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1.  Sammendrag 
Statens vegvesen, divisjon Drift og vedlikehold, Plan og utbygging øst 2 står som 
forslagsstiller for planforslaget. Planområdet foreslås regulert til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur, herunder kjøreveg, gang-/sykkelveg, annet vegareal – grøntareal og 
midlertidig rigg- og anleggsområde. Hensikten med planforslaget er å opparbeide gang- og 
sykkelveg separert fra kjørevegen og utvide til sykkelveg med fortau der det er mulig. 
Bussholdeplass Gjelleråsen vil få få bedre kapasitet og tilgjengelighet ved å etablere 
plattform med plass til to busser og vil oppgraderes til universelt utformet standard. 
Adkomsten til holdeplassen vil bli utbedret, med ny adkomst fra Brådalsstubben og bedre 
stigningsforhold fra kulverten under rv. 4. 
 
Planen har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående, syklende og 
kollektivreisende. Utformingskrav for universell utforming skal ivaretas som ledd i å bygge 
opp om universelt utformet reisekjeder.  
 
For å gi plass til fortau mellom rv. 4 og Brådalsstubben sideforskyves lokalvegen med 1-1,5 m 
mot vest, eksisterende adkomster til eiendommer må tilpasses noe til ny vegsituasjon. Planen 
legger ikke opp til gateparkering langs Brådalsstubben, og det legges opp til vendehammer i 
nordre ende av Brådalsstubben for å ivareta snumuligheter for bl.a. driftskjøretøy. Overvann 
planlegges håndtert lokalt så langt det lar seg løse. 
 
 

2.  Bakgrunn 
Statens vegvesen, divisjon Drift og Vedlikehold, Plan og utbygging øst 2, har utformet et 
planforslag for gang- og sykkelveg og kollektivtiltak langs rv. 4 Trondheimsveien ved 
Brådalsstubben.  
 
Dagens gang- og sykkelveg går i sør fra eksisterende gang- og sykkelveg parallelt med rv. 4 
over til blandet trafikk i Brådalsstubben. Østsiden av Brådalsstubben benyttes til uregulert 
parkering og er lite oversiktlig. På bakgrunn av nærliggende virksomhet er det en del trafikk 
og en viss andel store kjøretøy på Bårdalsstubben. Det er manglende tilrettelegging for myke 
trafikant opp til snuplass nord i Brådalsstubben, før eksisterende gang- og sykkelveg 
fortsetter videre nordover mot Gjelleråsen. Snuplassen brukes av mindre og større kjøretøy, 
som gir en uoversiktlig og trafikkfarlig situasjon. Planforslaget legger opp til å bygge separert 
gang- og sykkelveg fra kjørevegen og legge om traseen slik at gang- og sykkelvegen ikke 
kommer i konflikt med snuplassen.  
 
Gjelleråsen holdeplass retning sør mangler tilrettelagt adkomst fra Brådalsstubben, der det i 
dag er en grussti/tråkk som ikke er universelt utformet. Holdeplassen er av eldre standard. 
Holdeplassen ligger i tilknytning til innfartsparkering «Gjelleråsen» på vestsiden av rv. 4. 
Innfartsparkeringen skal utvides og man kan forvente større passasjergrunnlag. Planforslaget 
vil etablere en adkomst fra gang- og sykkelveg langs Brådalsstubben og fra kulverten under 
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rv 4. Holdeplassen vil få bedret kapasitet ved å utvide til oppstillingsplass for to busser og 
oppgraderes til universell utformet standard.  
 

2.1 Hensikten med planen 
Formålet med planen er å bygge gang- og sykkelveg separert fra Brådalsstubben og utvide til 
sykkelveg med fortau der det er tilstrekkelig med areal, samt tilrettelegge for økt bruk av 
kollektiv.  Eksisterende gang- og sykkelveg nord i planområdet legges om slik at gang- og 
sykkelvegen ikke kommer i konflikt med snuplassen. Tiltaket vil gi et sammenhengende 
gang- og sykkelvegnett i planområdet. 
 
Bussholdeplassen vil utvides til å få oppstillingsplass til to busser og oppgraderes til 
universell standard med høyere kantstein og ledelinjer, samt nytt lehus. Utvidelsen av 
busslommen vil sikre større kapasitet for å betjene busstrafikken på strekningen, og vil bidra 
til effektivitet og forebygging av kø. Utformingskrav for universell utforming skal ivaretas som 
ledd i å bygge opp om universelt utformet reisekjeder.  
 
Planen omfatter også regulering av midlertidig rigg- og anleggsområde for å sikre nødvendig 
areal til gjennomføring i byggefasen. 
 
Planen har som mål å øke trafikksikkerheten, tilgjengeligheten og fremkommeligheten for 
gående, syklende og kollektivreisende.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller 
Statens vegvesen, Divisjon drift og vedlikehold, Drift og vedlikehold øst 2, Plan og bygging 
øst 2, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 
 
Kontaktpersoner 
Prosjekteier:  Øystein Tandberg, Tlf. 91139536, epost oystein.tandberg@vegvesen.no 
Prosjektleder:  Ole-Martin Moen, Tlf. 48233169, epost ole.moen@vegvesen.no      
Planleggingsleder:  Thorstein Hymer, Tlf. 40553426, epost thorstein.hymer@vegvesen.no 
          Astrid Røhme, Tlf. 93254364, epost astrid.rohme@vegvesen.no 
   Kristina Stokke, Tlf. 92244879, epost kristina.stokke@vegvesen.no 
 
Eierforhold 
Planforslaget omfatter følgende eiendommer: 
Gnr/bnr Eier 
3/504  Nittedal kommune 
3/224  Privat eie 
3/77  Privat eie 
3/443  Privat eie 
3/22  Privat eie 

mailto:oystein.tandberg@vegvesen.no
mailto:ole.moen@vegvesen.no
mailto:thorstein.hymer@vegvesen.no
mailto:astrid.rohme@vegvesen.no
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3/169  Privat eie 
3/34  Nittedal kommune 
203/2  Nittedal kommune 
100/1  Statens vegvesen 
100/2  Statens vegvesen  
 

2.3 Krav om konsekvensutredning  
Lovgrunnlaget for konsekvensutredningsplikt er gitt i pbl. §4-2 samt egen forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Tiltakets investeringsramme og type medfører at det ikke fanges opp under forskriftens §6, §7 
og §8 med tilhørende vedlegg I og II. Statens vegvesens vurdering er derfor at planforslaget 
ikke vil utløse krav om konsekvensutredning.  
 

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, 
evt. Planprogram 

Planinitiativ med forslag til planavgrensning ble sendt kommunen 13.01.2021. Oppstartsmøte 
ble avholdt med Nittedal kommune 20.01.2021. 
 
Kunngjøring og varsel om oppstart 
I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 ble oppstart av planarbeidet kunngjort onsdag 
03.02.2021 i lokalavisen Varingen, på Nittedal kommunes nettside, Nittedal - Høringer og 
kunngjøringer og Statens vegvesens nettside, rv. 4 Brådalsstubben | Statens vegvesen. Frist 
for uttalelser var 01.03.2021. 
 
Grunneiere, offentlige myndigheter, lokale organisasjoner og andre berørte jfr varslingsliste 
fra kommunen ble varslet om oppstart av planarbeidet med brev, datert 29.01.2021, frist for 
uttalelse var 01.03.2021.   
 
Det kom inn i alt 6 skriftlige innspill til varsel om oppstart, hvorav ett etter fristen hadde gått 
ut. Alle merknader til oppstartsvarselet er kommentert i kap 9, og innspillene i sin helhet 
ligger vedlagt. 

 
 
 

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/horinger-og-kunngjoringer/
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/horinger-og-kunngjoringer/
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv4bradalsstubben
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3.2 Befaring og møter  
Ved varsel om oppstart av planarbeid har vi kontaktet berørte grunneiere med forespørsel 
om å opprette dialog. Da vi ikke har fått tilbakemeldinger fra grunneierne, vil vi følge opp 
dette i høringsperioden og tilby møter og befaring med berørte grunneiere. 
Den 11. mars 2021 ble det gjennomført et digitalt møte med Crux Arkitekter as som 
representerte grunneier av gbnr 3/169 og 3/474. Statens vegvesen presenterte planforslaget. 
Crux presenterte deres planer for eiendommene og orienterte om at de jobbet med innspill 
til rullering av kommuneplanen på vegne av grunneier. 
 

