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Forord
Som en del av byggetrinn 2 for Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen også sikre et tilbud til gående og
syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune. Statens vegvesen ser det som mest
hensiktsmessig å etablere gang- og sykkelvegtilbudet i tilknytning til lokalvegsystemet fv. 76 Osloveien på
strekningen. Fv. 76 Osloveien er også omkjøringsrute ved stengt Frogn- eller Vassumtunnel. På denne
bakgrunnen fremmer Statens vegvesen Region øst reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.76
Osloveien.

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Gislerud/Ottarsrudkrysset og Huseby er en del av
Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Strekningen mellom Huseby til Bakker bru inngår ikke i dette
utbyggingsprosjektet, og må finansieres av Akershus fylkeskommune. Det er imidlertid naturlig at hele
strekningen som ønskes regulert fremmes som én plan.

Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker i Frogn kommune vedtok i møte 26.10.2015 å legge forslag til
reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.76 Osloveien ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut
22.12.2015.

Med bakgrunn i høringsuttalelsene har Statens vegvesen i samråd med Frogn kommune og berørte grunneiere
foretatt mindre justeringer av planforslaget etter høringen.

Dette notatet oppsummerer justeringene av vegtiltaket med tilhørende konsekvenser og hvordan planforslaget
er oppdatert.

Statens vegvesen Region øst, mai 2016
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1. Planforslag til høring
Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker i Frogn kommune vedtok i møte 26.10.2015 å legge
forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.76 Osloveien ut på offentlig ettersyn.
Høringsfristen gikk ut 22.12.2015.

Figur 1-1: Planforslag til offentlig ettersyn. Kilde: http://tema.webatlas.no/frogn/planinnsyn.

1.1 Høringsuttalelser
Det kom inn 14 uttalelser til planen. Uttalelsene er sammenstilt og kommentert av tiltakshaver, Statens
vegvesen.

Med bakgrunn i høringsuttalelsene har Statens vegvesen i samråd med Frogn kommune foretatt
mindre justeringer av planforslaget etter høringen. Der det har vært behov for å gjøre avklaringer i
forhold til ønsket i merknadene er grunneiere kontaktet.

Vegtiltaket er justert:
· Ved gården Mellom Roksrud er både kjørevegen og gang- og sykkelvegen flyttet mot sør.

· Ved Galleri Finsrud er vestre avkjørsel opprettholdt. Den langsgående rabatten som skiller
parkeringsplass og Osloveien er tilpasset avkjørselen.

· Ved gården Mellom Huseby er østre avkjørsel opprettholdt. Gang- og sykkelvegen og rabatten
er tilpasset utformingen av avkjørselen.
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· Kurvaturen på gang- og sykkelvegen er justert i krysset ved Kirkeveien. Det er lagt inn en
krappere kurve og en der tilhørende smalere rabatt.

Figur 1-2: Justeringer er gjennomført i følgende områder, markert med røde sirkler.

1.2 Justeringer av vegtiltaket

Omlagt Osloveien og g/s-veg ved gården Mellom Roksrud
Osloveien, kjørevegen, rabatt og gang- og sykkelvegen er flyttet mot sør. Nærføringen mot
bebyggelsen på gården Mellom Roksrud reduseres med cirka 3 meter. På sørsiden av vegen vil tiltaket
beslaglegge noe mer dyra mark.

Figur 1-3: Osloveien flyttes mot sør ved Mellom Roksrud.
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Avkjørsel ved Galleri Finsrud
Ved Galleri Finsrud opprettholdes den vestlige avkjørselen fra parkeringsplassen. I justert veggeometri
er rabatten mellom Osloveien og parkeringsplassen tilpasset avkjørselen.

Figur 1-4: Vestre avkjørsel ved Galleri Finsrud.

Avkjørsel ved gården Mellom Huseby
Den østre avkjørselen på gården opprettholdes. Gang- og sykkelvegen og rabatten er tilpasset slik at
avkjørselen kan benyttes.

Figur 1-5: Østre Avkjørsel ved Mellom Huseby.

Kurvaturen på gang- og sykkelvegen ved Kirkeveien
Gang- og sykkelvegen får en krappere kurve i krysset ved Kirkeveien, og er i større grad tilpasset
kurvaturen på kjørevegen.

Figur 1-6: Gang- og sykkelvegen ved Kirkeveien.
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2. Konsekvenser av justert vegtiltak
I dette kapittelet er det gitt en kort gjennomgang av konsekvensene av de foreslåtte endringene.

2.1 Grunnforhold
Justeringene av vegtiltaket er ikke forventet å endre forutsetninger og konsekvenser for
grunnforholdene.

2.2 Landskapsbilde

Fra Ottarsrud til Søndre Huseby
Ved Mellom Roksrud legges Osloveien 13,5 m fra hovedbygningen. Dette medfører at hagen nærmest
vegen berøres. Veganleggets nærføring til tunet og bygningen vil ha en noe dårligere tilpassing til
landskapet, sammenlignet med dagens situasjon. På sørsiden av dagens veg vil tiltaket medføre større
inngrep i dyrket mark. Forutsatt at fyllingen legges med helning 1:8 og tilbakeføres til dyrket mark, vil
inngrepet kunne tilpasses landskapet.

