vurderes som stor.

Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens

Nes strandhager vil omfatte 97 strandhytter med hageparsell, restaurant, bar, kiosk og konsert scene.
Det skal bygges et flytebryggeanlegg knyttet til eksisterende molo i Glomma , som må oppgraderes , og
det planlegges salg av drivstoff til båtene. Spørsmål er på hvilken måte den planlagte utbygginge n vil
påvirke friluftsliv og ferdsel i området.
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Bygging av Nes strandhager vil øke tilstrømning e n av personer til området . I tillegg til
strandhytteeierne vil det komme dagsbesøkende for servering , konserter og arrangementer. Som en
konsekvens at dette vil det bli vese ntlig mer ferdsel i friområdet/ på strendene og på Oldtidsveien. Lett
adkomst til Gl omma gir mulighet for fiske, både fra land og fra båt, og bryggeanlegget gir mulighet for
egen båtplass, samt utleie av båt, kajakk, kano o.l. Bygging av marina med salg av drivstoff vil gi mer
småbåttrafikk på Glomma , og marinaen skal også tilrettelegges for at Elvekongen skal kunne anløpe .
Lokalbefolkningen og kommunens innbyggere vil antakeligvis også benytte området oftere , da
serveringstilbud , arrangementer , marina og bedre tilrettelegging av stranda nedenfor campingplassen
vil gjøre det svært attrakti vt . Oppsummert vil utbyggingen medføre økt friluftslivsaktivitet i området, og
bidra til at flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet.

Økningen i biltrafikk til og fra Nes strandhager vurderes ikke å påvirke friluftslivsområdene negativt , da
diss e ligger i god avstand fra veien. De trafikale konsekvensene er for øvrig nærmere omtalt i kapittel
10 . Økt båttrafikk, samt aktivitetsøkn ingen i området generelt, vil imidlertid generere mer støy, noe
som vil kunne oppfattes som sjenerende av de som event uelt ønsker en tur - eller badeopplevelse i
roligere omgivelser. Når det gjelder bading bør gjestene gjøres oppmerksom på faren ved å svømme
langt fra land som følge av understrøm n inger forårsaket av den nærliggende kraftstasjonen til
Akershus Energi. Dette kan løses enkelt ved å sette opp et advarsels skilt.

Nes strandhager vil beslaglegge deler av et skogholt, som utgjør en liten del av friområde t nordøst for
dagens campingplass, samt et mindre område med landbruksjord i nordvest . Arealbeslaget
utbygg ingen omfatter vil ikke komme i konflikt med dagens friluftslivsbruk , men det bør tas hensyn til
vollen som er omtalt i kapittel 7 om kulturminner og kulturmiljø over. Dette kulturminnet vil være en
viktig attraksjon langs Oldtidsveien , som følge av at den faktisk representerer den reelle Oldtidsveien .

Nes strandhager vil ikke gjerdes inn, og selv om den tilrettelagte stranden er en del av anlegget, vil det
være fri ferdsel i området . På denne måten vil allmenn tilgang til st randsonen , Oldtidsveien og
friom rådet sikres. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at deler av strandsonen nedenfor
utbyggingsområdet vil være mindre egnet og tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon i anleggsfasen .

Alt i alt vurderes byggingen av Ne s strandhager som positiv for friluft slivet, og omfanget vurderes som
lite positivt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Sett i sammenheng med områdets verdi for friluftsliv, vurderes konsekvensen som liten positiv (+) .

Avbøtende tiltak

Skilting av fare ved svømming langt fra land. Skiltet bør plasseres på stranda nedenfor hyttene.



Oppdragsnr . : 5162711 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Konsekvensutredning Nes strandhager

n: \ 516 \ 27 \ 5162711 \ 5 arbeidsdokumenter \ 51 ku - rapport \ ku - rapport \ konsekvensutredning nes strandhager_til
oversendelse.docx

2016 - 09 - 01 | Side 41 av 54

Naturressurser (s ikring av jordressurser )

Status - og verdibeskrivelse

Jord bruk
I planområdet finnes 4,9 dekar fulldyrket jord som benyttes til kornproduksjon. I landbruk skartverket
beskrives jorda å være av svært god kvalitet, sjelden tørkeutsatt og uten driftsmessige ulemper eller
begrensninger. Området er avmerket med anbefaling om redusert jordarbeiding som miljøtiltak for å
forhindre jordtap og næringsavrenning til Glomma. Nordøst i området er en skogteig avmerket som
potensiell dyrkbar mark. Dette arealet er en del av et større område med dyrk bar jord som ligger i
tilknytning til eksisterende fulldyrket mark. Potensialvurdering later til å være fornuftig og området må
ilegges verdi som potensiell matjord. Verdien vurderes som middels.

