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Hovedtrekk i planforslaget

Bakgrunn og formål

Smartbo AS ønsker, i samarbeid med grunneier Tor Øverby, å utvikle dagens Hagen Camping til
kolon ihytteområdet Nes Strandhager. Kolonih yttene skal være en del av et større konsept hvor
området blir et opplevelsessenter for hytteeiere, lokalbefolkning og tilreisende. I tillegg til hyttene med
tilhørende hage parseller, planlegges bygging av restaurant, konsertscene, kiosk og bar. Det
planle gges også et flytebryggeanlegg med båtplasser og drivstoffpumper, tilrettelagt for anløp av
passasjerfergen Elvekon gen .

Eksisterende situasjon

Figur 1 Eksisterende situasjon der området benyttes til campingplass.
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Planlagt situasjo n

Figur 2 Plankart viser hytteområdet, med interne adkomstveier, badestrand og småbåtanlegg.
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Forslagets nøkkelopplysninger

Forslagstiller: Smartbo AS,
PB 50, 1109 Oslo
tlf.: 997 21 000, e - post: post@smartbo.net

Fagkyndig arkitekt: Rak Arkitektur AS
Vidars gate 5, 0452 Oslo
tlf.: 971 31 385, e - post: post@rakark.no

Fagkyndig plan: Norconsult AS
PB 626, 1303 Sandvika
tlf.: 67 57 1 0 00, e - post: firmapost@norconsult.no

Eieropplysninger:

Gnr. 137 Bnr. 1 Bjørg Asak Pederse n Stumberg
Gnr. 137 Bnr. 7 Tor Olav Øverby og Ida Solberg
Gnr. 137 Bnr. 33 Tor Olav Øverby og Ida Solberg
Gnr. 138 Bnr. 1 Nes kommune

Planområdet foreslås regulert til følgende formål :

Formål Forkortelse SOSI -
kode

Farge Areal

1. Bebyggelse og
anlegg

Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1 , BFS2 1111 2 723 m2

Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF1 - 11 1121 22 453 m2

Næringsbebyggelse BN1 - 2 1300 777 m2

Uteoppholdsareal f_BUT1 - 4 1600 352 m2

Kombinert bebyggelse og
anleggsformål

BKB 1800 1 902 m2

2. Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur

Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur (arealer)

f_S1 2001 105 m2

Veg
f_SV 2010 7 190 m2

Parkeringsplasser f_SPP1 - 2 2082 3 98 5 m2

3. Grønnstruktur

Turvei o_ GT 3031 1 274 m2

Badeplass/ - område o_ GB1 - 2 3041 13 514 m2

LNFR L1 5100 640 m2

6. Bruk og vern av sjø
og vassdrag, med
tilhørende strandsone

Kombinerte formål i sjø og
vassdrag med tilhørende
strandsone

VKA1 , VKA2 6800 17 08 5 m2

Samlet areal for planområdet: 72 000 m2
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Utnyttelse:

Område Regulert utnyttelse
Eksisterende

BYA
Nytt BYA m2 BYA % BYA

BFS1 2 0 % 115 m2 11 m2 194 m2 2 0 %

BFS2 15% 220 m2 31m2 287 m2 15%

BFF1 - 11 97 hytter x 55 m2 125 m2 (rives) 5 210 m2 5 335 m2 24 %

BN1 - 2 45% 310 m2 40 m2 350 m2 45%

BKB 20 % + 15 % 80 m2 (rives) 586 m2 666 m2 35 %

o_ GB1 - 2 300 m2 0 m2 300 m2 300 m2 2%

TOTALT 922 m2 4 807 m2 6 329 m2 10 %

Parkering
Det er regulert egne områder til parkering. Det er satt et krav til minst 1 biloppstillingsplass for hver
hytte. Videre er det satt som krav at resten av areal et for parkeringsplasser skal opparbeides til
gjesteparkering for området generelt. Det er satt krav om at minst 5% av parkeringsplassene ska l
være HC - parkering, og at ca. halvparten skal være tilgjengelig e for gjester. I tillegg er det to plasser
for HC - parkering i BKB .

Antatt antall plasser for bil: 142 stk.

Det reguleres også for båtplasser i VKA 2 .
Antatt antall plasser for båt: 130 stk.

Planprosessen

Krav om konsek vensutredning
Planforslaget er vurdert i forhold til plan - og bygningslovens § 4 - 2 «Planbeskrivelse og
konsekvensutredning» og Forskrift om konsekvensutre dninger av 1.1. 2015. Planen faller inn under
forskriftens § 2 bokstav d, og er konsekvensutredet. Utredningen er en del av underlaget til
planforslaget og følger planforslaget som et selvstendig dokument.

Medvirkning, kunngjøring og varsling
Planprogram for utredningsarbeidet og oppstart av planarbeid ble varslet i Raumnes Blad og på
kommunens nettside r den 21. 4.2016. Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert
15. 4.2016.

I forbindelse med varsel om oppstart kom det 9 innspill som er behandlet og samlet i eget vedlegg :
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Akershus Fylkeskommune
- NVE
- Akershus Energi AS – Vannkraft, v/Glomma Kraftproduksjon AS
- Hafslund Nett
- Nes Kulturråd
- Bjørg Asak Pedersen Stumberg og Hans Stumberg
- Statens vegvesen
- Jernbaneverket
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Planmateriale

- Plankart i måle stokk 1 :10 00/1:2000
- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- Konsekve nsutredning
- ROS - analyse
- Rapport områdestabilitet
- Illustrasjonsplan i målestokk 1:500/1:2000
- Kopi av varslingsannonse
- Sammenstilling av innspill
- Innspill fra Akershus Energi
- Innspill fra Akershus fylkeskommune
- Innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Innspill fra Hafslund Nett
- Innspill fra Jernbaneverket
- Innspill fra Nes kulturråd
- Innspill fra NVE
- Innspill fra Statens vegvesen
- Innspill fra Bjørg Asak Pedersen Stumberg og Hans Stumberg
- Solstudier
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Rammer og premisser for planarbeidet

Lovverk

Følgende l over er sentrale for arbeidet med reguleringsplanen:

Lov om planlegging og byggesak (plan - og bygningsloven)
Lov om jord (jordloven)
Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om vassdrag og grunnvann (vassressursl oven)

Andre nasjonale rammer og føringer

Om barn og planlegging

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen sier at viktige
nasjonale mål er å:

Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psyki ske skadevirkninger,
og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap om barn og unges behov.
Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.

Jordvern og landskap

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging sier bl.a. at regjeringen forventer at:

Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye
og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal
identitet og utnyttelse av bioenergi.
Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk akt ivitet og trivsel for hele
befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang
til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.
Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i
planlegging av omgivelser og bebyggelse.

Meld. St . 31 (2014 - 2015) Garden som ressurs – marknaden som mål angir følgende relevante mål for
regjeringen:



n: \ 516 \ 27 \ 5162711 \ 5 arbeidsdokumenter \ 63 planforslag norconsult \ revisjon 17.3.2017 \ 2017 - 03 - 17_planbeskrivelse nes
strandhager.docx

Oppdragsnr . : 5162711 Dokumentnr.: Versjon: 02
Detaljreguleringsplan for Nes strandhager | Planbeskrivelse

2017 - 03 - 17 | Side 11 av 36

medverke til skjøtsel og pleie av landbrukets kulturlandskap som grunnlag for natur - og
kulturarvsbas erte reiselivsopplevingar, irekna etablering av ei eiga satsing på utsiktsrydding i
kulturlandskapet.

