Områderegulering Kolstad, Klommestein skog og OdalenValg av trasé for
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Saksbehandler:
Eli Moe
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 11-15
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Rådmannens innstilling:
Delutredning datert 3.11.2015 anbefaler traséalternativ C for Nordre tverrvei.
Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker legger alle tre utredede alternative traséer
for øvre del av Nordre tverrvei ut på begrenset høring i tre uker. Etter høringen vil
hovedutvalget fastsette hvilke trasé som skal legges til grunn for videre arbeid med
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen.

Vedlegg:
Delutredning valg av løsning Nordre Tverrveg_03112015 (1).pdf
Vedlegg l - Konsekvenser for bekkemiljø Odalsbekken av utbygging på Kolstad.pdf
Vedlegg i - Brevrapport om områdestabilitet 29.01.2015 Kjetil Liven.pdf
Vedlegg h - Registreringskart for stier i planområdet.pdf
Vedlegg f - Registreringsrapport_kulturminner_Kolstad-Klommestein.pdf
Vedlegg e - Status for grøntstruktur i Drøbak - Biofokus 2009.pdf
Vedlegg d - Hjorteviltets bruk av Kolstadområdet Semesteroppgave NATF301 NMBU høst 2014.pdf
Vedlegg c - NRAS_Notat_201_vilttrekk_kolstad nov 2014.pdf
Vedlegg b - Rapport sjøørret i Odalsbekken - kistefoss skogtjenster - nov 2014.pdf
Vedlegg a - Naturmiljø_konsekvensutredning_Kolstad_endelig 02112015.pdf
Vedlegg 0 - 13 - Støyanalyse alt C uten og med støyskjerming.pdf
Vedlegg 0 - 12 - Støyberegning alt C 4m høyde.pdf
Vedlegg 0 - 10 - Støyberegning alt B 4m høyde.pdf
Vedlegg 0 - 9 - Støyberegning alt B 1,5 m høyde.pdf
Vedlegg 0 - 8 - Støyberegning alt A 4m høyde.pdf
Vedlegg 0 - 7 - Støberegning alt A 1.5 m høyde.pdf
Vedlegg 0 - 6 - Støysonekart dagens situasjon alternativ A, B og C.pdf
Vedlegg 0 - 5 Støyrapport fra Statens vegvesen.pdf
Vedlegg 0 - 4 - Kostnadsestimat veialt C.pdf
Vedlegg 0 - 3 - Kostnadsestimat veialt B.pdf
Vedlegg 0 - 2 - Kostnadsestimat veialt A.pdf
Vedlegg 0 - 1 - Trafikkanalyse - Kolstad - foreløpig - datert 18 09 2015.pdf
B101 - 23.10.2015 - alle alt - øvre del.pdf
B102 - 23.10.2015 - alle alt - nedre del.pdf
C101 - 23.10.2015 - alle alt - profil 152.pdf
C121 - 16.10.2015 - Alt A - korr.pdf
C131 - 23.10.2015 - Alt B.pdf
C141 - 16.10.2015 - Alt C - korr.pdf
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D401 - 23.10.2015 - snitt jf TB101.pdf
D402 - 28.9.2015 - snitt jf TB101 - gammel trase.pdf
Vedlegg k - Registreringer av naturområder - dagens bruk og egnethet.pdf
Vedtatt planprogram, med grunnlagsdokumenter, tidligere saksutredninger og
vedtak, samt andre relevante håndbøker/ utredninger er samlet på kommunens
hjemmeside
https://www.frogn.kommune.no/.../kolstad-klommestein-skog-og-odalen/
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Detaljert trasé for Nordre tverrvei, mellom Åsv. og Vestbyv., vil fastsettes gjennom
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen. I henhold til planprogram
skal valg av trasé fastsettes i egen prosess, før endelig forslag til områdeplan tegnes
ut. Kommunen og utbyggerinteressene er enige om at denne prosessen bør omfatte
høring. Tre alternative traséer er utredet og anbefales lagt ut på høring.
Bakgrunn for saken:
Trasé for Nordre tverrvei mellom Åsveien og Vestbyveien er grovt vist i kommuneplankartet, se kartutsnitt under.

Nordre tverrvei vil gi adkomst til nytt boligområde på Kolstad og Klommestein skog,
og vil også gi ny adkomstvei til søndre deler av Drøbak tettsted.
Detaljert trasé for tverrveien skal fastsettes gjennom reguleringsplan. Planprogram
for Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen (heretter kalt
områdeplanen) ble vedtatt 04.05.2015. Nordre tverrvei ligger i sin helhet innen for
dette planområdet.
En områdeplan er i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) en kommunal plan.
Kommunen har imidlertid anledning til å inngå avtale om utarbeiding av slik plan.
Kommunestyret vedtok avtale med Saho Eiendom AS (Saho) 16.06.2014 om
utarbeidelse av områdeplanen. Kort sagt skal Saho utarbeide forslag til plan med alle
nødvendige utredninger, de skal ikke betale gebyr for planbehandlingen, kommunen
holder kartgrunnlag og har forpliktet seg til å prioritere saksbehandling av planen.
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I planprogram for områdeplanen er det vist tre forskjellige alternative traséer for
Nordre tverrvei som skal utredes gjennom planarbeidet, henholdsvis alt A, B og C.
Alternativene ble utviklet under det forberedende arbeidet til planprogrammet. Se
kartutsnitt under.
Prosess for valg av trasé
I henhold til planprogrammet skal valg av trasé gjøres tidligst mulig i planprosessen
og gjennom en egen prosess. Planprogrammet angir ikke konkret hvordan denne
prosessen skal være, men forslagsstiller er enig i rådmannens anbefaling om at ett
eller flere alternativ bør høres, og at videre planarbeid baseres på ett valgt
trasealternativ. Det er flere grunner til at slik prosess er anbefalt; 1) Planarbeidet er
omfattende. Det vil være hensiktsmessig mht. ressursbruk og framdrift å forankre
valg av trasealternativ i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker før resten av
planforslaget tegnes ut. 2) Da planprogrammet var på høring kom det mange
merknader til Nordre tverrvei og valg av trasé. Når de tre alternativene er utredet i
henhold til planprogrammets føringer mener rådmannen det er hensiktsmessig å få
partenes synspunkter og at disse legges fram for planutvalget.
Høring av reguleringsplanforslag skal i henhold til PBL ha 6 ukers frist. Det er kun
valg av veitrasé og ikke et komplett planforslag som skal høres nå. Rådmannen
mener derfor det vil være tilstrekkelig å benytte forvaltningslovens generelle frist på
tre uker, supplert med et åpent informasjonsmøte/ åpent plankontor tidlig i
høringsperioden.
Alternativene

