
Sammendrag av innkommende innspill ved offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Rotneskrysset med rådmannens kommentar 

 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16.8.2016 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Planen medfører omdisponering av ca 5 dekar fulldyrka jord og ca 1,5 dekar er midlertidig 
omdisponert til anleggsområde. Imidlertid reguleres hele det omdisponerte jordbruksområdet til 
landbruk etter endt anleggsperiode, noe vi mener er positivt. Vi understreker at oppfølgingen av 
bestemmelsene om hensyn i anleggsfasen og god tilbakeføring av jordbruksarealene, vil ha stor 
betydning for å få tilbake avlingsnivået på midlertidig omdisponerte jordbruksareal. Nasjonale mål for 
jordvern og om økt matproduksjon skal legges til grunn. 
 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen øvrige konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 16.mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, 
arealforvaltning”). 
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Vegvesenet deler Fylkesmannens syn på viktigheten av at matjord behandles riktig. Dette er ivaretatt 
i reguleringsbestemmelsene. Vedtatt plan og bestemmelser blir del av konkurransegrunnlaget for 
entreprenør, og blir fulgt opp av vegvesenet ved gjennomføring. 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Rådmannen støtter Fylkesmannen og SSV vurdering av viktigheten av at 
matjord behandles på en god måte.  
 

 

 
 
 
 

 

 
Akershus fylkeskommune datert 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet for 
kulturminnevern. 
 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 15.12.14 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området, og har ingen ytterligere merknader. 
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Potensialet for funn antas meget lite. Kulturminneloven og Reguleringsbestemmelsenes § 3.5 ivaretar 
eventuelle funn. 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 



 
Ruter datert 27.6.2016 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Siden Ruter svarte på varsel om oppstart i 2013 har det skjedd mye i planområdet. I dag kjører det 3 
rutebusslinjer her med 30 minutters frekvens i rushtid. 
 
Ruter har behov for holdeplass øst for rundkjøringen. Da vil en holdeplass dekke alle linjene. 
Alternativt må det etableres holdeplass både på Fv 177 (vest for rundkjøringen) samt i Fv 173 i 
tilknytning til krysset. 
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Vegvesenet foreslår kantstopp, se hb N100, Veg- og gateutforming, E.3.2 i Vormsundvegen øst for 
rundkjøringa. Bussen stopper i kjørebanen og øvrig trafikk på vegen må vente. Løsningen er 
universelt utformet for passasjerer og følgelig bedre enn dagens løsning. For øvrig trafikk blir 
løsningen lik dagens. Kantstoppene legges på vegens eksisterende eiendomsområder. 
Reguleringsformål her er o_SVG7 og 9. 
 
Konklusjon: Statens vegvesen opprettholder forslaget til reguleringsplan, som lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at anleggelse av kantstopp vil oppfylle Ruters behov for holdeplass. Kantstopp 
kan opparbeides i henhold til forslag til reguleringsplan.  
 

 
 

 
NVE datert 7.7.2016 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Det nevnes i planbeskrivelsen at overvann fra planområdet skal ledes til sidegren i bekk, som renner 
videre ut i Glomma sørvest for Vormsundvegen. NVE vil i den sammenheng påpeke at ev. overvann 
fra planområdet ikke må føre til økt erosjon i bekken. Bekken danner grense mellom 2 kvikkleiresoner 
(Rotnes 380 og Bøler 394), og økt erosjon i vassdraget som følge av økt påslipp av overvann er 
svært uheldig. Dette må derfor sikres i planbestemmelsene. 
 
NVE ser også at den delen av vassdraget som overvannet skal ledes ut til, virker å være lukket 
gjennom planområdet. Dette forholdet er ikke beskrevet i planen, det er for eksempel ingen 
opplysninger hvor bekken kommer fra eller hvor den er lukket. Tilstanden på rørene er heller ikke 
kjent. NVE anbefaler at dette forholdet belyses nærmere i planen. 
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Grunnundersøkelsene har ikke påvist 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. Overvann som tas inn i nye ledninger og kummer fordeles til de to bekkeløpene som 
passerer gjennom planområdet. Vi forventer ikke at avrenning vil øke særlig, siden prosjektet bare 
fører til at et mindre areal i tillegg til dagens blir asfaltert. Sentraløya i rundkjøringen vil være gresslagt 
og nedbøren innfiltreres. 

 
Tegning GH 001 (Dreneringsplan) viser hvorledes overvannet tas hånd om: Overvannet fra nordsida 
av Vormsundvegen ledes som i dag til den østre bekken fra to nye sandfangskummer via 
eksisterende AF 300 og OV 800. Overvann fra sørsida av Vormsundvegen ledes til den vestre 
bekken langs Hvamsvegen. Dette medfører at det blir noe mindre vann til den østre bekken og noe 



mer vann til den vestre. 
 
Dersom det oppdages under bygginga eller i driftsperioden at overvann medfører økt erosjon i 
bekkene, vil vegvesenet sette inn nødvendige tiltak. Det vil bli kontrollert at eksisterende ledninger er i 
god stand. 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at dreneringsplanen belyser etterspurte opplysninger i NVE sin innspill. På 
bakgrunn av SSV vurderinga av at kryssutbedringen fører til en marginal økning av avrenning 
vurderer det ikke som hensiktsmessig å innarbeide dette i planbestemmelsene.   
 

 

 
Hafslund Nett AS datert 27.7.2016 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 

Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. Anlegg med spenning til og med 
22 kV inn går i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygg et i med hold av område konsesjon. 