Figur 2-1: Tunet ved Mellom Roksrud. Figur 2-2: Osloveien legges om og flyttes nærmere tunet
ved Mellom Roksrud. Fyllingen legges med helning 1:8 og
tilbakeføres til dyrket mark.

Ved Bilitt barnehage medfører endringen at rabatten mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen
endres fra 3 m bredde til 1,5. Det vil fremdeles være en trang situasjon, men kjørebanen vil ligge lengre
fra barnehage bygningen, sammenlignet med dagens situasjon.

Ved Galleri Finsrud opprettholdes vestre avkjørsel, og det medfører at den langsgående rabatten blir
delt opp. Dette er en ubetydelig endring for landskapsbildet.

Figur 2-3. Det vil være ca. 2 meter mellom gang- og
sykkelveg og fasadelivet til barnehagen.

Figur 2-4. Ved Bilitt barnehage blir rabatten mellom
kjørveg og gang- og sykkelveg 1,5 m bred. Ved Galleri
Finsrud opprettholdes vestre avkjørsel.
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Husebygrenda

Figur 2-5. Husebygrenda.

Ved Mellom Huseby medfører endringen av den østre driftsavkjørselen opprettholdes. Dette fører til at
ny trerekke tilpasses på hver side av avkjørsel, slik at det ikke blir en sammenhengende trerekke ved
tunet. Dette er en landskapsmessig noe dårligere løsning, sammenlignet med dagens situasjon.

I krysset med Kirkeveien legges gang- og sykkelvegen nærmere kjørebanen. Dette kan tilpasses og er
en ubetydelig endring for landskapsbildet.

Figur 2-6. Gårdstunet ved Mellom Huseby, sett fra krysset
med Kirkeveien.

Figur 2-7. Det foreslås å etablere ny trerekke langs
sørsiden av gang- og sykkelvegen som erstatning for
eksisterende trær. På grunn av østre driftsavkjørsel blir
det ikke en sammenhengende trerekke ved tunet.

2.3 Nærmiljø og friluftsliv
Justeringene av vegtiltaket vil i liten grad endre forholdene for nærmiljø og friluftsliv.

Ved gården Mellom Roksrud vil justeringen føre til at arealbeslaget av hage og uteområdet inntil
bebyggelsen reduseres.

2.4 Naturmiljø
Justeringene av vegtiltaket er ikke forventet å endre forutsetninger og konsekvenser for naturmiljøet.
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2.5 Kulturmiljø

Kjørveg og g/s-veg ved gården Mellom Roksrud og østover til og med Bilitt barnehage.
Konsekvenser Mellom-Roksrud

Utrettingen av kurven dagens veg gjør mellom Mellom-Roksrud og Ødegården blir noe mindre med det
nye forslaget. Vegen trekkes litt lenger ut fra tunet/hovedbygningen i forhold til tidligere plan.
Virkningen for tunet vil bli litt mindre negativ, men tiltaket vil samlet fortsatt påvirke kulturmiljøet
negativt sammenlignet med dagens situasjon.

Konsekvenser Ødegården
Den nye vegen vil med endringsforslaget ligge litt nærmere kurven til dagens veg.  Avstanden til
driftsbygningen og avkjøringen inn på den gamle ravegen blir som det opprinnelige planforslaget.
Endringene i vegplanene får ingen betydning for vurderingen av konsekvenser for kulturminner.

Konsekvenser Bilitt
Det er ingen endringer i vegplanene mht. avstand til Bilitt. Det nye forslaget har tegnet inn rabatt med
kantstein mellom gang-/sykkelvegen og den nye Osloveien. Endringene i vegplanene får ingen
betydning for vurderingen av konsekvenser for kulturminnehensyn ved Bilitt.

Avkjøring/p-plass ved Galleri Finsrud
Avkjøring/p-plass ved Finsrud berører ikke kulturvernhensyn.

Avkjøring til gården Mellom Huseby, Osloveien 281
Konsekvenser Mellom-Huseby
Tunet fikk nåværende form i 1926 da det ble bygd ny hovedbygning. Den østre avkjøringen fra Mellom-
Huseby er tilpasset dette tunet. Veg og bebyggelse er historisk nært knyttet sammen i miljøet. At en
eldre utkjøring til ravegen fra tunet videreføres visuelt vil trolig kunne styrke lesbarheten av historiske
sammenhenger noe.  Endringene i vegplanene kan ha en liten mot ubetydelig positiv konsekvens for
kulturvernhensyn i miljøet.

