
REGULERINGSPLAN
Kryssutbedring  fv. 177 Vormsundvegen X fv.173 Hvamsvegen

Kommune: Nes 

Region øst

Dato: 05.05.2015

PLANBESKRIVELSE 



Reguleringsplan – Detaljregulering PlanID 023611033. Fv. 177 Vormsundvegen X Fv.173 Hvamsvegen - Planbeskrivelse  

  2 

INNHOLDSFORTEGNELSE  

INNHOLDSFORTEGNELSE ......................................................................................................................... 2 

Forord ...................................................................................................................................................... 4 

1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER .................................................................................................. 5 

1.1 Historikk og bakgrunn for planarbeidet...................................................................................... 5 

1.2 Nøkkelopplysninger .................................................................................................................... 6 

1.3 Formålet med tiltaket ................................................................................................................. 6 

1.4 Varsel om oppstart av planarbeidet ........................................................................................... 7 

1.5 Merknader og innspill til varsel om oppstart.............................................................................. 7 

1.6 Planstatus og overordnede rammebetingelser ........................................................................ 10 

1.6.1 Nasjonale retningslinjer ................................................................................................. 10 

1.6.2 Regionale planer og føringer ......................................................................................... 10 

1.6.3 Kommunale planer og føringer ...................................................................................... 10 

1.6.4 Berørte planer ............................................................................................................... 12 

2 PLANOMRÅDET I DAG ................................................................................................................... 13 

2.1 Beskrivelse av området ............................................................................................................. 13 

2.2 Eksisterende veg/ kryss ............................................................................................................ 13 

2.3 Trafikksikkerhet i dagens vegsystem ......................................................................................... 14 

2.4 Kollektivtilbud ........................................................................................................................... 14 

2.5 Grunnforhold ............................................................................................................................ 15 

2.6 Eksisterende kabel- og ledningsnett ......................................................................................... 15 

2.7 Landskapsbilde ......................................................................................................................... 15 

2.8 Vassdrag .................................................................................................................................... 16 

2.9 Naturmiljø ................................................................................................................................. 16 

2.10 Kulturminner og kulturmiljø ..................................................................................................... 17 

2.11 Naturressurser .......................................................................................................................... 17 

2.12 Støy ........................................................................................................................................... 18 

3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ................................................................................................. 19 

3.1 Generelt .................................................................................................................................... 19 

3.2 Reguleringsformål ..................................................................................................................... 19 

3.3 Dimensjoneringsklasse/standard ............................................................................................. 19 

3.4 Avkjørsler .................................................................................................................................. 21 



Reguleringsplan – Detaljregulering PlanID 023611033. Fv. 177 Vormsundvegen X Fv.173 Hvamsvegen - Planbeskrivelse  

  3 

3.5 Gang- og sykkeltilbud................................................................................................................ 22 

3.6 Rekkverk og sideområder ......................................................................................................... 22 

3.7 Kollektivtilbud ........................................................................................................................... 22 

3.8 VA-, kabel- og ledningsnett ....................................................................................................... 23 

3.9 Belysning ................................................................................................................................... 23 

3.10 Areal avsatt til rigg og anleggsområde ..................................................................................... 23 

3.11 Grunnerverv ............................................................................................................................. 24 

4 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ............................................................................................ 25 

4.1 Trafikksikkerhet ......................................................................................................................... 25 

4.2 Avkjørsler .................................................................................................................................. 25 

4.3 Landskapsbilde - landskapskvaliteter ....................................................................................... 25 

4.4 Nærmiljø og friluftsliv ............................................................................................................... 25 

4.5 Støy ........................................................................................................................................... 26 

4.6 Naboer ...................................................................................................................................... 27 

4.7 Barn og unges interesser .......................................................................................................... 28 

4.8 Universell utforming ................................................................................................................. 28 

4.9 Naturmiljø og biologisk mangfold ............................................................................................ 28 

4.10 Kulturminner og kulturmiljø ..................................................................................................... 30 

4.11 Naturressurser .......................................................................................................................... 30 

4.12 Ytre miljø ................................................................................................................................... 30 

5 ROS - ANALYSE ............................................................................................................................... 31 

5.1 Metode ..................................................................................................................................... 31 

5.2 Konklusjon – foreslåtte tiltak .................................................................................................... 35 

5.2.1 Hendelser i gult felt ....................................................................................................... 35 

5.2.2 Hendelser i rødt felt ....................................................................................................... 35 

6 OPPSUMMERING ........................................................................................................................... 36 

7 VEDLEGG ........................................................................................................................................ 37 



Reguleringsplan – Detaljregulering PlanID 023611033. Fv. 177 Vormsundvegen X Fv.173 Hvamsvegen - Planbeskrivelse  

  4 

FORORD 

Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan for krysset mellom fv. 

177 Vormsundvegen og fv. 173 Hvamsvegen, også kalt Rotneskrysset, jf. plan- og bygningsloven § 12-

10.  

Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst, på oppdrag fra Akershus 

fylkeskommune. Til å utarbeide planer og plandokumenter har Statens vegvesen engasjert ConStrada 

AS. Oppdragsleder hos ConStrada har vært Ole Johan Sæverås. 

Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet. Videre 

inneholder plandokumentet en beskrivelse av tiltaket som foreslås, og en vurdering av dette i forhold 

til aktuelle temaer, inkludert ROS-analyse og vurdering etter Naturmangfoldloven § 8 - § 12.  

Planen fremmes etter avtale med Nes kommune, jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Planforslaget består 

av: 

 Reguleringsplankart (juridisk bindende) 

 Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) 

 Planbeskrivelse (supplement til plankart og bestemmelser) 

 

 

 

Statens vegvesen Region øst 

Mai 2015 
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1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

1.1 Historikk og bakgrunn for planarbeidet  
I 2011 ble det gjennomført et forprosjekt for en ny kryssløsning mellom fv. 177 Vormsundvegen og fv. 

173 Hvamsvegen på Rotnes i Nes kommune (Vedlegg 1). Krysset er ulykkesbelastet, og en 

gjennomgang av ulykkene viser at disse i hovedsak kan knyttes til et høyt fartsnivå og dårlig sikt. 

Fokus for reguleringsplanarbeidet har derfor vært å utforme en rundkjøring med gode siktforhold og 

god avbøyning, noe som igjen reduserer fartsnivået og gir god avvikling. Som grunnlag for 

reguleringsplanen er det utarbeidet en teknisk plan med detaljering av både geometriske og andre 

tekniske fagområder som blir berørt av tiltaket. Planområdet er vist i figur 1.  

 

 
Figur 1; Planområdet. 
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1.2 Nøkkelopplysninger 
 

Tema Nøkkelinformasjon 

Bydel/område Rotneskrysset, Vormsund i Nes kommune 

Gårdsnavn/adresse  

Gårdsnr./bruksnr.  

Gjeldende planstatus 

(regulerings./kommune(del)pl.) 

Kommuneplan 

  

Tiltakshaver, kontaktperson Statens vegvesen Region øst, Åsmund Stendahl 

Grunneiere (sentrale) Statens vegvesen og andre private grunneiere 

(Olav Lund(76/1), Kari Margrete 

Svarthus(76/26), Marianne Røsåsen(76/40), 

Marbre Eiendom AS(76/16), Gunnar Kristoffer 

Aaserud(76/17)). 

