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Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Auli – Haga
i Nes kommune

PLANBESKRIVELSE

1

Forord
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg fv. 476/175 Auli – Haga stasjon er
utarbeidet av Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Nes kommune, og med hjemmel i
Plan- og bygningsloven §12. Statens vegvesen har stått for det praktiske arbeidet med
utarbeiding av reguleringsplanforslaget.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 24.09.2015 i Raumnes og Romerike Blad. Varsel om
oppstart ble sendt offentlige instanser, lokale lag og foreninger, berørte grunneiere og naboer
ved brev av 22.09.2015.
Det ble i forbindelse med oppstartsvarselet arrangert åpen kontordag på Auli skole 27.10.2015.
Planforslaget består av følgende deler:
·

Plankart

·

Reguleringsbestemmelser

·

Planbeskrivelse (dette dokumentet)

Oslo oktober 2016
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1 Innledning
Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til detaljreguleringsplan for
gang- og sykkelveg langs fv. 476/175, strekningen Auli boligfelt – Haga stasjon. Planforslaget
er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Nes kommune, og med hjemmel i
Plan- og bygningsloven §12. Statens vegvesen har stått for det praktiske arbeidet med
reguleringsplanforslaget.
En detaljreguleringsplan består av plankart og planbestemmelser som er juridisk bindende,
samt en planbeskrivelse som forklarer planinnholdet verbalt – denne er ikke juridisk bindende.
Plankartet viser selve vegløsningen og bruk av arealene innafor plangrensen.
Planbestemmelsene inneholder mer detaljerte anvisninger og krav vedrørende de ulike
formålene og områdene i plankartet.

1.1 Bakgrunn for planforslaget
Hovedmålet for prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke
trafikanter ved å sørge for at det blir sammenhengende g/s-veg fra Auli boligfelt til Haga
stasjon og videre til Munkerudteiet, Framtun skole og idrettsanlegg.
Som del av Akershus fylkeskommunes satsing på sikrere skoleveier er strekningen Auli – Haga
stasjon et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de nærmeste år. Det
inngår også i Nes kommunes trafikksikringsplan og er et av de høyest prioriterte prosjektene i
denne planen.
Andre trafikksikkerhetsmessige tiltak på strekningen, bl.a. kryssomlegging og
avkjørselssaneringer er også viktige tiltak i planen.

1.2 Mål for planarbeidet
En detaljreguleringsplan består av et plankart (1) som viser vegløsninger og arealbruk,
reguleringsbestemmelser (2) som utdyper detaljer i plankartet, og en planbeskrivelse (3) som
beskriver planløsningen og konsekvenser av planen. 1 og 2 er juridisk bindende mens 3 er av
informasjonsmessig karakter.
Hovedhensikten med planarbeidet er å skaffe et juridisk bindende plangrunnlag for å kunne
gjennomføre bygging av gang- og sykkelvegen, herunder erverv av nødvendig grunn til
anlegget.
Planen er utarbeidet i samsvar med kravene i Statens vegvesen sine vegnormaler.
Det er lagt vekt på å få til trafikksikkerhetsmessige gode løsninger,samtidig som hensynet til
omgivelsene er tatt hensyn til i størst mulig grad.
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I planarbeidet som er utført har en hatt som mål å involvere berørte grunneiere, naboer,
offentlige instanser og andre berørte enkeltpersoner og interesseorganisasjoner slik at disse har
kunnet gi innspill til planarbeidet. Det ble derfor arrangert åpen kontordag på Auli skole ved
oppstart av planarbeidet. En har dessuten hatt direkte kontakt med enkeltgrunneiere og andre i
planleggingsarbeidet.

1.3. Planområdet
Planområdet slik det var vist i
oppstartsmeldingen, strekker seg fra
bussterminalen på Auli (Skredderstuvegen) til Haga stasjon, der det
grenser inn til g/s-veg videre
nordover.
Strekningen er om lag 2,1 km lang.
G/s-vegen vil følge østsiden av fv.
476 og 175. Krysset mellom de to
fylkesvegene foreslås omlagt, mens
dagens kjøreveg ellers forutsettes
beholdt som i dag. Planområdet
omfatter også midlertidig anleggsog riggområder.
Under utarbeidelsen av reguleringsplanen er planavgrensingen justert
slik at den ikke omfatter mer enn det
som trengs til gjennomføring av
prosjektet. Reguleringsplankartene
viser det endelige planområdet.