Meld. St. 18 (2015 - 2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet angir følgende relevante
mål for regjeringen:

Det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der fritidsboligene
lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk,
kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for
planene . (...) .

Regionale føringer

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging – 2016 angir følgende mål og føringer:

Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal vurderes og vektlegges i
arealplanleggingen. Kommunene har et ansvar for å legg e til rette for å øke nasjonal
matproduksjon. Landbruksfaglig kompetanse må benyttes i areal - og samfunnsplanleggingen.
Fylkesmannen vektlegger også strandsonen og markaområdene som regionalt viktige arealer
for friluftsliv og naturopplevelse.

Regional u tviklingsplan for Romerike 2005 - 2025 angir følgende føringer og mål:

Utviklingen av Romerike skal baseres på bærekraftprinsippene ved at arealbruken fremmer en
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, verner viktige arealer, bygger opp under
kollektiv tnettet og legger til rette for et framtidsrettet næringsliv .
Viktigste områder for friluftsliv på Romerike er nærområder til tettstedene, kulturlandskap,
s ammenhengende skogområder og Marka, vann og vassdrag.

Forvaltningsplan 2010 - 2015 Vannregion 1: Glomm a/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på
Østlandet angir følgende mål:

Det overgripende målet for den helhetlige vannforvaltningen i Norge er å nå god tilstand i alle
vannforekomster innen 2021. I perioden fram mot 2015 gjelder dette målet for et utvalg
vannområder. I vannregion Glomma/Indre Oslofjord er det 8 vannområder som er med i første
planperiode.

Lokale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2030 angir følgende mål for Nes kommune:

Sørge for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivite ts - og rekreasjonsområder i nærmiljøet.
Fremme god og helhetlig byggeskikk og arkitektur.
Bidra til å forbedre tilgangen til de store elvene (Glomma og Vorma).
Sikre kulturlandskapet og verne sårbar natur.
Sikre verdifulle rekreasjonsområder og sammenhengende grøntstruktur.
Nedbygging av dyrka - og dyrkbar mark skal være særskilt begrunnet.
Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og
er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefar e.
Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og
unge selv får delta.
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Legge til rette for at innbyggere har mulighet til å utføre daglig fysisk aktivitet i sitt nærmiljø,
uavhengig av bakgrunn og forutsetnin g.
Sørge for tilstrekkelige og tilgjengelige arenaer og områder for organisert og uorganisert fysisk
aktivitet.
Stimulere til vedvarende deltakelse i idretts - og friluftsliv.
Tilrettelegge for økt bruk av naturen og nærområdene.
Forebygge og begrense livss tilssykdommer.
Stimulere til produksjon og formidling av kunst og kultur på et kvalitativt høyt nivå.
Videreutvikle etablerte og planlegge nye kulturarenaer.
Kulturminner og kulturmiljøer i Nes vernes som en del av kulturarven.
Utnytte Nes kommunes kultur og egenart for å tiltrekke næringer.

I Kommuneplan for Nes 2015 – 2030 er arealene i planområdet avsatt til følgende formål:

Fritids - og turistformål
Friområde
LNFR

Figur 3 - Ut sn itt av kommuneplankart med plangrense.

Reguleringsplan

Det foreligger i dag ingen reguleringsplaner for planområdet eller tilgrensende områder.

137/7

137/33
13 8 / 1
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Planområdet og eksisterende forhold

Planområdet

Planområdet ligger ved bredden av Glomma, rett nedenfor Funnefoss, nærmere bestemt på
gårdseiendommen Hagen i enden av Daskerudveien. En kilometer nord for planområdet ligger
tettstedet Opakermoen, mens kommunesenteret Årnes ligger fire kilometer mot sør. Området som
foreslås regulert er g/bnr. 137/7, som består av dyrkbar mark, område for campingplass og
sandstrand, en del av 137/1, som er en landbrukseiendom, en del av g/bnr. 138/1, som er et friområde
med skog, samt 137/33, som er en boligeiendom.

Hagen Camping

Hagen Camping er i dag en godt etablert campingplass med lang historie. Campi ngplassens eier har
gjennom mange år gradvis utviklet plassen til et attraktivt område, men ønsker nå å avvikle
campingvirksomheten for å få en mer effektiv utnyttelse av eiendommen med flere enheter , bedre
utforming og bedre tilbud.

Figur 4 - Hagen Camping.

Tomten er en sørhelling som ender i en stor sandstrand, Hagen strand, ved Glommas bredd.
Campingplassen grenser mot et pent opparbeidet kommunalt friområde mot øst og Frognerstrand
Camping mot vest. D et er i de siste årene utf ørt 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.

Øst for Hagen strand ligger det en mindre, kommunal strand s om er mye brukt: Daskerudstranda.
Lenger øst er det et mindre boligfelt , og i tilknytning til dette to områder som i dag benyttes til
parkering i forbindelse med besøk til Funnefoss Industriarbeidermuseum og Daskerudstranda.
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I østre del av stranda er det opparbeidet en steinmolo som gir mulighet for å nå en småbåtbrygge
tørrskodd. Moloen er solid bygget med store steinblokker og ble bygget i april - mai 2014. Tiltaket er
ikke omsøkt.

Figur 5 - Hagen Camping har flott beliggenhet og god solgang.

Figur 6 - Hagen strand .

Trafikkforhold, adkomst og kollektivtilbud

Planområdet kan i dag ankomme s med bil fra Kongsvingerveien/E16 via Frognerstrandvegen og
Daskerudvegen. Til fots eller med sykkel kan man ankomme samme vei som med bil , eller fra
Funnefossvegen via Sandvegen og Oldtisvegen.

Det er bussholdeplass i krysset Kongsvingervegen/E6 og Frogn erstrandvegen. Avstand til
planområdet er ca. 1,2 km, 15 minutters gange. Nærmeste togstasjon er på Årnes. Avstand til
planområdet er ca. 12 km, 15 minutter med bil.
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Veirett

Hoveddelene av planområdet (g/bnr. 137/7) har veirett som vilkår i fradeling av tomten i 1911. Resten
av planområdet har ingen veirett, men det arbeides med en avtale som vil sikre veirett også for de
andre eiendommene i planområdet. Dette arealet ( L1 ) har foreløpig status som LNRF.

K ulturminner

Selve planområdet er oppført uten funn i
Askeladden , riksantikvarens kartdatabase .
Imidlertid går det en hulveg bak en
terrengformasjon lokalt kjent som «Vollen» i
østre del av planområdet . Hulvegen er ca.
40 meter lang, og den vestre del av den går
inn i planområdet. Hulveger er veier dannet
gjennom slitasje over lang tid, og denne
hulvegen har dimensjoner som tyder på lang
tids bruk. Det antas at den er middelalde rsk,
kanskje eldre, og kan antas å ha
sammenheng med tradisjonen om en
oldtidsvei i området. Det har vært kontakt
med arkeologene Bjarne Gaut og Marianne
Johansson ved Akershus fylkeskommune,
og det ble gje nnomført befaring 26. juli 2016.