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ A tilsvarer trasé for Nordre tverrvei slik den ligger i vedtatt kommuneplan.
Hensyn til bekkemiljø langs Odalsbekken og Trolldalens betydning for hjortevilt, med
fortsatt mulighet til ferdsel under ny bru, ble tillagt stor vekt da traséen ble tegnet i
kommuneplankartet. En kolle øst for Odalsbekken skjermer bekkemiljøet i nordre del
av Trolldalen og veien krysser bekken i en forholdsvis høy bru (ca 21 m over
bekken). Alternativ B og C ligger lavere i terrenget med avkjørsel fra fv 152 henholdsSide 4 av 25

vis nordvest og sørøst for Odalsbekken. Høyde på bru i alt B er ca 9 m over bekken.
Alle alternativ er ca. 1250 m lange og med fall fra foreslått avkjøring til Kolstad slik at
vann- og avløpsledninger kan følge vegtraseen. Alternativene er nærmere omtalt i
planprogrammet.
Vurderingskriterier
Planprogrammet kap 5.4.3 fastsetter hvordan alternativene skal utredes og vurderes;
Vegstandard skal avklares i dialog med Frogn kommune, som vil bli eier av veien og
ansvarlig for drift og vedlikehold. Veien skal ha parallell gang- og sykkelvei (gs). Ulike
krysstyper for Nordre Tverrvei og fv 152 (Åsveien) skal vurderes, inkl. mulighet for
avkjøring til Holter deponi fra sør. Kryssløsningen skal utarbeides i samarbeid med,
og godkjennes av Statens vegvesen. Forslag til plassering av avkjøring til Kolstad og
Klommestein skog er vist med piler i kartet. Endelig plassering skal vurderes i forhold
til utformingen av boligområdene, landskapstilpasning, gs- og vegtraséer og løsning
for intern VA-løsning.
Sentrale momenter i vurdering av de tre traséalternativene er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pris og funksjonalitet
Støy og terrenginngrep
Forholdet til næringseiendommene nord for Fv 152
Forholdet til hjorteviltet
Forholdet til bekkemiljøet
Nærturområder og barns mulighet for trygg lek i skogen
Mulighet for avkjøring mot Holter deponi fra kryss fv 152 x Nordre tverrvei – inkl.
vurdering av konsekvenser knyttet til slik adkomstvei – samt god tilknytning til
Vestbyveien

Planprogrammet kap. 6 angir hvordan de ulike temaene skal utredes i løpet av
planarbeidet. Alle tema trenger ikke være utredet fullstendig før trasé for Nordre
tverrvei fastsettes. Tema som listet over må imidlertid være kartlagt og vurdert i
tilstrekkelig grad til at trasé og konsekvenser av trase kan vurderes.
I kap 2.1 i planprogrammet er det særlig angitt at kartlegging av grønnstruktur - bruk
og egnethetskartlegging, utredning knyttet til vilt og utredning av alternative
veitraséer, samt innledende kostnadsberegninger som skal gjennomføres i fase 1 av
planarbeidet.
Tilgrensende tema som det også er aktuelt å vurdere i saken her er bruk og utvikling
av kommunens eiendom innen planområdet, plassering av pendlerparkering/
innfartsparkering og gang- og sykkelforbindelse mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen/
Skorkebergåsen. Omtale av temaene i planprogram mv er gjengitt under.
Gang- og sykkelforbindelse mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen/ Skorkebergåsen
I kommuneplanen er det en premiss at Kolstadområdet skal utvikles med vekt på
forbindelse for gående og syklende direkte til Dyrløkkeåsen/ Skorkeberg. Hensikten
med denne forbindelsen er å sikre en universelt utformet, kortest mulig, og sikker
skoleveg for barn fra Kolstadområdet fram til Dyrløkke skole og kultursenter. Traseen
er også raskeste veg til dagens direkte bussforbindelse til Drøbak og Oslo.
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Kommuneplanen og planprogrammet angir at plassering av ev. barnehage i Kolstadområdet skal være nær gangforbindelsen til Dyrløkkeåsen slik at foreldre i Kolstadområdet kan kombinere å følge barnehage- og skolebarn til fots/ med sykkel i
hverdagen, og slik at innbyggere på Dyrløkkesiden har gangadkomst til en ev ny
større barnehage på Kolstad. God funksjonell sammenknytting av boligområdene er
vesentlig for å unngå at Kolstad blir en bilbasert satellitt.
At innbyggere i større grad går og sykler i hverdagen er i tråd med tre av
kommuneplanens fire hovedsatsingsområder; klima og energi, livskvalitet og
folkehelse, og stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer.
Kommuneplanen viser forbindelsen mellom boligområdene som en gang- og
sykkelvei i bro (gs-bro), som prinsipp for kryssing
Av Trolldalen, stilisert i kommuneplankartet.
Detaljert og optimal plassering av brua skal gjøres
gjennom områdeplanarbeidet.
Traséalternativ for Nordre tverrvei må vurderes
opp mot aktuelle plasseringer av gs-bro. Det må
avklares at det ikke er konflikt mellom alternative
plasseringer av gs- bro og traséalternativene for
tverrveien. I så fall vurderes plassering av gs-bro
ikke som avgjørende for valg av trasé for
tverrveien. Videre utredninger av gs-bro gjøres i
det videre planarbeidet.
Pendlerparkering
Kommuneplanen og planprogrammet (kap 1.7) angir at innfartsparkering i tilknytning
til av- og påstigningssone og HC-parkering ved barnehage på Klommestein skog skal
vurderes. Planprogrammet (kap 6.2.1) angir også at behov for pendlerparkering for
Kolstad skal vurderes generelt.
Kommunestyremelding for pendling i Frogn kommune ble vedtatt 8.12.2014.
Prinsipper for innfartsparkering nedfelt i kap 5.3 i meldinga samt Ruters
innfartsparkeringsstrategi legges til grunn for vurderes av lokalisering og utforming.
Lokaliseringsprinsipper for bolig (planprogrammet kap 5.1.3) har også noen punkt om
parkering som er relevante;



Veg og parkering skal beslaglegge minst mulig areal og ha best mulig
landskapstilpasning
Veger og parkeringsarealer skal planlegges i hht. Statens vegvesens håndbøker.

Kommuneplanbestemmelse § 10 vil være førende når P-plasser skal
detaljplanlegges.
Pendlerparkering må ligge nær busstopp, dvs. nær Nordre tverrvei og/ eller Åsveien
(fv 152) eller Vestbyveien. Muligheter for bussbytte der et kan være aktuelt må være
godt tilrettelagt for gående. Siden Odalen er trang og arealverdiene veien berører
ligger tett er det derfor hensiktsmessig at mulig plassering av pendlerparkering og
aktuelle gangforbindelser angis som del av arbeidet med utredning av alternativ og
valg av trasé for Nordre tverrvei.
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Kommunal eiendom innen planområdet
Frogn kommune eier eiendommene 11/8 og 17 lengst nord i Trolldalen (opprinnelig
Frogn tomteselskap AS). I kommuneplanen er eiendommen angitt med formål LNF
og grønnstruktur-naturområde/ turdrag. Se kart under. Planprogrammet (kap 5.4.5)
åpner for vurdering av annen arealbruk enn grønnstruktur her, avhengig av
konklusjon på utredninger av områdets verdi for vilt mv.