1.4 Forskrift om konsekvensutredning
Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger angir hvilke planer som skal
konsekvensutredes. Hensikten med forskriften er blant annet å sikre medvirkning og riktig
utredningsomfang for tiltak som forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og
samfunn.
Forskriften skiller bl.a. mellom planer som alltid skal konsekvensutredes – såkalte vedlegg Itiltak – d.v.s. store og kostbare planer (§ 2), og planer som skal vurderes konsekvensutredet (§
3). Dette er planer som kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Spørsmålet om KU-plikt er forelagt Nes kommune. Nes kommune har konkludert med at denne
planen ikke vil komme inn under bestemmelsene om konsekvensutredning.
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1.5 Planprosess og medvirkning
1.5.1 Oppstart
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet ved brev datert 22.09.2015 til offentlige
etater, berørte grunneiere og lag og foreninger. Planoppstart ble også annonsert i avisene
Raumnes og Romerike Blad 24.09.2015. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarslet
var 09.11.2015. Det ble samtidig varslet om åpen kontordag på Auli skole 27.10.2015.
Den 06.11.2015 ble det sendt varsel om en mindre utvidelse av planområdet med merknadsfrist
11.12.2015. Dette varslet ble bare sendt til offentlige etater og berørte grunneiere.
1.5.2 Medvirkning
27.10.2015 ble det arrangert åpen kontordag på Auli skole, fra kl. 1500 – 1900. Denne ble
annonsert i lokale aviser på forhånd. Ca. 20 personer, berørte grunneier og andre interesserte,
møtte og stilte spørsmål/kom med innspill til planarbeidet. I tiden etter oppstartsfasen har det
etter ønske vært avholdt en del befaringer/møter med enkeltgrunneiere.
1.5.3 Høring av planutkast
Utkast til reguleringsplan legges ut til offentlig høring av Nes kommune.
Planbeskrivelsen er endret etter offentlig høring når det gjelder planens virkninger for tema
Naturmiljø og tema Naturressurser – landbruk. Dette på bakgrunn av innsigelse til planforslaget
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Også planbestemmelsene som angår de samme tema er
endret. Dette er tatt opp i brev til Fylkesmannen datert 21.10.2016. Utfallet av endringsforslaget
vil framgå av saksframlegget.
Ellers er det gjort en endring i plankart og bestemmelser som gjelder høgspenttraseen langs
Aulivegen.
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2 Rammer og premisser for planarbeidet
2.1 Lovverk
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2.2 Andre nasjonale rammer og føringer
2.2.1 Om barn og planlegging
I Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
gjelder følgende viktige nasjonale mål:

2.2.2 Jordvern og kulturlandskap
Viktigheten av et sterkt jordvern går igjen i en hel rekke offentlige dokumenter. Her nevnes:

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av 24.6.2011.
Regjeringen forventer at:
·

Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer og i varetar disse i regionale og
kommunale planer

·

«Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder og legger til rette
for nye og grønne næringer..»

Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om landbruks og matpolitikken
Her påpekes viktigheten av et sterkt jordvern og det forventes at fylkeskommunene og
kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet og at de bidrar til å hindre
nedbygging av verdifulle landbruksområder.
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2.3 Regionale føringer
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8.april 2015
I forventningsbrevet til kommunene videreformidler Fylkesmannen nasjonale føringer innafor
arealpolitikk og kommunal planlegging, med vekt på viktige prioriteringer i Oslo og Akershus.
Her understrekes også viktigheten av å verne om dyrka og dyrkbar jord.
I Fylkesmannens forventningsbrev er også barn og unges interesser omtalt og det sies blant
annet: «Dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre
interesser». Det understrekes også at barn med lang og usikker skoleveg må sikres en trygg
skoleveg.
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Planen skal gi en oversikt over hvordan det står til med vannforekomstene i Glomma
vannregion. Den skal presentere helheten og blant annet redegjøre for vannforekomstenes
tilstand og mål, belastning og påvirkning og gjennomførte og planlagte tiltak. Den skal også
redegjøre for hvilke sektorer som har ansvar for å legge til rette for gjennomføring av tiltakene
og peke på eventuelle manglende virkemidler.
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2.4 Lokale føringer
2.4.1 Kommuneplan for Nes kommune
Arealdelen til kommuneplanen for Nes (2013-2030)
viser g/s-veg langs østsiden av fylkesvegen fra Auli
til Haga stasjon og videre til Munkerudteiet.
Det er avsatt to områder til ny framtidig
boligbebyggelse: Felt B14 Grønlien, med plass til 50
boenheter (leiligheter), og felt B15 Wennevold, med
plass til 50 boenheter (tett småhusbebyggelse).
Ellers har en del av de tidligere avstatte boligområdene i Hagaområdet fortsatt ubebygde tomter.

2.4.2 Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune
Trafikksikkerhetsplan for Nes kommune (2013-2017)
omtaler de prioriteringer Nes kommune har gjort
vedrørende gang- og sykkelvegtiltak både langs
kommune-, fylkes- og riksveger. Her er bygging av
gang- og sykkelveg fra Haga stasjon til Auli ført opp
som et av de høyest prioriterte prosjektene. Haga
stasjon – Munkerudteiet er under utbygging

2.4.3 Arealplaner (og utvikling) i området
Det foreligger flere reguleringsplaner i nærområdet til ny gang- og sykkelveg.
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Gang- og sykkelveg Haga stasjon – Munkerudteiet.
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Auli
– Haga grenser inn mot reguleringsplan for
gang- og sykkelveg Haga stasjon –
Munkerudteiet som er under utbygging.
Planen for Auli – Haga må tilpasses denne
planen. (t.v. kartblad 1)

Søndre Auli og Korsdalen

Hele Aulifeltet består av om lag 800 boliger. Her ligger også Auli skole, to barnehager og to
dagligvarebutikker. Gang- og sykkelveg langs Aulivegen er vist på søndre/østre side. I følge
kommuneplanen for Nes er et naboareal til Auli-feltet, B15, avsatt til fremtidig boligutbygging.
Her kan det være plass til ca. 50 boliger.
Nordre Auli
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I dette området langs fv. 175, Hagavegen er det om lag 30 boliger i dag. I følge reguleringsplan
for Nordre Auli er det åpnet for ca. 10 nye boliger langs Alnavegen og Verkensvegen.
Reguleringsplanen fra 1986 (over) viser stenging av to direkteadkomster til fylkesvegen og
gang- og sykkelveg langs sørsiden av fylkesvegen. Senere endring av reguleringsplanen er vist
til venstre.