Liten Middels Stor

Figur 9 - 1 . I planområdet finnes det 4,9 dekar fulldyrket jord av svært god kvalitet (gul). Nordøst i området er en
skogteig avmerket som potensielt dyrkbar (rødstiplet).

Skogbruk
I planområdet s østre del finnes en s kogteig med 7,0 dekar barskog på høy bonitet og 1,5 dekar
barskog på middels bonitet. Den nordligste halvdelen består av yngre skog i hogstklasse 2 - 3, mens
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den sørlige delen består av gammelskog i hogstklasse 5. Teigen har lett tilgjengelighet fra vei og 
vurderes som lettdrevet. 
 

 

Figur 9-2. Jordbruksområdet midt i bildet er tenkt omdisponert til parkeringsplass og kolonihagehytter. 

 

Figur 9-3. I østre deler av planområdet vokser det barskog på overveiende høy bonitet. Den nordre delen består 
av yngre skog, mens den sørlige delen ut mot Glomma består av gammelskog i hogstklasse 5. 
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Området vurderes å ha liten verdi for skogbruk.

Liten Middels Stor

Andre naturressurser
Planområdet ligger hovedsakelig på finkornete marine avsetninger som verken har betydning som
uttaksområde for grus, pukk, mineraler eller sand. Det er trolig et betydelig grunnvannspotensial i
området, men i databasene over grunnvanns brønner er det ikke markert brønner i området.

Området vurderes å ha liten verdi for andre naturressurser.

Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens

Jordbruk og skogbruk
Tiltaket vil medføre omdisponering av 4,9 dekar fulldyrket jord av svært god kvalitet , samt beslag av et
areal med 8,5 dekar dyrkbar jord . Deler av området skal benyttes som parkeringsareal, mens resten
skal benyttes til 97 kolonihytter med hage . All berørt matjord skal imidlertid tas vare på og benyttes
som vekstjord i hytteha ger og fellesområder. Prosjektet har fokus på ha gebruk og dyrking som
aktivitet, og matjord en ses som en stor ressurs i denne sammenheng. Ved etablering av hager med
dyrking av nyttevekster vil arealet med dyrkbar mark som omdisponeres til hytteområde og p arkering
erstattes av opptil 14 daa ny dyrkbar mark, når vi regner 140 - 150m2 for hver hyttehage. Prosjektet vil i
alle fall kunne gi minst like mye dyrket mark som det beslaglegger (50m2 per hytteromt), og i beste fall
medføre en tredobling av andel dyrket mark innenfor planområdet, dersom alle hytteparsellene dyrkes
fullt ut (150m2 per hyttetomt).

Oppsummert vil utbyggingen medføre et tap av tradisjonell fulldyrket og intensivt brukt landbruksjord,
men tapet kompenser es ved at det etableres ny dyrkbar mark i form av ekstensivt brukte , men trolig
tett oppfulgte grønnsakhager med pr oduksjon av kortreist mat. Tilfellet er utypisk, men fo r utreder
vurderes virkningene for jordbruksproduksjonen å ha ubetydelig til lite positiv t omfang .

For skogbruk vil utbygging en medføre omdisponering av 8,5 dekar barskog av overveiende høy
bonitet , som er det samme området som er vurdert å være dyrkbar mark . Området som blir
omdisponert ligger ned mot elva helt i utkanten av skogteigen. Tiltaket medfører følgelig ingen
barriere virkninger eller endringer i driftsforhold. Da berørt areal er relativt beskjedent og nærhet til
campingplassen og bebyggelse er medvirkende til at den hogstmodne skogen har fått stå, vurderes
virkningen for skogressursen å ha lite omfang .

Andre naturress urser
Det er ikke påvist verdier knyttet til andre naturressurser i planområdet og omfanget er følgelig
ubetydelig.

Oppsummering

Samlet se tt vurderes omfanget som intet .
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Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite 
negativt 

Intet Lite 
positivt 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

                                                    ▲ 

 
 
Sett i sammenheng ved verdien knyttet til naturressurser i området vurderes konsekvensen som 
ubetydelig (0). 
 
