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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen, Vegavdeling Oslo skal utarbeide en detaljreguleringsplan for å sikre kollektiv- og sykkeltiltak langs 
Ring 3 mellom Holmenveien og Dalsveien. I reguleringsplanen skal trafikantgruppene (bilister, gående, syklende) 
adskilles. Detaljreguleringen omfatter etablering av sykkelveg med fortau i ny trasé på sørsiden av Ring 3. Deler av 
dagens gang- og sykkeltrasé (Heggelibakken) er adkomstveg til flere av boligene i planområdet.  
I forbindelse med sykkelvegprosjektet, har Multiconsult Norge AS fått i oppdrag å gjennomføre en utredning for 
alternative adkomst løsninger til eiendommer Heggelibakken 83-101, som i dag benytter gang-/sykkelvegen for kjøring 
til og fra eiendommene.  
Formålet med denne forfase-/silingsrapporten er å undersøke mulige alternative adkomstmuligheter og gjennomføre 
en grovsiling av alternativene basert på et sett vurderingskriterier, vekting av de ulike kriteriene og 
konsekvensvurdering av de ulike alternativene. Alternativene som undersøkes er basert på en utredning fra Verkis, 
desember 2017, samt Statens vegvesens dialog med berørte grunneiere. Multiconsult har i tillegg foreslått et alternativ 
D6. Det er avholdt workshop med Statens vegvesen og Multiconsult 20.04.2018, der aktuelle alternativer ble vurdert. 
På grunnlag av grovsilingen, gir rapporten en anbefaling om 3 alternativer for videre planlegging. Disse vil bli detaljert 
i en påfølgende utredningsrapport med tegningsvedlegg. Utredningsrapporten skal gi en anbefaling for valg av 
alternativ til reguleringsplan.  
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1 Innledning 

1.1 Prosjektet 

Statens vegvesen ved Vegavdeling Oslo, skal utarbeide en detaljreguleringsplan for å sikre 

sykkeltiltak langs Ring 3 mellom Holmenveien og Dalsveien. Hensikten med reguleringen er å 

tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport i Oslo. Det skal legges til rette for en oversiktlig og 

sikker trasé for gående og syklende, samt øke framkommeligheten. I reguleringsplanen skal 

trafikantgruppene (bilister, syklende, gående) adskilles. Sykkelvegsystemet som skal bygges må ha 

god trafikksikkerhet og framkommelighet slik at bruken av sykkel som transportmiddel øker. 

Sykkeltraseen har i dag flere kryss, kryssende lokalveger, samt avkjørsler til eiendommene. Det er 

ventet at antall syklister langs Ring 3 kommer til å stige betraktelig de neste årene. Det er derfor stort 

behov for en mer helhetlig trasé med utvidet kapasitet. Dagens gang- og sykkelløsning skal utbedres 

til en 4,0 m bred sykkelveg med 2,5 m bredt fortau. Lenke til Statens vegvesens hovedprosjekt er: 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv150smestad. 

Som følge av hovedprosjektet for sykkeltiltak langs Ring 3, har Statens vegvesen satt i gang en 

utredning av alternative adkomstløsninger til boligene som i dag benytter gang-/sykkelveg for kjøring 

til og fra eiendommene.  

 

Figur 1: Skisse som viser avgrensning av område for tilrettelegging for kollektiv- og sykkeltiltak langs 

Ring 3 (område A, rød stiplet linje) og avgrensning av område for utredning av endrete 

boligadkomster (område B, hvit stiplet linje). Område B er det området som omtales i foreliggende 

rapport. 

Foreliggende rapport er en delutredning i forbindelse med det overordnete prosjektet for sykkeltiltak 

langs Ring 3. Rapporten utreder mulige alternative adkomstløsninger for boligene i Heggelibakken 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv150smestad
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83-101. Det er nødvendig å sikre nye adkomstløsninger for å kunne skille biltrafikk fra gående og 

syklende langs den nye sykkelvegen med fortau.  

 

1.2 Overordnete mål 

Regjeringen har lagt nullvisjonen til grunn for å nå målet om transportsikkerhet. Nullvisjonen er en 

visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Visjonen innebærer at 

transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes slik at det fremmer trafikksikker 

atferd hos trafikantene. Den bygger på at trafikantene, myndighetene og andre aktører har et delt 

ansvar for sikkerheten, og en gjensidig forpliktelse i forhold til hverandre. I praksis betyr dette at 

trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde spillereglene i trafikken og vise aktsomhet. 

Myndighetene på sin side, skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at en enkelt feilhandling ikke 

skal føre til død eller alvorlig skade. 

Et overordnet mål i Stortingsmeldingen nr. 33, Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP), er at veksten 

i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Tilrettelegging 

for trygge gang- og sykkelveger, er en viktig forutsetning for å få til dette.  

Kommuneplan «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn», vedtatt av bystyret 23.09.2015, har samme 

målsetting om at veksten i persontransport skal skje gjennom kollektivtransport, gåing og sykling.  

I Plan for Hovedsykkelveinettet vedtatt av Oslo bystyre i 1999 og plan for sykkelveinettet datert 

14.10.2016, vedtatt 23.05.2018, er strekningen Holmenveien  - Dalsveien en del av sykkelruten langs 

Ring 3. Sykkelruten er en viktig trasé for hverdagssyklister, siden det er viktige målpunker langs Ring 

3. Planen for sykkelveinettet er ikke juridisk bindende. 

Sykkelrute Ring 3 er prioritert i Oslo kommune og Statens vegvesens plan for sykkelvegnett 2025, 

som ble vedtatt 23.05.2018.  

Regjeringen har som mål at transportsystemet skal være universelt utformet. Med universell 

utforming menes «utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 

herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige 

funksjon kan benyttes av flest mulig». Et universelt utformet transportsystem bidrar til økt mobilitet 

for alle. 

 

1.3 Dagens situasjon 

1.3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger langs Heggelibakken, på sørsiden av Ring 3 mellom Holmenveien i øst og 

Dalsveien/Munkengveien i vest.  
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1.3.2 Gjeldende regulering 

 

Figur 2 Utsnitt av gjeldende reguleringsstatus (kilde: Plan- og bygningsetatens Planinnsyn) 

Boligbebyggelsen omfattes av småhusplanen, S-4220, vedtatt 15.03.2016.  

Iht. reguleringsbestemmelsene tillates inntil 24% bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Minste 

tomtestørrelse skal være 600 m². Uteoppholdsarealer skal være minst 200 m² for eneboliger og 300 

m² for tomannsboliger, minst 100 m² pr. boenhet/leilighet der bruksareal (BRA) er lik eller større enn 

55 m² i annen type boligbebyggelse eller minst 50 m² for boenheter mindre enn 55 m² BRA. Felles 

uteoppholdsareal på nordsiden av bebyggelse tillates ikke. Det skal etableres parkeringsplasser iht. 

den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for åpen by. Pr. i dag innebærer dette en 

minimumsdekning på 2 biloppstillingsplasser pr. enebolig eller 1,2 plasser ved fellesparkering. I 

boligkomplekser skal det være minst 0,4 biloppstillingsplasser pr. 1-romsleilighet, 0,8 plasser pr. 2-

roms, 1,1 plass pr. 3-roms og 1,2 biloppstillingsplasser pr. 4-romsleilighet eller større. Nye tiltak skal 

plasseres slik at større trær bevares, dvs. trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over 

terreng.  

Reguleringsplan for Ring 3 er S-2190, vedtatt 05.01.1977. Mye av bebyggelsen mot Heggelibakken 

ligger innenfor byggeforbudssone langs ring 3, vedtatt i denne reguleringsplanen (30 m fra nærmeste 

kjørebanekant). Felles avkjørsel fra Charlotte Andersens vei til boliger i Charlotte Andersens vei 5 og 

7 er også regulert i S-2190.  

Heggelibakken ligger både innenfor regulert vegareal i S-2190, og innenfor regulert gang-/sykkelveg 

iht. S-2438.  

Vegreguleringene/vegformålene har ikke reguleringsbestemmelser.  
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Garasje nordøst på Charlotte Andersens vei 7F-Q ligger innenfor regulert gang-/sykkelveg i S-2438. 

1.3.3 Trafikksituasjon 

Dagens gang- /sykkelveg går langs Heggelibakken. Trafikktellinger viser ifl. Statens vegvesen 520 

syklister i maks-timen i sommerhalvåret. Gang-/sykkelvegen benyttes også som en del av barns 

skoleveg. Barn i området sogner til Vindern skole (1.-7. klasse) og til Ris ungdomsskole.  

Det er flere systemskifter og delvis blandet trafikk langs gang-/sykkelvegen. Dagens løsning har 

adkomstfunksjon til boligbebyggelse i Heggelibakken, og dette skaper farlige situasjoner mellom biler 

og myke trafikanter. Dagens standard er dårlig, og det er et behov for en oppgradering til et mer 

helhetlig system. 

Innenfor planområdet er det vegbruer ved Holmenveien og Smestadtunnelen. De skal bestå som de 

er, og nytt tiltak må tilpasses disse.  

Framføring av planlagt ny sykkelveg med fortau langs strekningen mellom Holmenveien og 

Dalsveien/Munkengveien medfører at 10 eiendommer mister sin nåværende atkomst fra 

Heggelibakken. De aktuelle eiendommene som mister sin nåværende adkomst er Heggelibakken 83-

101 (oddetallsnumre). Boligene er vist med blå strek i nedenstående kartutsnitt. Denne rapporten 

fokuserer på mulige alternative adkomstløsninger.  

 

Figur 3 Eiendommer som mister eksisterende adkomst fra Heggelibakken 

De aktuelle boligene har i hovedsak én boenhet iht. matrikkelen. Heggelibakken 89 er imidlertid 

registrert med 3 boenheter. Det er dermed til sammen 12 boenheter som får endrete 

atkomstforhold som følge av etablering av sykkelveg med fortau.  

Det er ifølge Nasjonal vegdatabase registrert enkelte sykkelulykker i nærområdet, se figur 4.  Langs 

eksisterende gang-/sykkelveg ved Holmenveien er det registrert en dødsulykke i 2003. Dette var en 

ulykke der syklist kjørte inn i bom i kjørebanen. På gang-/sykkelvegen ved Charlotte Andersens vei 7L 

registrert et sammenstøt mellom to sykler i 2001.I krysset Hegelibakken X Tuengveien er det 

registrert 2 sykkelulykker; en pga. hull i vegen, en velt. Ved Heggelibakken 53 er det registrert et 

sammenstøt mellom sykkel og bil i 2012. 5 ulykker med sykkel og bil er registrert ved 

Solskinnskroken.  

De fleste ulykkene har skjedd omkring rushtid. Med unntak av dødsulykken, har ulykkene medført 

lettere skader.  



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 1 Innledning 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 9 av 97 

 

Figur 4 Utsnitt av Nasjonal Vegdatabase. Grønne prikker markerer sykkelulykker.  

1.3.4 Bebyggelse 

På sørsiden av Heggelibakken ligger boliger med hager. Bebyggelsen er i hovedsak 

småhusbebyggelse. Mot Heggelibakken ligger noen eldre villaer i nr. 83, 89 og 97, samt i Charlotte 

Andersens vei 7L. Bebyggelsen i Charlotte Andersens vei 7F-Q er flermannsboliger (10 seksjoner). På 

øvrige eiendommer er det ifølge matrikkelen kun registrert én boenhet, med unntak av 

Heggelibakken 89, som er registrert med 3 seksjoner.  

De fleste eiendommer har parkering på egen grunn eller fellesareal, enten på terreng eller i 

garasje/carport. Noen eiendommer har tinglyst rett til parkering på naboeiendom, herunder 

Heggelibakken 99 og 101.  

Krav til biloppstillingsplasser framgår av småhusplanen, som igjen viser til parkeringsnormene for 

Oslo, ytre by. Charlotte Andersens vei 7 L og F-Q har noen flere biloppstillingsplasser enn 

minimumsnormen tilsier. Det er derfor i noen grad mulig å redusere antall biloppstillingsplasser og 

likevel kunne oppfylle parkeringsnormen. Eksakt antall er vanskelig å oppgi, da vi ikke er kjent med 

leilighetssammensetningen i Charlotte Andersens vei 7F-Q. Vi har imidlertid forutsatt at det er mulig 

å legge en adkomstveg over parkeringsplassen ved Charlotte Andersens vei 7L uten å måtte redusere 

antall parkeringsplasser i en slik grad at det vil kreve innløsing av boligeiendommer. 
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1.3.5 Terreng og vegetasjon 

Det er endel beplantning i hagene, og stor grad av hekker mot Heggelibakken, men også betydelige 

arealer avsatt til parkering, særlig ved Heggelibakken 89, 97 og Charlotte Andersens vei 7 F-Q. 

Terrenget stiger mot vest. Det er dessuten et lavbrekk i terrenget i øst-vest-retning gjennom 

småhusområdet.  

Heggelibakken er adskilt med mur og støyskjerm mot Ring 3. Det er trange forhold i området der ny 

sykkelveg med fortau skal etableres, med i hovedsak ca. 5,5 m avstand mellom eiendomsgrense til 

tilliggende boliger og mur med støyskjerm mot Ring 3. 

Ifølge kart på naturbase.no er det registrert hule eiker på Charlotte Andersens vei 7L og mellom 

Charlotte Andersens vei 9B, 9C og Heggelibakken 101 (brun skravur i kart, figur 5). Dette stemmer 

også overens med kartlegging av verdifull vegetasjon og fremmede arter i området utført ifm. 

tidligere utredningsarbeid i 2017. 