4.  Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer  
• Fylkeskommunale planer  

Regional planstrategi 2020-2024 “Veien til et bærekraftig Viken”, vedtatt 18.12.2020 
Planstrategien er det viktigste politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen, hvor den: 

o Redegjør for regionale utviklingstrekk 
o Prioriterer langsiktige utviklingsmål for Viken samfunnet 
o Fastsetter hvilke regionale planer og andre plangrep som skal iverksettes i løpet av 

perioden.  
Planstrategien har fem utviklingsmål. For å nå disse målene skal innsatsen rettes mot seks 
innsatsområder. For at Viken skal ha en bærekraftig utvikling er “Redusert klimagassutslipp 
og energiomlegging – i Viken” et av de seks innsatsområdene. Dette innsatsområdet 
omhandler blant annet å redusere transportbehovet og legge om til grønn mobilitet. Dette 
skal oppnås ved å øke bruken av gange, sykkel og kollektivtransport. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015  
Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
Regional plan for klima og energi i Akershus, vedtatt 18.juni 2018  
Planen sier at omstilling til lavutslippssamfunnet krever reduksjon av klimagassutslipp på flere 
sektorer, deriblant transport hvor et av tiltakene er at veksten i persontransporten tas med 
gange, sykkel og kollektiv.  
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• Kommuneplanens arealdel evt. Kommundelplaner

Kommuneplan for Nittedal 2019-2030, vedtatt 26. august 2019. 

Nittedal kommunes arealplanplan 2019 – 2030 bygger på de 
strategiske styringsmålene for kommunen som er forankret i 
samfunnsdelen. For å nå kommunens strategiske styringsmål om 
«God folkehelse» og «Rent miljø» er å legge til rette for bilfri 
transport i hverdagen med å bygge ut gang- og sykkelvegnettet og 
legge til rette for klimavennlige areal- og transportløsninger er 
viktige strategier får å nå disse fastsatte målene.  

Området tiltaket planlegges i er uregulert og i kommuneplanens 
arealdel avsatt til vegformål. Bestemmelser knyttet til arealkartet 
angir etter pbl §11-9 nr. 1 at det stilles krav om reguleringsplan for 
visse arealer. Kommuneplanens bestemmelser gir plankrav på 
områder angitt som utbyggingsformål etter pbl §11-7 nr. 1,2,3,4 og 
6. Tiltaket SVV planlegger omfattes av pbl §11-7 nr. 2. Derav
utarbeidelsen av denne reguleringsplanen.

Tilhørende kommuneplanen 2019-2030 er det flere temakart som 
berører planområdet: 

o Temakart «Innfartsparkering» til kommuneplan 2018-2030 er
Gjelleråsen innfartsparkering markert som innfartsparkering hvor det jobbes med
utvidelser.

o Temakart «Friluftsliv» til kommuneplan 2018-2030 er Skysethøgda markert som
nærturterreng.

o Temakart «Byggegrense» kommuneplan 2018-2030 viser 10 m byggegrense for
Brådalsstubben.

o Temakart «dreneringslinjer og forsenkinger - Skytta» kommuneplan 2018-2030 angir
flere områder innen planområdet med forsenkinger dypere enn 30 cm.

o Temakart «Risiko og sårbarhet» kommuneplan 2018-2030 angir en aktsomhetssone
for snøskred innenfor planområdet, dette er omtalt i vedlagt geoteknisk notat og vil
bli vurdert i endelig geoteknisk rapport.

Figur 1. Utsnitt over 
kommuneplanens arealkart. Grønt 
angir friområde, gult viser område 
for boligbebyggelse, lilla 
næringsvirksomhet og grått 
vegformål, grå strek viser 
byggegrense etter veglovens §29. 



9 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet overlapper stedvis med 
reguleringsplan for rv. 4 Trondheimsveien 
med Plan-ID 9110 «Ombygging av Rv 4 fra 
Oslo grense til Gjelleråsen», datert 1973.  

Se figur 3 for en skissering av planforslagets 
omtrentlige forhold til eksisterende 
reguleringsplan fra 1973.  

Figur 2. Utsnitt fra veiplan «Ombygging av rv. 4 fra 
Oslo grense til Gjelleråsen, plan-ID 9110, datert 1973». 

Figur 3. Skisse som viser planlagt tiltak og forholdet til eksisterende reguleringsplan fra 1974. 
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 4.3 Tilgrensende planer 
Crux arkitekter har orientert oss om at de, på vegne av grunneier, arbeider med innspill til 
rullering av kommuneplanen og et forslag for utvikling av eiendommene 3/169 og 3/474, 
samt videre utvikling for hele Brådalsstubben.  
 
Dette viser at det i området er et ønske om en fremtidig utvikling, som per nå dreier seg om 
tanker om utvikling til næring og kombinert formål bolig/næring. Statens vegvesens 
planforslag vil gi sammenhengende gang- og sykkelveg langs Brådalsstubben, og vi ser at 
innspillet fra Crux arkitekter viser en tilsvarende løsning.  
 
Statens vegvesen jobber med forslag til mindre endring av reguleringsplan Skillebekk – 
Putten - Gjelleråsen, plan id 124. Hensikten er utvidelse av dagens innfartsparkering samt 
tilrettelegging for sykkelparkering. Statens vegvesen er i dialog med Nittedal kommune rundt 
denne prosessen.  
 
I tilknytning til nevnt plan om utvidelse av innfartsparkering samt etablering av ny gang- og 
sykkelveg vurderer Statens vegvesen utskifting av dagens kulvert. Dette er en eldre Spirorørs 
kulvert som trenges å byttes ut. Kulverten er en viktig forbindelse for myke trafikanter 
mellom Brådalsstubben og Holum skog med matbutikk m.m. 
 

4.4 Temaplaner 
Kommunedelplan for Klima og energi, Nittedal kommune 2019-2030, vedtatt 26.09.19. 
Plan for klima og energi skal bidra til at Nittedal kommune reduserer utslipp av klimagasser, 
energibruk og overgang til mer bruk av energi fra fornybare kilder for å nå de nasjonale, 
regionale og lokale målene. Klimatilpasninger som innebærer hvordan kommunen fysisk og 
arealmessig kan bli bedre rustet til å tåle endringer med varmere, våtere og mer ekstremt 
klima, er også en del av denne planen. Planen inneholder mål og handlinger for både direkte, 
indirekte klimagassutslipp og klimatilpasning. 
 
Satsingsområdene for planen er blant annet arealbruk og transport, hvor klimaplanen 
fokuserer på tre hovedutfordringer knyttet til arealbruk og transport:  

 Redusere transportbehovet per innbygger  
 Øke andelen transport på kollektiv, sykkel og gange  
 Klimavennlig sentrumsutvikling 

 
Delmål transport:  
Fremtidig transportvekst tas med kollektivt, sykkel og gange. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging 
Retningslinjene har som mål at planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem 
fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Infrastruktur og 
framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. Planleggingen skal 
bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Byer/tettsteder bør ha 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
Hensikten er blant annet å synliggjøre barn og unge i all planlegging etter plan- og 
bygningsloven, og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser. Retningslinja stiller krav til fysisk utforming av arealer, 
og blant forholdene som skal vies spesiell oppmerksomhet nevnes blant annet følgende; 
“arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare”. 
 
Melding til Stortinget nr. 26, Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) 
NTP fastlegger hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Overordnet mål i NTP er å 
fremme et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. I de største byene skal all vekst i persontransport tas med 
kollektivtransport, sykling og gange. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende
forhold

5.1 Beliggenhet 
Beliggenhet 

Planområdet ligger på vestsiden av rv. 4 
Trondheimsveien, delvis langs den 
kommunale vegen Brådalsstubben sør i 
Nittedal kommune. Planområdet ligger 
like nord for kommunegrensen mot Oslo, 
og like sør for Gjelleråsen. 

Figur 4. Oversiktskart over planområdets beliggenhet. 

Avgrensning 

Planområdet strekker seg i sør fra 
eksisterende gang – og sykkelveg langs 
rv. 4 og videre nordover langs 
Brådalsstubben. Området avgrenses i øst 
mot rv. 4, og mot vest langs tilstøtende 
bebyggelse og marka. I nord vil tiltaket 
koble seg på eksisterende gang- og 
sykkelveg mot Gjelleråsen.    

Figur 5. Eksisterende situasjon med planavgrensning 

Størrelse på planområdet 

Planområdet er 9680 m2. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er uregulert og hovedsakelig avsatt til vegformål i kommuneplanen. 
Brådalsstubben er en kommunal veg, med uregulert parkering på østsiden av vegen. Nord i 
Brådalsstubben ligger en snuplass som benyttes av renovasjon, snøbrøyting og 
næringsvirksomhet i området. Snuplassen er utflytende, og det forekommer også uregulert 
parkering ved denne. Tilstøtende planområdet ligger rv. 4 Trondheimsveien. 