Naturmiljø

Informasj on om naturmiljø er hentet fra
offentlige databaser (Naturbase,
Artsdatabanken, NGU, Ki lden) samt befaring
på stedet. Mudder/sandflatene langs
Glomma og den gamle furuskogen ned mot
Glomma vurderes å være lokalt viktige (C)
naturtyper. På en boligeiendom ovenfor
campingplassen står det en stor ask, som er
en rødlistet art i kat egorien sårba r (VU).
Treet har en relativt artsrik lavflora, om enn
uten rødlistede arter. Slike gamle og
frittstående, store trær utgjør den viktige
naturtypen "store, gamle trær".

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

Glomma er generelt viktig for vannfugl, og det er tidligere registrert elvemusling (VU) på strekningen.
Det går sannsynligvis et vilt - trekk langs elva.

Figur 7 - Hulveg.

Figur 8 – På en boligeiendom (felt BFS1) ovenfor
campingplassen står det en stor ask, som er en rødlistet
art i kategorien sårbar (VU).
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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 tur gåing hele året av både
lokalbefolkningen og gjestene på Hagen og Frognerstrand camping.

F lom

Planområdet er utsatt ved 200 - års fl om i Glomma . I følge NVEs flomsonekart for strekningen
Fun nefoss - Øyeren er vannføringen ved 200 - årsflom beregnet til 124,52 moh . Medberegnet en
sikkerhetsmargin på 0,5 meter gjelder kote 125,0 . Noen av de planlagte bygningene ligger nedenfor
denne grensen.

Skred og erosjon

Multiconsult utførte grunnun dersøkelser i planområdet i september 2016 . Grunnundersøkelsene 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 området, lengre
bort fra elvebredden, består løsmass ene i overflaten av jord og tørrskorpeleire.

Langs strandkanten i østre del av eiendommen 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
skjærene u tgjøre et grunt parti i elva under flom, og medføre en generell oppbremsing av
elvevannføringen i strandområdet under flomsituasjoner.

Multiconsult (2016) har foretatt en vurdering av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder og
konkludert med at det i kke er reell fare for områdeskred i det aktuelle området. Det er ikke registrert
sprøbruddsmateriale i grunnundersøkelsen og området ligger ikke innenfor et sannsynlig
utløpsområde for skred fra nærliggende områder.
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Beskrivelse av prosjektet
Nes Strandhag er skal både være et kolonihytteområde og et opplevelsessenter for hytteeiere,
lokalbefolkning og tilreisende . Med et helhetlig tilbud og et tydelig forhold til natur, miljø,
matproduksjon og energi søker prosjektet å tilrettelegge for et mer bevisst forho ld til ferievaner,
matvaner og energiforbruk , og på denne måten fremstå som et forbildeprosjekt for moderne
fritidsbebyggelse .

Kolonihagen vil være et tilbud for de som ønsker seg et liv på landet, hvor store og små kan utforske
og ta del i gleden over å kunne produsere egen mat, og ikke minst øke forståelsen for hvor maten
kommer fra. Kolonihagen skal brukes som et f risted for rekreasjon, og bli et slags moderne «designe r -
småbruk» kun 40 minutter med bil/tog fra Oslo.

Utforming av området
Nes strandhager skal i hovedsak være bilfritt. Parkeringsplasser er derfor planlagt i utkanten av
området. Området vil bestå av 97 hyttetomter på ca. 200 m2 med parsellhager f or dyrkin g av
nyttevekster og planting av prydvekster . Hyttene plasseres og utformes slik at utsikt , sol forhold og
skjerm ing skal bli mest mulig optimale for flest mulig . Hyttene vil i hovedsak ligge i det skrånende
terrenget mellom adkomsten og stranda. Hyttene vi l ligge tett, og danne små priv ate uterom mellom
hver enkelt .

Figur 9 : Illustrasjon fra RAK arkitektur som viser mulig utbyggingsmønster .
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Bevertning og fellesfunksjoner 
Et område for bevertning og fellesfunksjoner vil plasseres sentralt ved stranden. Det være vil være lett 
adkomst til dette området, og de fleste vil ha kort vei. Restauranten skal holde en høy kvalitet med 
hovedvekt på lokal mat. Restaurantbygningen er planlagt å huse kiosk og driftskontor for 
velforeningen. Bygningen kan også fungere som et forsamlingshus som kan leies ut til kurs, 
teambuilding, lag og organisasjoner, jubileer og andre store markeringer.  
Rundt hele øst-, sør- og vestsiden skal det bygges terrasse slik at man kan nyte utsikten mot elva. Det 
legges også til rette for at det kan etableres takterrasse.   

 

Figur 10 - Restaurant og andre fellesfunksjoner plasseres sentralt i planområdet, på samme sted hvor det i dag er 
kiosk. 

Småbåtanlegg 
Anlegget med flytebrygger er dimensjonert for ca. 130 båtplasser. Flytebryggeanlegget gir mulighet for 
både egen båtplass og utleie av båtplasser. Anlegget planlegges fleksibelt slik at det enkelt kan 
skaleres fra få båtplasser i begynnelsen til jevnlige utvidelser ettersom hytteområdet bygges ut og 
behovet for båtplasser øker. 
 
Anlegget vil også få en egen brygge for passasjerbåt slik at Elvekongen kan anløpe. Gjester kan da 
besøke Nes strandhager uten å ta med bilen. Moloen kobler seg på turveien langs elva slik at 
passasjerer som kommer med Elvekongen kan fortsette videre opp langs elven til fots. Det skal 
plasseres drivstoffpumper i tilknytning anlegget slik at lokale båteiere har lett tilgang til drivstoff.   
 
Scene og arrangementer 
Det er planlagt en scene lengst vest på stranden slik at mest mulig av stranden forblir uberørt. 
Smartbo AS har kontakter med Norwegian Wood-festivalen som kan bidra til at bl.a. internasjonale 
artister får mulighet til å gjeste Nes Strandhager. Scenen skal derfor bygges for å kunne ta imot disse, 
samt nasjonale og lokale artister, og regionens kulturelle aktiviteter. Strandområdet har plass til 
mange mennesker, og kan benyttes til små og store arrangementer. 
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Figur 11 - Bryggeanlegget plasseres som en forlengelse av eksisterende molo, rett ut for enden av 
Daskerudvegen 
 

Hytter og parseller 
Det er utarbeidet en egen hyttetype for Nes Strandhager. Denne hyttetypen kommer i flere 
størrelsesvarianter og den har enkle variasjoner i uttrykket som sikrer en variert bebyggelse med et 
helhetlig preg og som fremhever stedets kvaliteter. Hyttene som skal tilbys er mellom ca. 25-35 m2. 
Små hytter med lav pris skal gjøre det mulig for folk flest å kunne eie en hytte i Nes Strandhager. 
Hyttene vil inneholde kjøkken, bad, senger med innlagt vann- og avløpsanlegg. 
 