 

Hule eiker er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, og omfattet av en egen forskrift. 

Inngrep som berører hule eiker krever dispensasjon etter naturmangfoldloven. 

Ifølge faktaark på naturbase.no vurderes eika på Charlotte Andersens vei 7L som lokalt viktig (C-

verdi) som følge av eiketreets noe begrensede størrelse og manglende elementer som synlig 

hulldannelse, grov sprekkebark og skyggefull plassering. Noe dødved i kronen trekker verdien litt 

opp.  

Figur 5 Utsnitt av naturbase.no 
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Eika ved Charlotte Andersens vei 9B/C vurderes ifølge faktaark på naturbase.no som viktig (B-verdi) 

som følge av eiketreets størrelse og begynnende grove sprekkebark. Manglende grov dødved og 

hulhet trekker verdien ned, og B-verdien ansees som svak. 

Blå liste, kart over historiske elve- og 

bekkeløpviser historisk bekk gjennom 

området (rød stipla linje i nedenstående 

kart). Bekkeløpet sammenfaller med 

lavbrekket i terrenget gjennom området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Utsnitt av kart Blå liste (kilde: 

Miljøforeningen Akerselvas Venner) 

 

Det er en politisk målsetting om gjenåpning av elver og bekker. Bakgrunnen for dette er 

Kommunedelplanen, Byøkologisk program, Grøntplanen. Temakart til Grøntplanen viser likevel ingen 

planer for gjenåpning av den historiske bekken gjennom dette området (ref. kart. 4.4).  

 

1.3.6 Kulturminneinteresser 

Eiendommene Charlotte Andersens vei 5A, 7C og 9 er oppført på Byantikvarens Gule liste.  

 
Figur 6 Utsnitt fra Gul liste (kilde: http://riksantikvaren.maps.arcgis.com) 
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Eiendommene har høy historisk, arkitektonisk, identitets- og miljøskapende bevaringsverdi som del 

av et helhetlig miljø fra perioden 1910-1920. Lokalitetene inngår i et lite bygningsmiljø av fire villaer 

på rekke som er oppført som ett samlet boligprosjekt, hvorav disse tre har klare bygningsmessige og 

miljømessige kvaliteter. 

Statens vegvesen har vært i kontakt med Byantikvaren for å få en vurdering på mulige 

bevaringsinteresser knyttet til bebyggelse mot Heggelibakken, som berøres av etablering av foreslått 

sykkelveg med fortau langs Ring 3. Byantikvaren skriver i brev datert 09.05.2017 at ingen av 

bygningene innenfor tiltaksområdet vurderes å ha høy nok kulturminneverdi for oppføring på Gul 

liste. Byantikvaren vil derfor ikke motsette seg sykkeltraseen slik den foreløpig er skissert.  

1.4 Vurdering av mulige alternative adkomstveger 

Som en følge av Statens vegvesens krav om at bilister, syklister og gående skal adskilles i 

reguleringsplanen for ny sykkelvegløsning, mister 10 eiendommer/12 boenheter sin eksisterende 

atkomst fra Heggelibakken.  

Multiconsult Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere alternative muligheter for 

atkomstløsninger. Denne rapporten er en egen delutredning til sykkelveg-prosjektet, og går gjennom 

26 alternative adkomstmuligheter. Alternativene som vurderes er basert på en utredning fra Verkis, 

desember 2017. Multiconsult Norge AS har i tillegg utarbeidet et alternativ D6, som er en forkortet 

variant av Verkis’ sitt gjennomkjøringsalternativ C2.  

 

Figur 7 Skjematisk sammenstilling av Verkis’ sine alternativer for adkomstløsninger 

 

Hensikten med foreliggende forfase-/silingsrapport er å foreta en grovsiling av de identifiserte 

løsningsalternativene. I rapporten vurderes alle identifiserte alternative løsningsforslag i henhold til 

et sett av kriterier (omtales nærmere i kap. 2 Metode). Rapporten skal komme fram til en anbefaling 

av 3-5 alternativer for videre planlegging og detaljering. 

Neste steg vil være en utredningsrapport for de anbefalte alternativene, med en anbefaling av 

alternativ for reguleringsplan.  
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2 Metode 

2.1 Grunnlagsmateriale 

Utredningen er basert på en tidligere utredning fra Verkis, fra desember 2017. I forbindelse med 

utredningen gjorde Verkis en innsamling av grunnlagsdata, gjennomførte befaring og visuell analyse 

av området. Befaringen ble gjennomført 19.og 21.08.2017.  

Statens vegvesen avholdt møter og befaringer med grunneiere som blir berørt av inngrep som følge 

av ny sykkelveg med fortau og de som mister dagens adkomstløsning våren og sommeren 2017. Det 

ble tatt bilder og skrevet referater fra befaringer/møter.  

Det ble avholdt en workshop med deltakere fra Oslo kommune v/ Bymiljøetaten, Plan- og 

bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten, Statens vegvesen og Verkis 21.08.2017.  I workshopen ble 

alternative atkomstveger skissert.  

 

2.2 Overordnete føringer for utforming av løsninger 

Utforming av valgte løsninger på offentlig veg/anlegg må tilfredsstille krav i Statens vegvesens 

håndbøker og veiledere: 

- N100 Veg- og gateutforming (2013) 

- V122 Sykkelhåndboka, (2013) 

- V129 Universell utforming av veger og gater (2011) 

Valg av vegklasse utføres iht. håndbok N100 Veg- og gateutforming. Vegklasse A1 gjelder for 

adkomstveger i boligområder med fartsgrense 30 km/t. Vegklasse A1 forutsettes derfor benyttet på 

atkomstvegene.  

 

2.3 Arbeidsprosess  

Alternativer som vurderes er i hovedsak alternativene som kom fram ifm. Verkis sitt 

utredningsarbeid. Alternativer ble da skissert i samarbeid med Statens vegvesen og Oslo kommune. 

Multiconsult har i tillegg supplert med et alternativ D6, som en forkortet variant av Verkis’ sitt 

gjennomkjøringsalternativ C2.  

Alle alternativer er skissert opp med utgangspunkt i framkommelighet for «liten lastebil (LL).  

I samråd med Statens vegvesen har Multiconsult utarbeidet et sett av kriterier, vekting av disse og 

konsekvensskala som de ulike alternativene skal vurderes etter.  

Alle alternativer vurderes opp mot 0-alternativet, som er definert som videreføring av dagens 

adkomstsituasjon med blandet trafikk på ny sykkelveg med fortau fram til boligene i Heggelibakken 

83-101. Dette betyr at 0-alternativet både er et sammenligningsalternativ og et utredningsalternativ 

for en mulig framtidig adkomstløsning. 

Vurdering av de ulike alternativer ble gjort i en workshop 20.04.2018, der relevante fagpersoner fra 

Multiconsult og Statens vegvesen deltok.   

Resultatene fra vurderingene av alternativene er samlet i kap. 3.  
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Grovsilingsrapporten anbefaler alternativer som bør utredes videre. Disse vil bli detaljert og vurdert i 

en påfølgende utredningsrapport. Utredningsrapporten skal gi en anbefaling av ett alternativ for 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan.  

 

2.4 Kriterier for vurdering av konsekvenser  

2.4.1 Vurderingskriterier og vekting 

For å kunne vurdere og rangere de forskjellige alternativene er det satt opp et sett kriterier for 

bedømming av grad av betydning/konsekvens ved de ulike løsningene. 

I de etterfølgende avsnittene er det gitt en beskrivelse av hva som ligger inne i vurderingene for hvert 

kriterium. 

Kriteriene er også vektet, dvs. at det er gjort en vurdering av viktigheten av de enkelte kriteriene på 

en skala fra 1-4. Det gis også en beskrivelse av hvilke vurderinger som ligger bak valgt vekting for de 

forskjellige kriteriene. 

Ved vurdering av konsekvens er de nye alternativene målt opp mot 0-alternativet, som er en 

videreføring av dagens adkomstløsning med blandet trafikk der biler har adkomst fra ny sykkelveg 

med fortau til boligene i Heggelibakken 83-101. 

 

Trafikksikkerhet, tilkobling til vegsystem 

I dag skjer adkomsten til de aktuelle eiendommene via eksisterende gang- og sykkelveg langs Ring 3. 

Dette anses som en uakseptabel løsning i forhold til trafikksikkerhet når det nå skal gjøres 

trafikksikkerhets- og framkommelighetstiltak langs Ring 3. Dette er den utløsende faktoren for hele 

prosjektet med å finne alternative adkomster til eiendommene. 

I vurderingene av alternativer er det trafikksikkerhet knyttet til tilkobling til eksisterende/offentlig 

vegnett som er vektlagt. Dvs. at det er forhold som geometrisk utforming, sikt, trafikkmengde på 

tilstøtende veg osv. som er vurdert. 

I og med at trafikksikkerhet er det kriteriet som egentlig har utløst hele prosjektet er dette kriteriet 

gitt høyeste vekt; 4. 

 

Kostnader (etablering) 

Under dette kriteriet er det vurdert hvilke etableringskostnader alternativene vil medføre. I 

kostnader er medregnet selve anleggskostnaden for å etablere adkomst samt kostnader knyttet til 

eventuell riving av hus/innløsing av eiendom samt kostnader til uthus/garasje/terrasse. 

Konsekvensskalaen benyttes på følgende måte:  

Kostnader < 5 mill kr. gir -1 

Kostnader 5-20 mill kr. gir -2 

Kostnader >20 mill kr. gir -3 

Kostnader kan ikke gis positiv konsekvens. 
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Kostnader vil i de aller fleste tilfeller tillegges vesentlig vekt. Det vil f.eks. stort sett være slik at der to 

alternativer som ellers kommer likt ut, men der det ene er billigere enn det andre, vil det billigste 

velges. Kostnader anses derfor å måtte gis vekt 3. 

 

Riving bolig 

Under dette kriteriet er det selve ulempen ved at en bebodd bolig må rives, som er vurdert. Dvs. at 

det er den mer følelsesmessige siden ved å miste boligen i tillegg til de praktiske ulempene knyttet til 

dette som er vurdert. Rene kostnader er ikke med her. 

Til grunn for vurderingene legges antall godkjente boenheter i matrikkelen. 

Konsekvensskalaen benyttes på følgende måte:  

Riving av 1 boenhet gir -1  

Riving av 1-3 boenheter gir -2  

Riving av flere enn over 3 boenheter gir -3.   

Riving av bolig kan ikke gis positiv konsekvens.  

Det er ansett som en så vesentlig ulempe å miste boligen at dette er gitt vekt 3. 

 

Fremkommelighet/geometri 

Under dette kriteriet er det først og fremst lagt vekt på den fysiske utformingen av adkomstene. Det 

er vurdert hvordan horisontal- og vertikalgeometri vil påvirke fremkommeligheten for mindre biler 

(personbiler) generelt og større biler (varetransport, flyttebil, evt. søppelbil) spesielt. 

Fremkommeligheten på ny adkomst må regnes som et viktig kriterium. Prosjektets hovedformål er at 

det skal anlegges ny adkomst. Kriteriet er derfor gitt vekt 2.  

 

Verneverdier 

Under dette kriteriet er eventuelle konsekvenser for naturverdier og kulturverdier vurdert. Det 

foreligger registreringer over verneverdige elementer i området, og betydning/konsekvens er vurdert 

ut fra om noen av disse verdiene berøres. Der et alternativ i utgangspunktet ikke berører et 

verneverdig element direkte, men har nærføring til dette, er det i vurderingen tatt med at eventuell 

optimalisering/justering av alternativet i en senere fase kan være vanskelig. Dvs. at også nærføring til 

et verneverdig element kan gi en negativ konsekvens for et alternativ. 

Vern av verdifulle natur- og kulturminner bedømmes i de fleste sammenhenger som viktig, og 

eventuelle inngrep må anses som alvorlig. Kriteriet er derfor gitt vekt 2. 

I «Småhusplanen» (S-4220) er trær som har en stammeomkrets på minst 90 cm 1 m over bakken 

ansett som bevaringsverdige. Dette er ikke vurdert i forbindelse med grovsilingen, men vil bli 

nærmere kartlagt i neste fase når man vurderer utvalgte alternativer med detaljert.   

 

Arealbeslag  

Med arealbeslag menes konkret den grunnen etablering av ny adkomst vil trenge. Dette kan gjelde 

ulike arealtyper med ulik verdi. Ved bedømmelse av betydning/konsekvens er det derfor sett på om 

arealet f.eks. er en viktig del av uteoppholdsareal med gunstig beliggenhet på syd- eller vestsiden av 
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tomta, eller om det har en mindre gunstig beliggenhet i forhold til brukbarhet til opphold. Under 

dette kriteriet er det også vurdert om ny adkomst kan innebære at eksisterende parkeringsplasser 

må flyttes.  Det er også foretatt vurderinger av antall berørte eiendommer, og om det må 

beslaglegges areal kun fra eiendommer som blir direkte berørt, altså eiendommer som må ha ny 

adkomst, eller om det må tas areal fra eiendommer som ikke trenger ny adkomst. Det siste antas å 

være mest konfliktfylt. 

Arealbeslaget knyttet til utvidelse ifm. ny sykkelveg med fortau tas ikke med i vurderingen, da 

beslaget er likt i samtlige alternativer.  

Til grunn for vurderingene legges antall godkjente boenheter i matrikkelen. 

Kriteriet er beheftet med usikkerhet, og er derfor gitt vekt 2. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse 

Det er her vurdert i hvilken grad riving av mindre, sekundære hus/konstruksjoner vil innebære 

ulempe for eierne. Det er bl.a. vurdert om anlegg som må rives vil kunne erstattes ved at det bygges 

nytt et annet sted på eiendommen, og i hvilken grad den nye plasseringen eventuelt medfører 

ulemper. 