Hvilke arealformål som kan være aktuelle skal vurderes i videre planprosess og
fastsettes ikke nå. Vi skal heller ikke ta stilling til om kommunen skal utvikle arealer
selv, om de skal selges eller ev inngå som makebytte el. i en framtidig utvikling.
Rådmannen mener likevel det er relevant å informere om og drøfte hvilke muligheter
de ulike veitraséalternativene gir for utvikling av kommunens eiendom.
Forslag til trasévalg og gjennomførte utredninger:
Asplan Viak AS har på vegne av Saho Eiendom AS jobbet videre med de tre
veialternativene og optimalisert disse m.h.t teknisk veiføring, tilpasning til ulike
arealverdier mv. Det er utarbeidet en rekke utredninger og konklusjonene fra disse er
sammenstilt i en rapport kalt Delutredning – valg av løsning for Nordre Tverrveg,
datert 3.11.2015. Alle underlagsdokumenter er listet i notatet og følger vedlagt.
Dokumentene er også lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med
andre relevante dokumenter og tidligere saksutredninger.
https://www.frogn.kommune.no/.../kolstad-klommestein-skog-og-odalen/

Med bakgrunn i utredningen anbefaler Saho alternativ C som framtidig veiløsning for
Nordre tverrvei. Vurdering av kostnader har vært avgjørende for anbefalingen.
Forslaget legges fram til vurdering i saken her.
Alternativer:
1. Som innstillingen
2. Som innstillingen, men kun et eller to av alternativene legges på høring.
Utvalget avgjør selv hvilke alternativ som skal høres.
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3. Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere utredning. Utvalget angir hva
som skal undersøkes nærmere før saken fremmes til ny behandling
4. Veitraséalternativ(ene) legges ikke på høring. En alternativ trase legges til
grunn for videre planarbeid. Utvalget angir selv hvilket alternativ som skal
legges til grunn, med begrunnelse for vedtaket.
Vurdering:
Planprogrammet angir sju vurderingstemaer for valg av veitrase, og hvordan
temaene skal utredes i planarbeidet. De ulike temaene er vurdert i ulike temakart og
rapporter, som er kort oppsummert i delutredningen (vedlagt). Under er de ulike
vurderingstemaene i planprogrammet gjennomgått og drøftet nærmere.
For noen utredningstema er det gjort en vurdering av i hvor stor grad tema er kartlagt
og utredet i henhold til utredningsprogrammet gitt i vedtatt planprogram. Dette vil
oppsummeres i en tabell for videre planarbeid.
Før den temavise gjennomgangen presenteres en kortfattet samlet vurdering som
grunnlag for rådmannens anbefaling om å legge alle tre alternativ på høring.
Samlet drøfting
Saho anbefaler veialternativ C, hovedsakelig på grunn av kostnader. Rådmannen har
pekt på visse usikkerheter ved beregnede kostnader. Rådmannen mener anslagene
er lave og at kostnader særlig knyttet til alternativ C muligens er underestimert.
Uavhengig av dette er alternativ C åpenbart vesentlig billigere både å bygge og drifte
enn alternativ A og B.
Andre fordeler med alternativ C er at rundkjøringen kommer tettest mulig på starten
av tettstedet og at tverrveien får mindre stigning. Det er positivt både for drift og
framkommelighet for buss. Det kan invitere til høyere fart, men med avkjøringer og
andre kurver vurderes det som en mindre utfordring for tverrveien, også for alternativ
C.
Alt C innebærer høye fjellskjæringer mot eksisterende bebyggelse, men disse slipper
til gjengjeld å få den nye veitraseen i sitt utsiktsfelt. Ulemper med alternativ C er
imidlertid at eksisterende bebyggelse på Dyrløkkeåsen får veien tett på og at det må
etableres støyskjermer for å unngå direkte støy på uteområder mv.
Alternativ C gir tilsynelatende mulighet for bevaring av grøntsonen mellom veien og
ny bebyggelse på Kolstad. Alternativet innebærer imidlertid bekkelukking øverst i
dalen og en høy fylling på tvers av dalen et lite stykke lenger ned, der samlevei til
Kolstad er lagt (10-12 m på det høyeste). Fyllingen vil være iøyenfallende og en
barriere både for vilt og friluftsbruk. Alt C er det veialternativet med størst negativ
påvirkning på bekkemiljøet og biologisk mangfold. Gammelskogen som markerer
starten på den trolske Trolldalen går tapt.
Med samlevei til Kolstad lagt på bru i stedet for fylling vil landskapsinngrepet
reduseres. Med god plassering av andre tiltak kan dalbunnen og området i større
grad bevares og videreutvikles med hensyn på bekkemiljø, biologisk mangfold og
friluftsliv. Bru er vesentlig dyrere enn fylling, så den økonomiske gevinsten ved å
velge alternativ C blir ikke så stor dersom samlevei til Kolstad bygges som bru.
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Alternativ C åpner også for annen arealbruk av kommunens eiendom og mulighet for
å trekke bebyggelse på Kolstad lenger mot vest. Det er gunstig for elgtrekket.
Det er med andre ord mange ulike verdier som må vektes mot hverandre.
Rådmannen ønsker på dette grunnlag ikke å anbefale en trasé, men at alle tre
alternativ legges på høring slik at man kan få synspunkter på alle alternativ før
rådmannen gir en anbefaling og Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker velger
endelig trasé.
Uavhengig av valg av trase har utredningene og drøfting av disse resultert i en rekke
føringer som bør tas med i videre planarbeid






Innfartsparkering bør plasseres i nærheten av krysset fv 152 x Nordre tverrvei
Plasseringen må gjøres med tanke på god tilgjengelighet til busstopp og
framtidige bussbytte, og slik at plassering ikke kommer i konflikt med friluftsliv og
andre grønne verdier.
Bebyggelse på Kolstad bør konsentreres i vestre del av byggeområdet slik at
elgtrekk kan bevares. Naturlig vegetasjon bevares mot kulturlandskapet i nordøst.
Det bør legges godt til rette for ferdsel internt i området og i Odalen slik at daglig
friluftsliv i større grad foregår her enn øst for Kolstad.
Dersom det skal bygges boliger på kommunens grunn bør hybler/ små
boligenheter for førstegangsetablerere vurderes

