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BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN

Planprogrammet forutsetter at en gjennom planarbeidet vurderer alternativene for Nordre
Tverrvei og GS-forbindelsen mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen i den hensikt å komme fram til
ett anbefalt alternativ som skal legges til grunn for vedtak av områdeplanen. Denne
delutredningen omfatter både Nordre Tverrvei og GS-forbindelsen over Odalen.
Av vedtatt kommuneplan framgår det at Nordre Tverrvei skal være bygget før boliger kan
bygges på Kolstad, på Nordre Elle og Klommestein Skog (med forbehold). I vedtatt
planprogram for «Områdeplan Kolstad, Klommestein Skog og Odalen» er det beskrevet tre
alternative traseer for Nordre Tverrvei (A, B og C). Disse alternativene er nå blitt optimalisert.
GS-forbindelse er også utformet og den har fått to alternative løsninger; bro over Odalen til
Orrelia og bro over Trolldalen til Svaleveien.

Planprogrammets sentrale momenter i vurdering av alternativene for Nordre Tverrvei:
1.

Pris og funksjonalitet

2.

Støy og terrenginngrep

3.

Forholdet til næringseiendommene nord for Fv 152

4.

Forholdet til hjorteviltet

5.

Forholdet til bekkemiljøet

Planprogrammets sentrale momenter i vurdering av alternativene for GS-forbindelsen:
1.

Forholdet til hjorteviltet

2.

Forholdet til bekkemiljøet

3.

Anleggsteknisk gjennomføring

4.

Kostnader til bygging og drift

5.

Funksjonalitet for brukerne (universell utforming, avstand og gangtid fra bolig til ulike
relevante målpunkter)

6.

Sykkelbruk og gange sett i forhold til bilbruk (klimagassutslipp)

Alternativvurderingene er gjennomført samlet for både GS-forbindelsen og Tverrveien.
Begge tiltak vil bli vurdert mht. anleggsteknisk gjennomføring.
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SAMMENDRAG

I tabell 1 er det oppsummert hvilke konsekvenser at de alternative løsningen for Nordre
Tverrvei gir for de momenter/temaer som er listet opp i planprogrammet.
Tabell 1 Sammenstilling av konsekvensvurderinger
Alternativ
Tema
Bygge-kostnader
FDV-kostnader
Funksjonalitet for
gående og syklende

GS-vei 1

GS-vei 2

86 MNOK
68 MNOK
46 MNOK
630’ NOK/år
472’ NOK/år
342’ NOK/år
Funksjonalitet er
Funksjonalitet er
Funksjonalitet er
ivaretatt i 3 ulike
ivaretatt i 3 ulike
ivaretatt i 3 ulike
løsninger
løsninger
løsninger
Funksjonalitet er
Funksjonalitet er
Funksjonalitet er
ivaretatt
ivaretatt
ivaretatt
Ubetydelig forskjell mellom alternativene
Separasjon av
Separasjon av
Separasjon av
kjørende og gående.
kjørende og
kjørende og gående.
Trafikk-sikkerhet er
gående. TrafikkTrafikk-sikkerhet
ivaretatt.
sikkerhet ivaretatt. ivaretatt.

6 MNOK
59’ NOK/år
Universell ut-forming
og dekker alle boliger
på Kolstad
Funksjonalitet er
ivaretatt

10 MNOK
85’ NOK/år
Universell ut-forming
og dekker alle boliger
på Kolstad
Funksjonalitet er
ivaretatt

Trafikksikkerhet er
ivaretatt

Trafikksikkerhet er
ivaretatt

Funksjonalitet er
ivaretatt, også for
atkomst til
næringsarealer nord
for Fv152.
Fasadetiltak for 3
bolighus må utredes

Funksjonalitet er
ivaretatt, også for
atkomst til
næringsarealer
nord for Fv152.
Fasadetiltak for 7
bolighus må
utredes

Funksjonalitet er
ivaretatt, også for
atkomst til
næringsarealer nord
for Fv152.
Fasadetiltak for 8
bolighus må utredes.
Opp-føring av støyskjermer for
reduksjon av støynivåer for uteoppholdsarealer er
nødvendig.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Forhold til næringseiendommene nord
for Fv 152

Berører dyrka mark

Ingen konflikt

Ingen konflikt

Funksjonalitet for
bygge-områdene

Påvirker negativt på
grunn av beliggenhet
i forhold til byggeområdet Kolstad.
Reduksjon av areal

Funksjonalitet
ivaretatt

Funksjonalitet
ivaretatt

Terrenginngrep og
landskap

Relativt store
terrenginngrep. Liten
negativ konsekvens.