Haga Næringspark
Vest for kryssområdet fv. 476/175 ligger
Haga næringspark. Planen for gang- og
sykkelvegen vil berøre området nærmest
krysset. Buffersonen lang fylkesvegen må
tilpasses ny situasjon
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3 Beskrivelse av planområdet
3.1 Beliggenhet
Planlagt gang- og sykkelveg går fra bussterminalen ved søndre Auli nordover mot Haga stasjon
på østsida av fylkesvegen. Strekningen er om lag 2,1 km lang.

3.2 Arealbruk i området

Landbruksareal og boligområde

På første del av strekningen berører gang- og sykkelvegen jordbruksareal av god kvalitet med
gras- og kornproduksjon. I kryssområdet mellom fv. 475 og 175 og videre nordover – ved
Aulitoppen, Aulivegen og Verkensvegen - er det boligbebyggelse. Siste del av strekningen
består av skogsmark (Verkensravina) og jordbruksareal. På vestsiden av fylkesvegkrysset
(‘Betelkrysset’) ligger et næringsareal – Haga Næringspark.

3.3 Trafikkforhold
Biltrafikk

Langs fv. 476 og 175 mellom Auli og Haga
er trafikken i dag ca. 4000 kjøretøy pr.døgn
(ÅDT - ÅrsDøgnTrafikk). Beregnet trafikk
20 år fram i tid er ca. 5000 ÅDT. På fv. 175
videre sørøstover er trafikkemengden i
størrelsesorden 1000 ÅDT.
Myke trafikanter
På grunn av trafikkmengde, fartsforhold og
ingen tilrettelegging er det i dag lite
gående/syklende langs strekningen. Noen

Biltrafikk på Aulivegen. Lite plass til
myke trafikanter

skoleelever kjøres med buss.

Kollektivtrafikk – busslommer
Det er lokalbusstilbud i tillegg til skolebusser på strekningen. Det er kollektivterminal (ensidig
busslomme) ved Søndre Auli, ellers stopper bussen i vegbanen. Det er busstoppskilt ved
Nylandsvegen, Aulitoppen og ved Verkensvegen.
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Avkjørsler
Eiendommene på strekningen Auli – Betel har felles avkjørsler fra fylkesvegen, Solbergvegen,
Nylandsveien, Grøndalsvegen og Nyslettvegen. De fleste boligene ved Aulitoppen, Alnavegen og
Verkensvegen har felles avkjørsler med unntak av to som har egne avkjørsler direkte til
fylkesvegen.

3.4 Landskapsbilde
Planområdet inngår i landskapsregion 03 Oslofjorden: leirjordsbygdene på Østlandet. Området
grenser i vest opp mot en annen landskapsregion som er skogtraktene på Østlandet.

Planområdet ligger i landskapsregion leirjordsbygdene på Østlandet.
Landskapets hovedform dannes grovt sett av et slettelandskap med mektige løsmasseavsetninger, vesentlig marin opprinnelse, som samlende kriterium. Slettelandskapet er imidlertid
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mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom.
Ravineringer har mange steder gitt særprega erosjonslandskap. Ravinene kan variere, frå noen
få og lite markante, til omfattende og mangfoldige ravinesystemer. Mye av ravinelandskapet er
planert og forenklet til større og flatere former. Regionens vassdrag preges av stilleflytende
elver. Skoger preger lansdskapsbildet, men oppstykkes ofte av jordbrukslandskap.

Planområdet Haga ligger i et
jordbrukslandskap med åpne
jorder, skogkledde raviner og åser.
Glomma går igjennom landskapet
vest for jernbanelinja. Det ligger
gårdsbebyggelse med tun og
allètrær spredt i landskapet.
Parsellen starter ved Auli
boligområdet og ligger stort sett
langs flat dyrket mark, med noen
boligtomter på vestsiden ved Auli
og på østsiden ved Betel.
Ved industriområdet i krysset fv.
175/fv. 476 er det en voll. Denne
har i utgangspunktet kun en
estetisk funksjon da den skal
skjerme naboene for skjemmende
utsikt.

Fra krysset ved industriområdet/Betel og mot Haga ligger et boligområde på østsiden av vegen.
Disse har relativt store tomter. På vestsiden av vegen ligger en boligeiendom og en privat
gårdseiendom. Vestsiden er for øvrig preget av dyrket mark. Ved slutten av boligområdet er det
en skarp sving, deretter ligger en skogkledde ravinedal på østsiden av vegen og dyrket mark på
vestsiden.
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3.5 Naturmiljø og naturressurser
Området er preget av jordbrukslandskap, men nord i planområdet grenser fv. 175 til en
ravinedal som er del av et større ravinesystem.

Ravine
Nord i planområdet følger eksisterende fv. 175 kanten på en ravinedal (her kalt Verkensravina).
Dette er en av mange mindre raviner som henger sammen i et større system – Munkerudravina.
Verkensravina er tilplantet med gran og
fremstår nå som ganske ensjiktet
granskog – deler er nettopp hogd ut.
Likevel finnes det en del død ved i
biotopen og det er det et stort
potensiale for høyt biomangfold.
Ravinedalen fremstår med rik
bakkevegetasjon mot bunn av ravina og
så blir det fattigere mot toppen.
Ravinedaler er en særpreget og viktig
naturtype som er sterkt truet av
fragmentering og nedbygging. De
spesielle geologiske formasjonene gir
mulighet for en stor økologisk
variasjon.
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Lokaliteten ble kartlagt i 2002/03 og lagt
inn i Naturbase.
Det aktuelle området (sterkt grønn på
kartet) har i Naturbase lokalitetsbetegnelsen Haga SØ (BN 00025525) og oppført
med verdien B.
I 2016 har Biofokus etter oppdrag fra Nes
kommune foretatt en ny kartlegging av
alle ravinene i kommunen. Når det gjelder
Haga SØ (Verkensravina) er det
konkludert med at det ikke er grunnlag
for å endre avgrensing av lokaliteten eller
verdivurdering.