Avbøtende tiltak 
Det vurderes ikke som nødvendig å iverksette avbøtende tiltak. 
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Trafikk , parkering, atkomst

Dagens situasjon (0 - alternativet)

Planområdet ligger ved bredden av Glomma, rett neden for Funnefoss, nærmere b estemt på
gårdseiendommen Hagen i enden av Daskerudveien. En kilometer nord f or p lanområdet ligger
tettstedet Opakermoen , mens kommunesenteret Årnes ligger fire kilometer mot sør. Planområdet
ligger 35 minutters kjøring med bil fra Lillestrøm og ca. 25 minutters kjøring fra Kløfta.

Figur 10 - 1 . Oversiktskart (kilde: editert kart Google Maps)

Hoveddelen av planområdet er i dag Hagen Camping, en campingplass som rommer ca.
5 0 campingvogner. Atkomst til campingplassen er fra E16, på Frognerstrandveien og Daskerudveien.
Frogne rstrand Camping er lokalisert ca. 200 meter vest for Hagen Camping. Her er det plass til
anslagsvis 80 campingvogner.

Det er i de siste årene utført my e opprensking av strand og svaberg for å gjøre området mer attraktivt
for campinggjester og turgåere. Det er etablert en gangsti som leder opp mot Funnefoss og Funnefoss
Industriarbeidermuseum (Oldtidsveien) .

Nord for Hagen strand ligger det en mindre, kommunal strand (Daskerudstranda) som er mye brukt.
Lenger nord er det e t mindre boligfelt , og i tilknytning til dette er det to områder som egner seg til
parkering og som benyttes til parker ing i forbindelse med besøk til Funnefoss Industriarbeidermuseum
og for badegjester.

Planområdet
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Figur 10 - 2 : Planområde og atkomstvei (kilde: editert kart Google Maps)

På E16, ved avkjøringen til Frognerstrandveien, er gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) ca. 9.700
kjt/døgn (kilde: NVDB, Statens vegvesen). Skiltet hastighet på E16 er 70 km/t. Det foreligger ikke
trafikktall for Frognerstrandveien og Daskerudveien.

Busslinje 831 mellom Dysterud og Kløfta stasjon stopper ved holdeplassen Frognerstrand ved
avkjøring fra E16. Bussen har halvtimesruter i rush og times frekvens utenom rush.

Det er ensidig gang - og sykkelvei til Funnefoss og videre mot øst, samt ca. 1 km mot vest.

Det har ikke vært trafikkulykker med personskade de siste 4 år ene (kilde: NVDB, Statens vegvesen).

E16 er en forkjørsvei. Krysset er kanalisert med en trafikkøy i Frognerstrandveien (se bilde neste
side). Frognerstrandveien er asfaltert inn mot krysset med E16, videre mot campingplassen, er veien
gruset.

HAGEN CAMPING

FROGNERSTRAND
CAMPING
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Figur 10 - 3 : Krysset E16 x Frognerstrandveien (kilde: Google Maps)

Fremtidig situasjon

Utbyggingsalternativ

P lanforslaget o mhandler kun ett utbyggingsalternativ . Skissen over planområdet er grunnlag for
vurderingene.

Forslagsstillers alternativ til utvikling av områ det er en økt utnyttelse av tomten i form av e n utbygging
av ca. 100 små kolonihage hytter i størrelse 2 0 - 35 m2 med egen festetomt på ca. 200 m2. Det er
skisse rt en parkeringsplass med ca. 14 0 parkeringsplasser.

Området skal også utvikles med enkle konsertf asiliteter med stranden som publikumsareal og
ytterligere tilgjengeliggjøring av denne, både for hyttefeltets beboere og for allmennheten.

Det planlegges en utvidelse av moloen til et flytebryggeanlegg for småbåter, med tilrettelegging for
den lokale pass asjerbåten, Elvekongen, slik at besøkende kan ankomme området via Glomma fra
Årnes . Det vurderes også å utvide flytebryggeanlegget med flere båtplasser, samt etablere en marina
med drivstoff.