Relativt store
terrenginngrep.
Liten negativ
konsekvens.

Relativt store
terrenginngrep. Liten
negativ konsekvens.

Ubetydelig
konsekvens

Ubetydelig konsekvens

Biologisk mangfold

Ubetydelige
konsekvenser

Ingen konsekvens

Ubetydelige
konsekvenser

Stor negativ
konsekvens for
naturlokalitet
Liten negativ
konsekvens

Ingen konsekvens

Bekk og bekkemiljø

Middels negativ
konsekvens for
naturlokalitet
Ubetydelige
konsekvenser

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Elg og hjorteviltet

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Ubetydelige
konsekvenser

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Kulturminner

Berører fem
kulturminner:
ID 139749,
ID 139748,
ID 179502,
ID 139807 og
ID 140592
Middels negativ
konsekvens

Berører tre
kulturminner:
ID 179502,
ID 139807 og
ID 140592

Berører to
kulturminner:
ID 179502,
ID 139807 og
ID 140592

Ubetydelig
konsekvens

Ubetydelig konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

18 - 30 mndr.

18 - 30 mndr.

18-20 mndr.

Funksjonalitet for
veitrafikk
Sykkelbruk vs. bil
Trafikksikkerhet

Funksjonalitet i
forhold til VA-anlegg

Trafikkstøy

Friluftsliv
Anleggsperioden

Tverrvei A
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ANBEFALING

Alle veialternativene vil få parallell gang- og sykkelvei og planfri kryssing for atkomst til
Kolstad. Gangveiforbindelse mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen langs Nordre Tverrvei har god
sikkerhet og skal bygges i alle veialternativer. Valg av alternativ GS-forbindelse på bro
mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen er derfor ikke avhengig av valg av veialternativ. Det er lite
som skiller alternativene for GS-forbindelse på bro og langs vei i beregnet gangtid.
Alternativ A er mest gunstig mht. støy og biologisk mangfold og minst gunstig for
kulturminner og har de høyeste bygge- og driftskostnadene.
Alternativ B er har ingen spesifikke fordeler, men ligger kostnadsmessig lavere enn alt A.
Alternativ C er mest gunstig mht. beiteforhold for rådyr. Alternativ C minst gunstig mht.
støybelastning for eksisterende bebyggelse, men det blir akseptable forhold med avbøtende
tiltak som støyskjerm og bygningsmessige tiltak. Alternativet er imidlertid mest gunstig mht.
bygge- og driftskostnader.
Ved en helhetlig vurdering av veialternativene A, B og C vurderes alternativ C for Nordre
Tverrvei å være mest gunstig. Kostnadene er avgjørende for denne vurderingen, spesielt er
FDV-kostnadene utslagsgivende.
Alternativ C for Nordre Tverrvei anbefales derfor lagt til grunn for utarbeidelse av
områdereguleringsplanen.
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4.1

Grunnlagsdokumenter

6

I tillegg til tekniske planer for veg- og bruanleggene med tilhørende kostnadskalkyler, samt
utredning av vegtrafikkstøy og trafikkanalyse, foreligger det registreringer og rapporter som
er lagt til grunn ved vurderingen av alternativene for både GS-forbindelsen og Nordre
Tverrvei. Følgende dokumenter og kilder er anvendt:
a.

Naturmiljø – Kolstad-Klommestein – utg. 01 – Asplan Viak AS, 2015-04-27

b.

Forekomst av sjøørret i Odalsbekken – Kistefos Skogtjenester, 2014-11-10

c.

Områderegulering Kolstad – konsekvens vilttrekk – NaturRestaurering, 2014-11-14

d.