Området lenger opp i ravina som ligger innafor reguleringsplan-området har i følge Biofokus
ingen spesiell naturtypeverdi utover den terrengformen ravina utgjør.

Vassdrag
I nærheten av planområdet finner vi to vassdrag
av forskjellig størrelse. Det minste er
Munkerudevja som samler mange småbekker i
bunnen av en større ravinedal og til slutt renner
ut i det store vassdraget, Glomma.

Rødlistearter
Det er få registreringer av rødlistearter i
planområdet i Artskar. Det er registrert
observasjon av Åkerrikse i 2013 og kløverhumle i
2015. (Lokalitet innrammet på kartutsnittet t.v.)

Fremmede arter
Det er flere forekomster av Hagelupin i
planområdet.

Fv. 476/175 Auli – Haga. Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Planbeskrivelse

16
Naturressurser

Figur t.v.: Oversikt over arealressursene i
planområdet. Store deler av denne delen av
Nes kommune er oppdyrka. Ellers er det en
del skogsmark og bebygde arealer. Tiltaket
berører dyrkamark, boligtomter og en
næringseiendom.

Jordbruk og skogbruk
Området er preget av dyrka mark med svært god jordkvalitet og høg bonitet på skogsmarka.
Den røde streken i kartene over illustrerer planområdet, men skal ikke leses som en gjeldende
linje. Se reguleringsplankart for eksakt linje.
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3.6 Kulturmiljø
Automatisk freda kulturminner
Gårdsnavna i området – Elvengen, Grøndalen og Auli - tyder på at det har vært bosetting og
landbruksdrift langt bakover i tid. Men dette har ikke medført at det er mange spor fra eldre
tider i området. 700 – 800 meter øst for planområdet er det et kjent gravfelt og en
enkeltstående gravhaug fra jernalder, samt et kirkested noe lenger sørøst. Ved Alnavegen, ca.
75 meter øst for fylkesvegen, har det nylig blitt gjort et funn av en jernøks som kan dateres til
middelalder.
Det er ellers ingen kjente automatisk fredede kulturminner i planområdet.
Nyere tids kulturminner
Det er ingen kjente nyere tids kulturminner innafor eller i nærheten av planområdet.
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet.
Dette er nærmere omtalt under pkt. 5.4.

3.7 Grunnforhold
Planområdet er preget av hav- og
fjordavsetninger med stor mektighet.
Dette er finkornige avsetninger, her i
hovedsak leire. På den sydlige delen
viser geologisk kart flomavsetninger
eller sedimenter avsatt ved plutselig
uttapning av bresjøer.
Det er utført grunnundersøkelser for
prosjektet, gjengitt i rapport 16/260762 Fv 476/175 Auli-Haga. Grunnundersøkelser for gang- og sykkelveg .

NGU Løsmassekart. Fv 476/175 Auli-Haga

Undersøkelsene viser et lag på 1-2,5 m sandig siltig leire, til dels noe grusig, over leire på den
sørlige delen fram til kryss Fv476/175. Videre nordover er det i hovedsak leire opp til terreng på
de flate partiene.
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Mellom profil 1520 og 1820 er gang- og
sykkelvegen lagt langs kanten av en
ravinedal som vil bli noe berørt. Det er
leire i ravineskråningen og sand/siltmasser i bunnen av ravina.
Det er ikke registrert sensitive eller
kvikke masser ved undersøkelsene.

Verkensravina. Fylkesvegen går på toppen av ravina i
høgre bildekant

3.8 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Fra Auli mot Betelkrysset går det vann- og avløpsledning langs østsiden av fylkesvegen.
Ledningene ligger på ca. 2 m dyp og blir helt eller delvis liggende under gang- og sykkelvegen.
Det er ikke antatt at dette vil medføre utfordringer hverken for ledningene eller for bygginga av
gang- og sykkelvegen. Ledningene er (nær) saneringsmodne, og kan skiftes ut samtidig med
bygging av gang- og sykkelvegen. Ledningseierne (Nes kommune og Årnes vannverk SA) ønsker
imidlertid å utføre eventuelle utskiftinger uavhengig av veganlegget.
Fra Betelkrysset og mot Haga går vann- og avløpsledninger på vestsiden av fylkesvegen. Det går
stikkledninger for vann gjennom fylkesvegen inn til området på østsiden. Både vann og avløp
krysser Aulivegen ved Betelkrysset. Ledningene ligger på ca. 1,8 meters dyp.
Det skal etableres ny adkomstveg fra Verkensvegen til boligene som ligger nord for denne. Her
går det en spillvannsledning fra et pumpehus sørover bak bebyggelsen og frem mot
Betelkrysset.
Strøm
Det går en høyspentlinje som krysser
fylkesvegen litt sør for Betelkrysset. Fra
denne går det en forgrening til trafo
ved Betelkrysset.
Langs fylkesvegen fra Auli til Haga går
det fordelingslinje i luft. I samme
stolper er det også vegbelysning.