I enkelt tilfeller vil et atkomstalternativ kunne medføre at parkeringsmuligheter for boliger må 

fjernes, uten å kunne erstattes. Dette bedømmes i så fall som en vesentlig konsekvens. Dersom 

parkeringsmuligheter ikke kan erstattes, slik at reguleringsplanens krav til antall biloppstillingsplasser 

oppfylles, kan dette innebære at bolig må innløses. Atkomstløsningene er ikke detaljert, og det vil 

være noe usikkerhet knyttet til denne problemstillingen i forbindelse med grovsilingen. 

Til grunn for vurderingene legges antall godkjente boenheter i matrikkelen. 

Riving av garasje/uthus/terrasse anses som en mindre grunnleggende ulempe enn f.eks. riving av 

bolig, og er derfor gitt vekt 1. 

 

Landskap 

Kriteriet innebærer en overordnet vurdering av området sett fra omgivelsene.  

Området som skal vurderes er tett bebygget med boliger, og lite eller intet av det opprinnelige 

landskapet er bevart. Det er mye vegetasjon, men mesteparten av denne er «hagevegetasjon» som 

kan flyttes eller erstattes i løpet av forholdsvis kort tid. Det vil kun være lokalt at anleggelse av ny 

adkomst vil kunne ha innvirkning på landskapet i området. I en mer overordnet betraktning vil 

mindre inngrep i området neppe ha stor betydning. 

Gjennom boligområdet går en flomveg langs et historisk bekkeløp. Flomvegen som landskapsrom 

vurderes som en del av landskapskriteriet.  

Det finnes også noen store og verdifulle trær i området, men vurderingen av eventuelle 

konsekvenser for disse er med under kriteriet «Verneverdier». 

Landskapsarkitektur mht. geometri og tilpasning av adkomstveg til terreng/eksisterende situasjon, 

vurderes innenfor kriteriet Framkommelighet/veggeometri.  

Kriteriet landskap er gitt vekt 1. 
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2.4.2 Vurderingsskjema 

Det er laget et vurderingsskjema der det for hvert alternativ legges inn vurdering av konsekvens for 

hvert av de kriteriene som er beskrevet over. Skjemaet har en skala fra -3 til + 3 og i ytre, høyre 

kolonne kommer det frem et tall som er produktet av vekttallet for det enkelte kriteriet og grad av 

konsekvens (mellom -3 og +3). Nederst til høyre får man et tall som beskriver summen av 

konsekvenser. Høyt tall innebærer liten grad av konflikt/konsekvens og bra løsninger, lavt tall det 

motsatte. 

 

Tabell 1 Eksempel på vurderingsskjema 

Kriterium for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4         

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3            

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3            

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2            

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2            

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2            

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1               

Landskap (topografi, vegetasjon) 1                

Poengsum    

 

 

3 Vurdering av alternativer 

3.1 Gruppering av alternativene 

Alternativene som vurderes er dels utformet som blindveger, dels som gjennomkjøringsveger. Nye 

adkomstveger kan kobles til Heggelibakken og/eller Charlotte Andersens vei.  
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Alternativene er gruppert etter hvilke veger adkomstalternativet kobler seg til. Deretter er 

alternativene sortert på gjennomkjøring eller blindveg.  

0-alternativet er definert som en videreføring av dagens situasjon med blandet trafikk der biler har 

adkomst fra ny sykkelveg med fortau.  

 Adkomstveger langs ny sykkelveg med fortau 
o Gjennomkjøring (Gruppe  A) 
o Blindveger  (Gruppe  B) 

 Adkomstveger med tilkobling fra Charlotte Andersens vei 
o Gjennomkjøring (Gruppe  C) 
o Blindveger  (Gruppe  D) 

 Adkomstveger med tilkobling fra både Heggelibakken og Charlotte Andersens vei 
o Gjennomkjøring (Gruppe  E) 
o Blindveger  (Gruppe  F) 

 Adkomstveger parallelt med ny sykkelveg  
o Blindveger  (Gruppe  G) 

 Adkomstveg på sykkelveg med fortau 
(0-alternativet) 
 
 

3.2 Gruppe A: Gjennomkjøring langs ny sykkelveg med fortau 

3.2.1 Alternativ A1 

Skisse 

 

Figur 8 Skisse av alternativ A1  
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet er en gjennomkjøring mellom Heggelibakken og Charlotte Andersens vei. Tilknytningen 

til omkringliggende vegnett er ved Heggelibakken 81 og mellom Charlotte Andersens vei 7F-Q og R. 

Alternativet medfører at boligene i Heggelibakken 89 og 97 må rives. Garasjer mellom Heggelibakken 

81 og 79 må flyttes. Deler av garasjene på Heggelibakken 97 må rives. Ny atkomstveg over Charlotte 

Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

Vurderingsskjema 

Tabell 2 Vurdering av alternativ A1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X              -9  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 3 X               -9 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2       X         0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2       X        0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X            -2 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1       X       0 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1       X         0 

Poengsum  -8 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ A1 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene. Adkomstvegen inn til Charlotte 

Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m bredde. Vegen har god standard. 

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk.  
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Kostnader (sum -9 poeng): 

To bolighus må rives, med til sammen 4 boenheter. Kostnader i alternativ A1 er kostnader knyttet til 

riving av hus i Heggelibakken 89 og 97, samt kostnad knyttet til lengde på ny adkomstveg. Kostnader 

vil være høyere enn 20 mill kr.  

 

Riving bolig (sum -9 poeng): 

Omfattende endringer, berører 2 boliger med til sammen 4 boenheter.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

Alternativ A1 gir mulighet for gjennomkjøring, slik at søppelbiler, vareleveringer, flyttebiler etc. 

slipper å snu.  

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ A1 fin, fremkommeligheten 

er god.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Siden bolig og garasje i Heggelibakken 97 må rives, vil det være mulig å justere veggeometrien slik at 

konflikt med hul eik på Charlotte Andersens vei 7L unngås.  

 

Arealbeslag (sum -2 poeng):  

Flere garasjer/parkeringsplasser må flyttes. Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til 

nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av 

framføring av ny sykkelveg med fortau. Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over 

manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan 

opprettholdes. Parkeringsplasser kan ev. også flyttes til Heggelibakken 97 der bolig og garasje må 

rives. En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning 

kunne lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og 85-87. 

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Garasjen til Heggelibakken 97 må rives, men dette har ingen betydning siden man også må ta 

boligen. Alternativ A1 medfører ellers ingen riving av uthus/garasje/terrasse e.l., som ikke kan 

erstattes annet sted. 

 

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ A1 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  
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3.2.2 Alternativ A2 

Skisse 

 

Figur 9 Skisse av alternativ A2  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet er en gjennomkjøring mellom Heggelibakken og Charlotte Andersens vei, med en 

linjeføring lagt noe lenger sør enn alternativ A1. Tilknytningen til omkringliggende vegnett er ved 

Heggelibakken 81 og mellom Charlotte Andersens vei 7 F-Q og R. Alternativet medfører at boligene i 

Heggelibakken 91 og 99, samt Charlotte Andersens vei 7L må rives. Ny atkomstveg over Charlotte 

Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes. Garasjer mellom Heggelibakken 81 og 79 må flyttes. 
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Vurderingsskjema 

Tabell 3 Vurdering av alternativ A2  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X              -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3  X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2        X        0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2        X        0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2      X          -2 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1       X        0 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1        X       0  

Poengsum    -5 

 

Nærmere forklaring av vurderingen 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ A2 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene. Adkomstvegen inn til Charlotte 

Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m bredde. Vegen har god standard. 

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

Tre eneboliger må rives.  Kostnader i alternativ A2 er kostnader knyttet til riving av hus i 

Heggelibakken 91 og 99, samt Charlotte Andersens vei 7L, samt kostnad knyttet til lengde på ny 

adkomstveg. Kostnader vil være høyere enn 20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

3 eneboliger, til sammen 3 boenheter, må rives.  
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Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ A2 fin, fremkommeligheten 

er god. Alternativ A2 gir mulighet for gjennomkjøring, slik at søppelbiler, vareleveringer, flyttebiler 

etc. slipper å snu.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Alternativ A2 har ingen konflikter med registrerte verneverdier. Ny adkomstveg er lagt noe lenger sør 

enn alternativ A1. Dette gjør det mulig å unngå konflikt med registrert hul eik på Charlotte Andersens 

vei 7L.  

 

Arealbeslag (sum -2 poeng): 

Når boliger rives, er det lite arealbeslag som gjenstår. Arealbeslagene som må gjøres omfatter i 

hovedsak eiendommene der boliger uansett rives.   

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau.  

Eksisterende parkeringsplasser og garasje nordøst på Charlotte Andersens vei 7F-Q forutsettes 

opprettholdt. Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes. Parkeringsplasser 

kan ev. også relokaliseres lenger vest, på nr. 7L, der bolig må rives. 

Ny adkomstveg fra øst gir noe inngrep hagearealet til flermannsboligene i Charlotte Andersens vei 7 

F-Q. Arealet vil imidlertid kunne erstattes av noe areal fra eneboligtomta i 7L, der huset må rives. 

Totalt vurderes konsekvensene for flermannsboligene å være mindre vesentlige.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og 85-87. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Alternativ A2 medfører ingen riving av uthus/garasje/terrasse e.l., som ikke kan erstattes annet sted. 

Garasje mellom Heggelibakken 79 og 81 må flyttes.  

 

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ A2 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten større inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  

 

  



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 3 Vurdering av alternativer 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 24 av 97 

3.3 Gruppe B: Blindveger langs ny sykkelveg med fortau 

 

3.3.1 Alternativ B1 

Skisse 

 

Figur 10 Skisse av alternativ B1  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81 og en innkjøring fra felles avkjørsel 

til Charlotte Andersens vei 5 og 7. Alternativet medfører at boligen i Heggelibakken 97 må rives. 

Garasjer mellom Heggelibakken 81 og 79, samt garasje på Heggelibakken 97 må flyttes for å føre 

fram nye adkomster. Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q og L føres over 

manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i hovedsak kan 

opprettholdes. 
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Vurderingsskjema 

Tabell 4 Vurdering av alternativ B1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4       X 12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X      -6 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 3   X     -3 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X    0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2    X    0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X     -2 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1    X    0 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X    0 

Poengsum 1 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ B1 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m 

bredde. Vegen har god standard. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten 

kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -6 poeng): 

Én enebolig må rives. Kostnader i alternativ A1 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 

97, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger. Kostnader antas å være i størrelsesorden 5-

20 mill. kr.  
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Riving bolig (sum -3 poeng): 

Én bolig med én boenhet, Heggelibakken 97, må rives.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ B1 fin, fremkommeligheten 

er god. Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler 

og ev. søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Siden bolig og garasje i Heggelibakken 97 må rives, vil det være mulig å justere veggeometrien slik at 

konflikt med hul eik på Charlotte Andersens vei 7L unngås.  

 

Arealbeslag (sum -2 poeng): 

Mange garasjer/parkeringsplasser må flyttes. Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til 

nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av 

framføring av ny sykkelveg med fortau. Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over 

manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan 

opprettholdes. Parkeringsplasser kan ev. også relokaliseres på Heggelibakken 97 der bolig og garasje 

må rives. 

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og over Charlotte 

Andersens vei 7L.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Del av garasje i Heggelibakken 97 må rives, men dette har ingen betydning siden man også må ta 

boligen. Alternativ B1 medfører ellers ingen riving av uthus/garasje/terrasse e.l., som ikke kan 

erstattes annet sted. 

 

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ B1 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  
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3.3.2 Alternativ B2 

Skisse 

 

Figur 11 Skisse av alternativ B2  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81 og en innkjøring fra Charlotte 

Andersens vei 7. Alternativet medfører at bolig i Heggelibakken 91 må rives. Garasje mellom 

Heggelibakken 81 og 79, samt garasje på Heggelibakken 97 må flyttes for å føre fram nye adkomster. 

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

  



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 3 Vurdering av alternativer 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 28 av 97 

Vurderingsskjema 

Tabell 5 Vurdering av alternativ B2 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3    X           -6  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3      X          -3 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2        X        0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2     X          -2  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2      X          -2 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      X          -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1      X          -1 

Poengsum  -3 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ B2 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m 

bredde. Vegen har god standard.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -6 poeng): 

Én enebolig må rives. Kostnader i alternativ B2 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 

91 og ombygging av fasade mot nr. 93, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger. 

Kostnader antas å være i størrelsesorden 5-20 mill.kr.  
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Riving bolig (sum -3 poeng): 

Én bolig med én boenhet, Heggelibakken 91, må rives.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ B2 fin, fremkommeligheten 

er god. Ingen mulighet for gjennomkjøring, men større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig.  

 

Arealbeslag (sum -2 poeng): 

Flere garasjer/parkeringsplasser må flyttes eller fjernes.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-87 og over Charlotte 

Andersens vei 7L. 

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

 

 Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Del av garasje på Heggelibakken 97 må fjernes. Garasje på Heggelibakken 97 vil være vanskelig å 

erstatte i alternativ B2. Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag.  