Parallelt med rv. 4 Trondheimsveien går det delvis gang- og sykkelveg, både i sør og nord av 
planområdet, samt gang- og sykkelveg i tilknytning til kulvert under rv. 4. Kulverten ligger 
tilstøtende planområdet og binder øst og vestsiden av Trondheimsvegen sammen. 
Området har grøntareal knyttet til rabatt mellom Brådalsstubben og rv. 4, samt et større 
grøntområde nord i planområdet.  

Inne i planområdet ligger Gjelleråsen bussholdeplass. Holdeplassen betjener blant annet 
kollektivreisende som benytter innfartsparkeringen på østsiden av rv. 4, som er tilknyttet 
planområdet.   

Tilstøtende planområde er det noe boligbebyggelse og næringsvirksomhet med bil som 
grunnlag for virksomheten, herunder salg og andre servicetilbud til biler. Skysethøgda 
friluftsområde som er et større grøntområde ligger i tilknytning til planområdet.  

5.3 Landskap 

Figur 6. Bildet viser kontrastene i landskapsrommet, mellom det flate og bebygd areal som omkranses av kupert og 
skogkledd terreng. (Foto: Google.com) 
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Etter Artsdatabankens kategorisering av landskap i Norge (NiN) omfatter landskapstypen i 
området et middels kupert ås- og fjellandskap. Det er et tydelig daldrag gjennom området, 
som danner et landskapsrom med mindre til mellomstor skala. Brattere terrengformer på 
flere sider gir rommet en klar avgrensing. Mot øst åpner rommet seg noe og 
småhusbebyggelsen i omkringliggende områder kan ses. Området er middels tett bebygd. 
Næringsbygg, asfaltflater og rv. 4 preger landskapsbildet, men vegetasjon og terreng ligger 
tett inn på vegen og preger også området. Gressflater og -bakker strukturer og bryter noe 
opp de asfalterte og bebygde flatene.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner, 
kulturmiljø eller bevaringsverdig 
bebyggelse innenfor planområdet. 

Vegstrekningen i planforslaget var 
nevnt i «Vegvalg: nasjon verneplan: 
veger, bruer og vegrelaterte 
kulturminner», under nr. 91-93 
Gjelleråsen vegmiljø. I forbindelse med 
rullering/revidering av verneplanen for 
noen år siden ble nr. 93 Kjøreveg rv. 4 
og rv. 22 tatt ut av verneplanen.  

Nr. 91 Rideveg og nr. 92 Fransk prinsipp 
fra henholdsvis 1500- og 1770-tallet er 
fortsatt inne i verneplanen. Dette er de 
to nederste grønne strekene på kartet 
og vil ikke blir berørt av tiltaket.   

Figur 7. Utsnitt fra side 94 i boken 
 "Vegvalg: nasjonal verneplan: veger, bruer, vegrelaterte 

kulturminner" 

5.6 Naturverdier 
Planområdet ligger i nærhet til Marka (10 m målt på kart), men vegetasjonen er i stor grad 
preget av nærheten til veger, hager og næringsarealer.  
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Det er få registrerte naturverdier i området, og i kartbasene Naturbase og Artskart er det kun 
registrert en alm rett vest for eksisterende gangveg. Alm er en art med særlig stor 
forvaltningsinteresse som følge av at den er registrert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for 
arter (2015). Denne er vist i kart under. Imidlertid er området befart av fagekspertise, uten at 
almetreet ble lokalisert. Det vil gjennomføres en ny befaring under blomstringsperioden for å 
avklare om registreringen i Artskart må oppdateres.   

Det er også registrert flere fremmede skadelige arter med både svært høy (SE) og høy (HI) 
risiko i området. Disse er vist i kartet under.   

Figur 8. Registrerte rødslistet art (rød sirkel) og fremmede skadelige arter (mørke sirkler) i planområdet (fra Artskart). 
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Fremmede arter 

Jfr. Naturbase.no er det 
registrert flere fremmede arter 
i planområdet. Noen av disse 
er registrert midt i rv. 4. Dette 
kan indikere at artene kan 
finnes i området.  
Registrerte fremmede arter:  
• Vinterkarse

(Barbarea vulgaris)
• Hagelupin

(Lupinus polyphyllus)
• Mellomvalurt

(Symphytum×uplandicum)
• Bleikspirea

(Spiraea ×rubella)
• Bladfaks (Bromopsis inermis)
• Russekål (Bunias orientalis)
• Hvitsteinkløver

(Melilotus albus) 

Figur 9. Kartutsnitt av arter. Kilde: naturbase.no 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, 
uteområder 

Kartlagte friluftsområder 
og markagrensa  

Nærliggende til planområdet 
ligger Skysethøgda som er 
kategorisert som et svært 
viktig friluftsområde.   

Markagrensa ligger også vest 
for planområdet  

Verken friluftsområdet 
eller markagrensa vil bli berørt 
av tiltaket.   Figur 10. Kartutsnitt av kartlagte friluftsområde (rødt område) og 

markagrensa (grønn strek). Kilde: naturbase.no 
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Turstier 

Der hvor planlagt tiltak slutter 
i nord går det en sti fra gang- 
og sykkelvegen opp til 
friområdet Skysethøgda. 
Denne inngangen til 
friområdet vil opprettholdes 

Figur 11. Kartutsnitt fra naturbase.no, sti markert med rødt 

5.8 Trafikkforhold 
• Vegsystem

Brådalsstubben er kommunal veg som fungerer som adkomstvei til flere boenheter og 
næringsvirksomhet. Næringsvirksomheten er bilbasert. Lengst nord på vegen ligger en 
snuplass som er delvis asfaltert. Vegen har på strekningen varierende bredde. Østsiden av 
vegen og snuplassen blir brukt til uregulert parkering.  

• Trafikkmengde

Ved planområdet ligger rv. 4 med ÅDT i overkant av 19 000 (NVDB 2019). Tellinger for 
Brådalsstubben, sykklister eller fotgjengere er ikke tilgjengelig.  

For Gjelleråsen bussholdeplass, retning Oslo, er det for en tilfeldig valgt uke før korona rundt 
120 påstigende og 50 avstigende kollektivreisende i gjennomsnitt hver dag.  

• Ulykkessituasjon

I Statens vegvesens systemer er det ikke registrert noen ulykker på strekningen. 
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Fartsgrense på Brådalsstubben er 50 km/t. Det er 
manglende tilrettelegging for gående og syklende 
på strekningen. Myke trafikanter må gå/sykle langs 
Brådalsstubben ved parkerte biler og adkomstvei 
både til boliger og næringsvirksomhet.  

Dette er ikke trafikksikkert og gir et uoversiktlig 
trafikkbilde, særlig for barn og unge.  

Manglende/dårlig tilrettelagt adkomst til 
bussholdeplassen fra Brådalsstubben.  

Figur 12. Kartutsnitt fra NVDB, viser manglende 
tilrettelegging for gående og syklende (lilla strek på 

kartet)  
• Kollektivtilbud

Inne i planområdet ligger Gjelleråsen holdeplass 
retning sør. Holdeplassen betjenes av linje 126, 380, 
390, 390E og 390N. I morgenrushet går 390 og 390E 
hvert 10.minutt, 380 går hyppig gjennom hele 
dagen, med frekvens fra 10-15 min fram til kvelden 
før den har 30 min frekvens.  

Adkomst til holdeplass fra Brådalsstubben går på 
grussti, som ikke tilfredsstiller kravene om universell 
utforming. Holdeplassen er av eldre standard, og 
har behov for utbedring for å oppnå dagens krav til 
universell utforming. Myke trafikanter kan krysse 
under rv. 4 i kulvert. 

Holdeplassen ligger i tilknytning til innfartsparkering 
«Gjelleråsen» som ligger på østsiden av rv. 4. Det 
jobbes med å utvide denne innfartsparkeringen, 
dette vil gi større passasjergrunnlag for 
holdeplassen. 

Figur 13. Gjelleråsen bussholdeplass. 
Kilde Google street view, sep 2020. 

Figur 14. Gjelleråsen holdeplass til venstre, 
innfartsparkering "Gjelleråsen" han skimtes til 

høyre på bildeutsnitt fra google street view, sep 
2020. 

5.9 Barns interesser 
Det finnes ingen leke- eller oppholdsarealer i planområdet. Manglende tilrettelegging for 
myke trafikanter gjør området usikkert for barn og unge å bevege seg i. 

thohym
Understreking
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Manglende tilrettelagt adkomst til holdeplass, samt manglende universell utforming gjør 
holdeplassen lite tilgjengelig for barn og unge, samt barnevogner. 

5.10 Universell tilgjengelighet 

Holdeplassen Gjelleråsen er av eldre standard, og mangler taktil merking og tilstrekkelig 
høyde på kantstein. Det er dårlig tilrettelagt adkomst fra Brådalsstubben, med kun en grussti 
som ikke er tilfredsstillende ihht kravene om universell utforming.  