Funksjonalitet og anleggsteknisk gjennomføring
De tre alternative traseene som vist i planprogrammet er knadd videre for å tilpasses
terreng og krav til stigning, svingradiuser osv. Veitraseen i alt A er lagt noe lavere i
terrenget (bruhøyde red fra 21 m til 17 m over bekken (m.o.b), bruspenn er 185 m)
mens alt B er løftet noe (ny bruhøyde 13 m.o.b., bruspenn 88 m). Alt C er tegnet ut
med adkomstvei til Kolstad på fylling over Odalen. Fyllingen er 60 m lang, 60 m på
det breieste og 11-12 m høy på det høyeste. Alternativ til samlevei til Kolstad på
fylling er etablering av bru (11 m.o.b og ca 60 m bruspenn).
Total lengde av alle tre trasealternativene er omtrent lik; 1250-1300 m fra Åsveien til
Vestbyveien. Fjellskjæringer er forutsatt med gradient 10:1. Fyllinger er også vist
med fast helling. Det er fortsatt noe rom for mindre justeringer både av kryss og
traseer i endelig reguleringsplan, f.eks ytterligere optimalisering for å ta hensyn til
automatisk fredede kulturminner. I utkastet er hhv 6, 4 og tre fornminner berørt. Kart
på neste side viser de tre alternativene i øvre del av Odalen. Nedre del er angitt med
felles trasé for de tre alternativene.
Traseene skal være i tråd med Statens vegvesens håndbøker og normer når det
gjelder bredder, stigning og svinger, stoppsiktlinjer mv (N100). Veien er tegnet med
6,5 m kjørebane delt i to felt, og med 0,5 m skulder på hver side. Gs følger på
sørsiden av veien med 3 m brei bane og 0,25 m skulder på hver side, og med
minimum 2 m avstand fra kjøreveien (veiklasse H1). Fra avkjøring til Klommestein
skog går gs over i 2,5 m bredt fortau (veiklasse Sa2). Tverrveiens stigning er
maksimalt 6 % og maks 5 % (1:20) i områder der busstopp skal etableres; det aller
meste med maks 4 % stigning. Rundkjøringen, inkl 22 m tilfart ligger i 3 % eller
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mindre stigning. Rådmannen regner dette som tilfredsstillende utforming og
funksjonalitet for vei og gs/fortau som følger tverrveien.
Kryss mot Åsveien (fv152) er utformet som rundkjøring (ytre diam 40 m, 7,5 m
kjørebane og 20 m svingefelt i alle armer). En arm videre nordover mot Holter
deponi/ næringsområde er vist. Kryss mot Vestbyveien er utformet som T-kryss.
Krysset markerer at hovedtrafikken vil gå fra Vestbyveien og videre inn i Nordre
tverrvei. Vestbyveien mot Haver vil bli underordnet.
Alle tegninger, snitt og profiler følger vedlagt og er også tilgjengelig på kommunens
hjemmesiden
https://www.frogn.kommune.no/.../kolstad-klommestein-skog-og-odalen/

.
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Blå – alternativ C, grønn – alterantiv B, rød – alternativ A

Side 11 av 25

Valg av kryssløsninger er basert på en foreløpig utarbeidet trafikkanalyse.
Trafikkanalysen skal blant annet oppdateres med trafikk fra ev etablering av Søndre
tverrvei og boliger på ridesentertomta.
Ved full utbygging viser analysen en trafikkmengde på 7600 ÅDT på tverrveien og at
Sogstiveien får en trafikkreduksjon på 2100 ÅDT. Kapasitetsvurdering av krysset mot
fv 152 tilsier at krysset bygges som rundkjøring. Statens vegvesen har sluttet seg til
vurderingen, og har gitt tilbakemelding om at plassering og utforming av
rundkjøringene er akseptable forutsatt at de er løsbare i h.h.t tekniske krav satt i
håndbok N100.
Ved ev utbygging av første byggetrinn på Kolstad uten etablering av Nordre tverrvei
vil T-kryss mot fv 152 være tilstrekkelig for å ivareta estimert trafikkmengde. Det er
imidlertid uhensiktsmessig og dyrt å bygge et midlertidig kryss som siden må
oppgraderes til rundkjøring, med tilhørende ulempe for reisende i forbindelse med
anleggsarbeid to ganger. Rådmannen forslår derfor at det ikke åpnes for andre
(midlertidige) kryssløsninger enn rundkjøring når områdeplanen skal utarbeides
endelig.
Ved bygging av veien vil det medføre ulemper for reisende langs fv 152 og
Vestbyveien når kryssene skal bygges. Resterende deler av veien kan bygges uten
konsekvenser for dagens trafikk. Anleggsveien kan i stor grad legges i framtidig
veglinje og massebalanse kan oppnås i sammenheng med øvrige tiltak innenfor
planområdet. Anleggsarbeidet vil imidlertid medføre at området stenges for bruk
(friluftsliv) i byggeperioden og vil medføre støy for nabolaget. Anleggsperioden er
beregnet å vare fra 1,5 år til hhv 30 og 20 mnd for alternativ A/B og C.
Trafikkanalysen angir behov for venstresvingefelt i T-kryss ved avkjøring til Kolstad
og ev. pendlerparkering (ikke angitt i skissene over trasé). Endelig trafikkanalyse og
mer detaljert vurdering av trafikksikkerhet vil avklare om det også er behov for
venstresvingefelt ved avkjøring mot Klommestein skog og Vestbyveien. Dette må i så
fall innpasses i kryssene.
Forslag til avkjøring til både Kolstad og Klommestein skog er vist i traseene. Disse vil
kunne justeres i det videre planarbeidet, avhengig av utforming av boligområdene og
andre tilpasninger til landskap og arealverdier. Samlevei som vist i skissene for
adkomst til Klommestein er i konflikt med arealformål som vist i kommuneplan.
Kulturmiljø i Vestbyveien er ikke utredet ennå. Det pågår også regulering av
omlegging av vei og etablering av av- og påstigningsrampe i Vestbyveien. Trasé for
tverrveien i nedre del er med andre ord ikke ferdig utredet. Valg av trasé nå vil
omfatte nordre del av tverrveien, mens detaljert plassering og utforming av trasé i
søndre del vil gjøres i det videre planarbeidet.
Forhold til næringseiendommene nord for fv. 152 – mulighet for avkjøring mot Holter
Området nord og sør for fv 152 er regulert til næring i en gammel plan fra 1991. Ny
plan for omlegging av fv 152 og bygging av gs regulerte bort adkomst til disse
områdene. Områdene nord for veien er angitt som næringsformål også i gjeldende
kommuneplan, mens områdene sør for veien er angitt som LNF/ grønnstruktur i h.h.t
registrerte verdier. Holter deponi er regulert for mottak av ytterligere masser og har
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uavhengig av oppfylling potensiale for videre utvikling til næringsformål. Holter
deponi har i dag adkomst fra Holterkollveien.
Alle tre trasealternativ er tegnet med en mulig fjerde arm på rundkjøringa for adkomst
til Holter deponi fra fv 152. Denne traseen kan også gi adkomst til næringsområdet
like nord for fv 152 dersom det skulle bli aktuelt å realisere dette arealet.
Alternativ A og i noen grad B innebærer nedbygging av litt dyrka mark.
Alt C krever nærmere utredning og tilrettelegging m.h.t overvannssystemet mv.
Pendlerparkering
Planprogrammet angir som nevnt innfartsparkering konkret i tilknytning til
Klommestein skog og også at behovet skal vurderes for Kolstad. Saho har foreslått
at pendlerparkering/ innfartsparkering plasseres i nærheten av krysset mellom tverrveien og Åsveien (fv 152) og ikke ved Klommestein. Rådmannen støtter dette
forslaget og anbefaler at det legges til grunn for videre arbeid med områdeplanen.
Lokalisering er prinsipielt tilsvarende innfartsparkering på Måna; tett på hovedvei mot
henholdsvis Oslo og Ås, nær busstopp og i utkanten av tettstedet. Rådmannen
mener innfartsparkering her er i tråd med lokaliseringsprinsipper i pendlermeldinga.
Ruter har signalisert at de også ønsker å drøfte innfartsparkering i Dyrløkkeområdet.
Rådmannen mener dette blir feil bruk av sentrumsnære områder; Der ønsker man
ikke å legge til rette for parkering (i dagen), men å utvikle et tett og funksjonelt
sentrum. Temaet kan ev. drøftes i byutviklingsplanen parallelt med områdeplanen.
Kommuneplanen angir at parkering skal beslaglegge minst mulig areal og ha best
mulig landskapstilpasning. Odalen er smal og plassering av innfartsparkering må
sees i sammenheng med valg av veitrasé. Rådmannen har derfor bedt om at forslag
til mulige plasseringer av pendlerparkering tegnes ut slik at disse de arealverdiene
den totale infrastrukturen berører kan vurderes samlet.