Hyttene vil bli plassert slik at mellomrommene mellom hyttene i størst mulig grad blir utnyttet til 
uteopphold. Hyttene vil få en åpen forside med store vindusflater/skyvedører mot utsikten og egen 
hage, og en lukket bakside mot naboens hage, slik at hyttene fremstår som åpne og hagen som 
privat. Uttrykket understrekes av pulttak som skråner opp mot den åpne siden og slik fremhever 
utsikten og forstørrer hyttens innside. 

Hyttenes bruk av massivtre vil prege utformingen og det stilmessige uttrykket, og gi hytten et varmt og 
moderne uttrykk. Interiøret vil bli ha spesialtilpassede løsninger som sikrer best mulig utnyttelse av det 
beskjedne arealet. 

Massivtre og miljø 
Hyttene vil være helårsisolerte og produseres i massivtre. Vegger, gulv, tak og terrasser bygges i 
massivtreelementer. Fundamenteringen vil være enkel, for å minimere bruk av betong. Massivtre er et 
miljøvennlig materiale som er lokalt tilgjengelig og legger til rette for energieffektiv produksjon, effektiv 
transport og hurtig montasje. Massivtre er et kretsløpsprodukt som bidrar til CO2-lagring og har gode 
muligheter for gjenbruk og gjenvinning. Treverket puster, har god varmelagringskapasitet og tar opp 
fuktighet fra luften og bidrar derfor i stor grad til et godt innemiljø, noe som er spesielt viktig i små 
bygninger med begrensede luftmengder. 
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Beskrivelse av planforslaget
I dette kapitelet beskrives kun de forhold som sikres i plankart og bestemmelser.

Planens formål

Planen skal legge til rette for bygging av 97 småhytter med parsellhager , et lokale for bevertning ,
badestrand, konsertscene og bryggeanlegg med drivstoffpumper for småbåter og passasjerbåt.

Plankartet

Figur 12 : Plankart viser hytteområdet, med intern e adkomstveier, badestrand og småbåtanlegg.
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Fellesbestemmelser

Dokumentasjonskrav – utomhusplan
I forbindelse med rammesøknad skal det medfølge u tomhusplan . Denne s kal vise internveger med
vegskulder , adkomster, hyttenes høydeplassering og plassering på tomt. Minimum 20 m2

sammenhengende areal per tomt som er egnet til uteopphold skal vises på utomhusplanen. En
utomhusplan kan utarbeides for hele hyttefeltet samlet sett, eller gjelde for mindre områder som er
avgrenset av vegregulering.

Jordressurser
Matjord som blir berørt i anleggsperioden skal mellomlagres i ranker og brukes til beplantning i hager
eller fellesarealer.

Masser med fremmede, skadelige arter skal kun gjenbrukes som fyllmasser dypere enn 0,5 meter
under fer dig planert terreng. Overskuddsmasser med fremmede, skadelige arter skal dekkes til og
transporteres til godkjent deponi. Kjøretøy og anleggsmaskiner som benyttes til å håndtere infiserte
masser skal gjøres grundig rent før de bruker igjen i området.

Forur enset grunn
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles jf.
Forurensningslovens § 7, o g avbøtende tiltak iverksettes.

Uhellsutslipp
Ved gjennomføring av anleggsarbeid skal entreprenør sørge for sikker drift av maskiner og kjøretøy
slik at uhellsutslipp til vann og grunn unngås.

Kulturminner
Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket oppdages automatisk fredede kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekn ing det berører kulturminnene
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes Akershus fylkeskommune,
jf. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Bygningsdeler
For pulttak regnes øverste gesims som møne. Takutstikk og andre utkragede mindre bygningsdeler
kan bryte byggegrense.

Gjerder og annen skjerming
Hekker skal holdes under 1,0 meter høyde.

Nettstasjon
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1,0 meter fra eiendomsgrense, dette gjelder også utenfor regulerte
byggegrenser. Nettstasjone r medregnes ikke i utnyttelsen av området.
Bygninger skal oppføres med en avstand på minst 5,0 meter fra nettstasjon.
Nettstasjon kan oppføres i samtlige felt med unntak av f_SV, o_GT , o_ GB1 - 2 , VKA1 og VKA2 .

Pumpehus
Pumpehus tillates oppført inntil 1,0 me ter fra eiendomsgrense, dette gjelder også utenfor regulerte
byggegrenser. Pumpehus medregnes ikke i utnyttelsen av området. Pumpehus for brannvann og
vanning kan oppføres i samtlige felt med unntak av o_ GB1 - 2 og o_ GT .
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Drivstoffanlegg
Det tillates nedgravd drivstofftank i VKA1 . Påfyllingspunkt for tanken plasseres på eget sted i f_SV
eller BKB . Drivstoffpumper plasseres i VKA2 .

Varslingsskilt og forbudsskilt
Det skal settes opp skilt som varsler om understrømmer i elva og faren forbundet med å svømme
langt fra land. Skilt skal plasseres slik at det/de er godt synlig for badegjester.
Det skal settes opp skilt med forbud mot å tenne bål/grille nær bensintank og drivstoffpumper. Skilt
skal plasseres ved småbåtanlegg og ved bensintank.

Byggegrenser
Byggegrenser er vist på plankart. Byggegrense mot Glomma går i formålsgrensen mellom o_GB1 og
områdene f_SV, BFF10, BKB, o_GT, VKA1/VKA2.

Støy
For utendørs støynivå s kal prinsipper og støygrenser i "Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging" T - 1442:2016 eller senere forskrifter/retningslinjer som erstatter denne legges til
grunn for alle tiltak på planområdet. Dette gjelder også bygge - og anleggsstøy.

Lyd nivå fra utendørs arrangementer og musikkanlegg skal oppfylle anbefalinger som gitt i veilederen
"Musikkanlegg og helse" IS - 0327:2011 fra Helsedirektoratet eller senere veiledere/retningslinjer som
erstatter denne. Det er her gitt krav til lydnivå på publi kumsarealer og lydnivå utendørs ved
nærliggende boliger. Lydnivå ved nærliggende boliger avhenger av antall arrangementer per år og
varigheten på arrangementene. Ved flere enn seks arrangementer per år skal også anbefalinger til
innendørs lydnivå ved nærli ggende boliger følges.

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse
Områdene BFS1, BFS2 er i dag bebygd, men uregulert . Feltene blir regulert med hensikt å
opprettholde eksisterende bebyggelsesstruktur.

Innenfor BFS1 tillates kun en boenhet og inntil 20 % BYA.
Innenfor BFS2 tillates kun en boenhet og i n ntil 15 % BYA.

Maksimal gesimshøyde er 7,0 meter , og maksimal mønehøyde er 8,0 m eter over planert
g jennomsnittlig terreng .

D et skal etableres to biloppstillingsplass er for hver boenhet. Mindre bygninger kan plasseres utenfor
byggegrense, men skal plasseres minimum 1,0 meter fra formålsgrense.

Fritidsbebyggelse - frittliggende
Innenfor området BFF1 - 11 tillates oppført 1 fritidsbolig på inntil 40 m2 BYA per tomt. Tomteinndeling er
vist med juridisk tomtelinje på plankartet. Konstruksjoner som ikke medregnes i BYA tillates med totalt
inntil 20m2 per tomt. Øvrig tomteareal skal være til hagebruk. Hver tomt skal ha minst 20 m2

sammenhengende areal som er egnet til ute opphold.