Manglende tilrettelegging for myke trafikanter i form av gang- og sykkelveg gjør det lite 
trafikksikkert og uoversiktlig å bevege seg i området.  

5.11 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Grunnet mangelfullt kartgrunnlag har Statens vegvesen ikke fullstendig oversikt det som 
finnes av vann- og avløpsledninger på strekningen. Dette vil bli kartlagt i forkant av bygging. 

Trafo: Innenfor planområdet ligger det en HS/LS trafo som ligger på en høyspent ring 
bestående av flere kabler i bakken. Denne trafoen forsyner nærliggende hus med LS både 
med jordkabel og luftlinje. Trafoens plassering vil ikke være i konflikt med tiltaket. 

Høyspent kabler: Langs Brådalsstubben ligger det 4 paralellførte kabler i dagens 
sideterreng. De ligger normalt med minimum 60 cm overdekkning. På 2 steder krysser en HS 
kabel under rv. 4. Langs eksisterende G/S ligger det en HS kabel.  

Lavspent kabler: Bebyggelsen i Brådalsstubben er forsynt fra en HS/LS trafo. Her er det både 
kabler i bakken og luftstrekk. 

Bredbånd/Tele: Husstandene forsynes med bredbånd/tele via luftstrekk på tremaster. En av 
disse mastene er en fellesføringsmast med LS. Totalt må 3 master flyttes og kabler legges om. 

Belysningsanlegg: Dagens vegbelysning av rv. 4 er i hovedsak plassert på 
fellesføringsmaster av tre på øst siden av vegen ved tiltaksområdet. En mast er plassert på 
vestsiden av vegen ved bussholdeplass. Alle armaturene er av nyere dato med LED lyskilder. 

Dagens vegbelysningsanlegg kommer ikke i konflikt med tiltaket og blir stående urørt. 
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5.12 Grunnforhold 
Ifølge kvartærgeologisk kart (NGU, 2021) består løsmassedekket innenfor prosjektområdet 
hovedsakelig av fyllmasser. Lengst nordvest, i skoggrensa ovenfor kulverten er det indikert 
tynt torvdekke over berggrunn. Se figur 15. Kvartærgeologisk kart angir at det nord for 
prosjektområdet finnes morenemateriale (grønt i kart på figur 15), mens det sør for 
prosjektområdet, under marin grense, finnes hav- og fjordavsetninger. Dette gir en indikasjon 
på hvilke løsmasser som ligger under fyllmassene i prosjektområdet. Prosjektområdet ligger i 
sin helhet over marin grense, noe som tilsier at sannsynligheten for tilstedeværelse av 
kvikkleire er liten. Denne grensen er imidlertid modellert, så variasjoner fra kartet kan 
forekomme. Det utelukkes ikke at det under fyllmassene kan ligge bløte lag av leire. 

Figur 15. Kvartærgeologisk kart. Prosjektområdet ligger innenfor rød sirkel. Marin grense er illustrert ved blå stripla 
linje, områder over marin grense er skravert. (NGU, 2021). 

Skredfare 
Det er innenfor prosjektområdet kartlagt aktsomhetsområde for snøskred (NVE 2010), se 
figur 16. Aktsomhetskart for snøskred viser mulige løsne- og utløpsområder, men sier ikke 
noe om sannsynligheten for skred. En vurdering av skredfaren vil inngå i geoteknisk rapport. 
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Figur 16. NVE Aktsomhetskart for snøskred. Aktsomhetsområdet lengst sør i utklippet ligger utenfor prosjektområdet, 
det lengst nord ligger innenfor prosjektområdet. 

Videre undersøkelser 
Det er planlagt grunnundersøkelser for byggeplan. Dette er planlagt utført i løpet av 
våren/sommeren 2021. Omfanget og valg av undersøkelsesmetoder er basert på lokale 
geologiske forhold, topografi og kunnskap om løsmasser. Kravet til kartlegging av løsmasser 
er tilpassa vegstandarden, i henhold til Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging. 
Prosjektområdet ligger i sin helhet over marin grense, og det ventes derfor ikke å finne 
kvikkleire.  

Dersom geoteknisk rapport ikke er klar innen planforslaget skal på høring vil det bli utarbeida 
et kort notat om hvilke masser som er påvist av grunnundersøkelsene, dette vil da bli del av 
høringsmaterialet, for nærmere beskrivelse se vedlagt Geoteknisk notat. 

5.13 Luftforurensing 
Vegtrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensing i Norge. Planområdet er tett på rv. 4 
Trondheimsveien, og veitrafikken er den største kilden til luftforurensing på strekningen. 
Strekningen er i grønn sone for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) iht. 
Miljødirektoratets oversikt over lokal luftforurensning i Norge. Det finnes ingen målestasjoner 
i området. Tiltaket med å etablere gang- og sykkelveg samt oppgradering av dagens 
bussholdeplass vil ikke føre til økt luftforurensing. 
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5.14 Støyforhold 
Som en del av planarbeidet 
er det utført støyvurderinger 
iht. Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging (T-
1442/2016). 

Planområdet ligger i all 
hovedsak i rød støysone.  

Figur 17. Støykart, kilde naturbase.no 

5.15 Forurenset grunn 
Nord i planområdet er det 
registrert et område med 
forurenset grunn. Jfr. 
Naturbase.no er lokaliteten 
registrert med 
påvirkningsgrad 2 – 
akseptabel forurensning med 
dagens areal og 
resipientbruk.  

Dagens og tidligere arealbruk 
kan indikere at det kan 
avdekkes forurensede 
masser.   

Figur 18. Kartutsnitt forurenset grunn, gul markering viser akseptabel 
forurensning med dagens areal og resipientbruk. Kilde: naturbase.no 
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5.16 Næring 
I tilknytning til planområdet ligger det flere foretak som driver med salg av biler og 
bilrelaterte utstyr, samt reparasjoner og vedlikehold av bil. Det ligger også en bensinstasjon 
og noe matserveringstilbud som har adkomstveg via Brådalsstubben. 

5.17 Analyser/ utredninger 
Følgende dokumenter er vedlagt planbeskrivelsen. 

• Støyvurdering
• Geoteknisk notat (+borplan)
• Notat overvannshåndtering
• Vurdering Alm
• ROS-analyse

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk 

Figur 19: Plankart. Gang- og sykkelveg legges om og etableres langs Brådalsstubben. Sykkelveg med fortau 
planlegges på deler av strekningen. 

Brådalsstubben sideforskyves vestover slik at man kan etablere gang- og sykkelveg mellom 
Brådalsstubben og grøntrabatten mot Rv 4. Gang- og sykkelvegen skilles fra kjørvegen med 
13 cm høy kantstein for å hindre parkering på gang- og sykkelvegen. På deler av gang- og 
sykkelvegen vil det være behov for å sette opp et rekkverk mot Rv 4. Mot Brådalsstubben 18 
settes det 2 cm høy kantstein for å tydeliggjøre veggeometrien.   
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Dagens skiltportaler til rv. 4 og strømmast må flyttes. 

Dagens snuplass flyttes nordover og bygges om til vendehammer for å ivareta 
snumulighetene i Brådalsstubben. Vendehammeren dimensjoneres for liten lastebil. 

Vendehammeren vil ivareta at lastebil kan snu i flere vendinger. En slik løsning er mindre 
arealkrevende, og det er mulig å legge ny gang- og sykkeltrase utenom fremtidig 
vendehammer slik at man hindrer konflikt mellom myke og harde trafikanter. Dette blir en 
bedre løsning for myke trafikanter. På grunn av høydeforskjeller vil det bli behov for en mur 
mellom vendehammer og gang- og sykkelvegen.  

Bussholdeplassen Gjelleråsen sørgående oppgraderes med høyere kantstein, nytt lehus, 
ledelinjer og utvides med oppstillingsplass til to busser. På grunn av høydeforskjeller mellom 
holdeplass og ny gang- og sykkelveg er det behov for støttemur bak lehus. Det vil anlegges 
gangfelt fra holdeplass over sykkelvegen.  

Ved kulverten er det på grunn av topografien behov for en mur. Fra kulverten vil gang- og 
sykkelvegen gå opp til holdeplassen, med en kobling mot videre gang- og sykkelveg. Denne 
vil få bedre stigning enn dagens adkomst til holdeplassen. Kulvert under rv. 4 skal byttes som 
et vedlikeholdstiltak.  

Traseen til gang- og sykkelvegen fra holdeplassen og videre nordover legges om. Fra 
holdeplassen og videre nordover vil det bygges sykkelveg med fortau for å skille gående og 
syklende. Sykkelvegen med fortau vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelveg i nord.  

På eksisterende gang- og sykkelveg vil asfalten fjernes og stedlig masse vil benyttes for å 
sikre en naturlig revegetasjon. 