Tele
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Teleledninger går i jordkabel på vestsiden av fylkesvegen med stikkledninger som krysser
fylkesvegen noen steder.
Bredbånd
Det går bredbåndskabel i jord på østsiden av fylkesvegen fra Auli. Fram til Nylandsvegen er
kabelen er hengt opp i lys/strømmastene. Her krysser kabelen fylkesvegen i luftlinje og går i
jord langs vestsiden av Hagavegen nordover mot Haga.
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4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Planlagt arealbruk – løsninger og reguleringsformål
Arealene innafor reguleringsplanen er avstatt til følgende formål:
PBL §12-5 arealformål:
1 Bebyggelse og anlegg:
·

Boligbebyggelse

·

Forsamlingslokale

·

Næringsbebyggelse

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
·

Kjøreveg

·

Annen veggrunn – grøntareal

·

Gang-/og sykkelveg

·

Fortau

·

Kollektivholdeplass

5 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift
·

Landbruksformål

PBL §12-7 Bestemmelsesområder:
·

Anleggs- og riggområde

4.2 Tiltaksbeskrivelse – (tekniske forutsetninger)
Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelvegen er i planforslaget lagt på østsiden av fylkesvegen med normalprofil som
vist her:

Standard tverrprofil ved fylling

Gang- og sykkelvegen får en totalbredde på 3,5 meter inkl. skuldre. Det bygges en 3 meter
bred grøft/rabatt mot kjørevegen.
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Busslommer
Busslommer anlegges på begge sider av vegen rett nord for fv. 476 x fv. 175. Busslommene
utformes etter såkalt utbedringsstandard med en totallengde på 54 meter. Ved busslommene
blir det etablert tilrettelagt kryssing av fylkesvegen for gående med forsterket belysning, men
uten oppmerket fotgjengerfelt.
Kjøreveger/kryss
Hovedvegen forutsettes på det meste av strekningen opprettholdt som i dag. Fv. 175 fra Haga
sørøstover er i dag gjennomgående veg. Fv. 476 mot Auli går som sideveg sørover fra
Betelkrysset. Fv. 175/476 (Haga – Betel – Auli) har vesentlig mer trafikk enn dagens
gjennomgående veg. Det foreslås derfor at lenken Haga – Betel – Auli blir gjennomgående veg
mens fv. 175 videre sørøstover blir sideveg.
Omlagt kjøreveg får en totalbredde på 7,50 meter, dvs kjørefelt 2x3,00 meter og skuldre
2x0,75 meter. Det foreslås anlagt passeringslomme i gjennomgående veg slik at biler som
venter på å kunne svinge til venstre kan forbikjøres på utsiden.
Private veger
Private veger og avkjørsler blir i hovedsak opprettholdt, men med tilpassing til gang- og
sykkelvegen og til omlagt fylkesveg. Private adkomstveger har i utgangspunktet en bredde på
3,00 meter + skulder på 2x0,25 meter, men med en breddeutvidelse ut mot fylkesvegen.
To private adkomstveger (til 199/65, 199/59 og 199/60) blir stengt. Disse eiendommene får ny
adkomst via ny veg fra Verkensvegen.
Også direkte adkomst til garasjen på 199/25 blir stengt. Her blir det etablert ny adkomstveg fra
baksiden av huset.
Universell utforming
G/s-veg, busslommer m.v. utformes i henhold til vegnormalenes krav om universell utforming.
Drenering
Det anlegges grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Drenering bygges som lukket
drenering og med sandfangkummer for hver xx meter. Eksisterende stikkgrøfter og rør under
eksisterende kjøreveg forlenges og evt. oppgraderes der det er behov for det. Eksisterende
avløp til resipient vil bli benyttet, så det blir ingen nye utslippspunkter.
Belysning og andre tekniske anlegg
Hele gang- og sykkelvegstrekningen vil få belysning. Lysstolpene vil stå mellom kjøreveg og
gang- og sykkelveg og gir dermed lys på begge. I kryssingsområdet ved busslommene er det
planlagt ekstra belysning.
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Støytiltak
Det er fire eiendommer som fra før ligger i rød sone og som blir liggende i rød sone etter at
gang- og sykkelvegen er bygget. For disse eiendommer skal det vurdere lokale tiltak. Det er fire
eiendommer som ligger i rød sone og som kommer i gul sone etter at gang- og sykkelvegen er
bygget. Det er ikke aktuelt å vurdere tiltak for disse eiendommer. Øvrige eiendommer ligger i
gul sone fra før. Se støyrapport datert 10.03.2016.
Landskaps- og vegetasjonsbehandling
Det foreslås å plante en trerekke langs gs-vegen ved kryssområdet ved Auli, samt noen trær ved
busslommen ved Alnavegen og i kryssområdet ved Betel. Ellers blir alle grøfter og skråninger
tilsådd med gress.
Rigg og midlertidige anleggsområder
Det er avsatt et ca 3 daa stort areal til riggområde helt i starten av parsellen ved avkjøringen til
Aulifeltet. Arealet skal brukes til å sette opp brakker for entreprenør og byggherre, plass til
maskiner, utstyr og byggematerialer m.m.
Ca. 1,5 daa av dette er en tidligere buss-snuplass/parkeringsplass/udyrka areal som etter at
gang- og sykkelvegen er bygd kan opparbeides som dyrkamark. Resten av riggområdet, ca. 1,5
daa, er dyrkamark med grasproduksjon.
Det er også avsatt et mindre riggområde i området nærmere Haga på ca. 1 da. Dette for å ha en
alternativ riggplass dersom prosjektet blir gjennomført i to byggetrinn.
I byggeperioden er det nødvendig å avsette et ca. 10 meter bredt belte på utsiden av gang- og
sykkelvegen til midlertidig anleggsområde. Dette skal blant annet brukes til ranking av matjord
fra ervervet areal. Arbeidet skal utføres slik at matjord og annen jordmasse lagres adskilt med
tanke på etterbruk av massene.
Der en berører boligeiendommer/hager er det regulert et smalere anleggsbelte (5 meter). En vil
generelt bestrebe seg på å berøre minst mulig areal utenfor selve gang- og sykkelvegen ved
gjennomføring av anleggsarbeidet.
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4.3 Beskrivelse av planstrekningen - illustrasjon av utvalgte områder
Gang- og sykkelvegen legges langs østsiden av fylkesvegen helt fra Auli til Haga der den koples
sammen med ny gang- og sykkelveg videre mot Munkerudteiet.
Nylandsvegen opprettholdes som i dag.