Der avstand ikke er angitt med byggegrense kan hytter plasseres i tomtegrense . Deler av
hytteveggene utføres som tette brannvegger for å hindre brannspredning.

Maksimal gesimshøyde er 4,5 m eter, og maksimal mønehøyde 6,0 m eter over planert gjennomsnittlig
terreng .
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Det tillates ikke parkering av bil, tilhenger eller campingvogn i området.
Det t illates ikke gjerder i området.

Næringsbebyggelse
Område ne BN1 - 2 er i dag bebygd, men uregulert. Feltene blir regulert med hensikt å opprettholde
ek sisterende bebyggelsesstruktur. Det tillates oppført bygning(er) til næringsformål.

Det tillates inntil 45 % BYA. Maksimal gesimshøyde er 7,0 meter , og maksimal mønehøyde er 8 ,0
meter over planert gjennomsnittlig terreng.

Uteoppholdsareal
Områdene f_BUT1 - 4 er felles for BFF1 - 11 , og skal opparbeides som møteplasser for barn og voksne .

Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Forretning / offentlig og privat tjenesteyting
BKB ligger sentralt i hytteområdet og inneholder offentlig tilgjengelige tilbud og fel lesfunksjoner for
hyttebeboerne. Et kombinert formål gir fleksibilitet slik at bruken og tilbudet innenfor BKB kan tilpasses
behov og etterspørsel.

Innenfor området BKB tillates bebyggelse for forretning og offentlig og privat tjenesteyting . Planen
åpner opp for ulike virksomheter da behovet kan endres over tid . Dagligvarehandel, kiosk, bevertning,
restaurant, kurs - /konferanse - /selskapslokale, samt fellesfunksjoner tilhørende BFF1 - 11 og/ eller VKA1
er aktuelle virksomheter . Plasskrevende vareha ndel tillates ikke.

Det tillates inntil 20% BYA. I tillegg tillates inntil 15% BYA til terrasser for uteservering og annet
opphold. Maksimal gesims - og mønehøyde: kote 131,0 moh . Terrenget heves slik at b ygg ligger på
kote 125 , 0 i samsvar med krav til flom sikring .

Ved etablering av takterrasse kan oppbygg for heis og trapp overstige angitt maks - høyde med
maksimalt 3 m .

Det tillates 2 biloppstillingsplasser for HC - parkering. Det tillates ikke ytterligere bilparkering.

Hele eller deler av arealet kan opparbeides til areal for felles uteopphold.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Areal for avfallshåndtering
f_S1 er lokalisert i utkanten av området. Arealet skal benyttes til avfallshåndtering og f elles
avfallsbeholdere for hyttefelt vil bli plassert her. Størrelse og atkomst er beregnet i henhold til krav fra
Esval Miljøpark KF. Avfall fra bevertning/ kiosk osv. vil også kunne plasseres i dette feltet, eller
alternativt i eget avfallsrom i bygningen, avh engig av valgt driftsform. Det er tillatt å oppføre
skjermvegger opp til 2 m høyde. Skjermvegg kan plasseres i eiendomsgrense.

Felles adkomstvei
f_SV er felles adkomstvei for alle felt innenfor planom r ådet. Adkomstveien skal være offentlig
tilgjengelig . Veien er dimensjonert for adkomst for brannbil, men er stengt for vanlig biltrafikk, og kun til
bruk for varelevering til restaurant og annen nødvendig transport til området. Veien er i hovedsak en
romslig gangvei. Innenfor arealet regulert til inngår også vegskulder.
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Parkering Parkerin g er regulert som egne områder f_SPP1 - 2 . Det tillates ikke parkering utenfor disse
områdene, med unntak for HC - parkering i område for bevertning (BKB) .

Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass for hver hytte.
Resten av arealet satt av til parkeringspl asser skal være gjesteparkering.

Minst 5% av det totale antallet biloppstillingsplasser skal være tilrettelagt for HC - brukere, og minst
halvparten av disse skal være til bruk for gjester.

Grønnstruktur

Turvei
o_ GT er en turvei som forbinder det interne veinettet f_SV med friluftsområdene øst for planområdet.
Turveien er også hovedforbindelse mellom hytteområdet og bryggeanlegget . Turveien skal være
offentlig tilgjengelig.

Badeplass/ - område
Området o_ BG1 - 2 skal t ilrettelegges for badeplass /strand og andre fritidsaktiviteter , og skal være
offentlig tilgjengelig.

Innenfor angitt byggegrense tillates også etablert scene med tilhørende fasiliteter med totalt 300 m2

BYA.
Det tillates ingen faste konstruksjoner utenfor angitt byggegrense.

Tillatt møne - og gesimshøyde: kote 134,0 moh. Midlertidige konstruksjoner for arran gementer tillates
utover angitt BYA og høyde. M idlertidige ti ltak skal omsøkes og konstruksjoner skal fjernes
umiddelbart etter arrangementets slutt.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone : Småbåtanlegg og
friluft sområde

Innenfor området VKA1 og VKA2 tillates etablert molo og småbåtanlegg med flytebrygger, ca. 130
båtplasser og ankomsthavn for passas jerbåt (Elvekongen) samt drivstoffanlegg .

Bryggeanlegget skal legges ut fra den eksisterende moloen. Moloen er gitt et eget område, VKA1,
hvor det er plass til at den kan forsterkes og utvides noe for å tilpasses endringer i strandlinjen eller
dybdeforhold. Moloen forbinder bryggeområdet og anlø psbryggen med hytteområdet og turveien .

Ved etablering av småbåtanlegg skal gjeldene lover og forskrifter følges.
Småbåtanlegget skal sikres mot brann og 200 - årsflom.
Redningsstasjoner skal etableres ved strandkant, og leidere skal settes opp med jevne mellomrom
langs bryggen.

Flytebryggen for passasjerbåt må være dimensjonert for nyttelast og sikres tilstrekkelig bredde for av -
og påstigning samt eventuelt behov for trappeanlegg.
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Hensynssoner

Faresone flom (H1)

Innenfor hensynssonen er det fare for oversvømmelse ved flom i Glomma. Området skal sikres mot
200 - årsflom i samsvar med gjeldende flomsonekart og krav i TEK 10, § 7 - 2. Sikringen skal fortrinnsvis
skje ved oppfylling av terreng til flomsikker høyde, alternativt ved etablering av flomvoller som sikrer
området tilsvarende.

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at ny bebyggelse sikres mot 200 - års flom. Ved
eventuell oppføring av bygn inger under kote 125,0 skal det dokumenteres at bygningene, etter
gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt for betydelige vannskader eller setningsskader fra en
200 - års flom.

Bevaring kulturmiljø (H2)
Hensynssone vern av kulturmiljø. Innenfor hensynssonen tillates ikke terrengendringer eller
opparbeiding av hage og vei. Etablering av byggverk og installasjoner som bidrar til å til dekke,
avskjerme, utilbørlig skjerme eller hindrer offentlig tilgang til det automatisk fredete veifaret H3 tillate s
ikke.

Båndlegging etter lov om kulturminner (H3)
Fredet del av oldtidsvei/eldste kongevei. Veifaret er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven §
4d. Uten særskilt tillatelse fra kulturminnemyndighetene må ingen sette i gang tiltak som er egnet til å
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjerme
kulturminnet eller fremkalle fare for at dette kan skje.