Plankonsulent, kontaktperson ConStrada AS, Ole Johan Sæverås 

  

Ny plans hovedformål Kjøreveg, annen veggrunn – grøntareal og 

annen veggrunn – teknisk anlegg 

Planområdets areal i daa 15 daa 

Grad av utnytting Ikke aktuelt 

Ant. nye boenheter/nytt næringsareal (BRA) Ikke aktuelt 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggeøyder, o.l) Grunnforhold, støy, eiendomsinngrep  

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 

  

Kunngjøring oppstart, dato 05.11.2013, utvidelse av planområdet 

17.11.2014 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt (j/n) Nei 

 

1.3 Formålet med tiltaket 
Det er registrert flere ulykker i krysset. En gjennomgang av ulykkesdata viser at mange av ulykkene 

skyldes høy fart kombinert med venstresving. Formålet med prosjektet er å redusere ulykkesrisikoen i 

krysset. Det er formulert følgende effektmål for prosjektet: Redusere antall ulykker og nestenulykker i 

en femårsperiode fra anleggsåpning. Reguleringsplanen har som mål å sikre areal og lovhjemmel, slik 

at målsettingene kan oppnås.  
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1.4 Varsel om oppstart av planarbeidet 
Jf. § 12-8 Plan- og bygningsloven ble det meldt oppstart for reguleringsplanen 5. november 2013. 

Merknadsfristen var satt til 2. desember 2013. Den meldte plangrensen (figur 2), er noe endret i 

endelig plan (figur 1). 

 

 
Figur 2; Avgrensing av planområdet slik det ble varslet ved oppstart. 

1.5 Merknader og innspill til varsel om oppstart 
I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn 7 merknader og innspill. Nedenfor er det gitt et kort 

sammendrag av disse, med kommentarer fra tiltakshaver. Merknader i sin helhet vises i vedlegg 5. 

 

Nr Fra 
 

Innspill og merknader Kommentarer 

1 Akershus fylkeskommune, 

29.11.2013 

I – Ang. kulturminner er området ikke 

befart. Fylkesrådmannen anbefaler at 

kommunen foretar en vurdering av om 

det kan finnes kulturminneverdier 

innenfor området, og om disse eventuelt 

bør ivaretas gjennom reguleringen. 

I - Svv vil kontakte 

kommunen i løpet av 

planarbeidet vedrørende 

kulturminner. 

2 Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, 02.12.2013 

I - Fylkesmannen har ingen konkrete 

merknader ved oppstart av planarbeidet. 

Aktuelle overordnede føringer for 

kommunal planlegging som skal vurderes 

og ivaretas i planen, er listet opp i 

I – Planen er utarbeidet i 

tråd med nevnte 

retningslinjer. 



Reguleringsplan – Detaljregulering PlanID 023611033. Fv. 177 Vormsundvegen X Fv.173 Hvamsvegen - Planbeskrivelse  

  8 

Fylkesmannens forventningsbrev til 

kommunene av 04.03.13 samt i 

«Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging» av 24.06.11. 

3 Nes kommune, 

ergo/fysioterapitjenesten, 

25.11.13 

I – Understreker behovet for Universell 

utforming, slik at alle mennesker kan 

bevege seg trygt langs og over vegen. 

Plass til å møtes 1 gående og 1 rullestol 

ved vegkanten ansees som viktig i 

forbindelse med ny rundkjøring.  

II - Belysning i både drifts- og anleggsfase 

må være god nok for synshemmede jmf 

krav.  

III – Forutsetter god skilting i hele 

utbedringsperioden. 

I – Krysset er universelt 

utformet med maksimal 

stigning 3 %. Vegskulder er 

1,5 meter bred, og dette gir 

mulighet for møte mellom 

rullestol og gående, selv om 

det er knapt.  

II – Det skal etablerers 

belysning langs strekningen. 

III – Anleggsområde og 

omkjøringsveg/gangpassasje 

vil bli godt skiltet. 

4 Årnes Møbler v/ Solgunn 

Langleite, 09.12.13 

I – Det gjøres oppmerksom på at Årnes 

Møbler har vareleveranser som kommer 

med semitrailer, og det bes om at dette 

tas hensyn til i planleggingen. 

I – Avkjørselen er 

dimensjonert for semitrailer. 

5 NVE, 19.11.13 I - Med tanke på kvikkleireskred ligger 

planområdet innenfor faresone med 

middels faregrad og risikoklasse 4. NVE 

forutsetter at de geotekniske forholdene 

avklares og dokumenteres i tråd med 

gjeldende regelverk gjennom plan 

prosessen. Det må framgå av planen hva 

som er gjort av undersøkelser og 

utredninger. Kartlagte faresoner skal 

avmerkes som hensynssone på plankartet 

jf. Pbl § 12 – 6., og tilknyttes 

bestemmelser som forbyr eller setter 

vilkår for bygging og tiltak jf. Pbl § 12 – 7. 

II – Det kan se ut som vegprosjektet vil 

komme i berøring med et mindre 

vassdrag, og en bør unngå direkte inngrep 

i vassdraget. Dersom dette ikke er mulig, 

må inngrepene beskrives i planen og 

konsekvenser vurderes. Det må stilles krav 

til anleggsperioden med hensyn til 

vassdragsmiljøet, slik at uønsket 

forurensning og avrenning blir minst 

mulig.  

I – Det ble utført tekniske 

grunnundersøkelser i 

forbindelse med 

forprosjektet, samt 

ytterligere grunnboringer i 

planfasen, se vedlegg 2 og 3. 

Det ble ikke funnet 

kvikkleire i noen av 

borepunktene. 

II – Bekken blir ikke direkte 

berørt, men overvann skal 

ledes til denne. Sikring av 

avrenning i anleggsperioden 

sikres gjennom byggherrens 

YM-plan som grunnlag for 

Byggeplan.  

6 Ruter AS, 09.12.13 I – Ruter ser det som viktig at god 

fremkommelighet for buss og prioritering 

av kollektivtrafikken vektlegges. Ruter 

I – Etter eget ønske fra Ruter 

har ikke busslommen blitt 

utbedret. Med kun en 
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ønsker å bli informert om det videre 

arbeidet. 

bussavgang om dagen har 

man ikke sett det som 

nødvendig å etablere egne 

tiltak for kollektiv. 

7 Rådet for nedsatt 

funksjonsevne i Nes, 

28.11.13 

I – Det forutsettes at det tas hensyn til 

myke trafikanter, under og etter arbeidet 

med ny rundkjøring. Det forutsettes også 

at arbeidet gjennomføres iht. krav om 

universell utforming. 

I – Tiltaket har universell 

utforming, og myke 

trafikanter vil bli ivaretatt 

både i anlegg- og driftsfase. 

Planens begrensning ble noe utvidet for å sikre tilstrekkelig areal til anleggsområde i byggefasen, og 

det ble sendt ut varsel om utvidet planavgrensning den 17.11.2014. I forbindelse med varsel kom det 

inn 4 merknader. Nedenfor er det gitt et kort sammendrag av disse, med kommentarer fra 

tiltakshaver. Merknader i sin helhet vises i vedlegg 8. 

Nr. Fra Innspill og merknader Kommentarer 

1 Akershus fylkeskommune,  

15.12.2014 

Ingen ytterligere merknader  

2 Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus,  

12.12.2014 

Planområdet med utvidelse griper 

inn i fulldyrka jord med svært god 

kvalitet for kornproduksjon. 

Fylkesmannen forutsetter at inngrep 

i matproduserende areal begrenses 

mest mulig. Alternativer skal 

vurderes. Arealformål og 

bestemmelser må sikre rask 

tilbakeføring av midlertidig ervervete 

arealer til fulldyrka jord med god 

kvalitet for kornproduksjon. 

Landbruksfaglig kompetanse må 

brukes for å sikre slike hensyn. 

Metode for 

mellomlagring og 

tilbakeføring av 

matjord vil bli 

beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

3 NVE,  

08.12.2014 

Ingen ytterligere merknader  

4 Olav Lund, 

10.12.2014 

Stiller spørsmål ved gjennomføring 

og opprydning ved midlertidig 

anleggsområde på dyrket mark.  

Henviser til kart med ny 

avløpsledning og overvannskum. 