Nyslettvegen
Avkjørselen til Nyslettvegen flyttes noe sørover og
utvides for å tilfredsstille kravene til svingeradius
for lastbil og landbruksmaskiner slik at en unngår å
måtte kjøre ut i motgående kjørefelt.

Kryss Hagavegen/Aulivegen
I dag er fv 175 Hagavegen gjennomgående veg,
mens fv 476 Aulivegen er en sideveg. (Lys grå)
Aulivegen har ca 4 ganger så mye trafikk som
Hagavegen.
I planforslaget er dette endret slik at lenken Haga –
Auli blir gjennomgående mens Hagavegen videre
mot sør blir sideveg (mørk grå). Kjørende på
Aulivegen får forkjørsrett. I sørgående retning blir
det etablert forbikjøringslomme. Dette gir en bedre
og tryggere trafikkavvikling.
Gang- og sykkelvegen er trukket tilbake fra
hovedvegen slik at en kan stå med en bil mellom
overgangen og Aulivegen. Det blir anlagt trafikkøy
med repos for fotgjengere.
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Adkomst til Betel og Hagavegen 234 m/fl.
Det etableres nye adkomster til eiendommene
199/18 (Betel), 199/25, 199/35 og 199/70 fra den
omlagte Hagavegen. Direkte adkomst fra
fylkesvegen til garasjen på 199/25 stenges og det
opparbeides ny fra baksiden.

Det er planlagt busslommer ved Alnavegen med
busskur og tilrettelagt kryssing av fylkesvegen for
gående.
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Adkomst til Verkensvegen/ Hagavegen 198
mfl.
To private avkjørsler (til 199/65, 199/59 og
199/60) blir stengt. Disse eiendommene får
ny felles adkomst via ny veg fra
Verkensvegen. Verkensvegen får en utbedret
utkjørsel til fylkesvegen.
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5 Virkninger av planforslaget
5.1 Trafikksikkerhet og fremkommelighet
Gående og syklende
Trafikksikkerheten for gående og syklende vil bli vesentlig bedre når tiltaket er gjennomført. En
annen virkning er at bygging av gang- og sykkelveg øker attraktiviteten med hensyn til
gåing/sykling blant annet fordi det øker sikkerhetsfølelsen. Også avstanden mellom kjørebane
og gang- og sykkelveg gjør det mer attraktivt å gå og sykle. Det anstas derfor at antall gående
og syklende på strekningen vil øke etter gjennomføring av tiltaket.
Kollektiv
Bussterminalen ved Skredderstuvegen blir opprettholdt som i dag. Busstopp ved Nylandsvegen
blir nedlagt – de som skal ta bussen må gå til Skredderstuvegen. Busstopp ved Aulitoppen og
Verkensvegen blir erstattet av busslommer ved det nye krysset mellom Hagavegen og Aulivegen.
Ingen som skal ta buss får mer enn 500 meter å gå langs fylkesvegen for å komme til busstopp.
Biltrafikk
Tiltaket vil ikke endre situasjonen vesentlig for de kjørende. Bygging av busslommer vil medføre
at en slipper å stoppe på grunn av busser som stopper i vegbanen, eventuelt unngås farlige
forbikjøringer. Omlegging av krysset mellom de to fylkesvegene antas å medføre færre
konfliktsituasjoner og ulykker da største trafikkstrømmen får forkjørsrett.

5.2 Landskapsbilde
Fylkesvegen går gjennom et flatt og åpent landbrukslandskap på den søndre delen av
planområdet. Det er foreslått etablert en trerekke langs fylkesvegen helt i sør ved krysset med
Skredderstuvegen. Gang- og sykkelvegen vil ellers ikke endre landskapsbildet på denne delen.
I det omlagte kryssområdet ved Betel er det også foreslått etablering av trær. Omlegging av
krysset og ny beplantning vil endre landskapsbilde til det bedre i dette området.
Videre nordover langs bebyggelsen vil ikke gang-og sykkelvegen påvirke landskapsbildet i
nevneverdig grad. Heller ikke langs Verkensravina vil lanskapet endre karakter. Her forutsettes
at vegetasjonen i ravina reetableres ved ny granplanting eller naturlig.
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5.3 Naturmiljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med innsiglese mot planen på grunn av inngrep i
Verkensravina. Innsigelsen er møtt med forslag til endring/utdyping av planbeskrivelsen i brev
til fylkesmannen. Utfallet av endringsforslaget vil framgå av saksframlegget i saken.
Tiltaket vil føre til en utfylling langs kanten av ravinedalen (Verkensravina) nord i planområdet. Ravina er
en mindre sideravine av den store Munkerudravina. Ca
1400m2 av ravinedalen blir dekket av en liten (tynn)
fylling. Ravinebunnen vil bli litt hevet i forhold til i
dag, men ravineformen vil bli beholdt.
Utfylling av Verkensravina vil ikke berøre lokaliteten
Haga SØ eller andre områder med høyt biologisk
mangfold ellers på strekningen. Ravinedalen vil
beholde sin form og funksjon etter at vegen er bygd
slik at heller ikke ravina som naturtype vil bli vesentlig
endret på grunn av tiltaket.