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C
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Miljømessige konsekvenser:
Støy og terrenginngrep – støy og eksisterende boliger
Støybildet langs fv 152 vil endre seg etter pågående kurveutretting og bygging av ny
gs langs veien gjennom Trolldalen. Både Saho og Statens vegvesen har fått
beregnet støy etter gjennomført tiltak. Inndeling i rød og gul sone er i h.h.t
retningslinjen T-1442 og veileder TA 2115. Under er støysonekart for situasjonen
etter at ny gs er på plass vist (Lden, beregningshøyde 4m).

Sahos beregning

SVE-beregning

Forskjellen i beregnet resultat ligger i forutsetningene som er lagt til grunn. I
beregningen Saho har fått utarbeidet er dagens trafikksituasjon lagt til grunn (ÅDT
5500). I vegvesenets beregning er trafikkmengden framskrevet til år 2029 (ÅDT
7800). Denne beregningen er grunnlag for støysone som vist i kommuneplankartet.
Ut fra vegvesenets beregning har ingen boliger i Svaleveien sin hoveduteplass eller
fasade i rød støysone. Kurveutretting og ny gs utløser ingen støyskjermingstiltak. Det
er imidlertid ulike krav til støyskjermingstiltak for nye veiprosjekt sammenlignet med
«miljø- og sikkerhetstiltak», som prosjektet med kurveutretting og ny gs betegnes
som.
Vurdering av støy fra ny tverrvei er basert på dagens trafikk på fv 152 (som over til
venstre) og beregnet trafikk på tverrveien ved full utbygging av tilgrensende
boligområder. På neste side er støyanalyse for nordre del av planområdet vist (Lden
4 og 1,5 m høyde) vist. Beregninger for 1,5 m høyde er særlig relevant for boligenes
uteoppholdsarealer.
Med full trafikkbelastning på ny Nordre tverrvei berøres til sammen seks eksisterende
hus i Svaleveien av gul sone i 1,5 m høyde, både i alternativ A, B og C, hvorav
fasadetiltak må utredes på tre. I alternativ C blir også et bolighus i Lerkesvingen
berørt av gul sone, og må utredes.
I alternativ B og C er fire bolighus i Orrelia berørt av gul sone (1,5 m). Støyskjerming
av utomhusarealer i Orrelia er nødvendig i alternativ C.
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4 meter beregningshøyde – Svaleveien og Lerkeveien

1,5 meter beregningshøyde

Alternativ A
Alternativ B*
4 meter beregningshøyde Orrelia

Alternativ C u/

og m/ støyskjerm

1,5 meter beregningshøyde

Alternativ A

Alternativ B*

Alternativ C u/

-og m/ støyskjerm

* traseen ligger noe lenger vest enn i endelig forslag til trasé i alt B. Dette får imidlertid marginale effekter på støyutbredelse.
Støysonekart for ny trase er dermed ikke utarbeidet.

Støysonekart følger vedlagt og er også tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
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Det er mulig å skjerme uteoppholdsarealene med støyskjerm langs eiendomsgrensene i øst. Dette er vist over for alternativ C i Svaleveien og i Orrelia (2m høy og
henholdsvis 145 og 125+40 m lang støyskjerm. I 1,5 m høyde ligger boligene ikke
lenger i gul sone etter støyskjerming. Kostnadene er ikke inkludert i
kostnadsanslagene.
Støyutbredelse sett i forhold til utbyggingsområder og friluftsområder presenteres
under respektive overskrifter.
Framskrevne trafikktall vil legges til grunn for videre støyvurdering i planarbeidet. Mer
detaljerte analyser vil vise om ev. ytterligere boliger blir berørt og om det er
nødvendig med fasadetiltak på de berørte boligene.
Forhold til hjortevilt
Hensyn til hjortevilt var et av hovedargumentene for at traséforslag i kommuneplanen
er lagt forholdsvis høyt i terrenget. Tanken var å bevare en god vegetasjonssone på
begge sider av bekken, og at brua kunne bli høy nok til å fungere som viltundergang.
Feltregistreringer (NMBU-studenter, viltkonsulent) og intervju av lokalkjente viser at
rådyr oppholder seg i hele planområdet. Dyra ferdes på kryss og tvers, og ev trekk
vurderes å kun ha lokal verdi. Odalen er ikke noe entydig trekkrute.
Beiteverdien i området vurderes som god både for elg og rådyr, vinter og sommer,
men mest brukt av rådyr. Særskilt er det godt sommerbeite i bekkedraget.
Beitearealet er imidlertid lite og utgjør ingen begrensende ressurs for hjorteviltbestanden i kommunen. Verdien vurderes derfor som liten.
På dette grunnlag vurderes direkte konsekvens av tverrveien som lite negativ på
beite for hjortevilt innen planområdet. Veiens negative virkning og tapt beiteareal
vurderes som relativt lik for de tre veialternativene.
Alt trasé C vurderes som mest skånsom med hensyn på
oppsplitting av habitat siden alternativet bevarer
størstedelen av Odalen som en grønn lomme mellom
eksisterende boligfelt/ veien og nytt boligområde på
Kolstad. Tiltak som splitter dalen på tvers må da
unngås. Alt C er tegnet ut med adkomst til Kolstad lagt
på en høy fylling over Odalsbekken. Denne vil være en
barriere for viltet, og oppleves som et stort terrenginngrep. Innfartsparkering vil forsterke denne effekten.
Etablering av bru som alternativ til fylling vil til delvis
kunne opprettholde områdets verdi som rådyrbeite.
Innfartsparkeringen må i så fall forskyves lenger mot øst
for å redusere inngrep i den «grønne sonen».