Dette er det eneste aktuelle punktet 

for avløp av dreneringsvann. Avløp i 

forbindelse med rundkjøring må 

dimensjoneres slik at fremtidig 

grøfting/avløp og overvann fra jordet 

kan kobles inn på Vegvesenets kum. 

Metode for 

mellomlagring og 

tilbakeføring av 

matjord vil bli 

beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Teknisk plan viser 

prinsipper for 

løsninger for avløp og 

overvannshåndtering. 

Dimensjonering og 
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ansvarsforhold må 

avklares nærmere 

gjennomføringen. 

1.6 Planstatus og overordnede rammebetingelser 

1.6.1 Nasjonale retningslinjer 
 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 

Formålet med retningslinjene er å: 

 Synliggjøre og styrke barns og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven 

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barns og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling 

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barns og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: 

I henhold til retningslinjene skal man: 

 Vurdere tilgjengelighetssituasjonen i planområdet for å ivareta universell utforming i all 

planlegging etter plan- og bygningsloven 

 Vurdere behovet for å utforme særskilte retningslinjer og/eller bestemmelser om universell 

utforming i den enkelte plan 

 Sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får anledning til å 

delta i planprosessen, slik at synspunkter, kunnskap og erfaringer kommer frem 

 Sikre at de vurderingene som er gjort i henhold til punktene ovenfor dokumenteres 

1.6.2 Regionale planer og føringer 
Fylkesmannen i Akershus har lagt overordnede føringer for kommunal planlegging gjennom et 

forventningsbrev til kommunene av 04.03.13 samt i «Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging» av 24.06.11.  

1.6.3 Kommunale planer og føringer 
I den gjeldende kommuneplanens arealdel for Nes kommune 2005-2017 berører planområdet 

boligområder, næringsområder og LNF-områder med hensynssone verdifullt kulturlandskap. Det er 

også lagt inn fremtidig gang- og sykkelveg langs både Hvamsvegen og Vormsundvegen. 

Kommuneplanen er vist under. Planområdet ligger også innenfor avgrensingen til kommunedelplan 

for Årnes, med samme formål som i kommuneplan. 
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Figur 3; Gjeldene kommuneplan for Nes, 2005-2017. 

 

Ny kommuneplan for Nes kommune 2013-2030 har vært ute på høring. Her videreføres tidligere 

formål for planområdet, med unntak av hensynssone for verdifullt kulturlandskap. I gjeldende 

kommuneplan er det i plankartet angitt områder for friluftsinteresser, viktige viltområder og 

kulturlandskap, men uten særskilte retningslinjer eller bestemmelser. Dette er områder som i ny 

kommuneplan kan legges inn som hensynssoner. I ny kommuneplan er skravur tatt ut. Det er vurdert 

til at det må gjøres en grundigere gjennomgang før det kan legges inn hensynssoner med tilhørende 

bestemmelser og/eller retningslinjer.  

 

 
Figur 4; Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2013-2030. 
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Nes kommune har laget en egen rammeplan for avkjørsler som en del av kommuneplanen. Der er 

hovedvegene i kommunen vektet i forhold til hvilken holdning som skal ligge til grunn for godkjenning 

av nye avkjørsler.  

 

 
Figur 5; Utsnitt fra kommuneplan, rammeplan for avkjørsler. Rotneskrysset vist i gult. 

 

1.6.4 Berørte planer 
Det er ingen tilstøtende reguleringsplaner til planområdet. 
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2 PLANOMRÅDET I DAG 

2.1 Beskrivelse av området 
Planområdet omfatter arealene i og nær Rotneskrysset mellom fv.177 Vormsundvegen og fv.173 

Hvamsvegen, ca. 1 km nordvest for Årnes sentrum i Nes kommune. Det ligger flere boliger i 

tilknytning til krysset. Rett sørøst for krysset, langs Vormsundvegen, ligger et møbelutsalg.  

 

 
Figur 6; Rotneskrysset vist med endelig plangrense. 

 

Planområdet inkluderer nødvendig areal for omlegging og tilpasning av eksisterende anlegg, private 

avkjørsler og vann/avløp. 

2.2 Eksisterende veg/ kryss 
Dagens kryss mellom fv.177 og fv.173 er utformet som et T-kryss. Fv.177 Vormsundvegen fortsetter 

nordover til Vormsund og til kryss med E16 som går videre i retning Oslo og Kongsvinger. Fv.173 

Hvamsvegen går videre til fv.477 og E16, og benyttes som raskeste rute mellom sørvestlige deler av 

E16 og Årnesområdet. 

 

Fartsgrense på Vormsundvegen og Hvamsvegen er 60 km/t. Trafikktellinger fra 2013 viser at 

trafikkmengden (ÅDT) i krysset er 7400. Av dette utgjør tungtrafikken 8 %.  
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Figur 7; Dagens kryss mot Hvamsvegen. 

2.3 Trafikksikkerhet i dagens vegsystem 
I Rotneskrysset er det registrert mange ulykker, og det rapporteres om stor følt utrygghet fra 

trafikanter. Dette kan skyldes at fv.177 går i en forholdsvis rett strekning forbi krysset til fv.173 

Hvamsvegen. Til tross for 60-sone er hastigheten høy, noe som kan skyldes at strekningen tidligere 

var en 80-sone. Det mangler tilbud for myke trafikanter langs fylkesvegene.  

2.4 Kollektivtilbud 
Det er begrenset med kollektivtrafikk i området, med 1-2 avganger for dagen. Innkjørsel til 

Vormsundvegen 23 og 25 blir brukt som holdeplass.  

 

 
Figur 8; Figuren viser innkjørsel hvor bussen i dag stopper. 
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2.5 Grunnforhold 
Stedet ligger innenfor et område som i NVE’s kvikkleirekartlegging er klassifisert til risikoklasse 4, og 

middels faregrad. Grunnundersøkelser ble gjennomført av Statens vegvesen høsten 2010 og 

geoteknisk rapport foreligger, se vedlegg 2. Supplerende grunnboringer ble utført desember 2014, se 

vedlegg 3. Grunnundersøkelsene kunne ikke påvise forekomst av kvikkleire. Det ble boret til 20 m 

dybde uten å påtreffe fjell. Grunnen består av et grovt topplag leire og siltig leire under dette og 

fastere masse til ca. 20,0 m. Vanninnholdet er moderat. Det antas at utbyggingen ikke vil by på 

spesielle geotekniske problemer.  

 

NGU’s løsmassekart viser at grunnen består av tykk havavsetning.  

 

Figur 9; Utsnitt fra NGU løsmassekart.  

2.6 Eksisterende kabel- og ledningsnett  
Innenfor planområdet er det eksisterende VA-ledninger og strøm-, tele-, og fiberkabler. VA-ledninger 

og El-nettet krysser Vormsundvegen både nord og sør for T-krysset, samt over Hvamsvegen. Se 

vedlagte tegninger, GH001 og IN001 (vedlegg 7) for eksisterende og planlagt ledningsnett. 

2.7 Landskapsbilde 
Planområdet ligger i landskapsregion 3 Leirjordsbygdene på Østlandet. Området er flatt og åpent, 

med store sammenhengende arealer av dyrka mark. I selve kryssområdet ligger det noe bebyggelse 

omkranset av grupper av høye nåletrær, som bryter med de åpne jordene.  

 

Figur 10; Bildet viser krysset med bebyggelse og tre-vegetasjon, samt det åpne jordbrukslandskapet i bakkant. 
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2.8 Vassdrag 
Planområdet ligger ca. 400 meter vest for Glomma. Innenfor plangrensen går det en bekk med to løp 

som samles til ett sør for fv. 177 Vormsundvegen, og munner ut i Glomma. Vestre bekkeløp krysser 

Hvamsvegen ca. 30 m sørøst for krysset. Østre bekkeløp kommer ut fra kulvert ca. 10 m sør for 

Vormsundvegen.  