Utsnitt fra Naturbase med lokalitet Haga SØ, med foreslått reguleringsplangrense vist med rødt.

Naturmangfoldloven - vår vurdering:
Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Miljødirektoratet (MD) sine
databaser, Naturbase.no, vann-nett.no, hjorteviltregisteret.no og Artskart fra Artsdatabanken.
Når det gjelder Verkensravina har en i tillegg til opplysninger i Naturbase fått et eget notat fra
Biofokus, utarbeidet som ledd i kartleggingen av alle raviner i Nes kommune. Notatet er vedagt
reguleringsplanen.
Etter Statens vegvesen sin vurdering er det innhentet tilstrekkelig med kunnskap i forhold til
tiltakets inngrep og risiko for skade på naturmangfoldet.
Statens vegvesen mener å har tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken
effekt tiltaket vil ha på disse. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel
foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. Dermed
anser vi kravet til prinsippet om føre-var for ivaretatt.
Statens vegvesen er ikke kjent med andre store arealbelastende prosjekter i området og anser
dette prosjektet som lite belastende for økosystemet i området. Etter vår oppfatning er kravet
om en samlet vurdering av økosystembelastningen ivaretatt.
Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke
ødelegges unødvendig. Statens vegvesen vil påta seg kostnadene ved å rette opp eventuelle
skader som oppstår som følge av tiltaket.
Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre eller begrense
skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i plan for ytre miljø (YM-plan). Etter vår
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oppfatning er kravene om å dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på
naturmangfoldet derfor oppfylt.

5.4 Kulturmiljø
Akershus fylkeskommune v/arkeologisk feltenhet har gjennomført arkeologiske undersøkelser i
planområdet høsten 2015.
Tidligere funn
Av automatisk fredete kulturminner var det fra før et kjent funn av en steinøks øst for
fylkesvegen, ca. 75 meter inn langs Alnavegen. Ellers er det tidligere funnet et gravminne og et
gammelt kirkested ca. 750 meter øst for traseen. Det er ingen kjente nyere tids kulturminner i
planområdet.
Nye undersøkelser
Utmark og skog innafor planområdet er befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å
se etter synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler,
tufter, hulveger m.v.
På dyrka mark er det gjennomført sjakting ved bruk av gravemaskin. Øverste jordlaget blir da
forsiktig skrelt av med en spesiell skuff for å avdekke forhistoriske lag og strukturer. Slike
strukturer kan være bosettingsspor som tufter, stolpehull, grøfter, kokegroper eller ildsteder, og
det kan være andre spor som dyrkingslag, rydningsrøyser m.v..
Konklusjon: Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner i
forbindelse med arkeologisk registrering for gang- og sykkelveg på strekningen mellom
Aulifeltet og Haga. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9 er oppfylt.

5.5 Naturressurser – landbruk
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med innsiglese mot planen på grunn av inngrep i
dyrkamark. Innsigelsen er møtt med forslag til endring/utdyping av planbeskrivelsen og
planbestemmelser i brev til fylkesmannen. Utfallet av endringsforslaget vil framgå av
saksframlegget i saken.
Gang- og sykkelvegen vil medføre erverv av ca. 8,5 daa dyrka mark. Denne består av jord med
god kvalitet, flat og lettdrevet. På ca. halvparten er det grasproduksjon og på halvparten
kornproduksjon.
Ellers vil det gå med ca. 5,7 daa skogsmark i Verkensravina. Området er bratt og mindre
lettdrevet, men av god bonitet. I det berørte området er det for få år siden hogd en del
granskog. Noe hogstmoden granskog i skråningen opp mot fylkesvegen står igjen. I
anleggsperioden vil ca 4 daa i dalbunnen kunne bli berørt i tillegg. Dette er arealer der det stort
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sett er uthogd i dag. Etter at anleggsarbeidet er avsluttet kan det meste av det beslaglagte
arealet benyttes som skogbruksareal igjen.
I anleggsperioden vil i tillegg om lag 15 daa dyrkamark bli midlertidig beslaglagt som
anleggsareal. Matjord fra ervervet areal vil bli ranket opp på utsiden av g/s-vegen. Matjorda vil
da bli brukt til å stelle istand tilstøtende dyrkaarealer slik at minst mulig areal går tapt. Der det
ligger til rette for det, vil tilstøtende skråninger bli slaket ut slik at de kan brukes som
dyrkamark. Dette skal gjennomføres senest ved ferdigstilling av anleggsarbeidene for øvrig.
Eventuelt overskudd av matjord blir overlatt grunneier til bruk på egen eiendom.
I tilknytning til riggområdet ved Skredderstuvegen vil overskudd av matjord fra ervervet areal på
denne eiendommen bli brukt til å omforme det udyrka arealet til dyrkamark etter nærmere
avtale med grunneier.
De dyrka arealene som blir berørt er drenert og en del av drensledningene vil bli avskjært ved
bygging av gang- og sykkelveien. Dreneringen må i varetas i anleggsperioden og reetableres /
erstattes etter nærmere avtale med grunneier.