Turproduksjon

Det foreligger få ferske erfaringstall knyttet til bruk av fritidsboliger. I henhold til TØIs rapport Daglige
fritidsaktiviteter, fritidsbolig og b å tliv og svenskehandel (2005) benyttes fritidsboligen i gjennomsnitt
1,2 ganger per måned eller 14 ganger i løpet av et år. For Akershus fylke er tallet noe l avere, 11
ganger pr. år. Til utfart og hjemfart benytter 97 % av fritidsboligbesøkende bil, enten som sjåfør eller
passasjer, og det er i snitt 2,4 personer per bil (TØI, 2005).

Østlandsforskning har gjennomført en omfattende undersøkelse av bruken av frit idsboliger i 3 ulike
kommuner, henholdsvis i Rendalen, Gausdal og Nord Aurdal ( Ø F rapport nr. 06/2005, Ericsson og
Grefsrud ). Undersøkelsen viser at standard på fritidsboliger er utslagsgivende for hvor mye
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fritidsboliger benyttes. Fritidsboliger med høy standard legges til grunn i analysen, og disse benyttes 
mest med tilsammen 51 bruksdøgn i året.  

I TØIs rapport Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal (TØI, 2006) oppsummeres bl.a. 
erfaringstall for antall bruksdøgn for ulik fritidsbebyggelse. For Hol kommune er det regnet med at 
hytter i gjennomsnitt har 35 bruksdøgn per år.  

Med bakgrunn i begrensede tilgjengelige erfaringstall for bruk av fritidsboliger, er det mest 
hensiktsmessig å se på generert trafikk i et typisk bruksdøgn. For å vurdere konsekvensene av tiltaket 
er det vurdert endring i turproduksjon for dagens situasjon og en fremtidig situasjon (2025).  

Det er tilrettelagt for sykkel langs store deler av E16, og det er en bussholdeplass ved avkjøring til 
planområdet. Det antas imidlertid at de aller fleste som reiser til Nes strandhager vil benytte bil. Det er 
tatt utgangspunkt i at hyttene i gjennomsnitt genererer 3 bilturer per døgn når de er i bruk. Det 
forutsettes at i et vanlig bruksdøgn er 50 % av hyttene i bruk. 
 
Med bakgrunn i undersøkelse vedrørende standard på fritidsboliger, forutsettes noe høyere bruk av de 
nye hyttene, 60 %. 

For boliger forutsettes en turproduksjon på 3,5 turer pr. bolig (Statens vegvesens Håndbok 713, 
1988). 

I dagens situasjon er det samlet sett plass til ca. 130 campingvogner i området (Hagen og 
Frognerstrand camping). I fremtidig situasjon erstattes 50 av campingvognplassene av ca. 100 hytter. 
Dette gir følgende turproduksjon på Frognerstrandveien for dagens og fremtidig situasjon: 

Dagens situasjon Antall 
enheter 

Turproduksjon Bruksgrad Antall 
bilturer 

Campingplasser  130 3 0,5 195 

Boliger 15 3,5 1 53 

    248 

 

Fremtidig situasjon Antall 
enheter 

Turproduksjon Bruksgrad Antall 
bilturer 

Hytter 100 3 0,6 180 

Campingplasser  80 3 0,5 120 

Boliger 15 3,5 1 53 

    353 

 
Beregningene viser en økning på ca. 100 bilturer pr. døgn. 
 
Det vil i tillegg være noe trafikk i forbindelse med drift av Nes strandhager og Frognestrand camping, 
samt andre virksomheter i området. Det vurderes at omfanget av denne trafikken er lav, og at den ikke 
vil ha betydning for vurderingene. 
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Kapasitet atkomst og parkering

Som tidligere beskrevet er å rsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 i dag ca. 9.700 kjt/døgn (NVDB, 2015) .

E16 er planlagt bygget som firefelts veg på strekningen Kløfta - Kongsvinger. Målet er å øke
trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten gjennom å skille gjenn omgangstrafikk og lokaltrafikk.
Dagens E16 vil fungere som lokalveg på strekningene der ny E16 åpnes for trafikk. Kartet under gir en
oversikt over delstrekningene:

Figur 10 - 4 : Oversiktskart E16 Kløfta - Kon gsvinger ( http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16kloftakongsvinger )

Strekningene Kløfta – Nybakk og Slomarka – Kongsvinger er allerede utbygd. Strekningen Nybakk -
Slomarka består av to delstrekninger, Nybakk - Herbergåsen og Herbergåsen - Slomarka. Hele
strekn ingen planlegges samtidig, men utbyggingen vil kunne skje i to omganger. Byggestart for
delstrekningen Nybakk - Herbergåsen er mulig fra 2018. Tidspunkt for bygging av Herbergåsen -
Slomarka er ennå ikke bestemt av Stortinget.