 

 
Figur 11; To bekkeløp ligger innenfor plangrensen. 

2.9 Naturmiljø  
I følge nasjonale databaser er det ikke kjent nasjonalt eller lokalt viktige naturtyper eller 

artsforekomster i området ved krysset. Ved befaring langs strekningene ble det heller ikke påvist rød- 

eller svartelistede arter. På de åpne jordene 200 meter vest for kryssområdet er det observert 

Åkerrikse, som er en kritisk truet fugleart.   

 

 
Figur 12; Artsforekomster, men rød firkant for Åkerrikse (CR). Plangrense i stiplet rød linje.                 
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2.10 Kulturminner og kulturmiljø 
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, jf. lov om kulturminner § 2. Med 

kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.  

Kulturminner som er eldre enn 1537 er automatisk fredet, jf. kulturminnelovens § 4. Stående 

byggverk eldre enn 1649 er også å betrakte som automatisk fredete.  

Nyere tids kulturminner er kulturminner som er yngre enn 1537. Ofte er det kulturminner som ikke er 

underlagt noe formelt vern eller fredning, men som kan inneha en verdi som kulturminne. 

 

Det er ikke kjent automatisk fredete eller verneverdige nyere tids kulturminner i planområdet. 

Akershus fylkeskommune hadde ingen merknader ved varsel om oppstart, jf. brev datert 7.11.2013.  

Nes kommune har pr. nå ikke noen egen plan for kulturminner. Kommunen har i epost datert 

10.12.2014 påpekt at de ikke har noen merknader til planen med hensyn til kulturminner.  

 

På kulturminnesok.no er det ikke registrert fredete kulturminner innenfor planområdet. De nærmeste 

funnene ligger ca. 100 meter lenger øst. Dette er automatisk fredete gravminner fra jernalderen.  

 

 
Figur 13; Registrerte kulturminner. Plangrensen er vist i rødt. 

2.11 Naturressurser 
Arealene i kryssområdet er bebygd. Utenfor ligger det store areaIer med fulldyrket jord. I vest berører 

planområdet et belte med skog av høy bonitet, som ikke vil bli berørt av tiltaket.  

 

 
Figur 14; Kart over arealressurser.                    Kilde: skogoglandskap.no 
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2.12 Støy 
Støysonekart for dagens situasjon viser at omkring 5 boliger har fasade med støynivå over grensen for 

rød støysone. To boliger har hoveduteplass i rød støysone. Det er noe vegetasjon langs 

Vormsundvegen og Hvamsvegen som kan virke visuelt skjermende, men den har ingen effekt mot 

støy. Det er ikke etablert noen form for støyskjerming i planområdet.  

 

 
Figur 15; Kartet viser støyforholdene i planområdet i dag med beregningshøyde 2 meter. 

 

 
Figur 16; Kartet viser støyforholdene i planområdet i dag med beregningshøyde 4 meter. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

3.1 Generelt 
Planen tar utgangspunkt i å utvide eksisterende kryssareal mellom fv.177 Vormsundvegen og fv.173 

Hvamsvegen til etablering av rundkjøring. Planområdet har et samlet areal på omtrent 15 daa. 

Arealene innenfor planområdet er foreslått regulert til følgende formål: 

- Boligbebyggelse 

- Næringsbebyggelse 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn – grøntareal 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg 

- LNFR-område 

Av hele planområdet utgjør areal regulert til diverse offentlige vegformål ca. 5,3 daa. Av dette må ca. 

1,5 daa erverves permanent. Areal til midlertidige formål som i anleggsfasen gjelder anlegg og 

riggområde er ca. 4,9 daa. 

3.2 Reguleringsformål 
Det reguleres arealer til offentlig trafikkformål for kjøreveg og annen nødvendig veggrunn (grøfter, 

skjærings- og fyllingsskråninger). Det reguleres også anleggs- og riggområde (bestemmelsesområder) 

i kombinasjon med boligbebyggelse, næringsbebyggelse, LNFR-område og private trafikkareal. 

Bestemmelsesområder anses som nødvendige å bruke til midlertidig anleggs- og riggområde under 

gjennomføringen av anleggsarbeidene, men skal tilbakeføres til gitte hovedformål etter at anlegget er 

gjennomført. Boligformål, næringsbebyggelse og LNFR-område, er en videreføring av formålene gitt i 

kommuneplanens arealdel og gjeldende bestemmelser i kommuneplanen vil gjelde for disse 

områdene. Det reguleres også inn byggegrenser på 15 meter fra midten av nærmeste kjørefelt. Dette 

er også en videreføring fra kommuneplanens arealdel som har bestemmelser om byggegrense på 15 

meter langs fylkesveger og kommunale veger. 

3.3 Dimensjoneringsklasse/standard 
Rundkjøringen er basert på utarbeidet forprosjekt, med en utvidelse for å lette arbeidet med brøyting 

og fremkommelighet for lange kjøretøy. Den er dimensjonert med en sentraløy på 21 m, herunder 

overkjørbart areal på 1,5 m. Sirkulasjonsarealet er 7 m, samt en skulder på 0,5 m. Rundkjøringen har 

dermed en total diameter på 36 meter.  

 

Langs Vormsundvegen ligger linjeføringen omtrent som dagens, men senkes noe gjennom 

rundkjøringen. Vegen har et fall på 3 % inn mot rundkjøringen fra vest, og fall på 0,4 % ut fra 

rundkjøringen mot øst. Terrenget utenfor dagens veg må heves, særlig på nordsiden. Hvamsvegen 

kobles til rundkjøringen i sør. Vegen her har et fall på 3 % de første 20 m fra rundkjøringen, deretter 

øker fallet til vel 4 %. Hvamsvegens linjeføring endres noe inn mot rundkjøringen for å tilfredsstille 

krav til riktig avbøying i rundkjøringen. 
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Figur 17; Normalprofil for rundkjøring. 

 

Rundkjøringens hovedvegarmer er dimensjonert etter vegklasse H1 (håndbok N100), og anlegges 

med kjørefeltbredde på 3,25 meter og skulderbredde på 1 meter. Fra rundkjøringen og østover mot 

møbelfabrikk og bussholdeplass utvides skulderen til 1,5 meter. Langs Vormsundvegen, sør for 

rundkjøringen, kommer i tillegg et rekkverksrom på 0,75 m ved eksisterende fylling mot 

boligbebyggelsen nordøst for vegen.    

 
Figur 18; Normalprofil for Vormsundvegen og Hvamsvegen. 

 

 
Figur 19; Normalprofil for Vormsundvegen, med utvidet skulder og rekkverksrom. 
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Vegarm mot nord, som er adkomstveg til tre boliger, er dimensjonert etter vegklasse A1. 

Kjørefeltbredde er 6 meter og skulderbredde 1 meter. Skulder utvides til 1,5 på østsiden, fra adkomst 

til Vormsundvegen 29 og inn mot rundkjøring. Her får vegen også et rekkverksrom på 0,75 m. Vegen 

har disse breddene frem til ca. profil 50. Etter profil 50 tilpasses vegen til eksisterende veg, og får en 

bredde på 3,5 meter med 0,25 m skulder. 

 

 
Figur 20; Normalprofil fra profil 0 til profil 50. 

 

 
Figur 21; Normalprofil der vegen tilpasses eksisterende veg. Fra profil 50. 

3.4 Avkjørsler 
I planforslaget saneres dagens atkomstveg til Vormsundvegen 23.  Ny atkomstveg legges til dagens 

atkomstveg til Vormsundvegen 25 og 27, som benyttes som felles avkjørsel til de tre eiendommene. 

Adkomstvegen ligger på eiendommen til gnr/bnr 76/27. Det må gis vegrett til gnr/bnr 76/15, noe som 

sikres i planens bestemmelser. Ved avkjørselen er det i dag stoppeplass for buss langs vegskulder. 