R ekkefølgekrav

Infrastruktur
Før det kan gis brukstillatelse skal all infrastruktur nødvend ig for det enkelte tiltaket være ferdigstilt.

Før utbygging av VA - anlegg kan iverksettes skal kommunen uttale seg om planene. VA - anlegg skal
utformes i henhold til kommunens VA - norm.

Området skal ha en plan for overvannshåndtering. Overvann skal håndteres lokalt, internt i
planområdet.

Flomsikring
Før det kan gis tillatelse til tiltak i områder som er vist med hensynssone for flom på plankartet, skal
det dokumenteres at tiltaket er sikret mot skade ved flom iht. punkt 5.10.

Parkering
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak i BFF1 - 11 skal det være opparbeidet biloppstillingsplasser i den
utstrekning som er angitt i pkt. 5.3.

Det skal opparbeides minst 5 biloppstillingsplasser for gjesteparkering før første brukstillatelse gis.
Deretter skal det opp arbeides 0,5 biloppstillingsplasser for hver hytte det gis brukstillatelse for; dette
gjelder til f_SPP1 - 2 er fullstendig opparbeidet.
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Før det gis brukstillatelse i BFF1 - 11 skal det være opparbeidet tilsammen minst 10
biloppstillingsplasser for gjesteparke ring.

Fø r det gis brukstillatelse i BKB eller o_ GB1 - 2 skal det være opparbeidet tilsammen minst 20
biloppstillingsplasser for gjesteparkering.

Punkter fra ROS - analysen som sikres i plankart og bestemmelser

I ROS - analysen er det gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de
temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Brann/eksplosjonsfare ved marina
• Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning
• Transport farlig gods

Planom rådet fremstår generelt, med de tiltak som beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat
sårbart. Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak:

Planområdet må sikres for 200 - årsflom gjennom utfylling/kantsikring eller bygge strukturer
som tål er en 200 - årsflom.

o Flomsonen (H1) er vist på plankartet og bestemmelsen knyttet til sonen stiller krav om
dokumentasjon på tilstrekkelig sikring mot flom før tillatelse til tiltak gis . Terrenget er
planlagt hevet slik at bebyggelsen ikke ligger under kote 125,0. Det stilles også krav til
en utomhusplan som blant annet viser høydeplassering av bygninger .

• Det må etableres gode og lokale løsninger for håndtering av overvann.
o I rekkefølgebestemmelse ne stilles krav til en plan for overvannshånd tering fø r

tillatelse gis.
• Det forutsettes at krav i TEK 10 vedrørende tetting og ventilering mot radon følges.

o Dette er ikke sikret i egen bestemmelse , men det er krav om at TEK 10 følges.

• Ved etablering av marina skal gjeldende lover og forskrifter følges til enhver tid, samt at det
må sikres at alle ledninger og tanker er tette for å minimere brannfare. Det bør innføres et
totalt bål - og grillforbud i nærheten av bensintank/pumper, samt at slokkemiddel alltid er
tilgjengelig. M arinaen må sikres for en 200 - årsf lom for å hindre forurensning til Glomma.
Redningsstasjoner skal etableres ved strandkant, samt at det settes opp leidere med jevne
mellomrom langs hele bryggen.

o Under bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone stilles det krav om
at gjelden e lover og forskrifter følges, at småbåtanlegget sikres mot brann og 200 -
årsflom , at r edn ingsstasjoner etabler es ved strandkant, og at l eidere settes opp med
jevne mellomrom langs bryggen. I fellesbestemmelsene stilles det krav om at det
settes opp skilt med forbud mot å tenne bål/grille i nærhet av bensintank og
drivstoffpumper.

• I anleggsperioden må entreprenør ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå
he ndelser som kan gi utslipp.

o I fellesbestemmelsene stilles det krav om at entreprenør s ørger for sikker drift av
maskiner og kjøretøy slik at uhellsutslipp til vann og grunn unngås.

• Eksisterende VA - anlegg og ledningsnett må kartlegges og hensynstas. Eksisterende kabler
og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under anleggsarbeidet.
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o I rekkefølgebestemmelse stilles krav om at all infrastruktur nødvendig for det enkelte 
tiltaket skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse. Kommunen skal også kunne 
uttale seg om planene for iverksetting av VA-anlegg.  
 

• Utbyggingen må ikke komme i konflikt med kulturminnet registrert i området (hulvegen). 
o Det er ikke planlagt utbygging i området avsatt til hensynssonene H2 og H3. 

Reguleringsbestemmelse sikrer at det ikke gjøres inngrep i sonen som kan ha negativ 
virkning på kulturminnene.  
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Virkninger av planforslaget

Flom

Flom ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende oppsummeres
utredningen.

Planområdet er utsatt ved flom i Glomma, og bebyggelsen skal sikres mot 200 - årsflom. I følge NVEs
flomsonekart for strekningen Funnefoss - Øyeren er vannføringen ved 200 - årsflom beregnet til 124,52
moh. Medberegnet en sikkerhetsmargin på 0,5 meter bør nye bygninger innenfor Nes strandhag er
ligge på minst kote 125,0 .

Ulike flomsikringstiltak, som nyttiggjør tilgjengelige masser i planområdet, er beskrevet i
konsekvensutredningen. Dersom den delen av planområdets byggegrunn som i dag ligger lavere enn
kote 125,0 heves til flomsikker høyde, vil kravene i Kapittel 7 i TEK 10, § 7 - 2 Sikkerhet mot flom og
stormflo være tilfreds stilt. Ved terrengoppfylling må kjellernivå som er lavere enn 200 - års
flomvannst and være vanntett. Planområdet kan også sikres mot flom ved etablering av en flomvoll.
Denne vil kunne utføres som en langsgående voll av løsmasser fra sørøstre til sørvestre h jørne av
planområdet . En flomvoll vil imidlertid kreve plass, og hindre utsyn til strandområdet fra de nederste
hyttene og restauranten.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til sikring mot 200 - årsflom iht. flomsonekart og kravene i TEK
10 § 7 - 2 . For en best mulig tilpassing til terreng og planlagt bebyggelse skal sikring av bygg
fortrinnsvis skje ved oppfylling av terreng til flomsikker høyde, men det åpnes for etablering av
flomvoller som sikrer området tilsvarende.

Figur 13 - Flyfoto av flom i Glomma våren 2013.
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Skred og erosjon

Skred og erosjon ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende
oppsummeres utredningen.

Løsmassene i terreng lavere enn 200 - års flomlinje (kote +125m) består av friksjonsmass er,
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 dage n 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 grunnva nnsutslag 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
m ot 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

Naturmiljø ble utredet som en del av konsekvensutrednin gen, vedlagt. I det følgende oppsummeres
utredningen.

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, o g 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.

Asketreet som er omtalt i konsekvensutredningen som en viktig naturtype blir stående i område BFS1
(Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse). Treet står i hagen på en eks isterende
boligeiendom. Treet vil derfor ligge utenfor anleggsområdet og det vil ikke være behov for å fjerne
treet for å gjennomføre byggingen av Nes Strandhager.