Avkjøringen til Nes strandhager er fra delstrekningen Nybakk – Herbergåsen. Her vil dagens E16
fungere som lokalvei i fremtiden. Trafikknivået på lokalveien vil reduseres betraktelig sammenlignet
med nivået på dagens E16, og kapasitet i krysset vil med stor sannsynlighet være tilfredsstillende.

Den økte trafikken på ca . 100 kjt/døgn vil ikke påvirke kapasiteten på Frognerstrandveien og
Daskerudveien. Veiene har imidlertid lav standard i dag (grusvei) og en oppgradering bør vurderes
ved behov.

Det er forutsatt 1,4 parkerings p lasser pr. hytte. Dette betyr at hver hytteeier disponerer en
parkeringsplass, og at det i tillegg er en del gjesteparkeringsplasser. Hyttene er små, og vil
sannsynligvis ikke benyttes av flere familier samtidig. I tillegg vil sannsynligvis ikke alle være på
hyttene samtidig. Det forutsettes at parkeringsbehovet vil være dekket for hytteeierne.

Ved arrangementer og konserter vil trafikken være noe høyere under k ortere tidsperioder av døgnet,
og d et vil da kreves større ar ealer til parkering. D et forutsettes at eksisterende parkeringsplasser nær
planom rådet kan benyttes over kortere perioder i den forbindelse.
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Forurensning

D agens situasjon

Det er i dag ikke registrert forekomst av forurenset grunn i planområdet i Miljødirektoratets database1.
Dagens og tidlig ere bruk av området tilsier heller ikke at det er mistanke om forurensning.

Planområdet omfatter et elvestrekk av Glomma, som er en del av vannforekomsten Glomma (Fet til
Maarud) i vannområdet Øyeren. Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjekt som arb eider for å
beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området i tråd med Vannforskriften2. Informasjon
om vannforekomstens miljøtilstand foreligger i faktaark på vann - nett.no3.

Vannforekomsten er registrert som sterkt modifisert, og påvirkes i s tor grad av forurensning av
næringsstoffer og organiske stoffer fra omkringliggende landbruk, og i middels grad fra avløp fra
spredt bebyggelse i området. At en vannforekomst er «sterkt modifisert» vil si at de n er vesentlig
endret av mennesker, eksempelvi s forbygninger, vassdragsregulering, kanalisering eller
havneområder. Den totale kjemiske tilstanden i elvestrekket er ikke klassifisert, mens dagens
økologiske tilstand er klassifisert som dårlig.

Verdivurdering

Glomma er Norges lengste elv, og Øyeren, No rges niende største innsjø og hovedresipient i
vannområdet, får sine hovedvannmasser tilført fra Glomma. Vannforekomsten vurderes å ha stor
verdi .

Liten Middels Stor

Omfang og konsekvens

Det er planlagt etablert et flytebryggeanlegg med tilknyttet bensintank og bensinpumper (marina)
innenfor planområdet . Småbåttrafikk en , drivstoffutsalget og bensintanken vil kunne være potensiell e
kilde r til forurensning av grunnen i planområdet og t il Glo mma.

Det vil generelt forekomme noe bensinsøl i vannet fra bensinpumpene når småbåter skal fylle
drivstoff. En vil også kunne forvente mindre forekomst av bensinsøl ved påfylling av bensintank.

I en ulykkessituasjon vil det kunne forekomme større eller mi ndre utslipp av bensin til Glomma og til
grunn som ikke har tett dekke av asfalt eller liknende. Følgende mulige ulykkessituasjoner er
identifisert:

1 http://www.miljostatus.no/
2 http://xn -- vo - yeren - 74a.no/
3 http://vann - nett.no/portal/Water?WaterbodyID=002 - 2812 - R
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Brudd på eller lekkasje fra bensintank
Overfylling av bensintank
Brudd på eller lekkasje fra rør
Lekkasje fra tankbil
Lekkasje fra bensinslange ved småbåttanking
Brudd på bensinslange eller pumpe

Store elver som Glomma er middels sensitive til drivstoffsøl. Høy vannføring og fordampning gjør at
bensin og diesel vil fortynnes og fjernes relativt raskt, avhengig av størrelsen på et eventuelt utslipp.