Alt C
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Luftig brospenn i alt A hindrer i ennå større grad
oppsplitting av dalen på tvers. Viltrapporten har ikke
vurdert om bro i alt. A med brospenn på 185 m og
høyde på 17 meter vil fungere som viltundergang.
Ut fra beskrivelse av kriterier for viltunderganger i
Statens vegvesen håndbok om veger og dyreliv
(håndbok V134) vil bro både i alt A og B kunne fungere
tilfredsstillende både for elg og rådyr. Ev. bro til Kolstad
i alt C vil ha smalere undergang, men være høy nok til
at den trolig også vil ha funksjon som rådyrundergang.
Antall passeringer vil imidlertid være noe begrenset, så
hensyn til vilt i bekkedalen alene bør ikke være
utslagsgivende for valg av trasé. Dersom alt A velges
bør innfartsparkering også justeres av hensyn til vilt.
Størrelsen på innfartsparkering i alt B bør reduseres.

X
Alt A

X
X

Alt B

Elg har tydeligere trekkmønstre og elgtrekket øst for planområdet er vurdert å ha
stor verdi, og viktig for å binde skogområder i Nordre Frogn sammen med
skogområder sørover mot Vestby. Trekket består av tre definerte hovedtraséer,
hvorav det vestre er mest brukt. Trekket er urgammelt, bestemt av større terreng- og
landskapsmønstre, samt fordelingen av beiter. I viltrapporten er det angitt at det er
vesentlig å opprettholde dette trekket.
Selv om trekkmønster lokalt forbi Kolstad
kan bli endret/ forskjøvet av utbygging og
etablering av nye veier er negativ
konsekvens vurdert som ubetydelig til lite
negativ i viltutredningen. Verdien av
resterende del av trekket øker imidlertid,
og utredningen peker på betydningen av
å sikre dette.
Starten på traseen i veialt A ligger nær
trekket og kan påvirke dette negativt.
Bevaring av vegetasjon øst for veien vil
være vesentlig for å redusere forstyrrelse.
I viltrapporten er det angitt at verdien av areal øst for Odalen i dagens situasjon er
viktigere for rådyr enn selve Odalen, hovedsakelig pga. menneskelig ferdsel og
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lufting av hunder ut fra boligområde vest for Odalen. Ved utbygging av Kolstad vil
dette mønsteret forsterkes og området vil i praksis gå tapt som beiteområde for elg.
Det vil være gunstig for viltet både at bebyggelsen på Kolstad konsentreres i vestre
del av byggeområdet og at det legges godt til rette for ferdsel internt i området og i
Odalen slik at daglig friluftsliv i større grad foregår her enn øst for Kolstad. Dette bør
også legges til grunn for videre planarbeid.
Bekkemiljø
Det er registrert to naturtypeområder innen planområdet; ei gammel ask langs
Vestbyveien og et område med gammel granskog vurdert som viktig/ middels stor
verdi på begge sider av bekken øverst i Odalen. Størsteparten av naturtypeområdet
blir direkte berørt av veitrasé i alternativ C og dessuten delt i to. Naturtypeområdet
vurderes som fullstendig tapt ved valg av trasealternativ C.
Det er registrert frodig vegetasjon langs Odalsbekken, uten at dette er avgrenset som
egen naturtype. Bekkemiljø er et av utredningskriteriene for valg av trasé og
planprogrammet peker på at ny kartlegging av biologisk mangfold «skal fokusere på
vegetasjon langs Odalsbekken og forutsetninger for dagens vegetasjon i
bekkemiljøet».
Livet i bekken er også en del av bekkemiljøet. Odalsbekken er sjøaureførende, med
bekkeaure i øvre del. Auren reproduserer også nord for Vestbyveien, selv om
kvaliteten på gyteområdene her er begrenset. Oppvekstforholdene for yngel i bekken
er imidlertid bra, særlig i nedre del av Trolldalen, og sjøaure forekommer også
muligens her. Leveområdet begrenses ved lav vannføring. Det er noen mindre
vandringshindre, men større fisk kan ta seg fram på hele bekkestrekningen.
Vannkvaliteten er middels, og trolig påvirket av avrenning fra store landbruksområder
i nordøst, ev også ridesenteret. Bekkens selvrenseeffekt i skogsområdet er viktig for
vannkvaliteten videre sørover.
En egen rapport om bekkemiljø peker på avbøtende tiltak for å redusere avrenning til
bekken både knyttet til ferdig anlegg (utforming av veggrøfter, sandfiltre mv.) og i
forbindelse med anleggsfase (avskjærende grøfter, rensing av avrenningsvann el. særskilt fra sprengingsaktivitet og avrenning fra sprengstein og jordpartikler).
Det er tykke marine avsetninger i dalbunnen. Vegetasjon langs bekken gjenspeiler
jordsmonn og fuktighet. Løsmassenes mektighet er ikke kjent. Det er ikke vurdert
hvor veifylling eller ev brufundament vil ligge på slik grunn og hvilke stabiliseringstiltak som da må gjennomføres eller hvordan dette vil påvirke bekkemiljø. Dette må
vurderes nærmere i videre planlegging.
Basert på en enkel kartanalyse er alt C det vegalternativet som har størst direkte
negativ innvirkning på bekkemiljø. Bekken legges i rør under vei/rundkjøring i nordre
del og bekken forsvinner under veifylling for adkomstvei til Kolstad – i en større
kulvert. Gammelskoglokaliteten blir splittet opp og trærne utsatt for vind/tørke. Videre
oppgang for fisk forhindres.
Vei og veifylling ligger også i sin helhet innen 50 m beltet langs bekken i øvre del av
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Løsmassekart
Avgrensing av direkte påvirket bekkemiljø
(Lys blå = tykk havavsetning, mørk blå = marin strandavsetning)