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 strandhytteområde t ikke skal inngjerd es 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 forbin delse 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 drivstoffsl ange eller pumpe,
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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.

Vurdering av de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

K unnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere hvilke konsekvenser bygging av
dobbeltspor Nes strandhager vil kunne ha for naturmiljøet.

§ 9.(føre - var - prinsippet)

Det er knyttet usikkerhet til omfanget av langtids virkninger ved eventuelle uhellsutslipp til Glomma . I
om fangsvurderingene er føre - var - prinsippet lagt til grunn.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

I konsekvensutredningen er det gjennomført vu rderinger av s amlet belastning på økosystemet som
følge av utbyggingen.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Det forutsettes at tiltakshaver oppfyller dette kravet.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Det forutse ttes at tiltakshaver oppfyller dette kravet.

Kulturmi ljø og kulturminner

Kulturmiljø og kulturminner ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende
oppsummeres utredningen.

Konsekvenser for kulturminner er utredet i Hulveg
Hensyns soner for kulturmiljø skal verne om den automatiske fredede hulveg en i planområdet.
Hulvegen er spor etter mangeårig bruksslitasje, og er trolig en del av den opprinnelige Oldtidsvegen
Det er etablert en hensynssone for å verne selve hulvegen, mens den and re sonen er for å sikre
tilgjengelighet og synlighet. Kulturminnet tilfører prosjektet en interessant attraksjon som kan
integreres som en del av opplevelsen og i formidlingen av områdets lange historie.

Oldtidsveien Funnefoss går gjennom planområdet for N es 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
opprin nelig 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 br uk.
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 direk te 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
ku lturminnet. Nærføringen innebærer noe forringelse av kulturminnet, og konsekvensen er vurdert
som liten til middels negativ.
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Avbøtende tiltak vil i første rekke være å skjerme kulturminnet fra bebyggelse i størst mulig grad. En
økning av friområde/buffer sone 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.

Forslaget til avbøtende tiltak er ivaretatt i planen, ved å sette en hensynssone for vern av et
automatisk fredet kulturminne mot planområdets østre del . Dette området skal ikke o pparbeides på
noen måte, men vil bli beholdt s lik det er i dag og utgjøre et fint areal for uteopphold inne i hyttefeltet.

Friluftsliv

Friluftsliv ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende oppsummeres
utredningen.

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.
Friområd et øst for Hagen campingplass omfatter den populære Daskerudstranda, samt skogomr åde t
ned mot stranda. Området er pent opparbeidet og tilrettelagt for rasting med benker og bålplass , og
har høy bruksf rekvens. Oldtidsveien Funnefoss benyttes til turgåing hele år et av både
lokalbefolkningen og gjestene på Hagen og Frognerstrand camping.

Bygging av Nes strandhager vil øke tilstrømning en av personer til området , da serveringstilbud,
arrangementer, marina og bedre tilrettelegging av stranda nedenfor v il gjøre det svært attraktivt. Som
en konsekvens at dette vil det bli vese ntlig 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 u tbyggingen medføre økt
friluftslivsaktivitet i området, og bidra til at flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet.

Økningen i biltrafikk ti l 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 sjenerend e 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 O ldtidsveien, 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 ferd sel i området . På denne måten vil allmenn tilgang til strandsonen, Oldtidsveien og
friområdet sikres. Alt i alt vurderes byggingen av Nes strandhager som positi v for friluftslivet, og
konsekvensen vurderes som lite n positiv .

Naturressurser (matjord)

Naturressurser ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende
oppsummeres utredningen.

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 . Dele r 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 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 parkering
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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 u t (150m2 per hyttetomt).

Oppsummert vil u tbyg gingen 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. V irkningene 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 o mdisponert 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 bebyggelse n er medvirkende til at den hogstmodne
skogen har fått stå, vurderes virkningen for s kogressursen 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 ubet ydelig.

Det er påvist svartelistede arter i deler av vekstjorden. Disse massene vil enten bli brukt som dypere
fyllmasser eller transportert til godkjent deponi.

Trafikk, parkering og adkomst

Trafikk, parkering og adkomst ble utredet som en del av konsekve nsutredningen, vedlagt. I det
følgende oppsummeres utredningen.

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 bilture r per døgn når de er i bruk, og
det forutsett es at i et vanlig bruksdøgn er 6 0 % av hyttene i bru k. I følge beregningene vil byggingen
av Nes strandhager g i en øknin g 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 delstr ekningen Nybakk – Herbergåsen, og h er vil dagens E16 fun gere 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 k apasiteten på Frognerstrandveien og
Daskerudveien. Veiene har imidlertid lav standard i dag (grusv ei) og en oppgradering av bør vurderes
ved behov.

Det er forutsatt 1,4 parkeringsplasser pr. hytte. Dette betyr at hver hytteeier disponerer en
parkeringspla ss, og at det i tillegg er en del gjesteparkeringsplasser. Det forutsettes at
parkeringsbehovet v il være dekket for hytteeierne. Ved arrangementer og konserter vil trafikken være
noe høyere under kor tere tidsperioder av døgnet, og det vil da kreves større a realer til parkering. Det
forutsettes at eksisterende parkeringsplasser nær planområdet kan benyttes over kortere perioder i
den forbindelse . Disse arealene ligger i hovedsak på østsiden av planområdet. Utenfor vekstsesong,
med tillatelse fra grunneier, k an det være en mulighet å benytte landbruksarealer til parkering.
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F orurensning

Forurensning ble utredet som en del av konsekvensutredningen, vedlagt. I det følgende oppsummeres
utredningen.

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 ben sintank. 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 bensinta nk, 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 fordampnin g 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 t il 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 ne vnes 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 kon trolleres jevnlig. Drivstofftanken bør plasseres over
vannsta nden for 200 - årsflom (kote 125).

Barn og unge

Planområdet s utforming , med mange små hyttetomter og store fellesarealer, er godt tilpasset
barnefamiliers behov, og vil kunne gi gode sosiale muligheter for barn og unge . De romslige
fellesadkomstene gir mulighet for lek og opphold mellom hyttene, og er egnet for sykling om
sommeren og aking om vinteren.

Skog, tursti, åpne plener og badestrand gir gode muligheter for varierte former for lek og aktiviteter.
Aktivitetsområdene ligger i umiddelbar nærhet til hyttene, og er lett tilgjengelige og velegnede leke - og
oppholdsområder for barn.

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen

Prosjektets tilgang på gode utearealer og aktiviteter v il være et svært positiv t tilskudd til helsen til den
delen av befolkningen som har hytte i Nes Strandhager, men det vil også være en positiv bidragsyter
til helsefremmende aktiv iteter og uteopphold generelt, da de store utearealene i sin helhet vil være
t ilgjengelig e for allmennheten.

Tilgjengelig boenhet / universell utforming

Regulert adkomstvei f_SV tilfr edsstiller kravet til universelt utformet gangadkomst og gir enkel
adkomst til restaurant, båtplasser, scene og annet.
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Det er satt krav til andel parke ringsplasser utformet som HC - parkering, samt hvor stor andel av disse
som skal være gjesteparkering. Det er også satt krav til HC - parkering i felt for bevertning o.l. ( BKB ).