Geometri g/s-veg i kurven ved krysset Osloveien x Kirkeveien
Konsekvenser krysset Osloveien/Kirkeveien

Flytting av gang/sykkelveien nærmere Osloveien gjør samlet areal til selve kryssområdet noe mindre.
Gang-/sykkelvegen vil følge eksisterende vegstruktur litt tettere. Endringene kan få en liten mot
ubetydelig positiv konsekvens for kulturminnehensyn.

Samlet har endringene i planen en liten mot ubetydelig positiv konsekvens for kulturminnehensyn.

2.6 Naturressurser
Det er utført arealberegninger av tiltaket i henhold til justert veggeometri. Det er skilt på varig beslag
og midlertidig beslag. Tabell 2-1 viser arealbeslag langs fv. 76. Deler av arealet innenfor planområdet
eies av henholdsvis Akershus fylkeskommune, Frogn kommune og Statens vegvesen. Dette er skilt ut i
beregningene, og vises ikke i tabellen. Det beslaglegges 22 dekar fulldyrka jord permanent, og 39 dekar
midlertidig. Endringen i planforslaget gir en svært liten økning i permanent beslag av fulldyrka jord.
Ved Mellom Roksrud flyttes kjørevegen, rabatt og gang- og sykkelvegen mot sør. Dette medfører ca. 1
dekar større midlertidig beslag, men det skal legges til rette for å tilbakeføre det meste av jorda til dyrka
mark igjen.
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Tabell 2-1: Arealbeslag langs fv. 76.

Markslag Areal i
planforslaget (m2)

Areal i revidert
planforslag (m2)

Midlertidig
erverv

Bebygd 1 036 1 237
Fulldyrka jord 38 269 39 210
Skog 439 661
Åpen fastmark 5 551 6 912

Totalt 45 295 48 020

Permanent
erverv

Bebygd 710 360
Fulldyrka jord 22 104 22 536
Skog 102 114
Åpen fastmark 4 738 8 415

Totalt 27 654 31 425
SUM 72 949 79 445

2.7 Risiko og sårbarhet
Justeringene av vegtiltaket er ikke forventet å endre forutsetninger og konsekvenser for risiko og
sårbarhets-analysen.

3. Revidert planforslag
Den reviderte reguleringsplanen omfatter følgende planformål:

Arealkategori Feltnavn

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse B1-B2

Offentlig eller privat tjenesteyting – Barnehage BH1

Næringsbebyggelse N1 N1

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg, offentlig oV1

Kjøreveg, felles fV1-fV6

Gang- og sykkelveg oGS1

Fortau oF1

Annen veggrunn grøntareal oAVG1

Annen veggrunn – tekniske anlegg oAVT1

§ 12-5 nr. 2 Landbruks-, natur- og friluftsområder

Landbruk-, natur- og friluftsformål LNFR1-LNFR2

§ 11-8 a, jf § 12-6 Hensynssoner og sikringssoner

Faresone høyspentledning H370_1

Faresone for ras- og skredfare H310_1

Sikringssone – Frisikt H140

Hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1-H570_2

Båndlegging etter lov om kulturminner H730_1-H730_5

§ 12-7 Bestemmelsesområder
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Rigg- og anleggsområde #1
Sikre verneverdier, bygninger og andre
kulturminner #10-15

3.1 Nye planformål
I revidert forslag til reguleringsplan er det et nytt planformål, bevaring kulturmiljø hensynssone C,
som er tatt inn. De andre endringene i planformål er knyttet til feltbetegnelser.

Akershus fylkeskommune, seksjon kulturminnevern har bedt om at det legges inn to områder som
betegnes hensynssone C i reguleringskartet.  Hensynssone C er nødvendig for å sikre at planen ikke
åpner for at det kan oppføres bebyggelse eller utføres tiltak som vil ha negativ innvirkning på
kulturminnene. En stor del av hensynssonen omfatter allerede eksisterende bebyggelse og det vil da
være nødvendig med en bestemmelse som sikrer at alle tiltak innenfor hensynssonen må avklares med
kulturminnemyndigheten, også slike som ellers ikke er søknadspliktige etter PBL.

Hensynssoner, § 12-6

Bevaring kulturmiljø H570_1 og H570_2
Det legges hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_1 og H570_2) over henholdsvis kulturmiljøet rundt
gravhaugen på Vestre Huseby og rundt kulturminnene på Røedsholtet.

I den reviderte planen er det tatt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø med tilhørende
bestemmelse. Bestemmelsen sier at alle tiltak innenfor områdene H570_1 og H570_2 må være avklart
med kulturminnemyndigheten før igangsetting. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven. Unntatt fra denne bestemmelsen er tiltak som følger av denne
reguleringsplanen.

3.2 Dokumenter i plansaken
I plansaken er følgende dokumenter revidert etter offentlig høring:

· RE-502_Illustrasjonsplan.pdf

· Plankart.pdf

· Reguleringsbestemmelser fv.76 Osloveien.pdf

Øvrige dokumenter er ikke endret etter høringen. Endringer av betydning for planbeskrivelsen er listet
opp i foreliggende dokument.