 

Landskap (sum -1 poeng): 

Alternativ B2 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  

 

 



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 3 Vurdering av alternativer 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 30 av 97 

3.3.3 Alternativ B3 

Skisse 

 

Figur 12 Skisse av alternativ B3  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81 og en innkjøring fra Charlotte 

Andersens vei mellom nr. 7 F-Q og R. Ingen boliger må i utgangspunktet rives. Garasjer mellom 

Heggelibakken 81 og 79, samt garasje på Heggelibakken 97 må flyttes. Ny atkomstveg over Charlotte 

Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 6 Vurdering av alternativ B3 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X   12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3      X          -3 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       X        0  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X           -2 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2     X          -2 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X             -6  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X           -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1     X           -1 

Poengsum  -3 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum -12 poeng): 

Alternativ B3 har ingen noen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m 

bredde. Vegen har god standard.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -3 poeng): 

Kostnader i alternativ B3 er knyttet til flytting av garasje mellom Heggelibakken 79 og 81, samt riving 

av garasje i Heggelibakken 97. I tillegg kommer kostnader knyttet til lengde på nye adkomstveger. 

Kostnader vil være lavere enn 5 mill. kr.  
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Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger må i utgangspunktet rives, men arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 

kan likevel bli så omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan 

bety at den ene eller begge boligene må innløses. Denne usikkerheten omtales imidlertid under 

«Arealbeslag».  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Dårligere fremkommelighet da vegen snirkler seg rundt eiendommer og hus. Mange svinger. Det vil 

være snumulighet for f. eks. varebil inne på eiendommer ved enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig. 

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere garasjer/parkeringsplasser må flyttes eller fjernes. Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 

kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende boliger med garasjeanlegg må innløses 

som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 

og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne lokaliseres på østsiden av nr. 83. Ny atkomstveg 

over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-95, samt over 

Charlotte Andersens vei 7L. 

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

I tillegg er det flere eiendommer som blir påvirket som i utgangspunktet ikke berøres av flytting av 

adkomst. Dette gjelder spesielt Charlotte Andersens vei 7L, 11 E, 11F, 11G og 11H.  

Ny adkomstløsning tar mye av de vestvendte hagene til Heggelibakken 93 og 95. Framføring av ny 

adkomstveg fra vest kan medføre at arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 kan bli så 

omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan bety at boligen i 

nr. 95 må innløses. I så fall vil nr. 93 kunne få erstatningsareal fra den innløste eiendommen. Det er 

betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av arealbeslaget, og ev. behovet for å innløse en eller flere 

boliger. Dette er gjenspeilet i vurderingen av konsekvensene av alternativ B3.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Del av garasje på Heggelibakken 97 må fjernes. Garasjen vil være vanskelig å erstatte i alternativ B3. 
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Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -1 poeng): 

For å etablere veg rundt Heggelibakken 95 kreves det inngrep i terrenget som lokalt kan virke uheldig 

ift. eksisterende karakteristiske terrengformer.  

 

3.3.4 Alternativ B4 

Skisse 

 

Figur 13 Skisse av alternativ B4 

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81 og en innkjøring mellom Charlotte 

Andersens vei 7 F-Q og R. Alternativet medfører at boligen i Heggelibakken 89 må rives. Garasje 

mellom Heggelibakken 81 og 79, samt garasjer på Heggelibakken 89 og 97 må flyttes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 7 Vurdering av alternativ B4 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X            -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2       X         0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2      X         -2  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X             -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X           -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1       X        0  

Poengsum  -10 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ B4 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m bredde. 

Vegen har god standard.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

Kostnader i alternativ B4 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 89, samt kostnad 

knyttet til etablering av nye adkomstveger. Kostnadene vil være høyre enn 20 mill. kr. Konsekvensen 

med hensyn til kostnader er derfor vurdert som maksimalt negative.  
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Riving bolig (sum -6 poeng): 

Boligen i Heggelibakken 89 må rives. Denne har 3 boenheter. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ B4 fin, fremkommeligheten 

er god. Ingen mulighet for gjennomkjøring, men større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig. 

 

Arealbeslag (sum -4 poeng):  

Mange garasjer/parkeringsplasser må flyttes. Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til 

nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av 

framføring av ny sykkelveg med fortau. En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må 

flyttes. Denne vil med ny løsning kunne lokaliseres på østsiden av nr. 83. Ny atkomstveg over 

Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-87, samt over 

Charlotte Andersens vei 7L. 

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Del av garasje på Heggelibakken 97 må fjernes. Garasjen vil være vanskelig å erstatte i alternativ B4. 

Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag.  

  

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ B4 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  
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3.3.5 Alternativ B5 

Skisse 

 

Figur 14 Skisse av alternativ B5 

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81 og en innkjøring mellom Charlotte 

Andersens vei 7 F-Q og R. Alternativet medfører at boligene i Heggelibakken 99 og Charlotte 

Andersens vei 7L må rives. Garasjer mellom Heggelibakken 81 og 79 må flyttes. For å sikre 

tilfredsstillende atkomst til Heggelibakken 97, må det etableres stikkveg. Stikkvegen medfører at en 

garasje rives.   
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Vurderingsskjema 

Tabell 8 Vurdering av alternativ B5 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X              -9  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X           -6  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2     X           -2 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2       X        0  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2     X           -2 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1        X        0 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1        X        0 

Poengsum  -7 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ B5 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m bredde. 

Vegen har god standard.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

To bolighus må rives, med til sammen 2 boenheter. Kostnader i alternativ B5 er kostnader knyttet til 

riving av hus i Heggelibakken 99 og Charlotte Andersens vei 7L, samt kostnad knyttet til lengde på 

nye adkomstveger. Kostnadene vil være høyere enn 20 mill. kr. Konsekvensen med hensyn til 

kostnader er derfor vurdert som maksimalt negative. 
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Riving bolig (sum -6 poeng): 

To boliger med til sammen to boenheter, i Heggelibakken 99 og Charlotte Andersens vei 7L, må rives.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Fremkommeligheten er god. Det må gjøres noen tilpasninger av adkomster med hensyn til 

høydeforskjeller. Det må etableres en egen stikkveg inn til Heggelibakken 97 fra Charlotte Andersens 

vei 7L for å unngå for bratt atkomst til eiendommen. Konsekvensen er derfor vurdert som noe mer 

negativ enn øvrige B-alternativer.  

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men større biler som varebiler, flyttebiler og ev. søppelbiler kan 

snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Ny adkomstveg over Charlotte Andersens vei 7L er lagt noe lenger sør for den hule eika. Alternativ B5 

har derfor ingen konflikt med registrerte naturverdier.  

 

Arealbeslag (sum -2 poeng): 

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

Eksisterende parkeringsplasser og garasje nordøst på Charlotte Andersens vei 7 F-Q kan 

opprettholdes. Ev. kan noen plasser erstattes på eiendommen 7L, der boligen må rives.  

Ny adkomstveg fra øst gir noe inngrep hagearealet til flermannsboligene i Charlotte Andersens vei 7 

F-Q. Arealet vil imidlertid kunne erstattes av noe areal fra eneboligtomta i 7L, der huset må rives. 

Totalt vurderes konsekvensene for flermannsboligene å være mindre vesentlige.  

Heggelibakken 101 vil få en bedre adkomst enn i dagens situasjon, da man kan kjøre helt fram til 

huset og unngå trapper. Dersom eier kjøper noe tilleggsareal av Heggelibakken 99, som rives, ligger 

det til rette for at det kan oppføres garasje og bod på eiendommen. Dagens løsning med garasje og 

bod på Heggelibakken 97 kan ev. videreføres. Hagearealet til Heggelibakken 101 vil kunne økes 

dersom eier er interessert i å kjøpe noe tilleggsareal fra nr. 99.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

En del av garasjen på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny stikkveg til eiendommen, men 

dette har liten betydning siden man må rive boligen i nr. 99, som har parkeringsplasser på nr. 97. 

Konsekvensen for dette temaet vurderes å ubetydelig. Garasjer som kan flyttes er omtalt under 

Arealbeslag.  
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Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ B5 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Nye adkomstveger vil kunne 

tilpasses terrenget. Topografien medfører at veglinjen kan legges uten vesentlige inngrep som 

støttemurer/fyllinger etc.  

 

 

3.4 Gruppe C: Gjennomkjøring fra Charlotte Andersens vei 

 

3.4.1 Alternativ C1 

Skisse 

 

Figur 15 Skisse av alternativ C1  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer gjennomkjøringsmulighet med en innkjøring mellom Charlotte Andersens vei 

11-11E og 13 A-E langs lavbrekket på nordsiden av flomvegen og videre til Charlotte Andersens vei 

mellom eiendommene Charlotte Andersens vei 7E og 9B.  Alternativet medfører riving av boligene i 

Heggelibakken 95, 99 og 101. Noen av garasjene og boden på Heggelibakken 97 må flyttes for å 
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kunne føre fram ny adkomst til eiendommen. Gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B må felles.  

Vurderingsskjema 

Tabell 9 Vurdering av alternativ C1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4            X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X               -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3   X             -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   X            -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 X               -6 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X            -4  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      X          -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1  X              -3 

Poengsum -21 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ C1 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 

avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 

optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  
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Kostnader (sum -9 poeng):  

Tre eneboliger må rives. Kostnader i alternativ C1 er kostnader knyttet til riving av boligene i 

Heggelibakken 95, 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Kostnadene vil være høyere enn 20 mill. kr. Alternativ C1 får 

dermed maksimal negativ konsekvens mht. kostnader. 

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ C1 omfatter riving av boligene i Heggelibakken 95, 99 og 10. Disse utgjør tilsammen 3 

boenheter. Dette begrunnes med hensynet til flomvegen og rekkehusene i Charlotte Andersens vei 

11E-H, og å kunne føre adkomst fram til Heggelibakken 97. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Alternativ C1 innebærer gjennomkjøring, med stikkveger inn til enkelte eiendommer. Det vil være 

snumulighet for f. eks. varebil inne på eiendommer ved enden av vegene.  

Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. terreng. Særlig vil adkomsten til Heggelibakken 

97 bli svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B må 

felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ C1 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng):  

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å 

erstatte.  

Boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til ny adkomstveg. Det vil være mulig å få 

erstatningsareal fra Heggelibakken 101, der bolig må rives. Også boligen i Heggelibakken 93 mister 

noe hageareal til ny veg, men her er det mulig å få kompensert areal på sørsiden, siden 

Heggelibakken 95 rives. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

Deler av garasje på Heggelibakken 97 må rives for å kunne føre fram adkomst. Dette har imidlertid 

ingen betydning, da man uansett må rive Heggelibakken 99 og 101.  
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Landskap (sum -3 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner. 

Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

3.4.2 Alternativ C2 

Skisse 

 

Figur 16 Skisse av alternativ C2  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer gjennomkjøringsmulighet med en innkjøring mellom Charlotte Andersens vei 

11-11E og 13 A-E langs lavbrekket/flomvegen sør for Heggelibakken 95 og 101 og videre til Charlotte 

Andersens vei mellom eiendommene Charlotte Andersens vei 7E og 9B.  Alternativet medfører i 

utgangspunktet ikke riving av boliger, men tilkomst til garasjer i Heggelibakken 97 vil bli såpass 

komplisert at garasjene bør flyttes. Gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 

og Charlotte Andersens vei 9B må felles. 
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Vurderingsskjema 

Tabell 10 Vurdering av alternativ C2 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X 12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3     X          -3  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       X         0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X           -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2  X              -6 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X              -6 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X          -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1 X              -3  

Poengsum -11 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ C2 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 

avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 

optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  
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Kostnader (sum -3 poeng): 

Kostnader i alternativ C2 er kostnader knyttet til lengde på ny adkomstveg og ivaretakelse av flomveg 

med etablering av stikkrenne. Garasjer til Heggelibakken 97, 99 og 101 må flyttes/erstattes. 

Kostnader antas samlet å være mindre enn 5 mill. kr. 

 

Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger må i utgangspunktet rives, men arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 

kan likevel bli så omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan 

bety at den ene eller begge boligene må innløses. Denne usikkerheten omtales imidlertid under 

«Arealbeslag».  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Adkomstløsningen innebærer en gjennomkjøringsmulighet, med stikkveger inn til enkelte 

eiendommer. Det vil være snumulighet for f. eks. varebil inne på eiendommer ved enden av vegene.  

Adkomstløsningen har utfordringer mht. terreng. Adkomsten til Heggelibakken 97 blir bratt, men noe 

bedre enn i alternativ C1. Forskjellen anses likevel ikke som så stor at konsekvensen anses som 

mindre i alternativ C2.   

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B må 

felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ C2 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å 

erstatte.  

Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut over 

Heggelibakken 93-101, som alle vil miste vestvendt hageareal til nye adkomstveger. Også 

rekkehusene i Charlotte Andersens vei 11E-H, samt eneboligene i 9B og 9C mister noe hageareal til 

adkomstveg. På Heggelibakken 97 må trolig garasjer flyttes til den vestvendte delen av tomta.  

Ny adkomstløsning tar mye av de vestvendte hagene til Heggelibakken 93 og 95. Arealbeslaget på 

tomtene til Heggelibakken 93 og 95 kan bli så omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til 

uteoppholdsarealer. Dette kan bety at boligen i nr. 95 må innløses. I så fall vil nr. 93 kunne få 

erstatningsareal fra den innløste eiendommen. Det er betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av 

arealbeslaget, og ev. behovet for å innløse en eller flere boliger. Dette er gjenspeilet i vurderingen av 

konsekvensene av alternativ C2.  
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Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

 

Landskap (sum -3 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres i større grad enn i alternativ C1, ved at adkomstvegen legges langs 

flomvegen. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten til 

Heggelibakken 97 vil bli bratt, men ikke fullt så bratt som i alternativ C1. Totalt anses alternativ C2 

som like negativt med tanke på landskap.   