Tilgjengelighet til planområdet er sikret gjennom universelt utformet adkomstvei f or området generelt
og for helt fram til en stor del av tomtene. Mange hytter vil derfor være mulig å utforme med full
tilgjengelighet, til tross for at det ikke stilles krav til dette i forskrift.

Forskrift stiller krav til universell utforming for rest aurant. Det er tatt hensyn til dette i bestemmelsene.
Det vil være mulig å få til full tilgjengelighet mell om bryggeanlegg og restaurant.

Landskap og fjernvirkning

Hytteområdet ligger i skrånende terreng ved bredden av Glomma, og ligger derfor under horis ontlinjen
omtrent uansett hvor man ser det fra. De små hyttene vil derfor ikke ha noen stor innvirkning på
hvordan landskapet oppleves.

Det legges også til rette for en stor andel grønne arealer. Disse vil dempe inntrykket som nesten
hu ndre hytter på et s å lite areal vil gi. Samtidig er det en fordel at hyttene er samlet på et så lite areal,
da dette gir hytteområdet totalt set t en vesentlig mindre skala enn det ville hatt med normale
tomtestørrelser .

Restaurant, scene og bryggeanlegg vil bli synlige i lan dskapet, men vil plasseres lavt i terrenget, slik
at de ikke vil bli spesielt dominerende.

Oppfylling og terrengendring

Det er i løpet av årene gjort vesentlige terrengendringer i planområdet for å tilrettelegge for
oppstillingsplasser for campingvogne r og for uteopphold. For å sikre universell utforming av
atkomstvei og for å kunne bygge hyttene slik det er planlagt , må det gjøres store terrengendringer i
den delen av området som i dag er campingplass. Området hvor det i dag er skog er i større grad
plan lagt å kunne opparbeides uten store terrengendringer.

For å sikre området mot flom skal hele det nederste platået heves en god del, ti l kote 125. H ytter og
restaurant vil på denne måten være m indre utsatt for flomskader.

Det er gjort en foreløpig beregning som viser at massebalansen i prosjektet skal være god.

Vannstrengstiltak

Den eksisterende steinmoloen vil medføre en generell oppbremsing av elvevannføringen i
strandområdet under flomsituasjoner, og vil kunne medføre e t redusert potensial for erosjon av
strandmassene.

Beredskap og ulykkesrisiko

For å styrke beredskapen i området er veier som i hovedsak skal brukes av gående og syklende blitt
dimensjoner t for å oppfylle brannvesenets krav til veibredder , så brann - og syk ebiler har enkel
adkomst til alle steder i området. I henhold til brannvesenets krav er det beregnet maksimalt 50m fra
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nærmeste vei dimensjonert for brannbil til alle fasader. Slokkevann skal pumpes med egen pumpe fra
Glomma så det er sikret tilstrekkelig vannmengde internt i området.

I den tette hyttestrukturen vil deler av veggene utføres som tette brannvegger, som både hindrer
brannspredning og samtidig gir en skjerming for innsyn mot naboene. Hyttenes begrensede størrelse
gir lett adkomst til terreng, og gjør rømning enkelt.

For atkomst til restaurant og scene er det også lagt opp veier dimens jonert for brann - og sykebil, slik
at tilgangen for hjelpemannskaper skal være enkel.

Det vises for øvrig til egen ROS - analyse.

Spesielt om Funnefoss kraftstasjon og damanlegg

Funnefoss kraftstasjon og damanlegg ligger ca. 700 meter oppstrøms planområdet og plutselige,
raske endringer i vannstand ved åpning av flomlukene kan utgjøre en fare for folk som befinner seg i
eller ved elva. Fare varsles med sirene når flomlukene åpnes, og det er satt opp skilt langs elva som
inf ormerer om farene.

Risikoen for ulykker vil øke ved økt bruk av elva, men d et anta s at det meste av økningen i bruk vil
skje innenfor/nær planområdet og ikke lenger opp i elva , hvor nærhete n til damanlegget og faren for
ulykker er større. Eksisterende varsling/skilting vurderes som tilstrekkelig for å opplyse om farene ved
opphold i og langs denne delen elva . Det vurderes imidlertid som nødvendig å sikre god informasjon
om risikoen også inne nfor planområdet, og i reguleringsbestemmelsene er det satt et krav om at
fare skilt skal settes opp og plasseres slik at de er godt synlig e for badegjester.

Kapasitet vann og avløp, brannvann, overvannshåndtering

Kapasitet vann og avløp

Det er kapasitet på avløpsnettet i området. Det er begrenset vannkapasitet i området, men ved en
oppgradering av vannledningen inn til området kan vannkapasiteten sikres.

Brannvann (og vanning)

Fordi det er begrenset vannkapasitet i området legges det opp til at brannvann ka n pumpes opp fra
Glomma. Denne pumpen kan i tillegg som et miljøtiltak brukes til vanning av hagene for å spare på
renset drikkevann.

Overvannshåndtering

Nes Strandhager vil ha store infiltrasjonsflater med mye vegetasjon som vil gi en god fordrøyning av
o vervann. Alt overvann vil bli håndtert internt i planområdet.

Støy

Planområdet ligger i et stille område hvor ene ste vesentlige støykilde er stor vannføring i Glomma.
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Planen legger til rette for konserter og andre arrangementer som innebærer støy. Arrangem enter vil
mest oftest foregå over korte tidsrom og det vil trolig være lengre perioder uten aktivitet mellom
arrangementer .

Ø kt støy som følge av økt bruk av området vil kunne oppleves som sjenerende for de som søker rolige
tur - og badeopplevelser .

Trafikk og anleggsstøy

Det er behov for å foreta vesentlige terrengendringer for å tilpasse området til de mange hyttene og
veiene som skal forbinde de m . Dette vil medføre normal anleggsstøy, men området ligger utenfor
tettbygd strøk og støyen er begrenset til da gtid.

Oppføringen av hyttene vil trolig medføre svært lite støy og kort anleggsperiode , da disse er planlagt
prefabrikkert i massivtreelementer som monteres på plassen.

Under anleggsperioden vil det trolig være en del trafikkstøy som følge av anleggsmaskin er og
transport til området, men når området står ferdig vil trafikkstøyen være normal for et slikt område,
med hovedbelastning i helger og ferier.

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger

Nes Strandhager vil ha et transportbehov med hovedvekt i he lger og ferier. Det antas at de fleste vil
benytte privatbil til området da det antas at kjøperne i hovedsak vil bo mindre enn to timers kjøring fra
området.

Det er også mulig å ta tog fra til Årnes og buss videre. I sommersesongen vil det trolig bli mulig å
benytte passasjerbåten Elvekongen fra Årnes. For langreisende er det kort avstand fra Gardermoen
flyplass.

Hyttene skal isoleres for helårsbruk. Kombinert med at hyttene bygges i massivtre vil dette gi lite
varmetap, og lite energibehov også om vinteren . Hyttenes størr else og mulighet for mange
sove plasser gir et uvanlig lite oppvarmet areal per person.

Hytten e får store vindusflater som gir godt energitilskudd fra solvarme. I tillegg vil
massivtrekonstruksjonen fungere som en termisk masse som gir varme lagring og utjevner forskjellene
i temperatur mellom dag og natt.