Planforslaget v il føre til generelt noe økt forurensning til vann , vurdert til lite negativt omfang. Risikoen
for større uhellsutslipp er imidlertid til stede, og det vises til ROS - analyse for tiltaket.

Stort
negat ivt

Middels
negativt

Lite
negativt

Intet Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Vurdert opp mot vannforekomstens verdi gir dette liten til middels negativ ( - / -- ) konsekvens .

Avbøtende tiltak

Forhindring av petroleumssøl involverer både marinaen, drivstoffleverandøren og båtene. Det er
lettere å forebygge enn å rense oljesøl . Miljødirektoratet og EPA har identifisert en rekke tiltak4 , 5.

Preventive tiltak:

Olje og drivstoff som lagres i tanker over bakken ska l stå på et fast dekke og ha
oppsamlingsbasseng. Oppsamlingsbassenget skal være stort nok til å samle opp hele
tankens innhold samt mulig nedbør .
Nedgravde tanker og tilførselsrør skal kontrolleres jevnlig.
Drivstofftanken bør plasseres over vannstanden for 200 - årsflom (kote 125) .
Sørg for godt vedlikehold av tanker, slanger og pumper – både på tankanlegg og i båten.
Fylling av bærbare kanner med drivstoff eller olje bør skje på fast dekke hvor søl kan samles
opp.
Opplæring av personale og informasjon til båteiere om forhindring av søl og hva som må
gjøres dersom uhellet er ute.

Ved mindre utslipp og søl:

Ha absorbsjonsmateriale tilgjengelig som kan suge opp søl av olje både på land, i båten og i
vannet. Organisk materiale som trefiber og bark og nedbrytba re absorbsjons - kjemikalier
finnes på markedet. Brukt absorbsjonsmateriale er oljeavfall og må håndteres på riktig måte
etter bruk.
Ikke bruk kjemikalier (dispergeringsmidler som oppvaskmiddel eller lignende) for å løse opp
oljesøl. Bruk heller absorberend e materialer og utstyr for oppsamling tilpasset båthavnen og
omgivelsene. Mange leverandører kan tilby «pakkeløsninger» med slikt oppsamlingsutstyr
(«Spill kits»).

Ved ulykker og større utslipp:

4 https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/spccbluebroch.pdf
5 http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2239/ta2239.pdf
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 Dersom et uhell eller en ulykke fører til utslippsmengder som er større enn man selv kan 
håndtere, må brannvesenet varsles umiddelbart på telefon 110. Det må forsøkes å hindre 
utslippet i å nå vannet. 

 Gjeldende forurensningsmyndighet (Miljødirektoratet/Fylkesmenn) skal varsles når akuttfasen 
er over. 
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Sammenstillin g av konsekvenser
De negative konsekvensene knyttet til dette utbyggingsprosjektet vurderes som begrensede, og for
friluftsliv og sikring av jordressurser er konsekvensen vurdert som positiv.

Ved en sammenstil ling av konsekvensene for fagtema ene som er ut redet etter metoden i håndbok
V712 , der alle temaer veier likt, vurderes konsekvensen ved bygging av Nes strandhager som liten
negativ.

I tabellen nedenfor oppsummeres konsekvense ne ved bygging av Nes strandhager for fag temaene
vurdert etter håndbok V712, og samlet konsekvens angis .

Tabell 12 - 1 . Konsekvensgrad for fagtemaene vurdert etter metoden i håndbok V712, og samlet konsekvens for
disse temaene.

Fagtema Konsekvensgrad

Naturmangfold Liten negativ ( - )

Kulturminner Liten/middels negativ ( - / -- )

Friluftsliv Liten positiv (+ )

Natur ressurser
(Sikring av jordressurser)

Ubetydelig (0 )
( Ubetydelig/liten positiv (0/+) )

Forurensning Liten /middels negativ ( - / -- )

Samlet konsekvens Lite n negativ ( - )

Flom, erosjon og trafikk, atkomst og parkering vurderes ikke etter metoden i håndbok V712 , men i
henhold til fagspesifikke veiledere og retningslinjer . Oppsummert kan man si at risikoen knyttet til flom
og erosjon er liten. Trafikkanalys e n viser en økning på ca. 100 bilturer pr. døgn på
Frognerstrandveien/Daskerudveien som følge av utbyggingen .
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