Hjorteviltets bruk av Kolstad-området – Semesteroppgave NMBU Høst 2014

e.

Status for grøntstruktur i Drøbak, Frogn kommune – BioFokus-rapport 2009-10

f.

Registreringsrapport kulturminner – Akershus fylkeskommune, 2015-02-10

g.

Frognsmarkas venner September 2015 –
Webside:http://www.frognmarka.no/andresider/TuriFrogn.html

h.

Registreingskart for stier i planområdet – Asplan Viak august 2015

i.

Vurdering av områdestabilitet/geoteknikk – Løvlien Georåd AS, 2015-01-15

j.

Kolstad, Klommestein Skog og Odalen – Analyse GS-forbindelser – Asplan Viak
30.09.2015

k.

Kolstad, Klommestein Skog og Odalen –Registreringer av naturområder, dagens bruk
og egnethet til bruk for lek og opphold for barn – Asplan Viak, 20.10.201015.

l.

Konsekvenser for bekkemiljø - odalsbekken av utbygging på Kolstad – Asplan Viak,
03.11.2015

4.2

Foreslått standard og funksjonskrav for kjørevei og gangvei
(bl.a. skolevei)

Nordre Tverrvei (Tverrveien) skal i tillegg til å være atkomstvei til boligområdene Kolstad,
Klommestein Skog og Nordre Elle også være en kommunal hovedveiforbindelse mellom
Åsveien og Vestbyveien. Tverrveien forventes å avlaste Sogstiveien for biltrafikk.
Tverrveien er planlagt etter Statens vegvesen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming»,
dimensjoneringsklasse Hø2: samleveger 1500-4000 ÅDT hastighet 60km/t.
Langs Tverrveien skal det opparbeides gang-/sykkelvei eller fortau.
Veien foreslås opparbeidet med 6,5 m kjørebane og 0,5m skulder på hver side. Atskilt
Gang-/sykkelvei foreslås opparbeidet med 3 m bane og 0,25m skulder på hver side. Fortau
foreslås opparbeidet med 2,5 m bredde.
Atskillelse mellom kjørevei og gang-/sykkelvei foreslås å være minimum 2 m.
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Utforming og beliggenhet av GS-forbindelsene

Med grunnlag i analysen av alternative GS-forbindelser (4.1 j), er det utarbeidet to alternative
krysninger av Trolldalen med bro GS-1 og GS-2 i tillegg til at et GS-3 alternativ inngår i basis
veiløsning for alle Tverrveialternativene. GS-1 ligger lenger nord enn hva som framgår av kplankartet mens GS-2 ligger om lag på det stedet som er vist kommuneplanens arealdel.
GS-1 tar utgangspunkt i en naturlig formasjon på østsiden av bekken og er foreslått lagt til et
område nær Svaleveien på vestsiden av bekken i alle veialternativene. Foreslått stigning på
veien og broen er maks 1:15.
GS-2 er foreslått lokalisert slik at byggeområdene på Kolstad betjenes på en rasjonell måte.
Bebyggelsens lokalisering er etter vår oppfatning viktigste kriterium for å optimalisere broens
lokalisering og at alle boliger får enkel atkomst til GS-forbindelsen.

Figur 1 Utsnitt av kart for alternativ A med prinsipper for GS-forbindelsene over Trolldalen (fra trafikkanalysen).
Alt. Svaleveien tilsvarer GS-1 og alt. Orrelia tilsvarer GS-2. GS-3 følger tverrvei og eksisterende veisystem.

Detaljert angivelse av plassering av brokar for GS-broene på Kolstad er ikke
beslutningsrelevant mht. valg av veialternativ, og landingspunktene på vestsiden må
nødvendigvis være i nærheten av en offentlig vei (Svaleveien og Orrelia).
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Beskrivelse av Tverrveialternativ A med alternative GSforbindelser til skolene

Veiens lengde er ca. 1450m, målt fra den nye Åsveien til området ved avkjøring til
ridesenteret. Tilknytningspunktet i Åsveien ligger ca. 220 m øst for bunnen av Trolldalen.
Med bakgrunn i trafikkanalyse foreslås krysset Åsveien-Tverrveien utformet som rundkjøring.
Rundkjøringen vises med mulig avkjøring til Holter deponiområde.
Det foreslås at Tverrveiens stigning skal være maksimalt 6% (1:16,7), og maksimalt 5%
(1:20) i områdene der det legges til rette for busstopp.
I dette trasealternativet inngår bro over Trolldalen. Broens lengde er ca. 185m, og fri høyde
over dalbunnen er opp til ca. 17m. Tverrveien er utformet med fall mot sør fra avkjørselen til
Kolstad for å kunne legge avløpsledninger med selvfall i retning mot renseanlegget på
Skiphelle.