Denne løsningen videreføres i planforslaget.  
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Det ryddes opp i avkjørsel til Hvamsvegen 2, slik at det blir èn tydelig avkjørsel. Hvamsvegen 4 har i 

dag to avkjørsler, hvorav den ene saneres. Avkjørselen lengst sørvest beholdes. Det blir økt 

høydeforskjell fra Hvamsvegen og eiendommene på grunn av tverrfallet på Hvamsvegen, og 

eiendommene får derfor en noe bratt adkomst.  

For avkjørsel til Hvamsvegen 1 må det etableres mur med betongrekkverk mellom fylkes- og 

adkomstvegen. Muren anlegges med granittblokker og får en maksimal høyde på 2,8 meter. Denne 

skal dermed sikres med betongrekkverk og håndlist. Betongrekkverk støpes på ytterkant av muren av 

hensyn til persontrygghet. Detaljert beskrivelse vises i tegningene, LAY_J-004 og LAY_J-005 i teknisk 

plan (vedlegg 7).  

 

 
Figur 22; Mur med gjerde ved adkomstveg til eiendom Hvamsvegen 1. 

3.5 Gang- og sykkeltilbud 
Det etableres ikke noe nytt gang- og sykkelsystem, men vegen østover mot Årnes Møbler og 

bussholdeplass har utvidet skulder på 1,5 m til bruk for gående og syklende. Også langs Hvamsvegen 

og langs adkomstveg til eiendommene i nord, planlegges utvidet skulder inn mot rundkjøring 

3.6 Rekkverk og sideområder 
Farlige sidehindre langs veg skal sikres med rekkverk. I planforslaget er det høy vegskråning nord for 

Vormsundvegen, som utløser krav om rekkverk etter vegnormalen. Rekkverkslengder og type utføres 

i henhold til Statens vegvesens håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder.  

Utforkjøring ved høye og bratte vegskråninger skal sikres med rekkverk. Ved avkjørsel til Hvamsvegen 

1 etableres støttemur for å sikre tilkomst til eiendommen. Muren får høyde opp mot 2,8 meter, og 

murens helning er 5:1. Jf. N101 er skråninger brattere enn 1:1,5 å regne som stup. Muren må derfor 

sikres med rekkverk godkjent for bro.  

3.7 Kollektivtilbud 
Dagens løsning med kantstopp for buss ved Vormsundvegen 23 og 25 opprettholdes. Ruter ønsker 

ikke at det opparbeides busslomme. Busslomme merkes med skilt 512.0. 
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3.8 VA-, kabel- og ledningsnett 
Det skal etableres nye overvannsledninger, sandfang og kummer i planområdet. I Hvamsvegen ledes 

overvann til bekk sør i planområdet. Nord for Vormsundvegen etableres nye kummer og overvann 

ledes inn på eksisterende ledninger med utløp i bekken sør for Vormsundvegen.  

Eksisterende vannledning over Vormsundvegen og Hvamsvegen legges noe om. Kummer flyttes 

sørvest for rundkjøringen. På eiendom 76/26, Vormsundvegen 29, legges avløpsledning om, slik at 

den ligger i grøft utenfor ny vegfylling. Løsningen er vist i tegning GH001 i teknisk plan (vedlegg 7). 

Eksisterende el-ledninger legges om der disse kommer i konflikt med planlagt rundkjøring. Ledninger 

tilpasses ny veg og legges i grøfter langs vegen, med kabelkryssing over Vormsundvegen øst og vest 

for rundkjøringen, samt i Hvamsvegen. Løsningen er vist i tegning IN001 i teknisk plan (vedlegg 7). 

3.9 Belysning 
Det planlegges belysning i rundkjøring og langs vegarmene, og i den forbindelse er det utført 

lysberegninger (vedlegg 6). Beregningene viser behov for belysning i senter av rundkjøring med en 

lysmast med 4 armer.  Langs vegarmene plasseres stolper med en avstand på 30 m. Ny belysning 

kobles mot eksisterende langs Vormsundvegen. Det skal benyttes høytrykk natrium armaturer. 

Lysmastene har en høyde på 10 meter.  

3.10 Areal avsatt til rigg og anleggsområde 
Det forutsettes at anleggstransporten skal benytte midlertidig anleggsområde og regulert 

trafikkområde for å gjennomføre anlegget. Områdene kan benyttes til midlertidige terrenginngrep, 

riggplass, lagerplass for materialer, mellomlagring av masser, sortering av masser, parkering av 

maskiner, samt utbedring av overvannsgrøfter og utskiftning/legging av nye overvanns-/ 

drensledninger. 

 

Det skal etableres en midlertidig anleggsveg/tilkomstveg over dyrkamark på eiendommen (76/1) 

Rotnesvegen 26 og 28. Det midlertidige beslaget vil være på cirka 1,2 dekar. Dette arealet skal så langt 

det lar seg utføre, tilbakeføres til opprinnelig tilstand. For å skåne landbruksjorda mest mulig skal 

anleggsvegen etableres på følgende måte; 

 Matjorda (topp 35- 40 cm) tas av og rankes opp. Matjorda som rankes opp skal legges på 
duk. En generell regel er at matjorda kan rankes opp til en høyde på 4-6 meter. Dersom 
matjorda er leirholdig med mye torv bør høyden på ranken reduseres noe.   

 Dersom underlagsjorda skal graves opp, skal dette rankes separert fra matjorda. Denne jorda 
rankes også opp på duk.  

 Midlertidig veg skal ha fiberduk i bunn slik at minst mulig stein blir presset ned i jorda. 

 

Kjemikalielager skal være sikret mot lekkasje, slik at ev. lekkasjer samles opp. Oppsamlingskapasiteten 

skal minimum tilsvare volum på største kjemikalietank. Det kreves vurdering av substitusjonsplikt 

etter produktkontrolloven § 3, se også internkontrollforskriften.  
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Det skal utarbeides vedlikeholdsplaner for maskinparken. Det skal være oljeabsorberende materiale i 

alle anleggsmaskiner. Maskinvedlikehold skal forekomme på egnet (tett såle, oppsamling av vesker) 

sted, slik at forurensning ikke går ut i grunnen. 

 

Etter avsluttet anlegg opphører det midlertidige reguleringsformålet, jf. reguleringsbestemmelser, og 

områdene skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres i samsvar med gitte arealformål. 

3.11 Grunnerverv 
Det erverves areal for ny veg 1 meter utenfor skjæringer og fyllinger. I tillegg erverves det veirett for 

gnr/bnr 76/15 over gnr/bnr 76/27.  Det erverves også midlertidig areal utenfor skråning og fylling for 

tiltaket til rigg- og anleggsområde i anleggsfasen. 



Reguleringsplan – Detaljregulering PlanID 023611033. Fv. 177 Vormsundvegen X Fv.173 Hvamsvegen - Planbeskrivelse  

  25 

4 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Trafikksikkerhet 
Hovedformålet med utbedring av Rotneskrysset er å bedre trafikksikkerheten. Å anlegge rundkjøring 

istedenfor T-kryss bidrar til redusert hastighet gjennom kryssområdet. Belysning sammen med 

sanering og opprustning av avkjørsler vil gi økt trafikksikkerhet på begge vegene.  

For myke trafikanter anlegges det utvidet skulder langs deler av vegen. Dette er en videreføring av 

dagens løsning. Med utgangspunkt i ÅDT for vegen og rundkjøringsløsning, kunne det etableres 

separat gang- og sykkelveg. Prosjektet er imidlertid definert som et kryssutbedringsprosjekt, og 

avgrensningen er begrenset til kryssområdet. Det vil derfor være en bedre og mer helhetlig løsning å 

regulere en gang- og sykkelvegløsning på et senere tidspunkt, som et strekningsvis tiltak.  