 

3.5 Gruppe D: Blindveger fra Charlotte Andersens vei 

3.5.1 Alternativ D1 

Skisse 

 

Figur 17 Skisse av alternativ D1  
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en atkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom nr. 11 og 13 til boligene i 

Heggelibakken 83-95, og en adkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom nr. 7 og 9 til 

Heggelibakken 97.  Alternativet medfører riving av boliger i Heggelibakken 99 og 101. Noen av 

garasjene på Heggelibakken 97 må rives for å kunne føre adkomstveg fram til eiendommen.  

Vurderingsskjema 

Tabell 11 Vurdering av alternativ D1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X 12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3    X           -6  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X            -4 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 X             -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X             -6  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X          -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1  X             -3  

Poengsum -20 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ D1 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 

avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 
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optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  

 

Kostnader (sum -6 poeng): 

To eneboliger må rives. Kostnader i alternativ D1 er kostnader knyttet til innløsning og riving av 

boligene i Heggelibakken 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og 

ivaretakelse av flomveg med etablering av stikkrenne. Boligene som må rives er samlet taksert til 18 

mill. kr. Kostnader ved alternativ D1 antas å være i størrelsesorden 5-20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ D1 omfatter riving av to boliger med tilsammen boenheter, Heggelibakken 99 og 101. 

Dette er nødvendig for å kunne føre adkomst fram til Heggelibakken 97. 

Arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 kan bli så omfattende at boligene ikke vil få 

oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan bety at den ene eller begge boligene må innløses. 

Denne usikkerheten omtales imidlertid under «Arealbeslag». 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Alternativ D1 medfører ingen gjennomkjøringsmulighet, men det vil være snumulighet for varebil 

etc. inne på eiendommer ved enden av vegene. Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. 

terreng, bl. a. ved kryssing av flomveg mot Heggelibakken 95. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli 

svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Adkomstvegen øst i alternativ D1 har nærføring med gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ D1 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å 

erstatte.  

Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut over 

Heggelibakken 93 og 95, som vil miste vestvendt hageareal til nye adkomstveger. Også rekkehusene i 

Charlotte Andersens vei 11E-H, samt boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til 

adkomstveg. Charlotte Andersens vei 9B vil kunne få erstatnings areal fra Heggelibakken 101, der 

bolig må rives.  
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Ny adkomstløsning tar mye av de vestvendte hagene til Heggelibakken 93 og 95. Arealbeslaget på 

tomtene til Heggelibakken 93 og 95 kan bli så omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til 

uteoppholdsarealer. Dette kan bety at boligen i nr. 95 må innløses. I så fall vil nr. 93 kunne få 

erstatningsareal fra den innløste eiendommen. Det er betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av 

arealbeslaget, og ev. behovet for å innløse en eller flere boliger. Dette er gjenspeilet i vurderingen av 

konsekvensene av alternativ D1.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering. 

En del av garasjen på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny stikkveg til eiendommen, men 

dette har ingen betydning siden man også må rive boligene i nr. 99 og 101, som har parkeringsplasser 

på nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig.  

 

Landskap (sum -3 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner. 

Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

3.5.2 Alternativ D2 

Skisse 

 

Figur 18 Skisse av alternativ D2 
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en atkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom nr. 13A og 13F til boligene 

i Heggelibakken 75-87, og en adkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom nr. 7 og 9 til boligene i 

Heggelibakken 89-101. Alternativet medfører ikke riving av boliger, men det vil være behov for riving 

av hele eller del av terrasse på Charlotte Andersens vei 13E. Tilkomst til garasjer i Heggelibakken 97 

vil bli såpass komplisert at de bør flyttes. Gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 

101 og Charlotte Andersens vei 9B må felles. 

 

Vurderingsskjema 

Tabell 12 Vurdering av alternativ D2  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3     X           -3 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       X         0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   X             -4 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 X               -6 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X              -6 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X          -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X           -2  

Poengsum -10 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ D2 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 
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avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 

optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  

 

Kostnader (sum -3 poeng): 

Ingen boliger må rives. Kostnader i alternativ D2 er knyttet til lengde på nye adkomstveger, samt 

riving av terrasse på Charlotte Andersens vei 13E. Kostnader antas å være mindre enn 5 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger må rives.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Alternativ D2 innebærer ingen gjennomkjøringsmulighet, men det vil være snumulighet for varebil 

etc. inne på eiendommer ved enden av vegene. Adkomstløsningen har utfordringer mht. terreng. 

Adkomsten til Heggelibakken 97 blir bratt, men noe bedre enn i alternativene der adkomst legges på 

østsiden av tomta.   

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Adkomstvegen øst i alternativ D2 medfører at gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B må felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ D2 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Mange eiendommer mister verdifullt hageareal til parkering og gjennomkjøring. Dette gjelder 

boligene i Charlotte Andersens vei 9B, 9C, 13E, 13G, samt Heggelibakken 87, 97, 99 og 101.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Garasjene på Heggelibakken 97 kan vurderes flyttet til vestsida av eiendommen, og ev. fordeles på 

de tilhørende eiendommene i alternativ D2. Dette vil gi enklere tilkomst for de respektive tomtene, 

på den annen side vil dette legge beslag på vestvendt hageareal. Alternativet gir fleksibilitet mht. 

løsning for biloppstillingsplasser på disse eiendommene, og dette er derfor ikke vesentlig vektlagt 

ved fastsetting av konsekvens av alternativet. 



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 3 Vurdering av alternativer 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 51 av 97 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Hele eller del av terrasse på Charlotte Andersens vei 13E må rives for å føre fram ny adkomstveg.  

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres i noen grad, ved at adkomstvegen legges langs flomvegen forbi 

langs eiendommene Charlotte Andersens vei 9B og 9C. Landskapsformen brytes med barrierer som 

veg og stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli bratt, men ikke fullt så bratt som i 

alternativene der den foreslås på østsiden av tomta.   

 

3.5.3 Alternativ D3 

Skisse 

 

Figur 19 Skisse av alternativ D3 

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer tre adkomstpunkter fra Charlotte Andersens vei. En adkomstveg mellom 

Charlotte Andersens vei nr. 13 F-G og A-E til boligene i Heggelibakken 83-87, en adkomstveg mellom 

Charlotte Andersens vei 11 og 13A-B forbi rekkehusene i nr. 11 E-H fram til boligene i Heggelibakken 

89-95, og en adkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom nr. 7 og 9 til Heggelibakken 97. 

Alternativet forutsetter riving av boliger i Heggelibakken 99 og 101. I tillegg vil det være behov for 
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riving av hele eller deler av terrasse ved Charlotte Andersens vei 13E. Noen av garasjene på 

Heggelibakken 97 må rives for å kunne føre adkomstveg fram til eiendommen. Garasje ved 

Heggelibakken 91-95 må flyttes for å føre adkomstveg fram til eiendommene.  

 

Vurderingsskjema 

Tabell 13 Vurdering av alternativ D3  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4            X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X            -6 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X           -6  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   X            -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2  X             -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2 X              -6  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      X         -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1  X              -3 

Poengsum -20 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ D3 legger opp til økt trafikk i tre eksisterende 

avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 
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optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  

 

Kostnader (sum -6 poeng): 

To eneboliger må rives. Kostnader i alternativ D3 er kostnader knyttet til riving av boligene i 

Heggelibakken 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Kostnader ved alternativ D3 antas å være i størrelsesorden 5-

20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ D3 omfatter riving av to boliger med til sammen to boenheter, Heggelibakken 99 og 101. 

Dette er nødvendig for å kunne føre adkomst fram til Heggelibakken 97. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Alternativ D3 innebærer ingen gjennomkjøringsmulighet, men det vil være snumulighet for varebil 

etc. inne på eiendommer ved enden av vegene. Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. 

terreng. Særlig vil adkomsten til Heggelibakken 97 bli svært bratt. Det er trangt forbi rekkehusene i 

Charlotte Andersens vei 11E-H og mellom boligene i nr. 11H og 9C.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Adkomstvegen øst i alternativ D3 har nærføring med gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ D3 har også nærføring med kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte 

Andersens vei 7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom 

disse eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går 

spesielt ut over boligene i Charlotte Andersens vei 9B, 9C, rekkehusene i nr. 11E-H, 13E og 13G, samt 

Heggelibakken 87. Charlotte Andersens vei 9B og 9C kan få erstatningsareal fra Heggelibakken 101, 

der bolig må rives. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det må vurderes nærmere om garasje ved Charlotte Andersens vei 11H må rives for å kunne føre 

adkomstveg fram til Heggelibakken 89-95. I tillegg må det vurderes nærmere om det vil være behov 

for riving av hele eller deler av terrasse ved Charlotte Andersens vei 11H. 
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Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje ved Heggelibakken 91-95 må flyttes noen meter mot vest for å føre adkomstveg fram til 

eiendommene.  

Hele eller deler av terrasse til Charlotte Andersens vei 13E må rives for å føre ny adkomstveg fram til 

Heggelibakken 83-87. 

En del av garasjen på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny stikkveg til eiendommen, men 

dette har ingen betydning siden man må rive boligene i nr. 99 og 101, som har parkeringsplasser på 

nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig. 

Garasje ved Charlotte Andersens vei 11H vil være vanskelig å erstatte.  

Deler av terrasse på Charlotte Andersens vei 9C må rives for å føre adkomstveg fram til 

Heggelibakken 89-95. 

 

Landskap (sum -3 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner. 

Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

3.5.4 Alternativ D4 

Skisse 

 

Figur 20 Skisse av alternativ D4 
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer tre nye adkomstveger. En adkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom 

Charlotte Andersens vei nr. 13 F-G og A-E fram til boligene i Heggelibakken 83-87. En adkomstveg 

mellom nr. 11 og 13A-E føres nord for rekkehusene i nr. 11E-H fram til boligene i Heggelibakken 89-

95, og en videreføring av regulert felles avkjørsel for Charlotte Andersens vei 5 og føres over nr. 7 F-Q 

og L fram til boligene i Heggelibakken 97-101. Alternativet medfører ikke riving av boliger.  

Det kan være behov for flytting av enkelte terrasser eller bygningsdeler ved Charlotte Andersens vei 

13E. Garasje i Heggelibakken 97 må også flyttes for å føre fram nye adkomster. Ny atkomstveg over 

Charlotte Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på parkeringsplassen, slik at antall 

parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

 

Vurderingsskjema 

Tabell 14 Vurdering av alternativ D4  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X   12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3     X          -3  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3        X        0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2      X         -2  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2      X          -2 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2 X               -6 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X          -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1   X            -2  

Poengsum -4 
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Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ D4 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 

avkjørselspunkter direkte tilknyttet Charlotte Andersens vei, i tillegg til et avkjørselspunkt tilknyttet 

regulert felles avkjørsel til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7. Denne har regulert bredde på 5 

m, og har god standard. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og avkjørslene herfra anses ikke å 

øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag. Trafikksikkerheten anses ikke som 

dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra Heggelibakken.  

 

Kostnader (sum -3 poeng): 

Ingen boliger må rives. Kostnader i alternativ D4 er knyttet til lengde på nye adkomstveger, 

ivaretakelse av flomveg med stikkrenner, og noe flytting/riving av garasjer og andre bygningsdeler. 

Kostnader antas å være mindre enn 5 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger forutsettes revet i alternativ D4. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Alternativ D4 har ingen gjennomkjøringsmulighet, men det vil være snumulighet for varebil etc. inne 

på eiendommer ved enden av vegene. Adkomstløsningen har enkelte utfordringer mht. terreng, 

særlig rundt Heggelibakken 95.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig. 

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Mange eiendommer mister verdifullt hageareal til parkering og gjennomkjøring. Det 

går spesielt ut over boligene i Charlotte Andersens vei 7L, 11E-H, 13E og 13G, samt Heggelibakken 87 

og 95.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å erstatte.  

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes.  
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Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

Hele eller deler av terrasse til Charlotte Andersens vei 13E må rives for å føre ny adkomstveg fram til 

Heggelibakken 83-87. 

Garasje på Heggelibakken 97 vil være vanskelig å erstatte i alternativ D4. 

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner.  

 

3.5.5 Alternativ D5  

Skisse 

 

Figur 21 Skisse av alternativ D5 
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en adkomstveg fra Charlotte Andersens vei mellom Charlotte Andersens vei 

nr. 13 F-G og A-E fram til boligene i Heggelibakken 75-87, i tillegg til en videreføring av regulert felles 

avkjørsel over Charlotte Andersens vei 7 F-Q og L fram til boligene i Heggelibakken 89-101. 

Alternativet medfører riving av bolig i Heggelibakken 97. Det vil være behov for riving av hele eller 

del av terrasse på Charlotte Andersens vei 13E. Del av garasjer i Heggelibakken 97 må også rives.  

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q og L føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

 

Vurderingsskjema 

Tabell 15 Vurdering av alternativ D5  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X   12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3   X             -6 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3     X          -3  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2        X        0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2       X         0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X           -4  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      X         -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1      X         -1  

Poengsum -3 
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Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst, med kun svært begrenset trafikkøkning i én tilkobling direkte til Charlotte 

Andersens vei. Adkomstvegen inn til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles 

avkjørsel med 5 m bredde. Vegen har god standard.  

 

Kostnader (sum -6 poeng): 

Eneboligen i Heggelibakken 97 må rives. Kostnader i alternativ D5 er kostnader knyttet til riving av 

hus i Heggelibakken 97, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger. Kostnader antas å 

være i størrelsesorden 5-20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -3 poeng): 

Én enebolig, Heggelibakken 97, må rives.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

Grei framkomelighet, god veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ D5 fin. 