Tretrinnsstrategien skal legges til grunn for håndtering av overvann: 
1. Infiltrere små nedbørsmengder
2. Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder
3. Føre overvann trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser

Fordrøyning av overvann skal fortrinnsvis gjøres i åpne løsninger. Terrenget må tilpasses og 
utformes slik at vannet holdes tilbake, uten at det medfører fare eller ulemper for beboerne 
ved større nedbørshendelser. Dette kan gjøres ved å lage forsenkninger i terrenget og 
regnbed eller lignende.  
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6.2 Reguleringsformål 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:  9156 m2 

Plankart, areal for hvert formål: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (pbl §12-5 nr.2) 
Kjøreveg 1347 m² 
Gang-/sykkelveg 1765 m² 
Gangareal  127 m² 
Annen veggrunn – grøntareal  5917 m² 

Bestemmelsesområde (pbl §12-7) 
Midlertidig rigg- og anleggsområde 554 m² 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

o Kjøreveg
Brådalsstubben sideforskyves 1-1,5 meter vestover for å kunne etablere gang- og sykkelveg 
mellom kjørevegen og rv. 4. I nordenden av Brådalsstubben er det regulert en vendehammer. 
Den er utformet slik at lastebil får snudd i flere vendinger, mangel på areal medfører at det er 
ikke mulig å utforme vendehammeren slik at lastebil får snudd i en vending. Utforming av 
veganlegget legger ikke opp til gateparkering, og for å ivareta snumulighet i vendehammer 
må parkering forbys. Busslommen på rv. 4 utvides slik at det blir plass til to busser som kan 
kjøre uavhengig av hverandre.  
Deler av felles adkomstvei (gbnr 3/22) reguleres. Dette sikrer at man kan justere høyden på 
felles adkomst til boligene (gnr/bnr 3/448, 3/509, 3/445, 3/446, 3/447) slik at man unngår et 
kort bratt parti og heller kan tilpasse høydene slik at man får en god adkomstvei. 

o Gang-/sykkelveg
Gang-/sykkelveg reguleres for å sikre en egen trasé for gående og syklende separert fra 
kjøreveg og vendehammer i Brådalsstubben. Gang- og sykkelvegen skilles fra Brådalsstubben 
med kantstein. Nordover fra bussholdeplassen vil det bygges sykkelveg med fortau som 
kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg i nord i planområdet. Gang- og sykkelveg 
reguleres også ned til kulverten under rv 4. Planforslaget sikrer bedre fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter.  
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o Annen veggrunn – grøntareal
Bestemmelsene sikrer at arealer regulert til annen veggrunn opparbeides sammen med øvrig 
veganlegg. Formålet vil ivareta areal til skjæringer, fyllinger, grøfter, beplantning, støttemurer 
og tekniske installasjoner i forbindelse med veganlegget og det skilles ikke ut egne arealer til 
tekniske anlegg.  

o Gangareal
Dette angir arealer brukt til plattform, markert i plankartet med holdeplass. Her tillattes det 
etablert lehus med holdeplassinstallasjoner for rute- og sanntidsinformasjon. I bakkant av 
lehus vil det bli satt opp støttemur med rekkverk mot gang- og sykkelvegen.  

o Midlertidig rigg- og anleggsområde
Midlertidig rigg- og anleggsområde er nødvendig areal som kreves for å kunne gjennomføre 
tiltaket. Bestemmelsene sikrer plass til byggegrop og anleggsbelte.  
Midlertidig rigg- og anleggsområde tilbakeføres til opprinnelig arealformål gitt i kommunens 
arealplan.   

o Støttemur
Støttemurer er markert på plankartet. Det tillates mindre revisjoner av plassering og 
omfang av murene.  

6.4 Utforming 
Tiltaket tilpasses i størst mulig grad til omgivelsene, med gressbakker. Tverrfall på terrenget 
og undergangen fører til flere murer. Det vil bli fire murer i området. Murene vil tilpasses 
terrenget og få en mest mulig enhetlig form. Maksimal høyde blir omtrent 4 meter.  

Muren bak bussholdeplassen og leskuret tilpasses best med plasstøpt betong. Materialet vil 
også bli brukt på muren under vendehammeren til Brådalsstubben, grunnet 
plassbegrensinger. Dette vil ta igjen materialkvalitetene på eksisterende murer i lys grå 
granitt rundt overliggende parkeringsplasser. 

Ned mot undergangen og på vingemurene til undergangen er det ønskelig med 
tørrsteinsmurer av den lokale Groruddalsgranitten, eller lignenede. 
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Figur 20: Bildet er tatt lenger sør på rv.  4, og viser den røde Groruddalsgranitten som er ønskelig å bruke på mur 
ned mot undergangen og vingemurer på undergangen. Granitten er også brukt på underganger i Gjelleråskrysset. 
(Foto: Google.com) 

6.5 Parkering 
Parkering 
Planforslaget legger ikke opp til gateparkering i Brådalsstubben. 
Det er ønskelig at dagens uregulerte parkering langs vegen og vendehammeren i 
Brådalsstubben forbys. Dette gjøres med skiltvedtak etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

Sykkelparkering  
Grunnet lite plass så er det ikke planlagt sykkelparkering ved holdeplassen. Som tidligere 
nevnt så jobber Statens vegvesen med utvidelse av innfartsparkering på østsiden av rv. 4. Der 
vil det bli tilrettelagt for sykkelparkering slik at de som ønsker å benytte seg av busstilbudet i 
området får gode parkeringsmuligheter for sykkel.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Det vil være behov for noe omlegging av veglys og andre tekniske anlegg som berøres av 
tiltaket. 

• Høyspentkabler: Kablene langs Brådalsstubben ligger slik til at de vil bli liggende
under asfaltert område. Det må avklares med nettleverandør om det skal gjøres tiltak
for å sikre tilgjengelighet for kablene, men det forutsettes at de kan ligge urørt. HS
kabel langs G/S forutsettes å ligge urørt. Kablene må ha tilnærmet samme
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overdekning som dagen situasjon etter at tiltaket er utført. Eventuell planting av trær 
må gjøres minimum 1 meter fra kabeltraseen. 

Ved dagens snuplass i Brådalsstubben må HS kabler legges om for å få plass til 
støttemurer. Kabelen antas å være lang nok slik at skjøting kan unngås. 

• Lavspentkabler: Kablene i bakken ligger slik til at de vil bli liggende under asfaltert
område. Det må avklares med nettleverandør om det skal gjøres tiltak for å sikkre
tilgjengelighet for kablene, men det forutsettes at de kan ligge urørt.

Luftstrekket må flyttes som følge av tiltaket. En tre-mast må flyttes. Dette vil medføre
at kabler må skjøtes eller legges om. Dette er en fellesføringsmast med
bredbånd/tele.

• Bredbånd/Tele: Totalt må 3 master flyttes og kabler legges om.

• Belysningsanlegg: Det vil bli nødvendig å etablere nytt veilysanlegg med nytt
tilførselsskap for belysning av G/S der hvor denne ikke ligger intill rv. 4

Vann og overvann 
I forbindelse med utbyggingen vil overflatearealene endres noe, hvilket vil føre til endring i 
avrenningsmønsteret og behovene for overvannshåndtering. Det planlegges at overvann skal 
håndteres i henhold til tretrinnsstrategien for overvannshåndtering, anbefalt av Norsk Vann 
og beskrevet i VA-normen for Nedre-Romerike. Denne strategien går ut på at mindre regn 
skal infiltreres, større regn skal fordrøyes og at det skal sikres en trygg flomvei for de største 
regnhendelsene.  

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreadkomst 
Tilknytning til overordnet vegnett blir uendret. Planforslaget vil ikke påvirker dagens 
kjøreadkomst til Brådalsstubben. Dagens situasjon vil bli uendret.  

Regulert vendehammer vil ivareta snumuligheter for drifts- og renovasjonskjøretøy. Adkomst 
for beredskap vil bli uendret.  

Eksisterende adkomster fra Brådalsstubben til omliggende eiendommer opprettholdes i 
planforslaget. Planforslaget vil medføre behov for noe tilpasning til ny vegsituasjon, men 
utover dette vil adkomstene forbli uendret. 
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6.7.2 Utforming av veger 
Brådalsstubben sideforskyves vestover med 1-1,5 meter. Vegen vil får strammere 
veggeometri, med kantstein som avgrenser vegen med en bredde på 4,5 m. Kantstein med 2 
cm vis som vil avgrenser kjørevegen mot Brådalsstubben 18.  

Gang- og sykkelvegen vil være 3 meter bred og skilles fra Brådalsstubben med 13 cm høy 
kantstein. Sykkelveg med fortau vil bli 3 m sykkelveg og 2 m fortau, med ikke avvisende 
kantstein mellom sykkelveg og fortau.  