5.6 Vegtrafikkstøy
Tiltaket, bygging av gang- og sykkelveg, faller inn under kategorien ‘Miljø- og sikkerhetstiltak’.
For slike tiltak gjelder følgende retningslinjer for håndtering av støy:
a

For boliger og institusjoner i rød sone, med utendørs støynivå over Lden 65 dB,
gjennomføres det tiltak utenfor rom til støyfølsom bruk. Dersom dette ikke lar seg gjøre,
a

bør det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass.
For boliger og institusjoner i rød sone, der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og
innendørs støynivå i tillegg er over LpAeq24h 35 dB, tilbys det støytiltak som bringer

a

innendørs støynivå under 30 dB.
For boliger og institusjoner i gul sone med et utendørs døgnekvivalent støynivå mellom
Lden 55 og 65 dB, og der støynivået øker mer enn 3 dB som følge av det aktuelle
prosjektet, gjennomføres det tiltak som bringer nivået ved fasaden under Lden 55 dB.
Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør det gis tilbud om støytiltak på privat uteplass. For

a

disse boligene gjennomføres det ikke tiltak mot innendørs støy.
Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig høye. I alle
tilfeller bør tiltak vurderes helhetlig for et område. Tiltak på begge sider av vegen kan
være aktuelt.

Fremtidig trafikkstøy er beregnet av konsulentselskapet EFLA etter Nordisk metode (Tema Nord
1996:525) og utført med programmet SoundPlan. Støyen er beregnet med en framskrevet
trafikkmengde til år 2035, fartsgrense 60 km/t fra Haga til Nysletvegen, og 80 km/t videre
langs Aulivegen. Trafikkmengde er beregnet til 5000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) i 2035.
Tungtrafikkandelen er satt til 8 %.
Støyrapporten følger som vedlegg til reguleringsplanen.
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Beregning av fremtidig vegtrafikkstøy viser følgende resultat:
(Maksimum støynivå ved fasade i dagens situasjon og etter at g/s-vegen er bygd)

Ingen av boligene langs veien som ligger i gul sone får en økning på mer enn 3 dB. To boliger i
rød sone får redusert støynivået så mye etter at prosjektet er gjennomført at det havner i gul
sone. Dette skyldes omlegging av fylkesvegen slik at den kommer lengre vekk. De åtte boligene
som blir liggende i rød sone vil bli nærmere utredet med tanke på eventuelle støytiltak før
prosjektet skal gjennomføres.

5.6 Geoteknisk stabilitet
Det er gjennomført omfattende grunnundersøkelser i området, jfr. Geoteknisk rapport nr.
16/26076-2.
Det er i hovedsak middels fast leire i området og ingen spesielle tiltak er nødvendig på de flate
partiene. Langs søndre del av Verkensravina blir det en del fylling og det anbefales at en
beholder dagens skråningshelning, dvs 1:2 – 1:3. På nordlig del av ravina anbefales det at en
legger inn noe lettere masser i fyllinga sammen med noe utskifting. Det er også ønskelig å
stramme opp skråningen noe på et kort parti for å unngå skråningsutslag helt ned til
ravinebunnen. Det kan oppnås ved å legge inn 2-3 lag jordarmering i de lette massene.
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6 Grunnerverv
I alt 21 eiendommer blir berørt av tiltaket. Av disse er 6 landbrukseiendommer, 13 er
boligeiendommer, en næringseiendom og et forsamlingshus.
For selve gang- og sykkelvegen vil det i utgangspunktet bli stripeerverv på 6 - 7 meter fra
dagens eiendomsgrense langs fylkesvegen, men med tillegg for fyllinger og skjæringer der det
er aktuelt. I forbindelse med omlegging av fylkesvegene og det nye krysset blir det erverv av
areal fra to eiendommer.
Arealer som blir berørt permanent og i anleggsfasen:
Arealtype

Ca. ervervet

Ca. midlertidig

areal i m²

beslag i m²

Dyrka mark

8500

15500

Skog

5700

3800

Boligtomt/hageareal

3800

3500

Næringstomt

4700

3500

Annet

2800

4700

Totalt

25500

31000

7 Framdrift og finansiering
Bygging av gang- og sykkelveg fra Auli til Haga stasjon er et fylkesvegprosjekt som er med i
Akershus fylkes handlingsprogram for sikring av skoleveger 2014-2018, og skal finansieres av
fylkeskommunale midler. Prosjektene som ligger i denne handlingsplanen vil gjennomføres i
henhold til de årlige bevilgningene i fylkets samferdselsbudsjett. Et krav for å få bevilgning er at
det foreligger vedtatt reguleringsplan. I beste fall vil en anta at byggestart kan skje i slutten av
2017. Opprinnelig var strekningen budsjettsammenheng inndelt i to parseller: Betel – Haga og
Betel – Auli, der førstnevte var prioritert høyest. Det kan derfor være en mulighet for at denne
prioriteringen opprettholdes og at gjennomføring av planen blir todelt.
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