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler vil kunne snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Siden bolig og garasje i Heggelibakken 97 må rives, vil det være mulig å justere veggeometrien slik at 

konflikt med hul eik på Charlotte Andersens vei 7L unngås.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Flere eiendommer mister verdifullt hageareal til parkering og gjennomkjøring. Det 

går spesielt ut over boligene i Charlotte Andersens vei 13E og 13G, samt Heggelibakken 87.  

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes.  

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  
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Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasjen til Heggelibakken 97 må rives, men dette har ingen betydning siden man også må ta 

boligen.  

Hele eller del av terrasse i Charlotte Andersens vei 13E må rives for å kunne føre fram ny 

adkomstveg.   

 

Landskap (sum -1 poeng): 

Alternativ D5 innebærer én kryssing av flomvegen. Topografien medfører ellers at veglinjen kan 

legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  

 

3.5.6 Alternativ D6  

Skisse 

 

Figur 22 Skisse av alternativ D6  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer videreføring av adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 11-11H og 13 A-E 

videre nordover til boligene i Heggelibakken 83-101.  

Alternativet medfører ikke riving av boliger, men tilkomst til garasjer i Heggelibakken 97, 99 og 101 

vil bli såpass komplisert at garasjene bør flyttes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 16 Vurdering av alternativ D6  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3      X          -3 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       X         0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2     X          -2 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2       X        0  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X             -6 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      X         -1  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X            -2 

Poengsum -2 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ D6 legger opp til økt trafikk i et eksisterende 

avkjørselspunkt fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørselen herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning fra 

Heggelibakken.  

 

Kostnader (sum -3 poeng): 

Kostnader i alternativ D6 er kostnader knyttet til lengde på ny adkomstveg og ivaretakelse av flomveg 

med etablering av stikkrenne. Garasjer til Heggelibakken 97, 99 og 101 bør flyttes/erstattes. 

Kostnader antas samlet å være mindre enn 5 mill. kr. 
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Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger må i utgangspunktet rives, men arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 

kan likevel bli så omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan 

bety at den ene eller begge boligene må innløses. Denne usikkerheten omtales imidlertid under 

«Arealbeslag».  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Alternativ D6 innebærer ingen gjennomkjøring, men det vil være snumulighet for varebil etc. inne på 

eiendommer ved enden av vegene. 

Adkomstløsningen har utfordringer mht. terreng, bl.a. ved kryssing av flomvegen mot Heggelibakken 

95. Adkomsten til Heggelibakken 97 blir bratt, men noe bedre sammenlignet med alternativer det 

adkomst legges til østsiden av eiendommen. Ny adkomstløsning berører færre eiendommer enn C-

alternativene.    

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Alternativ D6 har ingen konflikt med verneverdier. 

 

Arealbeslag (sum -6 poeng):  

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å 

erstatte.  

Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut over 

Heggelibakken 93-101, som alle vil miste vestvendt hageareal til nye adkomstveger. Også 

rekkehusene i Charlotte Andersens vei 11E-H mister noe hageareal til adkomstveg. På Heggelibakken 

97 må trolig garasjer flyttes til den vestvendte delen av tomta.  

Ny adkomstløsning tar mye av de vestvendte hagene til Heggelibakken 93 og 95. Framføring av ny 

adkomstveg fra vest kan medføre at arealbeslaget på tomtene til Heggelibakken 93 og 95 kan bli så 

omfattende at boligene ikke vil få oppfylt sine krav til uteoppholdsarealer. Dette kan bety at boligen i 

nr. 95 må innløses. I så fall vil nr. 93 kunne få erstatningsareal fra den innløste eiendommen. Det er 

betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av arealbeslaget, og ev. behovet for å innløse en eller flere 

boliger. Dette er gjenspeilet i vurderingen av konsekvensene av alternativ D6.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres i noen grad, ved at adkomstvegen legges langs flomvegen forbi 

rekkehusene i Charlotte Andersens vei 11E-H. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og 
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stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli bratt, men ikke fullt så bratt som i alternativene 

der den foreslås på østsiden av tomta.   

 

3.6 Gruppe E: Gjennomkjøring mellom Heggelibakken og Charlotte Andersens vei 

 

3.6.1 Alternativ E1 

Skisse 

 

Figur 23 Skisse av alternativ E1  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en gjennomkjøringsmulighet mellom Heggelibakken og Charlotte Andersens 

vei. Alternativet viser en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81. Vegen føres gjennom boligområdet 

sør for boligrekka nærmest ny sykkelveg med fortau. Før Charlotte Andersens vei 7 F-Q vender vegen 

sørover og knytter seg på eksisterende adkomstveg til Charlotte Andersens vei 9. Alternativet 

medfører riving av boliger i Heggelibakken 91, 99 og 101. Garasje mellom Heggelibakken 81 og 79 må 

flyttes. Deler av garasjene på Heggelibakken 97 må rives for å kunne føre ny adkomstveg fram til 

eiendommen.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 17 Vurdering av alternativ E1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4              X 12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X               -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2      X         -2  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 X              -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X           -4  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1      x         0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X            -2 

Poengsum -17 
 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ E1 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene. Tilknytningspunktet mellom Charlotte 

Andersens vei 7 A og 9 D har ikke optimal sikt, men selv om noen flere boliger knyttes til avkjørselen 

vil ikke trafikkmengden øke i en slik grad at trafikksikkerhet anses å bli påvirket. Siktforholdene bør 

utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær avkjørselen etc. 

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

Tre eneboliger må rives. Kostnader i alternativ E1 er kostnader knyttet til riving av boligene i 

Heggelibakken 91, 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 
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flomveg med etablering av stikkrenne. Kostnadene vil være høyere enn 20 mill. kr. Alternativ E1 får 

dermed maksimal negativ konsekvens mht. kostnader. 

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ E1 omfatter riving av boliger med til sammen 3 boenheter i Heggelibakken 91, 99 og 101.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Alternativ E1 gir mulighet for gjennomkjøring, slik at søppelbiler, vareleveringer, flyttebiler etc. 

slipper å snu.  

Adkomstløsningen har enkelte utfordringer mht. terreng i den østlige delen av adkomstvegen. Særlig 

vil adkomsten til Heggelibakken 97 bli svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Alternativ E1 har nærføring med gruppen av hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og 

Charlotte Andersens vei 9B, og denne må trolig felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ E1 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

Boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til ny adkomstveg. Dette vil kunne 

kompenseres med areal fra Heggelibakken 101, der bolig må rives. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og 83-87. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

En del av garasjen på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny stikkveg til eiendommen, men 

dette har ingen betydning siden man må rive boligene i nr. 99 og 101, som har parkeringsplasser på 

nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig. Garasjer som kan flyttes er 

omtalt under Arealbeslag.  
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Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen krysses ved Charlotte Andersens vei 9B. Landskapsformen brytes med 

barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

3.6.2 Alternativ E2 

Skisse 

 

Figur 24 Skisse av alternativ E2 

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en gjennomkjøringsmulighet mellom Heggelibakken og Charlotte Andersens 

vei. Alternativet viser en innkjøring fra Heggelibakken ved nr. 81. Vegen føres gjennom boligområdet 

sør for boligene i nr. 81 og 83, og deretter nord for boligene i nr. 91 og 99. Før Charlotte Andersens 

vei 7 L vender vegen sørover og knytter seg på eksisterende adkomstveg til Charlotte Andersens vei 

9. Alternativet medfører riving av boliger i Heggelibakken 89, 97, 99 og 101. Garasjene på 

Heggelibakken 97 må rives for å føre fram ny adkomstveg. Garasje mellom Heggelibakken 81 og 79 

må flyttes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 18 Vurdering av alternativ E2  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X   12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X              -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3 X               -9 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   X           -4 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2  x             -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X            -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1       X        0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X            -2 

Poengsum -22 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ E2 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene. Tilknytningspunktet mellom Charlotte 

Andersens vei 7 A og 9 D har ikke optimal sikt, men selv om noen flere boliger knyttes til avkjørselen 

vil ikke trafikkmengden øke i en slik grad at trafikksikkerhet anses å bli påvirket.  Siktforholdene bør 

utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær avkjørselen etc. 

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

4 bolighus må rives, med til sammen 6 boenheter. Kostnader i alternativ E2 er kostnader knyttet til 

riving av hus i Heggelibakken 89, 97, 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på ny adkomstveg. 

Kostnader vil være betydelig høyere enn 20 mill. kr.  
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Riving bolig (sum -9 poeng): 

Omfattende endringer. 4 boliger, med tilsammen 6 boenheter må rives. Alternativet medfører at de 

fleste boligene som har behov for ny adkomstløsning rives.   

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Alternativ E2 gir mulighet for gjennomkjøring, slik at søppelbiler, vareleveringer, flyttebiler etc. 

slipper å snu.  

Traseen har betydelige utfordringer mht. terreng, spesielt er det bratt i østre del av adkomstvegen. 

Adkomstvegen er unødvendig lang. Den har mange kurver og ulike stigningsforhold langs 

strekningen. En del trange strekninger.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Alternativ E2 har nærføring med gruppen av hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og 

Charlotte Andersens vei 9B, og denne må trolig felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ E2 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83.  

Boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til ny adkomstveg. Dette kan erstattes 

med areal fra Heggelibakken 101, der bolig må rives. 

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og 83-87. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Garasjer på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny adkomstveg, men dette har ingen 

betydning siden man må rive alle boligene som disponerer parkeringsplasser på nr. 97. Konsekvensen 

for dette temaet vurderes å være ubetydelig. Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen krysses ved Charlotte Andersens vei 9B. Landskapsformen brytes med 

barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten forbi Heggelibakken 97- 101 vil bli svært bratt. Traseen 

legges gjennom flere terrengforskjeller. 
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3.7 Gruppe F: Blindveger fra Heggelibakken og Charlotte Andersens vei 

 

3.7.1 Alternativ F1 

Skisse 

 

Figur 25 Skisse av alternativ F1  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer tilsammen tre atkomstpunkter. Det etableres en adkomstveg fra 

Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i Heggelibakken 75-87. Fra Charlotte Andersens 

vei videreføres adkomstvegen til nr. 11 og 13 på nordsiden av rekkehusene i 11 E-H fram til boligene i 

Heggelibakken 89-95. Adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 9 forlenges nordover til boligene i 

Heggelibakken 97-101.   

Alternativet medfører riving av boliger I Heggelibakken 99 og 101. Garasje mellom Heggelibakken 81 

og 79, samt del av garasjer på Heggelibakken 97 må imidlertid flyttes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 19 Vurdering av alternativ F1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3    X          -6  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X          -6  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X           -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2  X              -6 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2  X             -6  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X          -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1 X              -3  

Poengsum -20 
 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Ganske grei adkomst. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende 

trafikk. Trafikkmengden er større i Charlotte Andersens vei enn i den berørte delen av 

Heggelibakken, som er en blindveg. Alternativ F1 legger opp til økt trafikk i to eksisterende 

avkjørselspunkter fra Charlotte Andersens vei. Trafikkmengden i Charlotte Andersens vei og 

avkjørslene herfra anses ikke å øke i en slik grad at dette gir trafikksikkerhetsmessige utslag.  

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning kun fra 

Heggelibakken. Siktforholdene i avkjørselen mellom Charlotte Andersens vei 7A og 9D anses ikke som 

optimale. Dette bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av parkering forbudt nær 

avkjørselen etc.  
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Kostnader (sum -6 poeng): 

To eneboliger må rives. Kostnader i alternativ F1 er kostnader knyttet til riving av boligene i 

Heggelibakken 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Kostnader ved alternativ F1 antas å være i størrelsesorden 5-

20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ F1 omfatter riving av to boliger med til sammen to boenheter, Heggelibakken 99 og 101. 

Dette er nødvendig for å kunne føre adkomst fram til Heggelibakken 97. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. terreng, særlig vil adkomsten til Heggelibakken 

97 bli svært bratt. Det vil også være noen terrengmessige utfordringer ifm. kryssing av flomvegen 

mot Heggelibakken 95. 

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Adkomstvegen øst i alternativ F1 har nærføring med gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ F1 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken. Parkeringsplasser som går tapt på Charlotte Andersens vei 13E kan være vanskelig å 

erstatte.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut over 

Heggelibakken 95, som vil miste sørvendt hageareal til ny adkomstveg. Også rekkehusene i Charlotte 

Andersens vei 11E-H, samt boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til adkomstveg.  
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Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng):  

Garasjer på Heggelibakken 97 må rives for å få etablert ny adkomstveg, men dette har ingen 

betydning siden man må rive alle boligene som disponerer parkeringsplasser på nr. 97. Konsekvensen 

for dette temaet vurderes å være ubetydelig. 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -3 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres. Landskapsformen brytes to steder med barrierer som veg og 

stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

 

3.7.2 Alternativ F2 

Skisse 

 

Figur 26 Skisse av alternativ F2 
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Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer en adkomstveg fra Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i 

Heggelibakken 75-95. Adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 9 forlenges nordover til boligene i 

Heggelibakken 97-101.   

Alternativet medfører riving av boliger i Heggelibakken 91, 99 og 101. Garasje mellom Heggelibakken 

81 og 79, samt noen av garasjene på Heggelibakken 97 må flyttes.  