Stigning på gang- og sykkelveg vil bli mellom 4% og 6%. Største stigning vil være fra 
holdeplass til kulvert, hvor den blir 7%.  

Vegrekkverk: 
- Store deler av tiltaket havner innenfor sikkerhetssonen til rv. 4. Mest enhetlig løsning:

bytte ut hele rekkverket nord og sør for busslommen på vestsiden av riksveg 4 +
rekkverket ved innfartsparkeringen.

- Rekkverket langs rv. 4: stålrekkverk festet på plaststolper eller trestolper på vestsiden
av rv. 4. På østsiden av rv. 4 er det satt opp et rekkverk med stålstolper.

- Bytter ut rekkverk som har trestolper. Nytt rekkverk med stålstolper, settes med
stolpeavstand på 2 meter for å oppnå oppnå W-klasse W3 i områdene med
plassutfordringer (Gjelder spesielt langs Brådalsstubben, her reduseres
arbeidsbredden til dagens rekkverksløsning) Ellers: 4 meter stolpeavstand.

- I forbindelse med utskifting av kulvert bør rekkverket langs rv. 4 også skiftes ut.
Løsning detaljeres og koordineres med dette prosjektet.

G/S-rekkverk: 
- Avstand mellom G/S-vegen langs Brådalsstubben og rv. 4: minimum 2 meter.
- G/S-rekkverk settes opp i områder med bratt skråning og mur: rekkverket blir minst

1,2 meter høyt.

Avvik fra vegnormalene 

Brådalsstubben (kommunal veg): 
- Breddeutvidelse skal vurderes når horisontalkurveradiusen er mindre enn 500. I

Brådalsstubben gjelder dette to steder:
o Horisontalkurveradius lik 45. Dagens kjørebanebredde er ca. 4,5 meter. På

grunn av tilpasning til eksisterende bredder er det her foreslått å ikke legge
inn breddeutvidelse.

o Horisontalkurveradius lik 100. På grunn av plassmangel er det her foreslått å
ikke legge inn breddeutvidelse.
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- Vendehammeren i slutten av Brådalsstubben er foreslått utformet etter krav for liten
lastebil. Vendehammeren utvides så etter sporingskurver slik at en lastebil har plass til
å snu i flere vendinger.

- Lengde blindveg: Brådalsstubben er i dag en blindveg med lengde lengre enn 250m.
Forlenger dagens veg med ca. 9 meter.

- Lengdeprofil til avkjørsler: På de nærmeste 50 meter fra vegen bør avkjørselen ha fall
eller stigning på maksimalt 12,5 %. Tre avkjørsler blir brattere enn dette:

o Eksisterende avkjørsel i profil 65 har i dag ca. 14% stigning. Ny løsning
tilstreber å ivareta dagens situasjon.

o Eksisterende avkjørsel i profil 87 har i dag ca. 17% stigning. Ny løsning
tilstreber å ivareta dagens situasjon.

o Eksisterende avkjørsel i profil 165 har i dag ca. 21% stigning. Ny løsning
tilstreber å ivareta dagens situasjon.

- Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over
primærvegens kjørebanenivå. To avkjørsler får sikthindre i sikttrekanten:

o Eksisterende avkjørsel i profil 65 får hekk i sikttrekanten i nordgående retning.
o Eksisterende avkjørsel i profil 87 får søppelskur i sikttrekanten i nordgående

retning

Omlegging av gang- og sykkelveg: 
- Horisontalkurveradius < 40

o Sykkelveg med fortau 71000 mellom profil 50 og profil 65
o Gang- og sykkelveg 72000 mellom profil 10 og profil 30

- Frisikt til gangfelt ved profil 47
- Frisikt i høybrekk ved profil 15

Avvikene er gjennomgått med Nittedal kommune i møte den 18.03.2021. I etterkant av møtet 
fikk kommunen oversendt notat hvor avvikene er beskrevet. Kommunen godkjente avvikene i 
møtet.  

6.8 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planforslaget vil medføre en stor forbedring i tilgjengelighet for gående og syklende, ved å 
tilby et sammenhengende tilbud. 13 cm kantsteinsvis mellom gang- og sykkelveg og 
Brådalsstubben skal hindre kjøring og parkering på gang- og sykkelvegen. Det vil bli et 
nedsenk i kantsteinen langs Brådalstubben for å legge til rette for god tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. Gang- og sykkelvegen legges utenom vendehammeren, som også er med på 
å bedre trafikksikkerheten. På strekningen med sykkelveg med fortau vil gående og syklende 
få separate arealer, som bedrer fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilgjengelighet til 
holdeplassen vil bli forbedret ved at adkomsten utbedres, stigningen reduseres og 
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holdeplassen blir universelt utformet. Stigningen fra kulvert til holdeplass vil reduseres fra ca. 
10% i dagens løsning til 7% i planlagt løsning. Holdeplassen utvides til 40 m oppstillingsplass, 
for å gi plass til at to busser kan stå på holdeplass samtidig og kjøre uavhengeig av 
hverandre. 

6.9 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Det er behov for å erverve et mindre areal fra eiendommer med g.nr/b.nr 3/443 og 3/77 for å 
få til tilpasning mot ny vegsituasjon. Et lite hjørne av 3/443 vil medgå til omlegging av 
adkomstvei, g.nr/b.nr 3/22. Videre er det behov for en del midlertidig erverv knyttet til 
anleggsgjennomføring og tilpasning av sideveier.  

Figur 21. Oversikt som viser størrelse på midlertidig og permanent erverv fra de berørte eiendommene. 

6.10 Miljøoppfølging 
Arter med særlig stor forvaltningsinteresse 
Prosjektet kan innebære arbeider i nærheten av en rødlistet art (alm, VU), registrert i Artskart. 
Registreringen er imidlertid ikke gjenfunnet i planområdet, men det skal gjennomføres en ny 
befaring i løpet av våren 2021. Ifølge registreringen i Artskart vil ny gang- og sykkelveg ligge 
lenger unna almen, og det anses derfor ikke som nødvendig å etablere skjøtselsrutiner for 
driftsfasen. Dersom treet blir lokalisert vil det inngå som et av temaene i YM-planen, og 
dermed vil det sikres under anleggsfasen. 
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Fremmede arter 
Anlegget skal håndtere masser med fremmede skadelige arter. Slike masser skal ikke spres ut 
fra anleggsområdet, men kan benyttes innenfor planområdet. Det vil være aktuelt å skjøtte 
områdene som er revegetert med disse massene for å begrense oppslag av fremmede 
skadelige arter. Håndtering av fremmede skadelige arter vil behandles i YM-plan. 

Forurenset grunn 
På bakgrunn av kunnskap om nåværende og tidligere tiders næringsvirksomhet i 
planområdet, er det en sannsynlighet for at anlegget vil påtreffe områder med forurenset 
grunn. Det skal derfor gjennomføres prøvetaking med hensikt å kartlegge hvorvidt det er 
forurenset grunn i planområdet og eventuelt hvilke parametere, grad og omfang. Dersom det 
påvises forurenset grunn, skal det utarbeides en tiltaksplan som sendes Nittedal kommune 
for godkjenning. Forurenset grunn vil også, dersom det påvises, behandles i YM plan. 

Støyforhold 
Som en del av planarbeidet er det utført støyvurderinger iht. Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
Det er beregnet støy fra vegtrafikk for en fremskrevet trafikksituasjon for år 2041 for 0-
alternativet og planalternativet. Det er beregnet fasadenivåer på nærliggende boliger, 
støysonekart i 4 m høyde og støykotekart i 2 m høyde, som vist i vedlagte kartblad. 
Beregningene viser at det planlagte tiltaket ikke medfører noen endring i støyforholdene 
sammenlignet med 0-alternativet, som vist i tabell 1. 
Iht. retningslinje T-1442 vil det ikke gjøres lokale støytiltak ettersom planforslaget ikke 
medfører en endring i støyforholdene. 
Tabellen under viser beregnede fasadenivåer for nærliggende boliger for 0-alternativ og 
planalternativet. 