Vegetasjonskart

traseen i alt C. Rådmannen vurderer at bekkemiljø blir sterkt påvirket i de øvre 400
meterne. Se kart under som viser 50 m sonen og områder som blir direkte berørt.
Fyllinger i alt B og ev brufundamenter i alt A kan også få konsekvenser for
bekkemiljø. Med venstresvingefelt til avkjørsel mot Kolstad vil fylling i alt B kunne bli
større enn vist.
Kart over deler av bekkemiljø som påvirkes i anleggsfasen framgår av
delutredningen.
Friluftsliv; Nærturområder og barns mulighet for trygg lek i skogen
Kap 2.1 i planprogrammet angir kartlegging av grønnstruktur - bruk og
egnethetskartlegging som særlig viktig for valg av veitrasé. Nærturområde og barns
mulighet for trygg lek i skogen er også et av sju utredningstema. Planprogrammet
angir at det skal gjennomføres kartlegging av dagens bruk av planområdet – både
gjennom registrering av spor etter ferdsel og registrering av barnetråkk i samarbeid
med nedsatte arbeidsgrupper. Områdenes potensiale som grøntdrag gjennom ny
bebyggelse, som nærturområder og «hundremeterskoger» i og ved boligområdet
skal kartlegges. Dagens og framtidas turmål skal vurderes og verdisettes i h.h.t. kjent
metode.
Det har ikke vært tid til å gjøre alt dette utredningsarbeidet før saken her fremmes.
Det er imidlertid gjennomført intervju med barnehager, oppdatering av stikart og
registrering av eksisterende og framtidig potensielle lekeområder. Rådmannen
anbefaler at barnetråkk og verdivurdering av nærområdene gjennomføres i
høringsperioden, og uansett før ny sak legges fram for endelig valg av trasé.
Det forutsettes også at forslagene legges fram for UKS/ relevante elevråd til
vurdering i løpet av høringsperioden.
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Hovedsti gjennom nedre del av Odalen går tapt i alle tre alternativ. Det er en
uunngåelig konsekvens når Nordre tverrvei skal etableres.
Det er mulig å ferdes på fortau/ sykkelsti langs ny vei. Ny sti kan etableres høyere i
lia, men blir liggende i forholdsvis bratt terreng og i noe støyutsatt område.

Gapahukområde brukt av skole og barnehager får veien tett på, men ligger ikke i
beregnet gul støysone. Skjermingstiltak kan vurderes. Området blir avskåret fra
adkomst til bekken, som i noen grad brukes som turmål av barnehager i dag. Veien
kan krysses ved framtidig avkjøring til Klommestein skog.
Etablering av ny sti øst for bekken kan vurderes. Andre avbøtende tiltak kan også
vurderes gjennom videre planarbeid
Det er i nordre del av Odalen man nå skal velge mellom alternative veitraséer. På
neste side er kart som viser dagens stisystem, veitraseer og utbredelse av veistøy.
Eksisterende stier ivaretas best med alternativ A. Alternativ C er også gunstig, mens
mange eksisterende stier forsvinner i alt. B
Vurdering av eksisterende stier og potensiale for tilrettelegging for friluftsliv er i stor
grad sammenfallende med vurdering av viltbeite og grønn sone langs bekken. Den
grønne sonen kan også brukes til å ta vare på eller opparbeide nye stier i området.
Opparbeiding av stier vil imidlertid være negativt for vilt. Viktigere enn lokalt hensyn
til vilt i Odalsbekken er å invitere innbyggerne til å bruke arealene internt i og mellom
boligområdene til daglig friluftsliv. Kanalisering av ferdsel hit kan bidra til å skjerme
elgtrekk i øst for ferdsel.
Grad av tilrettelegging for nærfriluftsliv må vurderes i videre planarbeid; Om man
ønsker enkle skogsstier som før, eller grusede, ev. belyste gangveier.
Plassering av innfartsparkering må på samme måte som for viltbeite sees i
sammenheng med mulighet og ønske om bevaring av eksisterende og ev
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tilrettelegging av nye stier i området. Parkeringsplasser er ikke noe hyggelig miljø for
turstier, men kan være fint utgangspunkt for tur (utfartsparkering).