4.2 Avkjørsler 
Nes kommune har laget en egen rammeplan for avkjørsler som en del av kommuneplanen. Figur 5 

viser at det er knyttet blått: «streng holdning» til Hvamsvegen, mens Vormsundvegen har rødt: 

«meget streng holdning» i forhold til avkjørsler. For Hvamsvegen vil det si at antall avkjørsler skal 

være meget begrenset, mens for Vormsundvegen skal vegen i prinsippet være avkjørselsfri. For begge 

vegene vil nye avkjørsler og utvidet bruk av avkjørsler kun tillates etter vedtatt reguleringsplan. 

Innenfor planområdet er det flere avkjørsler som må tilpasses den nye linjeføringen. Adkomst til 

Hvamsvegen 1 må sikres ved å etablere støttemur, som må sikres med rekkverk. For Hvamsvegen 2 

ryddes det opp i avkjørselsområdet. I dag er det et stort areal som nyttes som avkjørsel. Her etableres 

èn enkelt avkjørsel.  

Hvamsvegen 4 har i dag en avkjørsel og en atkomst til huset i form av en gangsti. Atkomsten lengst 

sør reguleres som avkjørsel i planforslaget. Det tilrettelegges ikke for kjørbar atkomst for gangstien.  

Langs Vormsundvegen samles avkjørslene til Vormsundvegen 23 og 25.  

Andre avkjørsler må høydetilpasses ny veglinje, og er gitt forskriftsmessige siktforhold.  

4.3 Landskapsbilde - landskapskvaliteter 
Etablering av rundkjøring vil gi et oversiktlig trafikkbilde. Trafikkøyer anlegges med smågatestein, og 

sentraløyen i rundkjøringen skal beplantes med sedum. Dette gir estetiske gode kvaliteter til 

landskapsbildet. Det vil bli større høydeforskjeller mellom vegbane og omliggende terreng enn i dag, 

med mer fremtredende fyllinger som resultat. Noen av høydeforskjellene er løst med 

natursteinsmurer. Videre vil lysmaster og rekkverk endre landskapsbildet. 

4.4 Nærmiljø og friluftsliv 
Tiltaket har få konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, da det er svært begrensende 

muligheter/kvaliteter innenfor planområdet og omliggende arealer. For nærmiljøet er forholdene for 

myke trafikanter noe bedret, spesielt vinterstid. Noen av boligene vil få muligheter for lokale 

støyskjermingstiltak av sine uteområder. En del boliger må avgi grunn fra sine hager til veganlegget. 
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Se kap. 4.5 og 4.6. I anleggsperioden vil tilgjengeligheten langs vegene bli begrenset og 

støysituasjonen forverres midlertidig. 

4.5 Støy 
Det er gjennomført støyvurderinger i forbindelse med planarbeidet. Tiltaket er klassifisert som et 

miljø- og sikkerhetstiltak. Følgende målsettinger blir da lagt til grunn: 

- For boliger som har hele eller deler av sin hoveduteplass i rød sone, skal det gjøres tiltak for å 

redusere støynivået. 

- For boliger som har et nivå på Lden = 65 dB eller høyere ved fasade, samt har et innendørs 

støynivå over LpAeq24t = 35 dB, skal det gjøres tiltak for å redusere innendørs støy. 

 

Kun boliger med hoveduteplass i rød støysone (støynivå over Lden = 65 dB) etter kryssutbedring er 

berettiget tiltak. Dette gjelder Vormsundvegen 21 og 23. På grunn av at begge disse boligene har 

adkomst fra Vormsundvegen og eventuelle støyskjermer langs veg dermed trolig vil være i konflikt 

med siktlinjer, ansees det som mest aktuelt med lokale tiltak på disse eiendommene. Lokale tiltak må 

vurderes og detaljeres i forbindelse med byggeplan. 

For boliger som har over Lden = 65 dB på fasade kan det være aktuelt med innendørs tiltak. Dette må 

vurderes nærmere i forbindelse med byggeplan. Boliger som sannsynligvis har over 65 dB på mest 

utsatte fasade er. 

- Vormsundvegen 21 

- Vormsundvegen 23 

- Hvamsvegen 1 

- Hvamsvegen 2 

- Hvamsvegen 4 

 

Fullstendig støyrapport og kart er vedlagt denne planbeskrivelsen, se vedlegg 4. 

 

 
Figur 23; Kartet viser støyforholdene i planområdet etter utbedring med beregningshøyde 2 meter. 
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Figur 24; Kartet viser støyforholdene i planområdet etter utbedring med beregningshøyde 4 meter. 

4.6 Naboer 
Grunneierne langs strekningen må avgi arealer langs dagens veg. Tiltaket fører til inngrep på 

Hvamsvegen 1, og adkomstveg til eiendom må sikres ved opparbeiding av mur med betongrekkverk. 

Avkjørsel til eiendommene nord for rundkjøringen, får avkjørsel fra rundkjøringens nordre arm. Dette 

gjelder eiendommene Vormsundvegen 29, 31a og b og 33. Vormsundvegen 21 og 23 samles til en 

felles avkjørsel. Det ryddes opp i avkjørselen til Hvamsvegen 2 ved at det etableres èn avkjørsel. 

Hvamsvegen 4 har i dag to avkjørsler, en vest for huset og en på fremsiden. Avkjørsel på fremsiden 

saneres.  

Ved etablering av rundkjøring vil biltrafikken holde lavere hastighet og det blir mindre kødannelse. 

Tilbudet med utvidet vegskulder øker beboernes muligheter for å ferdes trygt som myke trafikanter 

langs fv. 177.  

Vegens grøfter og fyllingsutslag fører til at en må gjøre inngrep på flere eiendommer. Konsekvensene 

er at hageareal, hekker og trær fjernes. Det står et stort tre på eiendom 76/40, som har stor 

prydverdi. Graving og kabelgrøft kan komme i konflikt med dette treet, og er derfor markert som 

fjernet i teknisk plan. Der det er mulig tilbakeføres areal til hage.  

Illustrasjonen viser areal som beslaglegges midlertidig og permanent. Midlertidig areal benyttes 

under anleggsperioden til riggplass, anleggsveger, lagerplass o.l. Etter avsluttet anleggsperiode 

opphører midlertidig erverv, og areal tilbakeføres til gitt arealformål.  
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Figur 25; Kart som viser oversikt over permanent erverv(gult) og midlertidig beslaglagt areal(grønt). 

4.7 Barn og unges interesser 
Barn og unge vil få et bedret tilbud med utvidet vegskulder som tilkomst til bussholdeplass. 

Interessene blir også ivaretatt gjennom redusert hastighet i området.  

4.8 Universell utforming 
Tiltaket vil øke universell tilgjengelighet, først og fremst på grunn av dimensjonering. Myke trafikanter 

ferdes på utvidet skulder til og fra de viktigste målpunktene. Dimensjoneringen tillater også brøyting 

av et større areal av vegskulder og vil slik øke tilgjengeligheten vinterstid. Strekningen er også 

prosjektert med stigning og tverrfall etter gjeldende krav til universell utforming. Ny rundkjøring skal 

belyses og sikrer tilfredsstillende belysning for synshemmede. Bussholdeplass tydeliggjøres med 

skilting.  

4.9 Naturmiljø og biologisk mangfold 
Overvann fra Hvamsvegen skal ledes til bekk. Dette vil øke forurensning i bekken, men mengdene 

regnes ikke som store, og vil gi liten/ingen forurensning til hovedresipient Glomma, som ligger ca. 400 

meter fra Hvamsvegen. Avrenning fra fyllinger og overvann vil infiltreres i grunn. Man regner ikke 

med at tiltaket vil gi skader på naturmiljø og biologisk mangfold. 
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Vurdering etter naturmangfoldloven § 8-12  

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

 Området har ingen nasjonalt eller lokalt viktige naturtyper ifølge naturbase.no. På de 

åpne jordene 200 meter vest for kryssområdet er det observert Åkerrikse (CR). Dette 

er en fugleart som ifølge artsdatabanken.no er vurdert til å være kritisk truet.  