Adresse Lydnivå Lden 
0-alternativ

Lydnivå Lden 
Plan 

Differanse 

Brådalsstubben 8 72 72 0 
Ilabakken 2 71 71 0 
Ilabakken 4 71 71 0 
Brådalsstubben 12 68 68 0 
Ilabakken 3 68 68 0 
Brådalsstubben 4 67 67 0 
Brådalsstubben 10A 67 67 0 
Ilabakken 12 67 67 0 
Ilabakken 14 67 67 0 
Ilabakken 16 67 67 0 
Ilabakken 10 66 66 0 
Ilabakken 9 66 66 0 
Brådalsstubben 6 66 66 0 
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Ilabakken 11 65 65 0 
Ilabakken 18 65 65 0 
Karusveien 13 64 64 0 
Brådalsstubben 22 64 64 0 
Brådalsstubben 10B 63 63 0 
Brådalsstubben 20 63 63 0 
Karusveien 15 63 63 0 
Karusveien 17B 63 63 0 
Karusveien 17A 63 63 0 
Brådalsstubben 14 62 62 0 
Carl Bergersens vei 4A 62 62 0 
Carl Bergersens vei 4B 60 60 0 
Brådalsstubben 16 58 58 0 

6.11 YM-plan 
Det skal utarbeides en YM-plan i prosjektet. YM-planen bygger på Miljørisken, der ulike 
uønskede hendelser innenfor en rekke miljøtema risikovurderes.  

YM-temaene er støy, luftforurensning, forurensning til jord og vann, landskapsbilde, friluftsliv, 
by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv, klimagassutslipp og energiforbruk, materialvalg 
og avfallshåndtering samt naturressurser.  

Basert på denne risikovurderingen, blir tiltak for å redusere risikoen foreslått og tatt med 
videre inn i prosjekterings- og anleggs- og driftsfasene.  

Sentrale punkter i YM-planen vil være ivaretakelse av almen, dersom denne gjenfinnes, og 
annen verdifull vegetasjon under anleggsfasen samt å sikre naturlig revegetering og en 
forsvalig håndtering av masser med fremmede skadelige arter under anleggsfasen og i den 
påfølgende driftsfasen. Dersom de miljøtekniske grunnundersøkelsene påviser forurensede 
masser i planområdet, vil YM-planen også ivareta tiltaksplan for graving i forurenset grunn. 

6.12 Universell utforming 
Planforslaget vil ta hensyn til utformingskrav for universell utforming. Tiltakene vil oppfylle 
krav til stigning og krav til bredde på gangarealer så langt dette er mulig. Det ryddes opp i 
situasjonen langs Brådalsstubben og gående og syklende får sitt eget areal, noe som bidrar 
til en økt lesbarhet og trygghet. Det er tilstrebet at gående skal få sitt eget ferdselsareal der 
dette er mulig, og det er derfor planlagt sykkelveg med fortau på den delen av strekningen 
som gir rom for dette. Et nedsenk i kantsteinen vil sikre tilgjengelighet til gang- og 
sykkelvegen fra Brådalsstubben. 
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Videre vil universell utforming ivaretas ved utforming av plattformareal ved bussholdeplass, 
som skal ha busskantstein for enklere innstigning også for barnevogn/rullestol, god 
plattformbredde, lehus og ledelinje til bussdør.  

6.13 Kollektivtilbud 
Bussholdeplassen Gjelleråsen sørgående oppgraderes med høyere kantstein, nytt lehus, 
ledelinjer og utvides med oppstillingsplass til to busser. På grunn av høydeforskjeller mellom 
holdeplass og ny gang- og sykkelveg er det behov for støttemur bak lehus. Det vil anlegges 
gangfelt fra holdeplass over sykkelvegen. 

Oppgradering av bussholdeplassen vil bidra til universelt utformede reisekjeder. Dette skal 
legge til rette for at alle typer brukere i større grad kan benytte seg av kollektivtransport. 
Utvidelsen av busslommen vil sikre større kapasitet for å betjene busstrafikken på 
strekningen, og vil bidra til effektivitet og forebygging av kø. Gående og syklister innenfor 
planområdet er sikret trygg fremkommelighet gjennom bestemmelser og opparbeidelse av 
separate felt rundt bussholdeplassen.  

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til 
offentlig nett 

I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelvei vil overflatearealene endres noe, hvilket 
vil føre til en liten endring i avrenningsmønsteret og behovene for overvannshåndtering. Det 
planlegges at alt overvann innenfor tiltaksgrensen skal håndteres i henhold til 
tretrinnsstrategien for overvannshåndtering, anbefalt av Norsk Vann og beskrevet i VA-
normen for Nedre Romerike. Denne strategien går ut på at mindre regn skal infiltreres, større 
regn skal fordrøyes og det skal sikres en trygg flomvei for de største regnhendelsene. 

I sør består planområdet i hovedsak av asfalterte flater, og muligheten for å håndtere 
overvannet innenfor området er begrenset. Derfor vil det i søndre del av planområdet bli 
påslipp av overvann til eksisterende overvannsledning langs rv. 4 som tilhører Statens 
vegvesen. I nord består planområdet i større grad av grønne flater, og i denne delen vil 
overvannet håndteres i terrenget, med bl.a. regnbed og tilpasninger i terrenget. 

Se vedlagte overvannsnotat for ytterligere detaljer om foreslått overvannsløsning med 
tilhørende beregninger. 
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6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Det er gjennomført en ROS-analyse for planforslaget. ROS-analysen har som mål å sikre at 
forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø, økonomiske verdier 
eller samfunnsfuksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader av uønskede 
hendelser reduseres.  

ROS-analysen finner at de fleste temaene er tilstrekkelig behandlet i planforslaget, men har 
likevel analysert tre temaer: urban flom/overvann, 
snøskred/kvikkleireskred/områdestabilitet/ras og trafikkulykke. 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensen og usikkerheten ved de 
uønskede hendelsene. Foreslåtte risikoreduserende tiltak er vist i figur 22. ROS-analysen er 
vedlagt planforslaget. 

Figur 22. Matrise over risikoreduserende tiltak som er foreslått i ROS-analysen. 
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7. Konsekvensutredning
Tiltakets investeringsramme og type medfører at det ikke fanges opp under forskriftens §6, §7 
og §8 med tilhørende vedlegg I og II. Statens vegvesens vurdering er derfor at planforslaget 
ikke vil utløse krav om konsekvensutredning.  

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer 
Planens hensikt er i tråd med overordnede planer og mål om å tilrettelegge for miljøvennlig 
transport, herunder gange, sykkel og kollektiv. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge  
Planforslaget innebærer i all hovedsak forbedrete forhold for gående og syklende, som 
reduserer trafikkfare for barn og unge.  

8.2 Landskap 

Det vurderes at tiltaket i liten eller ubetydelig grad vil påvirke landskapsbildet for området. 
Ingen nye element eller materialer tilføres, og dagens strukturer videreføres. For å ivareta 
stedets karakter vil tiltaket i størst mulig grad tilpasses til omgivelsene med gressbakker. 

Nødvendige murer vil tilpasses terrenget og gis en mest mulig enhetlig form. Material- og 
fargevalg blir i størst mulig grad tilpasset stedets karakter. Vendehammeren på 
Brådalsstubben medfører en mur av betong med brorekkverk ned mot sykkelvegen med 
fortau, men en maksimal høyde på 1,5 meter vil dempe uttrykket.  

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner eller bevaringsverdig bebyggelse innenfor planområdet. 
Planforslaget vurderes å ikke ha konsekvenser for kulturminner. 
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8.4 Forholdet til kravene i kap II i 
Naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilsand, samt effekten av påvirkninger.»
Vurderingene er basert på registreringer i Naturbase og Artskart. Dette anses som
tilstrekkelig og at krav om kunnskapsgrunnlaget dermed er ivaretatt.

§ 9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
Områdets naturverdier er ivaretatt i planforslaget. Dette, samt tiltakets begrensede omfang,
tilsier at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.»
Det er ingen kjente utbyggingsplaner som vil medføre økt belastning på naturverdiene i
området. Tiltaket anses å ha en begrenset innvirkning på økosystemene i området.

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Statens vegvesen vil som tiltakshaver bære kostnadene hvis det kommer pålegg om
utbedring eller avbøtende tiltak som forårsakes av tiltaket.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater»
Statens vegvesen mener at planforslaget tar hensyn og ivaretar områdets naturverdier.
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Tilleggsvurdering knyttet til Naturmangfoldlovens kapittel IV Fremmede organismer: 
Naturmangfoldlovens kapittel IV Fremmede organismer vil også være gjeldende ettersom 
planforslaget innebærer håndtering av masser med fremmede skadelige arter. Dette er 
spesielt viktig ettersom planområdet ligger nær Marka. I henhold til planforslaget skal det 
ikke innføres arter eller spres infiserte masser ut fra anlegget. Toppmasser som tas av skal 
benyttes som topplag på andre steder innenfor planområdet. Statens vegvesen mener at 
dette medfører at føringene i kapittel IV Fremmede organismer er ivaretatt i planforslaget. 

8.5 Trafikkforhold 
Hensikten med planforslaget er å bedre trafikkløsningene for gående, syklende og 
kollektivreisende for å bidra til at bruken av disse transportmidlene øker. 