 

Vurderingsskjema 

Tabell 20 Vurdering av alternativ F2 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4              X  12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X              -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3    X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   x            -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 x              -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X           -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1         X       0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X           -1 

Poengsum -18 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ F2 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Tilknytningspunktet mellom Charlotte Andersens vei 7 A og 9 D har ikke optimal sikt, men selv om 

noen flere boliger knyttes til avkjørselen vil ikke trafikkmengden øke i en slik grad at trafikksikkerhet 

anses å bli påvirket. Siktforholdene bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av 
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parkering forbudt nær avkjørselen etc. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. 

uten kryssende trafikk.   

 

Kostnader (sum -9 poeng):  

Kostnader i alternativ F2 er kostnader innløsning og riving av boliger i Heggelibakken 91, 99 og 101 

samt lengde på ny adkomstveg og ivaretakelse av flomveg med etablering av stikkrenne. Garasjer til 

Heggelibakken 79/81, og deler av garasjene på nr. 97 må flyttes/erstattes. Kostnader vil være høyere 

enn 20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Boligene i Heggelibakken 91, 99 og 101 forutsettes revet. Dette omfatter til sammen 3 boenheter.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. terreng i den østlige delen av adkomstvegen. 

Særlig vil adkomsten til Heggelibakken 97 bli svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Alternativ F2 har nærføring med gruppen av hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og 

Charlotte Andersens vei 9B, og denne må trolig felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ F2 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-95. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til ny adkomstveg. Dette kan erstattes 

med areal fra Heggelibakken 101 der bolig må rives. 
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Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Garasjer på Heggelibakken 97 må i stor grad rives for å få etablert ny adkomstveg, men dette har 

ingen betydning siden man også må rive boligene i Heggelibakken 99 og 101, som disponerer 

parkeringsplasser på nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig. Garasjer 

som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen krysses ved Charlotte Andersens vei 9B. Landskapsformen brytes med 

barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

3.7.3 Alternativ F3 

Skisse 

 

Figur 27 Skisse av alternativ F3 

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer tilsammen tre atkomstpunkter. Det etableres en adkomstveg fra 

Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i Heggelibakken 75-87. Fra Charlotte Andersens 

vei videreføres adkomstvegen til nr. 11 og 13 på nordsiden av rekkehusene i 11 E-H fram til boligene i 

Heggelibakken 89-95. Regulert felles avkjørsel til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 forlenges 

over nr. 7 F-Q og L slik at den føres fram til boligene i Heggelibakken 97-101.   
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Alternativet medfører ikke riving av boliger. Garasje mellom Heggelibakken 81 og 79, samt del av 

garasje på Heggelibakken 97 må imidlertid rives.  

 

Vurderingsskjema 

Tabell 21 Vurdering av alternativ F3 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3      X          -3 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3        X        0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2      X         -2  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2     X          -2 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2 X               -6 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1   x             -2 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1   X            -2  

Poengsum -5 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ F3 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen inn til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m 

bredde. Vegen har god standard. Alternativ F3 legger opp til økt trafikk i et eksisterende 

avkjørselspunkt fra Charlotte Andersens vei, mellom nr. 11 og 13. Trafikkøkningen anses ikke å være 

av betydning for vurdering av trafikksikkerheten.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 
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Kostnader (sum -3 poeng): 

Kostnader i alternativ F3 er kostnader knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Garasjer til Heggelibakken 79/81, og deler av garasjene på nr. 

97 må flyttes/erstattes. Kostnader antas samlet å være mindre enn 5 mill. kr. 

 

Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger forutsettes revet.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Adkomstløsningen har enkelte utfordringer mht. terreng, særlig rundt Heggelibakken 95. Ingen 

mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig. 

 

Arealbeslag (sum -6 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Mange eiendommer mister verdifullt hageareal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut 

over boligene i Charlotte Andersens vei 7L, samt rekkehusene i Charlotte Andersens vei 11E-H. 

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Parkeringsplasser som går tapt i garasjer på Heggelibakken 97 og Charlotte Andersens vei 13E kan 

være vanskelig å erstatte.  

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i stor grad kan opprettholdes.  

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -2 poeng): 

Garasje på Heggelibakken 97 vil være vanskelig å erstatte i alternativ F3.  
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Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

Garasje i kjelleren på Charlotte Andersens vei 13E berøres, da terrenget må fylles opp ved flomvegen. 

Dette vil trolig stenge for garasjeporter, og medfører at kjelleretasjen må tas i bruk til annet enn 

parkering.  

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres i noen grad, ved at adkomstveg krysser og legges langs flomvegen 

forbi Hegggelibakken 95. Landskapsformen brytes med barrierer som veg og stikkrenner.  

 

3.7.4 Alternativ F4 

Skisse 

 

Figur 28 Skisse av alternativ F4 

 

Beskrivelse av alternativet 

Det etableres en adkomstveg fra Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i 

Heggelibakken 75-87. Adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 9 forlenges nordover til boligene i 

Heggelibakken 97-101 og vestover til boligene i Heggelibakken 89-95.   

Alternativet medfører riving av boliger i Heggelibakken 99 og 101. Garasje mellom Heggelibakken 81 

og 79, samt noen av garasjene på Heggelibakken 97 må imidlertid rives for å føre nye adkomstveger 

fram til eiendommene.  
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Gruppa med hule eiker nord for Charlotte Andersens vei 9B må felles. 

Vurderingsskjema 

Tabell 22 Vurdering av alternativ F4 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X   12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X             -9 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3   X            -6 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2    X           -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2 X              -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X            -4  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1        X       0 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1    X            -2 

Poengsum -19 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ F4 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Tilknytningspunktet mellom Charlotte Andersens vei 7 A og 9 D har ikke optimal sikt, men selv om 

noen flere boliger knyttes til avkjørselen vil ikke trafikkmengden øke i en slik grad at trafikksikkerhet 

anses å bli påvirket.  Siktforholdene bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av 

parkering forbudt nær avkjørselen etc. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. 

uten kryssende trafikk. 
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Kostnader (sum -6 poeng): 

To eneboliger må rives. Kostnader i alternativ F4 er kostnader knyttet til riving av boligene i 

Heggelibakken 99 og 101, samt kostnad knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Garasjer til Heggelibakken 79/81, og deler av garasjene på nr. 

97 må rives. Kostnader ved alternativ F4 antas å være høyere enn 20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -6 poeng): 

Alternativ F4 omfatter riving av to boliger med til sammen to boenheter, Heggelibakken 99 og 101. 

Dette er nødvendig for å kunne føre adkomst fram til Heggelibakken 97. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

Adkomstløsningen har betydelige utfordringer mht. terreng. Særlig vil adkomsten til Heggelibakken 

97 bli svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Adkomstvegen øst i alternativ F4 medfører at gruppen med hule eiker i lavbrekket mellom 

Heggelibakken 101 og Charlotte Andersens vei 9B må felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ F4 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes for å føre ny adkomst fram til 

eiendommene. Denne vil med ny løsning kunne lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Mange eiendommer mister verdifullt areal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut over 

Charlotte Andersens vei 9B, 9C og 11H, som vil miste hageareal til ny adkomstveg. Charlotte 

Andersens vei 9B og 9C vil kunne få erstatningsareal fra Heggelibakken 101, der bolig må rives. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng):  

Garasjer på Heggelibakken 97 må i stor grad rives for å få etablert ny adkomstveg, men dette har 

ingen betydning siden man også må rive boligene i heggelibakken 99 og 101, som disponerer 
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parkeringsplasser på nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig. Garasjer 

som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -2 poeng): 

Den naturlige flomvegen berøres langs Charlotte Andersens vei 9B, 9C og 11H. Landskapsformen 

brytes med barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt. 

 

3.7.5 Alternativ F5 

Skisse 

 

Figur 29 Skisse av alternativ F5 

 

Beskrivelse av alternativet 

Det etableres en adkomstveg fra Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i 

Heggelibakken 75-87. Adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 11 og 13A-E forlenges sør for 

rekkehusene i 11E-H, og føres deretter nordover til boligene i Heggelibakken 89-101.   

Alternativet medfører ingen riving av boliger. Garasje mellom Heggelibakken 81 og 79, terrasse ved 

Charlotte Andersens vei 9C, samt garasje ved Charlotte Andersens vei 11H må rives. Garasjene på 

Heggelibakken 97 bør flyttes til vestsiden av tomtene.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 23 Vurdering av alternativ F5 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4              X 12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3      X         -3  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       X         0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2      X         -2  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2        X        0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X            -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X           -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1     X          -1  

Poengsum 
1 

 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ F5 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. Alternativ F5 

legger opp til økt trafikk i et eksisterende avkjørselspunkt fra Charlotte Andersens vei, mellom nr. 11 

og 13A. Trafikkøkningen anses ikke å være av betydning for vurdering av trafikksikkerheten. 

Trafikksikkerheten anses ikke som dårligere enn adkomstløsningene med tilknytning kun fra 

Heggelibakken. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. 

 

Kostnader (sum -3 poeng): 

Kostnader i alternativ F5 er kostnader knyttet til lengde på nye adkomstveger og ivaretakelse av 

flomveg med etablering av stikkrenne. Garasjer til Heggelibakken 79/81, og deler av garasjene på nr. 

97 må flyttes. Mindre bygningselementer må også rives. Kostnader antas samlet å være mindre enn 5 

mill. kr. 
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Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger forutsettes revet.  

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -2 poeng): 

Alternativ F5 har ingen gjennomkjøring, men det vil kunne etableres snumulighet for varebil etc. inne 

på eiendommer ved enden av vegene. Adkomstløsningen har utfordringer mht. terreng. Særlig vil 

adkomsten til Heggelibakken 97 bli bratt. Det er trangt forbi rekkehusene i Charlotte Andersens vei 

11E-H og mellom boligene i nr. 11H og 9C.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Alternativ F5 har ingen konflikt med verneverdier. 

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Flere eiendommer mister verdifullt hageareal til parkering og gjennomkjøring. Det går spesielt ut 

over boligene i Charlotte Andersens vei 9C, samt Heggelibakken 97-101.  

Ny adkomstveg blir liggende svært tett på inngangspartiene til rekkehusene i Charlotte Andersens vei 

11E-H og de kjedete eneboligene i Heggelibakken 75-79. Det vil bli økt trafikk forbi disse boligene. 

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Garasjene på Heggelibakken 97 kan vurderes flyttet til vestsida av eiendommen, og ev. fordeles på 

de tilhørende eiendommene i alternativ F5. Dette vil gi enklere tilkomst for de respektive tomtene, 

på den annen side vil dette legge beslag på vestvendt hageareal. Alternativet gir fleksibilitet mht. 

løsning for biloppstillingsplasser på disse eiendommene, og dette er derfor ikke vesentlig vektlagt 

ved fastsetting av konsekvens av alternativet. 

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Terrasse ved Charlotte Andersens vei 9C, samt garasje ved Charlotte Andersens vei 11H må rives.  

Garasjer som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 

 

Landskap (sum -1 poeng): 

Alternativ F5 innebærer én kryssing av flomvegen. Terrengforskjellen langs traseene vil ikke medføre 

nevneverdige utfordringer.  
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3.7.6 Alternativ F6 

Skisse 

 

Figur 30 Skisse av alternativ F6 

 

Beskrivelse av alternativet 

Det etableres en adkomstveg fra Heggelibakken ved nr. 81, som skal betjene boligene i 

Heggelibakken 75-95. Adkomstvegen til Charlotte Andersens vei 9 forlenges nordover til boligene i 

Heggelibakken 97-101.  

Alternativet medfører riving av bolig i Heggelibakken 89, 99 og 101. Garasje mellom Heggelibakken 

81 og 79 må rives. Noen av garasjene på Heggelibakken 97 må flyttes.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 24 Vurdering av alternativ F6 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4             X  12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X              -9  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3  X             -9  

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2   X           -4  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2  X             -6  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X           -4  

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1       X        0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1     X         -1  

Poengsum -21 
 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ F6 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Tilknytningspunktet mellom Charlotte Andersens vei 7 A og 9 D har ikke optimal sikt, men selv om 

noen flere boliger knyttes til avkjørselen vil ikke trafikkmengden øke i en slik grad at trafikksikkerhet 

anses å bli påvirket.  Siktforholdene bør utbedres ved f. eks. rydding av vegetasjon, skilting av 

parkering forbudt nær avkjørselen etc. Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. 

uten kryssende trafikk. 
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Kostnader (sum -9 poeng) 

Kostnader i alternativ F6 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 89, 99 og 101, samt 

kostnad knyttet til etablering av nye adkomstveger og ivaretakelse av flomveg med stikkrenne. 

Kostnadene vil være høyre enn 20 mill. kr.  

 

Riving bolig (sum -9 poeng): 

3 boliger, Heggelibakken 89, 99 og 101, må rives. Til sammen omfatter dette 5 boenheter. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum -4 poeng): 

Ingen mulighet for gjennomkjøring, men mulighet for at større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler kan snu i enden av vegene.  

Adkomstløsningen har utfordringer mht. terreng i den østlige delen av adkomstvegen. Særlig vil 

adkomsten til Heggelibakken 97 bli svært bratt.  

 

Verneverdier (sum -6 poeng): 

Alternativ F2 har nærføring med gruppen av hule eiker i lavbrekket mellom Heggelibakken 101 og 

Charlotte Andersens vei 9B, og denne må trolig felles. Lokaliteten er ansett som viktig.  

Alternativ F2 berører også kulturminneinteresser knyttet til eiendommene Charlotte Andersens vei 

7C og 9. Når det forutsettes at flere eiendommer skal benytte avkjørselsvegen mellom disse 

eiendommene, bør den utbedres noe. En utvidelse vil komme i konflikt med areal omfattet av 

bevaringsverdi, ref. Gul liste.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng): 

Flere tomter blir påvirket uten at de egentlig er berørt av stengningen av adkomster fra 

Heggelibakken.  