 

I følge NVE.no er det ikke registrert vernede vassdrag i området, og det er ikke 

miljøregistreringer i skog – MIS (skogoglandskap.no). 

 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i området vurderes som godt med bakgrunn i 

at det blant annet er gjennomført artsregistreringer i henhold til DN-håndbok 11 

Viltkartlegging samt kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 i området. Det er 

også registrert en god del plantearter i artsdatabanken.no, blant annet etter 

kartlegging av fremmede arter langs vegen.  

§ 9 Føre-var-prinsippet 

 Hvis det skulle vise seg at det finnes fremmede skadelige plantearter på strekningen 

må dette tas hensyn til, jamfør Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede arter, 

Region øst (2011). 

Dagens veg ligger på en relativt stor fylling, som antakelig er tilkjørte masser som kan 

være forurensede. Behovet for grunnprøver må vurderes videre før gjennomføring av 

anlegget. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

 Det forventes ikke økt forurensning fra veg. Overvann skal ivaretas ved at det etableres 

nye overvannsledninger, sandfang og kummer i planområdet. I Hvamsvegen ledes 

overvann til bekk sør i planområdet, men man regner ikke med at dette vil øke 

forurensningsnivå i bekk og hovedresipienten Glomma i betydelig grad. Man regner 

ikke med at tiltaket vil gi varige skader på arter knyttet til vannforekomstene. Nord for 

Vormsundvegen etableres nye kummer og overvann ledes inn på eksisterende 

ledninger med utløp i bekken sør for Vormsundvegen. Man har ikke opplysninger om 

andre planlagte tiltak som kan gi en forverring i samlet belastning for planområdet og 

influensområdet, men i kommuneplanen ligger det inne fremtidig gang- og 

sykkelvegløsning langs strekningen, noe som på sikt vil gi nye fyllinger, beslaglegging av 

dyrket mark og inngrep i bekk. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

 Tiltakshaver koster alle avbøtende tiltak ved en eventuell miljøforringelse. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 Det utarbeides en YM-plan i sammenheng med planarbeidet, som skal sikre 

miljøforsvarlig gjennomføring og ferdigstillelse av anlegget. Dette er en levende plan 

som kan endres underveis, om man skulle oppdage uheldige forhold for det ytre 

miljøet.  
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4.10 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke påvist kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet.  Tiltaket vil ikke 

ha konsekvenser i så måte. 

4.11 Naturressurser  
Omtrent 500 m2 fulldyrket mark fra gnr/bnr 76/1 går tapt ved etablering av rundkjøring.  

Det vil komme noe avrenning fra ny fylling som vil gi midlertidig forurensing til grunn. Anleggsfasen vil 

medføre en del støv som konsekvens av tilgrising av offentlige veger. Prosjektet må derfor holde de 

offentlige vegene i tilknytting til anleggsområdet rent ved å børste/spyle vegbanen. Når det gjelder 

forurensning av jord og vann antar Statens vegvesen at massene kun er lettere forurenset i topp 

jordlag (0-50cm) i tilknytting til eksisterende vegareal. Det er ikke registret forurensede aktiviteter i 

planområdet. Øverste lag (50 cm) i sideterreng (vegfylling/skråning/grøft) ansees som lettere 

forurenset (tilstandsklasse 2-3). Disse massene skal brukes innenfor planområdet. Dersom massene 

skal ut av område skal det tas forurensingsprøver av massene eller kjøres til godkjent mottak. 

I driftsfasen vil det ikke være overskridelser av grenseverdiene etter forurensningsforskriften på grunn 

av «lav» ÅDT gjennom krysset. 

4.12 Ytre miljø 
Statens vegvesen har utarbeidet et YM-notat. Ved oppstart av byggeplan skal det utarbeides en YM-

plan etter Statens vegvesen sin mal. 
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5 ROS - ANALYSE 

I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-

analysen bygger på det planmaterialet og de opplysninger som foreligger per dags dato.  

 

5.1 Metode 
Analysen er gjennomført i henhold til rundskriv Gs-1/01 fra DBS. Mulige uønskede hendelser som kan 

påvirke vegens funksjon er vurdert, jfr. vedlagt sjekkliste. Forhold som ikke er relevante for 

planområdet eller prosjektet er ikke belyst i ROS-skjema. Ikke alle relevante tema lar seg vurdere opp 

mot skjema for sannsynlighet og konsekvens, og disse blir da kun kommentert. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av sannsynlighet Markering av grad Kommentar 

Svært sannsynlig (4) Kan skje ofte 
Sannsynlig (3) Kan skje av og til 
Lite sannsynlig (2) Kan skje 

Usannsynlig (1) Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende 
situasjoner 

 

Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av konsekvens Markering av grad Kommentar 
1. Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskade 
2. Mindre alvorlig (2) Få/små personskader eller miljøskader 

3. Alvorlig (3) Person eller miljøskader som krever 
behandling 

4. Svært alvorlig (4) Personskader som medfører død eller varige 
nedsatt funksjoner, - Langvarige miljøskader. 

 

Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under: 

Hendelser / situasjon Konsekvens 

for tiltaket 

Konsekvens 

av tiltaket 

Sanns. Kons. Risiko Kommentar/ Tiltak 

Natur og miljøforhold 

Ras/Skred/flom/grunn 

1. Masseras/Skred 

x  2 4 

 Planområdet ligger innenfor 

faresone for kvikkleireskred med 

middels faregrad og risikoklasse 

4. Geotekniske undersøkelser 

viser imidlertid at det ikke er 

kvikkleire i grunnen innenfor 

planområdet. Man konkluderer 

derfor med at det er begrenset 

rasfare.  

2. Snø/isras       

3. Flomras       
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4. Elveflom 

x  1 2 

 Rundkjøringen ligger ca. 400 

meter fra bredden av Glomma, 

med en høydeforskjell på ca. 25 

meter. Tiltaket er dimensjonert 

for en 200-års flom. 

5. Tidevannsflom       

6. Radongass       

Vær og vindeksponering 

7. Vindutsatte områder       

8. Nedbørsutsatte 

områder 
    

  

Natur og kulturområder 

9. Sårbar flora 

 x 2 2 

 Det er ikke registrert eller 

observert svartelistede arter 

innenfor planområdet. Ved 

tilføring av eventuelt nye masser 

må disse være frie for 

svartelistede arter. 

10. Sårbar fauna/fisk 

 x 1 11 

 Det er registrert åkerrikse 

utenfor planområdet. Denne er 

kritisk truet (CR), men tiltaket vil 

ikke ha innvirkning på denne. 

11. Verneområde       

12. Vassdragsområde       

13. Fornminne       

14. Kulturminne/miljø 

 x 2 1 

 Det er ingen kjente fredete 

kulturminner i planområdet. De 

nærmeste funnene ligger 100 m 

øst for planområdet, og planen 

vil ikke påvirke disse. Man kan 

likevel ikke utelukke at det kan 

gjøres funn under 

anleggsarbeidet. 

15. Område for 

idrett/leik 
    

  

16. Park 

rekreasjonsområde 
    

  

17. Vassomr. for 

friluftsliv 
    

  

Menneskeskapte forhold 

18. Veg, bro, 

knutepunkt 

x x 2 4 

 Krysset er i dag ulykkesbelastet. 

Tiltaket vil bedre på dette, men 

under anleggsperioden vil man 

ikke ha en optimal løsning i 

forhold til TS. Skilting og sikring 

av anleggsområde blir viktige 

sikkerhetstiltak. 