Alternativ A

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ C

Stier mot øst kan bli viktige snarveier fra ev bebyggelse nord på Kolstad. Ferdsel her
bør kanaliseres mot vest for å unngå for mye ferdsel i områder viktig for trekk av elg.
Bruksverdi bør også sees i sammenheng med veistøy og ev avbøtende tiltak for å
redusere støy.
Gs-forbindelse mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen/ Skorkebergåsen
Kommuneplanen og planprogrammet peker på viktigheten av å binde Dyrløkkeåsen
og Kolstad sammen slik at sykkel og gange blir naturlige valg. Se også innledning til
saken her. Det skal utarbeides et optimalisert forslag til brukryssing mellom
boligområdene, også som grunnlag for ev. vurdering av alternative forbindelser.
Det er arbeidet mye med dette og alternative forslag er utarbeidet. Det gjenstår
imidlertid arbeid og rådmannen kommenterer derfor ikke foreslåtte traseer her. Det er
gjort en enkel landskapsanalyse over mulige optimale traseer. Ingen av disse ser ut
til å komme i konflikt med de tre vegtraseene som er foreslått. Gs kryssing vil enten
komme over eller under veitraseene. Rådmannen mener derfor det er forsvarlig å gå
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videre med valg av veitrasé uten at gs løsning samtidig velges, og at utarbeiding av
en optimalisert løsning må gjøres som del av det videre planarbeidet.
Økonomiske vurderinger:
Kostnader til bygging
Kostnaden ved bygging av Nordre tverrvei er beregnet til henholdsvis 86, 68 og 46 M
kr ekskl. mva for de tre alternative traseene. Da er busstopp og bruer, gs langs
tverrveien, rundkjøring mot fv 152 og avkjøring mot Vestbyveien inkludert. Kostnad
for øvrige veier og gs-system er ikke beregnet.
For å sammenligne den samfunnsmessige nytten og kostnaden ved alternativene
mener rådmannen at kostnad for samlevei til Kolstad over Odalsbekken må være
med i alternativ C slik at samleveiens start ligger på østsiden av Odalsbekken i alle
tre alternativ. Rådmannen har fått opplyst at etablering av veifylling er inkludert i
kostnadsberegningen, men at kulvert til ca kr 0,9 M kr er utelatt. Total kostnad for
veialterantivet blir da 47 M kr ekskl. mva.
Avkjøring til Kolstad kan alternativt bygges som en lav bru over Odalsbekken. Slik
bru er ikke detaljert kostnadsberegnet, men antas å være i størrelsesorden 6-12 M
kr.
Kostnad for alternativ C er med andre ord 47 og 52 M kr ekskl. mva for henholdsvis
for adkomst til Kolstad på fylling eller bru. Alternativ C er likevel vesentlig rimeligere å
bygge enn alt B og A.
Kostnadene er beregnet av Asplan Viak ved hjelp av anslagsmetoden og
programvare utarbeidet av Statens vegvesen (SV-håndbok R764). Dette er en
anerkjent metode for beregning av veikostnader på dette stadiet i et planarbeid.
Veialternativene er tegnet i 3D og beregnede mengder (fra VIPS-modell) er lagt til
grunn for kostnadsberegningen. På den måten kan man også anslå hvor de viktigste
kostnadselementene ligger.
Samtidig har kommunen fersk erfaring med bruk av metoden for beregning av
kostnader for bygging av fv 152, strekningen Måna-Gislerud, og ser grunn til å se
noe nærmere på tallene. Dersom kostnader til bygging av bru og rundkjøring utelates
fra anslaget kan man beregne kostnad per meter ny vei som skal bygges. Slik
løpemeterpris blir for de tre alternativene hhv 32, 32 og 28 000 kr / meter ny vei
ekskl. mva. Inkl. mva blir løpemeterprisen 40, 40 og 36 000 kr/ meter ny vei.
Anslagsmetoden tar høyde for en viss andel usikkerheter. Selv om bru som tiltak er
utelatt fra regnestykket ligger usikkerhetsfaktorer knyttet til prosjektering og
gjennomføring av brubygging inne. Dette kan muligens være noe av forklaringen på
hvorfor løpemeterpris for alternativ A og B (med bru) ligger høyere enn alt. C (uten
bru). Kostnader ved alternativ C kan også være underestimert.
Statens vegvesen angir gjennomsnittlig kostnad for etablering av to felts vei med 6,5
m veibredde og 10 tonns akseltrykk til 50-90 000 kr per meter. Kostnadsanslaget for
tverrveien ligger med andre ord godt under laveste sats selv når usikkerhet knyttet til
etablering av bru inngår. Noe av forklaringen kan ligge i at tverrveien kan bygges
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uten å ta hensyn til eksisterende trafikk (med unntak av kryssområder), at
anleggsveiene i stor grad legges i fremtidig veglinje mv. Rådmannen mener likevel at
anslagene er lave og at det er beheftet noe usikkerhet med dem. Dette må tas med i
videre drøfting av alternativene.
Kostnader knyttet til ev utgraving og frigivelse av berørte forminner er ikke vurdert.
Kostnader knyttet til støysikringstiltak er ikke inkludert.
Kostnader til drift av tverrvei
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold er beregnet til henholdsvis 630’, 742’ og
342’ kroner årlig for de tre tverrveialternativene. Drift av ev veibru for adkomst til
Kolstad i alt. C er da ikke inkludert.
For alternativ C gir dette en årlig driftsløpemeterpris på 237 kr per meter vei. Dagens
driftsbudsjett for kommunale veier i Frogn ligger lavere, men har også gitt et stort
etterslep på vedlikehold på veg. Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk anbefaler
at årskostnader for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for kommunale veier
generelt settes til 250 kr per meter.
Det antas at hovedbegrunnelsen for differansen mellom FDV-kostnader for alt A, B
og C skyldes at det koster ekstra å drifte bru. Det er lite behov for vedlikehold av nye
bruer de første 10-20 årene, med unntak av inspeksjon hvert 5 år. Årskostnader for
FDV anslås grovt til å være 100 kr/ m2 bru. Det er godt ivaretatt i anslagene over.
Muligheter for utvikling og bruk av kommunal eiendom
Frogn kommunes eiendom i Odalen er angitt som LNF eller grønnstrukturformål i
kommuneplanen. Det er ikke noe markant vilttrekk i dalbunnen som tidligere antatt
og annen arealbruk kan i henhold til planprogrammet vurderes. I avsnittet her gjøres
vurdering av mulige utviklingsmuligheter. Utviklingsmulighetene må vurderes opp
mot områdenes lokale betydning for vilt, samt bekkemiljø og friluftsliv.
Vestre del av eiendommen er bratt østvendt og har ingen andre bruksmuligheter enn
ev etablering av vei (alt C). Østre del består av forholdsvis kupert og blokkrik mark,
med en kolle i øst som høyeste punkt. Terrenget faller mot fv 152 i nord, mot bekken
i vest og et flatere parti langs bekken sørvest. Denne delen kan vurderes for ev
annen bruk. Veialt A og B krysser over kommunens eiendom og foreløpige forslag til
innfartsparkering ligger også på kommunal grunn.
Ut fra kommuneplanens lokaliseringsprinsipper vurderes området ikke egnet for
næring. Rundkjøringa vil markere starten på tettstedet Drøbak fra øst. Statens
vegvesen er opptatt av at det også skal oppleves slik, og oppfordrer til at arealbruk
og utforming av områdene bygger opp under at tettstedet starter her.
Eiendommen øst for bekken er kupert og med varierende lysforhold. For ev
etablering av boliger vil de sør og – vestvendte delene av eiendommen være mest
aktuelle/ best egnet. Området er også utsatt for veistøy Ev støyskjerming kan endre
på situasjonen. Man kan også se for seg at ev bebyggelse utformes som støyskjerm
slik at de får en stille sone på sør/østsiden. Området kan likevel ikke vurderes å ha
særlig gode boforhold, ut over å ligge forholdsvis sentrumsnært og tett på
kollektivstrengen.
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Alt A og C gir gode muligheter for
alternativ bruk av eiendommen, mens alt.
B skjærer gjennom området og reduserer
alternative bruksmuligheter sterkt.

Det har vært et ønske å etablere rimelige boliger i Kolstadområdet, og at det
etableres hybler/ små boligenheter for førstegangsetablerere. Dersom boligbygging
på kommunens eiendom blir aktuelt anbefaler rådmannen at man vurderer slike
boenheter her.
Ved vurdering av alternativ arealbruk av kommunens eiendom vil det også være
naturlig å se på ev alternativ bruk av areal videre sørover og øst for bekken/ 50 m
beltet langs bekken, hvorvidt dette kan gi hensiktsmessig utforming av boligområde
og hvordan det påvirker ulike arealverdier. Hvordan denne trekanten ev kan utvikles
avhenger også av valg av veitrase. Illustrert med kart over alt. A og C under.
Dette må ev vurderes i videre planarbeid, som del av utforming av byggeområdene
på Kolstad.

Alternativ A

Alternativ C
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Medbestemmelse:
Forslagene med alle utredninger foreslås lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker til alle
berørte parter. Det vil også arrangeres et åpent informasjonsmøte/ åpent plankontor
tidlig i høringsperioden.
Når endelig planforslag legges fram blir det full ordinær høring av planforslaget i
henhold til PBL.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å legge alle trasealternativ for nordre del av Nordre tverrvei ut
på begrenset høring. Detaljert utforming av søndre del vil gjøres i videre planarbeid.
Rådmannen i Frogn 05.11.2015
Harald K. Hermansen
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