Garasjen mellom Heggelibakken 81 og 79 kan flyttes til nordsiden av Heggelibakken, der eksisterende 

boliger med garasjeanlegg må innløses som følge av framføring av ny sykkelveg med fortau. 

Det vil bli noe mer trafikk forbi inngangspartiene til boligene i Heggelibakken 75-79 og 83-87. 

En biloppstillingsplass mellom Heggelibakken 83 og 87 må flyttes. Denne vil med ny løsning kunne 

lokaliseres på østsiden av nr. 83. 

Boligen i Charlotte Andersens vei 9B mister noe hageareal til ny adkomstveg. Arealet kan erstattes 

fra Heggelibakken 101 der bolig må rives.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng):  

Garasjer på Heggelibakken 97 må i stor grad rives for å få etablert ny adkomstveg, men dette har 

ingen betydning siden man også må rive boligene i Heggelibakken 99 og 101, som disponerer 

parkeringsplasser på nr. 97. Konsekvensen for dette temaet vurderes å være ubetydelig. Garasjer 

som kan flyttes er omtalt under Arealbeslag. 
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Landskap (sum -1 poeng): 

Den naturlige flomvegen krysses ved Charlotte Andersens vei 9B. Landskapsformen brytes med 

barrierer som veg og stikkrenner. Adkomsten til Heggelibakken 97 vil bli svært bratt.  

 

3.8 Gruppe G: Blindveger parallelt med ny sykkelveg med fortau 

 

3.8.1 Alternativ G1 

Skisse 

 

Figur 31 Skisse av alternativ G1  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer etablering av en adkomst fra Heggelibakken nord for boligene i nr. 81, som 

føres parallelt med ny sykkelveg med fortau fram til boligene i Heggelibakken 89-95. Denne vegen vil 

dermed også betjene boligene i nr. 83-87. 

Regulert felles avkjørsel fra Charlotte Andersens vei forlenges over nr. 7F-Q og L slik at den føres 

fram til boligene i Heggelibakken 97-101. 

Alternativet medfører riving av boliger i Heggelibakken 83 og 89.  

Del av garasje på Heggelibakken 97 må rives.  
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Vurderingsskjema 

Tabell 25 Vurdering av alternativ G1  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4              X 12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3  X              -9  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3  X              -9 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2       X        0  

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2     X          -2  

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2   X             -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1     X           -1 

Landskap (topografi, vegetasjon) 1       X         0 

Poengsum -13 

 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ G1 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. 

Adkomstvegen til boligene i Charlotte Andersens vei 5 og 7 er regulert til felles avkjørsel med 5 m 

bredde. Vegen har god standard.  

Tilkoblingen mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. Det forutsettes 

at det oppføres bom e.l. ved tilkoblingen mellom Heggelibakken og ny sykkelveg med fortau. Dette 

vil redusere farten slik at siktforholdene i det nye avkjørselspunktet blir akseptabel. 

Kostnader (sum -9 poeng): 

Kostnader i alternativ G1 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 83 og 89, samt 

kostnad knyttet til etablering av nye adkomstveger. Kostnadene vil være høyre enn 20 mill. kr.  

 



DA2-24 Utredning av mulige adkomstveger multiconsult.no 

Forfase-/silingsrapport 3 Vurdering av alternativer 

 

10203589-PLAN-RAP-001 14. juni 2018 / 01 Side 89 av 97 

Riving bolig (sum -9 poeng): 

2 boliger, Heggelibakken 83 og 89, må rives. Disse har til sammen 4 boenheter. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ G1 fin, fremkommeligheten 

er god. Ingen mulighet for gjennomkjøring, men større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler vil kunne snu i enden av vegene.  

 

Verneverdier (sum -2 poeng): 

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L må felles dersom man skal unngå å rive for mye av 

garasjen på Heggelibakken 97. Det er viktig å ikke rive for mye av garasjene, da det vil være vanskelig 

å få erstattet parkeringsplasser i dette alternativet. Manglende parkeringsdekning vil kunne utløse 

krav om innløsning av bolig. 

 

Arealbeslag (sum -4 poeng):  

Ny atkomstveg over Charlotte Andersens vei 7 F-Q føres over manøvreringsareal på 

parkeringsplassen, slik at antall parkeringsplasser i hovedsak kan opprettholdes.  

Det er trangt forbi boligen i Charlotte Andersens vei 7L, og det må sannsynligvis gjøres noe med 

kjellertrappen langs nordsiden av bygget, samt inngangspartiet til boligen, slik at dette ikke vender 

direkte ut i adkomstvegen.  

Framføring av ny adkomstveg fra vest kan medføre at arealbeslaget på Heggelibakken 81B kan bli så 

omfattende at boligen ikke vil få oppfylt krav til uteoppholdsarealer. Det er imidlertid mulig å få 

erstatningsareal fra nr. 83, der bolig må rives.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum -1 poeng): 

Del av garasje på Heggelibakken 97 må fjernes. Garasje på Heggelibakken 97 vil være vanskelig å 

erstatte i alternativ G1.  

 

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ G1 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  
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3.8.2 Alternativ G2 

Skisse 

 

Figur 32 Skisse av alternativ G2  

 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativet innebærer etablering av én adkomst fra Heggelibakken nord for boligene i nr. 81, som 

føres parallelt med ny sykkelveg med fortau helt fram til boligene i Heggelibakken 97-101.  

Alternativet medfører riving av bolig i Heggelibakken 83, 89 og 97.   
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Vurderingsskjema 

Tabell 26 Vurdering av alternativ G2  

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4              X 12  

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3 X              -9  

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3  X              -9 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2       X         0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2        X        0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2    X            -4 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1        X       0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1        X        0 

Poengsum 
-10 

 

Nærmere forklaring av vurderingen 

 

Trafikksikkerhet (sum 12 poeng): 

Alternativ G2 har ingen spesiell konsekvens for tilkoblingene til eksisterende vegsystem. Tilkoblingen 

mot Heggelibakken blir innerst i en blindveg, dvs. uten kryssende trafikk. Det forutsettes at det 

oppføres bom e.l. ved tilkoblingen mellom Heggelibakken og ny sykkelveg med fortau. Dette vil 

redusere farten slik at siktforholdene i det nye avkjørselspunktet blir akseptabel. 

 

Kostnader (sum -9 poeng): 

Kostnader i alternativ G2 er kostnader knyttet til riving av hus i Heggelibakken 83, 89, og 97, samt 

kostnad knyttet til etablering av nye adkomstveger. Kostnadene vil være høyre enn 20 mill. kr.  
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Riving bolig (sum -9 poeng): 

3 boliger, Heggelibakken 83, 89 og 97, må rives. Disse har til sammen 5 boenheter. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

God veggeometri, gjennomførbar kurvatur. Veggeometrisk er alternativ G2 fin, fremkommeligheten 

er god. Ingen mulighet for gjennomkjøring, men større biler som varebiler, flyttebiler og ev. 

søppelbiler vil kunne snu i enden av vegen.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Alternativ G2 har ingen konsekvenser for verneverdier.  

 

Arealbeslag (sum -4 poeng):  

Heggelibakken 81A vil miste noe hageareal på nordsiden.  

Framføring av ny adkomstveg fra vest kan medføre at arealbeslaget på Heggelibakken 81B kan bli så 

omfattende at boligen ikke vil få oppfylt krav til uteoppholdsarealer. Det er imidlertid mulig å få 

erstatningsareal fra nr. 83, der bolig må rives.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Ingen garasjer, terrasser eller andre bygningsdeler må rives i alternativ G2.  

 

Landskap (sum 0 poeng): 

Alternativ G2 medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

veglinjen kan legges uten videre inngrep som støttemurer/fyllinger etc.  
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3.9 0-alternativet 

3.9.1 Alternativ 0 

Skisse 

 

Figur 33 Skisse av 0-alternativet  

 

Beskrivelse av alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens atkomstløsning med blandet trafikk der biler har 

adkomst fra ny sykkelveg med fortau til boligene i Heggelibakken 83-101.  

Alternativet medfører ingen endringer av dagens situasjon, utover at ny sykkelveg med fortau krever 

areal av tilliggende tomter i nord, varierende fra 0 m i øst til ca. 2 m i vest. Ingen riving av boliger, 

garasjer eller andre bygningsdeler forutsettes revet eller flyttet.  

Den hule eika på Charlotte Andersens vei 7L forutsettes bevart. 
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Vurderingsskjema 

Tabell 27 Vurdering av 0-alternativet 

Kriterie for vurdering Vekt Betydning/konsekvens SUM 

Negativ Ingen Positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Trafikksikkerhet (tilkobling til eksisterende 
offentlig vegsystem; geometri i kryss, 
siktforhold, trafikkmengde på tilstøtende 
veg) 

4 x               -12 

Kostnader (etablering/anleggskostnad, inkl. 
innløsning av eiendom, kostnader til riving 
av bebyggelse) 

3       x         0 

Riving, bolig (praktiske ulemper, 
følelsesmessige forhold, ikke kostnader) 

3       x         0 

Framkommelighet/veggeometri (fysisk 
utforming av adkomstveg, horisontal- og 
vertikalkurvatur, framkommelighet for 
søppelbil etc.) 

2        x        0 

Verneverdier (naturverdier og 
kulturminneinteresser, direkte inngrep eller 
nærføring) 

2       x         0 

Arealbeslag (ant. m², ant. berørte 
eiendommer, arealverdi, uteoppholdsareal, 
orientering, mulighet for ev. flytting av P-
plass/garasje) 

2       x         0 

Riving uthus/garasje/terrasse (praktiske 
ulemper, følelsesmessige forhold, ikke 
kostnader) 

1       x        0  

Landskap (topografi, vegetasjon) 1        x       0  

Poengsum -12 
 

Nærmere forklaring av vurderingen 

Trafikksikkerhet (sum -12 poeng): 

Svært negativt.  0-alternativet bryter med Statens vegvesens prinsipper for nye sykkel-/ 

fortausanlegg, der det ikke ønskes blanding av biltrafikk og myke trafikanter. Alternativ 0 svarer ikke 

på overordnete målsettinger om trafikksikkerhet når antall syklister skal økes betraktelig. Blanding av 

biltrafikk med gående og syklende vil medføre både dårligere framkommelighet for myke trafikanter 

og farlige situasjoner med konflikter mellom trafikantgruppene. 

 

Kostnader (sum 0 poeng): 

Ingen kostnader ut over den nye sykkelvegen med fortau. Den kostnaden er lik for samtlige 

alternativer. Konsekvensen av 0-alternativet settes derfor til 0 (ingen).  
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Riving bolig (sum 0 poeng): 

Ingen boliger rives. 

 

Framkommelighet/veggeometri (sum 0 poeng): 

Ingen endringer av atkomstveger utover noe forkorting pga. utvidelse av sykkelveg med fortau.  

 

Verneverdier (sum 0 poeng): 

Ingen verneverdier berøres. Statens vegvesens fagfolk på naturmiljø har vurdert at utvidelsen med 

ny sykkelveg samt fortau ikke vil være i konflikt med registrert hul eik på Charlotte Andersens vei 7L. 

 

Arealbeslag (sum 0 poeng): 

Konsekvenser er knyttet til utvidelser ifm. ny sykkelveg med fortau medfører utvidelse av dagens 

gang-/sykkelveg. Dette arealbeslaget tas imidlertid ikke med i vurderingsskjemaet, da beslaget er likt 

i samtlige alternativer.  

 

Riving uthus/garasje/terrasse (sum 0 poeng): 

Ingen uthus/garasjer/terrasser rives. 

 

Landskap (sum 0 poeng): 

0-alternativet medfører ingen vesentlige konsekvenser for landskapet. Topografien medfører at 

utvidelsen av eksisterende gang-/sykkelveg kan gjøres uten vesentlige støttemurer/fyllinger etc.  
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3.10 Oppsummering av alternativvurderinger  

I nedenstående tabell er alternativene ført inn i rangert rekkefølge.  

Rangering  Alternativ, beskrivelse Poengscore 

1.  B1, F5 1 

2.  D6 -2 

3.  B2, B3, D5 -3 

4.  A2, F3 -5 

5.  B5 -7 

6.  A1, D4 -8 

7.  B4, D2, G2 -10 

8.  C2 -11 

9.  0-alt. -12 

10.  G1 -13 

11.  E1 -17 

12.  F2 -18 

13.  F4 -19 

14.  D1, D3, F1 -20 

15.  C1, F6 -21 

16.  E2 -22 
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4 Anbefaling for videre detaljering 

På grunnlag av vurderingen av alternativene, vil vi anbefale at man vurderer de 3 alternativene som i 

grovsilingen har oppnådd høyest poengscore.  

Dette omfatter følgende alternativer: 

 B1 

 F5 

 D6 

Disse alternativene bør videreføres til en fase der man ser grundigere på optimalisering og detaljering av 

disse. I forbindelse med grovsilingen er veglinjen som er vist i figurene ikke låst. Ved nærmere 

detaljprosjektering kan det oppstå behov for eller muligheter for justering av veglinjer. Dette kan innebære 

enkelte flyttinger av veglinjer, fjerning av enkelte lenker ved å videreføre fra et annet sted etc. Justeringene 

vil i så fall skje innenfor de foreslåtte alternativene, ikke ved utforming av nye alternative 

adkomstløsninger. I forbindelse med videre optimaliseringsarbeid vil det også kunne være naturlig at man 

ser hen til øvrige alternativer som har kommet høyt på rangeringslista, for å se om der kan være mulig å 

hente positive elementer fra disse.  

 