19. Havn, kaianlegg       
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20. Sykehus/-hjem, 

kirke 
    

  

21. Brann/politi/SF 

x x   

 Brannhydrant ligger innenfor 

areal til ny rundkjøring og blir 

flyttet til eiendom 76/40. 

22. Forsyning kraft, 

vann 

x x 3 1 

 Det ligger relativt mange kraft og 

vannforsyningsledninger innenfor 

planområdet som må flyttes. Som 

følger av dette vil også nettet 

forenkles og oppjusteres. I 

anleggsperioden kan beboere 

derfor miste forsyning i perioder.  

23. Tilfluktsrom       

Forurensing 

24. Industri       

25. Bolig/fritid  
 x 3 1 

 Det vil være noe forurensning fra 

biltrafikk, samt avrenning fra veg. 

26. Landbruk 

x x 3 2 

 Ervervet areal er registrert som 

fulldyrket mark med jordsmonn 

av høy kvalitet. Dyrket areal blir 

båndlagt, og overvann skal 

filtreres til grunn. Tiltaket utgjør 

ikke risiko for landbruk ut over 

dette. 

27. Akutt forurensing 

x x 2 2 

 Gamle fyllingsmasser kan være 

forurenset. Disse må undersøkes 

før arbeid kan settes i gang. 

Eventuelle tiltak skal beskrives i 

YM-plan. 

28. Støv og støy; 

industri 
    

  

29. Støv og støy; trafikk 

x x 3 2 

 Det er utført støyberegninger i 

tilknytning til planen, og tiltak må 

påberegnes. Se kap. 4.5. 

Anleggsarbeidet vil gi noe støv, 

men størrelsen av prosjektet 

tilsier at det ikke er nødvendig 

med egne målinger på dette. 

31. Støy andre kilder       

32. Forurensing i sjø       

33. Forurensing i grunn       

34. El-forsyning      Se pkt. 22. 

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

35. Industriområde  

x 

 

x 

   Årnes Møbler har vareleveranser 

som kommer med semitrailer, og 

avkjørsler må dimensjoneres for 

dette. 

36. Høyspentlinje       
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37. Risikofylt industri 

mm 

(kjemikalie/eksplosiv, 

olje/gass, radioaktiv) 

      

38. Avfallsbehandling       

39. 

Oljekatastrofeområde 

      

40. Spesielle forhold 

ved utbygging / 

gjennomføring 

    

   

Transport 

41. Ulykker med farlig 

gods 

 

 

x 

  

 

2 

 

 

4 

 Ulykker med farlig gods kan 

forekomme, men det er ikke 

kjent for tiltakshaver at det skal 

foreligge høyere risiko på denne 

strekningen enn hva som er 

normalt. Det ligger ikke 

bebyggelse i høy risikoklasse 

innenfor, eller i forbindelse med 

planområdet. 

42. Vær/føre begrenser 

tilgjengeligheten til 

området 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

3 

 

 

2 

 Rundkjøringen er utvidet for å 

lette brøyting og 

fremkommelighet vinterstid. 

Tiltaket utvider skulder til 1,5 

meter, noe som også vil forbedre 

tilgjengeligheten. Redusert fart 

minsker farer knyttet til vær og 

føre. 

43. Ulykker i kryss/ 

avkjørsler 

x x 2 4  Risikoen for ulykker vil aldri 

kunne elimineres helt, uansett 

avbøtende tiltak. Etablering av 

rundkjøring vil derimot redusere 

risikoen betydelig.  

44. Ulykker med 

gående /syklende 

x x 2 4  Kan forekomme. 

Rundkjøringsløsning uten egen 

løsning for myke trafikanter er 

ikke optimalt.  

45. Andre ulykkespunkt       

 

 

Risikoen av hendelsene er her framstilt i diagram:  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig 25, 22 26, 29, 42   

2. Lite sannsynlig  9, 27  1, 18, 41, 43, 44 

1. Usannsynlig 10 4   

 

 Hendelser i rødt felt:  Tiltak nødvendig 
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 Hendelser i gult felt:  Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

 Hendelser i grønt felt: Rimelige tiltak skal vurderes gjennomført 

5.2 Konklusjon – foreslåtte tiltak 
For hendelser som havner i gult felt skal, skal tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. 

Hendelser som havner i rødt felt utløser automatisk tiltak. Under følger en oversikt over hendelsene 

som er havnet i de to kategoriene, med kommentarer og forslag til tiltak. Se også kap. 3 og 4 for 

vurdering/beskrivelse av tiltak. 

5.2.1 Hendelser i gult felt 
 

26. Landbruk: Et mindre landbruksareal blir beslaglagt i denne planen. Område for anlegg og rigg vil 

ved ferdigstillelse av anlegg bli opparbeidet som tilgrensende areal. Matjord skal i anleggsperioden 

lagres adskilt fra andre masser innenfor område for anlegg og rigg, på en slik måte at jorden ikke blir 

komprimert.  

 

29. Støv og støy; trafikk: Det skal utføres støyreduserende tiltak på hoveduteplass for 

Vormsundvegen 21 og 23. Fasadetiltak skal vurderes på eiendommene; Vormsundvegen 21, 

Vormsundvegen 23, Hvamsvegen 1, Hvamsvegen 2 og Hvamsvegen 4. 

 

42. Vær/føre begrenser tilgjengeligheten til området: Utvidelse av skulder vil lette brøyting og øke 

fremkommeligheten vinterstid, og er vurdert som tilstrekkelig tiltak. 

 

5.2.2 Hendelser i rødt felt 
 

1. Masseras/skred: Planområdet ligger innenfor faresone for kvikkleireskred med middels faregrad og 

risikoklasse 4. Det er foretatt geotekniske undersøkelser som viser at det ikke er kvikkleire i grunnen 

innenfor planområdet. Man konkluderer derfor med at det er begrenset rasfare, og at tiltak ikke er 

nødvendig. 

 

18. Veg, bro, knutepunkt, 41. Ulykker med farlig gods, 43. Ulykker i kryss/avkjørsler, 44. Ulykker 

med gående/syklende: Krysset er i dag ulykkesbelastet, og ved ulykker vil liv kunne gå tapt. 

Planforslaget forbedrer trafikksikkerheten betydelig, men den menneskelige faktor gjør at det alltid 

finnes en risiko for ulykker hvor liv kan gå tapt. Under anleggsfasen øker risiko for ulykker, og 

entreprenør plikter å utarbeide egen plan for sikring av området. 
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6 OPPSUMMERING 

Prosjektet omfatter ny rundkjøring som skal erstatte et ulykkesbelastet kryss mellom fv.177 

Vormsundvegen og fv.173 Hvamsvegen. Fokuset i prosjektet har vært utformingen av en rundkjøring 

med gode siktforhold og avbøyinger, for å redusere fartsnivået. 

 

I området er det flere avkjørsler tett på krysset. For å øke trafikksikkerheten er flere avkjørsler sanert 

eller lagt om. I tillegg er det lagt til rette for myke trafikanter med utvidet vegskulder langs deler av 

vegen, mot de viktigste målpunktene i området. Sikkerheten for myke trafikanter vil bli bedret 

gjennom tiltaket. 
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7 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Forprosjekt, Statens vegvesen, 2011 

Vedlegg 2: Grunnundersøkelser, Statens vegvesen, 2010 

Vedlegg 3: Grunnundersøkelser, Statens vegvesen, 2014 

Vedlegg 4: Støyrapport Vormsundvegen/Hvamsvegen, SINUS, 2014 

Vedlegg 5: Merknader til varsel om planoppstart 

Vedlegg 6: Thorn lysstudier 

Vedlegg 7: Teknisk plan  

Vedlegg 8: Merknader til varsel om utvidet plangrense 
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