Prosjektet vil rydde opp i trafikkforholdene langs Brådalsstubben. Vegen vil få tydelig 
avgrensing mot eiendommene på vestsiden av vegen og skilles fra gang- og sykkelvegen 
med kantstein. Utformingen legger opp til at parkering ikke vil være mulig langs vegen.  

Vendehammer 
Vendehammeren vil ivareta at lastebil kan snu i flere vendinger. En slik løsning er mindre 
arealkrevende, og det er mulig å legge ny gang- og sykkeltrase utenom fremtidig 
vendehammer slik at man hindrer konflikt mellom myke og harde trafikanter. Dette blir en 
bedre løsning for myke trafikanter. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Gående og syklister innenfor planområdet er sikret trygg fremkommelighet gjennom 
bestemmelser og opparbeidelse av separate felt rundt bussholdeplassen. Ny gang- og 
sykkelveg langs Brådalsstubben vil gi gående og syklende et sammenhengende, attraktivt og 
trafikksikkert tilbud på strekningen. Et nedsenk i kantsteinen sikrer tilgjengelighet til gang- og 
sykkelvegen for alle. Planforslaget reduserer risiko for konflikter mellom gående og syklende 
på deler av strekningen hvor det blir opparbeidet sykkelveg med fortau. Reduserer risiko for 
konflikter mellom myke trafikanter og kjørende. 

Kollektivtilbud 
Utvidelse av innfartsparkering vil øke tilgjengelighet på holdeplassen Gjelleråsen. En utvidelse 
med oppstillingsplass til to busser og oppgradering til universell utforming vil gi brukerne et 
bedre tilbud.  
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Oppgradering av bussholdeplassen vil bidra til universelt utformede reisekjeder. Dette skal 
legge til rette for at alle typer brukere i større grad kan benytte seg av kollektivtransport. 
Utvidelsen av busslommen vil sikre større kapasitet for å betjene busstrafikken på 
strekningen, og vil bidra til effektivitet og forebygging av kø. Gående og syklister innenfor 
planområdet er sikret trygg fremkommelighet gjennom bestemmelser og opparbeidelse av 
separate felt rundt bussholdeplassen. Attraktivitet og fremkommelighet på sykkelrute rv. 4 
vurderes dermed å bli ivaretatt i planforslaget. 

Adkomst fra/til kulvert vil få bedre stigning enn dagens adkomst til holdeplassen og på den 
måten forbedre forholdene for kollektivreisende.  

Adkomst til området skal opprettholdes i anleggsperioden. 

8.6 Barns interesser 
Eget anlegg for gående og syklende vil gjøre det enklere for barn å bevege seg i 
planområdet, og tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet på strekningen. 

Det finnes ingen leke- eller oppholdsarealer i planområdet. Manglende tilrettelegging for 
myke trafikanter gjør området usikkert for barn og unge å bevege seg i. 

Sammenhengende gang- og sykkelvegen vil gi en tryggere adkomst til marka og 
Skysethøgda friluftsområde. 

En universelt utformet bussholdeplass bidrar til økt trafikksikkerhet og tilgjengelighet for 
barn og unge, også med tanke på barnevogner. 

8.7 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil sikre universell utforming av holdeplassen samt bidra til universell utforming av 
hele reisekjeder. Gang- og sykkelveg fra kulvert til holdeplassen vil få bedre stigningsforhold 
enn i dag. 

Oppgradering av bussholdeplassen vil bidra til universelt utformede reisekjeder. Dette skal 
legge til rette for at alle typer brukere i større grad kan benytte seg av kollektivtransport.  
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8.8 Teknisk infrastruktur 

Overvann 
I forbindelse med utbyggingen vil overflatearealene endres noe, hvilket vil føre til endring i 
avrenningsmønsteret og behovene for overvannshåndtering. Det planlegges at overvann skal 
håndteres i henhold til tretrinnsstrategien for overvannshåndtering, anbefalt av Norsk Vann 
og beskrevet i VA-normen for Nedre-Romerike. Denne strategien går ut på at mindre regn 
skal infiltreres, større regn skal fordrøyes og at det skal sikres en trygg flomvei for de største 
regnhendelsene.  

Teknisk infrastruktur er nærmere beskrevet i kap. 5.11 og 6.6. 

8.9 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kommunen drifter Brådalsstubben i dag, og det vil ikke bli noen endring knyttet til dette. 
Statens vegvesen vil drifte ny gang- og sykkelveg i Brådalsstubben. Planforslaget vil ikke gi 
noen økonomiske konsekvenser for kommunen.  

8.10 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget medfører fjerning av uregulert parkering langs Brådalsstubben som vil rydde 
opp i området. Dette kan medføre noe ulempe for nærliggende næringsinteresser som har 
benyttet strekningen til parkering. Fjerning av den uregulerte parkeringen er nødvendig for å 
etablere gang- og sykkelveg, og vi vurderer at dette er i tråd med kommunens ønsker. 
Etablering av gang- og sykkelveg vil gjøre det mer attraktivt og trafikksikkert for myke 
trafikanter i alle aldre å bevege seg på denne strekningen.  

8.11 Avveining av virkninger 

Prosjektet vil bedre forholdene for gående og syklende samt stramme opp Brådalsstubben. 
Grunnet plassmangel så blir det etablert vendehammer, hvor lastebiler må bruke flere 
vendinger for å snu, dette anses som akseptabelt for å få til et tryggere anlegg for gående og 
syklende på strekningen. Oppgradering av holdeplass vil gi økt holdeplass kapasitet og bedre 
tilgjengeligheten for kollektivreisende.  
Dagens gang- og sykkelveg vil bli fjernet og revegetert.  
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9. Innkomne innspill

9.1 Merknader 
Etter varsel om oppstart av planarbeid har Statens vegvesen mottatt i alt 6 merknader. 
Merknadene er vedlagt planforslaget, og oppsummeres kort her med forslagsstillers 
merknad. 

Ruter informerer om at grusstien som leder opp til holdeplassen bør vurderes opparbeidet, 
samt at holdeplassen har behov for utbedring for å ivareta krav til universell utforming. 
Kommentar SVV: vi tar med dette i prosjektet, og holdeplassen planlegges oppgradert med 
hensyn til utformingskrav for universell utforming. 

Elvia informerer om elektriske anlegg i planområdet, og ber om at det ikke skal iverksettes 
tiltak som forringer adkomst til nettselskapets anlegg. De ber videre om at det planlegges slik 
at det ikke blir behov for flytting av nettstasjoner. 
Kommentar fra SVV: tas til orientering. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til at det er registrert en alm som er en truet art under 
10 m fra plangrensen, samt at det er funnet forekomster av fremmede arter i planområdet. 
Kommentar fra SVV: Vi viser til omtale av alm og forekomster av fremmede arter i punkt 5.6 i 
planbeskrivelsen 

Romerike avfallshåndtering (ROAF) ber om at fremtidige tiltak ikke vil være til hinder for 
renovasjon til eksisterende abbonenter i området. 
Kommentar fra SVV: planlagte tiltak vil ikke vanskeliggjøre renovasjon. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir generelle innspill om flom, erosjon, skred, 
overvann, vassdrag- og grunnvannstiltak, samt energianlegg. 
Kommentar fra SVV: tas til orientering. 

Crux Arkitekter AS informerer om at de er engasjert av grunneier av eiendom med gnr/bnr 
3/169 og 3/474 for å se på utvikling av disse eiendommene samt hele Brådalsstubben. De 
nevner at det ønskes at manøvreringsarealet foran Brådalsstubben 18 er tilstrekkelig, at 
snuplassen må bestå, samt innspill om at GS-veien ikke bør gå via snuplassen som i dag. 
Kommentar fra SVV: Vi ser at forslaget som Crux arkitekter jobber med viser en tilsvarende 
løsning for gang- og sykkelveg langs Brådalsstubben som løsningen SVV foreslår i 
planforslaget. Snuplassen beholdes i forslaget som vendehammer, og gang- og sykkelveg 
legges utenom vendehammeren. 
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10. Avsluttende kommentar
Planforslaget vil medvirke til at kollektivtrafikanter, gående og syklende får et bedre tilbud. 

Prosjektet vil rydde opp i trafikkforholdene langs Brådalsstubben. Vegen vil få tydelig 
avgrensing mot eiendommene på vestsiden av vegen og skilles fra gang- og sykkelvegen 
med kantstein. Utformingen legger opp til at parkering ikke vil være mulig langs vegen. 

Planforslaget inngår i en større tiltakspakke i området, hvor Statens vegvesen planlegger å 
utvide dagens innfartsparkering på østsiden av rv. 4 og vedlikehold av kulvert under rv. 4. 
Kulverten er en viktig forbindelse mellom innfartsparkeringen og sørgående bussholdeplass. 
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