1. HN har høyspenningskabler i området. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av 
trær) så nært inn til kabelgrøften som etter målt horisontat fra kabelgrøftens ytterkant. Det er 
imidlertid viktig at frem tidig tilkomst til kabelgrøft ene ikke hindres, og det må heller ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. Det må 
bestilles kabelpåvisning for å få en omtrentlig kartfesting av kabelens plassering i terrenget. 
Det er i planbeskrivelsen gjort rede for at høyspenningskablene skal legges om der disse 
kommer i konflikt med planlagt rundkjøring, se pkt. 1.3. 

2. Nettselskapet har en nettstasjon innenfor/på grensen til planområdet. Deler av området er 
avsatt til midlertidig rigg - og anleggsområde. Det er viktig at nettselskapet sin adkomst til 
nettstasjonen ikke forringes. Nettselskapet må ha adkomst og tilgang til nettstasjonen med 
kranbil (med støttebein). 

3. Ved en eventuell flytting av nettet må det påberegnes minimum 6 uker til prosjektering. 
Omfanget og størrelsen på flyttingen vil videre være avgjørende for tidsaspektet for flyttingen 
av anlegget. 

 
HN ber om at utbygger tar kontakt med nettselskapet på et tidlig tidspunkt for å avklare om 
nettselskapet sine anlegg må flyttes og eventuelle andre for hold. Vennligst ta kontakt dersom det 
skulle være spørsmål eller uklarheter. 
 

 
Statens vegvesen sin kommentar  
I Teknisk plan er inntatt tegning(er) som viser eksisterende og planlagt omlegging av ledningsnett. 
Tegningene er oversendt Hafslund Nett i august 2016 i forbindelse med selskapets planlegging av 
omlegging av høyspent i området. Selskapet valgte å vente med omlegginga. Vegvesenet tar på nytt 
kontakt med Hafslund Nett i god tid før gjennomføring av reguleringsplanen for å samordne 
nødvendige omlegginger. 

 

 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det oppfordres til tett dialog i mellom netteier og SSV.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Årnes vel datert  
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Årnes vel har behandlet saken i sitt styremøte 09.08.2016 og vil gi følgende uttalelse: 

 Vi er positive til at det etableres rundkjøring i dette krysset. Vi vil likevel påpeke at vi anser 
bygging av rundkjøring ved K-Circle burde vært prioritert først. 

 Etablering av gang/sykkelvei mot brua bør utføres samtidig med bygging av rundkjøring. Når det 
nå etableres rundkjøring må det i planleggingen av denne tas høyde for på sikt å etablere gang-
/sykkelvei mot Vormsund og Hvam. 

 Arbeidet med gang/sykkelvei over brua, som det har vært snakket om i mange år, må nå 
prioriteres. Det er i dag en svært utilfredsstillende situasjon for gående og syklende. Fortauet er 
for smalt, på begge sider av brua, og langt fra godt nok. 
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Tiltakene som foreslås er ikke med i fylkeskommunens handlingsprogram for 2017-2020. De må 
diskuteres med Akershus fylkeskommune for å bli prioritert. 
 

 
Rådmannens kommentar: 
Prioritering av trafikksikkerhetstiltak som etablering av rundkjøring ved K-Circle og gang-/sykkelveg til 
Vormsund, Hvam og Årnes bør behandles igjennom årlig rullering av kommunens 
trafikksikkerhetsplan.  
 

 

 
Bo Rasmussen datert 5.6.2016 
 

 
Sammendrag av innkommet innspill: 
Eier av eiendommen Vomsundvegen 29 (gbnr 76/26). I utgangspunktet er Rasmussen positiv til 
reguleringsforslaget, men forslaget vil få store konsekvenser for Rasmussens eiendommen. 
Anleggelse av rundkjøring vil ta store deler av boligtomten (omtrent 25 %). Rasmussen mener at 
avkjørsel til sin eiendom og nabo eiendommer bør flytes lengre vest for å begrense arealet som må 
erverves. Dette arealet brukes som oppstillingsplass for biler til beboere på eiendommen. I fremtiden 
er dette areal som er planlagt bebygd med garasje. Eventuelt kunne skråning inn mot tiltaket erstattes 
med støttemur for å begrense arealbeslaget.  
 
Når det gjelder midlertidig areal til riggplass for bygging av rundkjøring så er skissert areal delvis 
tegnet inn på Rasmussen sin tomt. Bruken av riggområdet bør berøre dagens beboere minst mulig. 
Det må utarbeides en riggplann for området og det må gis kompensasjon for bruk av denne.  
 
Rasmussen er som positiv til utbygging om vi kan finne gode løsninger og kompensasjoner for 
ulemper dette vil få for sin eiendom.  
 

 
Staten vegvesens kommentar  
Forslaget om å flytte lokalvegen vestover støttes ikke fordi det vil medføre større forbruk av dyrka 
mark. Forslaget om mur støttes heller ikke fordi mur er et dyrt tiltak. Vegvesenet forhandler med og 
søker å inngå avtaler med alle grunneiere før anleggsstart. Det kan være mulig delvis å imøtekomme 
noen av grunneiers ønsker. Forhandlingene mellom partene vil avklare dette. Inntil slike forhandlinger 
er sluttført med en avtale, opprettholdes forslaget til reguleringsplan. 
 
 
 
 



 
Rådmannens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. Rådmannen støtter SSV vurdering av at flytting av vei er ugunstig på 
grunn av store beslag på dyrket mark. Kompensasjons utmåling settes i avtale med SSV. 
Gjennomføring av anleggsperiode bør gjennomføres med sikte på å begrense ulemper for 
naboeiendommer.  
 

 
 