Figur 2Nordre Tverrveg alternativ A med to alternative GS-forbindelser til Dyrløkkeåsen

Gang-/sykkelvei foreslås bygget langs vestsiden av Tverrveiens vestside på strekningen fra
Åsveien til avkjørselen til Klommestein Skog. Herfra foreslås det å opparbeide fortau langs
Tverrveien vestover langs Vestbyveien.
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Det foreslås å etablere planskilt kryssing for GS-trafikk fra Kolstad til gangveien langs
Tverrveien. I figur 2 er det i tillegg vist to gangbroforbindelser mellom Kolstad og
Dyrløkkeåsen som begge vil gi en mer direkte gangforbindelse fra Kolstad enn ved å benytte
GS-vei langs Tverrveien og Fv 152.

4.4

Beskrivelse av Tverrveialternativ B med alternative GSforbindelser til skolene

Veiens lengde er ca. 1450 m, målt fra den nye Åsveien til området ved avkjøring til
ridesenteret. Tilknytningspunktet i Åsveien ligger ca. 20 m øst for bunnen av Trolldalen. Med
bakgrunn i trafikkanalyse foreslås krysset Åsveien-Tverrveien utformet som rundkjøring.
Rundkjøringen vises med mulig avkjøring til Holter deponiområde.
Det foreslås at Tverrveiens stigning skal være maksimalt 6% (1:16,7), og maksimalt 5%
(1:20) i områdene der det legges til rette for busstopp.

Figur 3Nordre Tverrveg alternativ Bmed to alternative GS-forbindelser til Dyrløkkeåsen

Også i dette trasealternativet inngår bro over Trolldalen. Broens lengde er ca. 88 m og fri
høyde over dalbunnen er opp til ca. 13 m.
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Tverrveien er utformet med fall mot sør fra avkjørselen til Kolstad for å kunne legge
avløpsledninger med fall i retning mot renseanlegget på Skiphelle.
Gang-/sykkelvei foreslås bygget langs vestsiden av Tverrveiens vestside på strekningen fra
Åsveien til avkjørselen til Klommestein Skog. Herfra foreslås det å opparbeide fortau langs
Tverrveien vestover langs Vestbyveien.
Det foreslås å etablere planskilt kryssing for gs-trafikk fra Kolstad til gangveien langs
Tverrveien. I figur 2 er det i tillegg vist to gangbroforbindelser mellom Kolstad og
Dyrløkkeåsen som begge vil gi en mer direkte gangforbindelse fra Kolstad enn ved å benytte
gs-vei langs Tverrveien og Fv 152.

4.5

Beskrivelse av Tverrveialternativ C med alternative GSforbindelser til skolene

Veiens lengde er ca. 1450, målt fra den nye Åsveien til området ved avkjøring til ridesenteret.
Tilknytningspunktet i Åsveien ligger ca. 20 m øst for bunnen av Trolldalen som for alt. C.
Med bakgrunn i trafikkanalyse foreslås krysset Åsveien-Tverrveien utformet som rundkjøring.

Figur 4Nordre Tverrveg alternativ C med to alternative GS-forbindelser til Dyrløkkeåsen
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Det foreslås at Tverrveiens stigning skal være maksimalt 6% (1:16,7), og maksimalt 5%
(1:20) i områdene der det legges til rette for busstopp.
I alternativ C er det ikke nødvendig å etablere bro for Tverrveien over Trolldalen, men det må
etableres en kryssing av bekken i for samleveien til Kolstad, enten på bru eller fylling med
gangbar kulvert for bekken.
Tverrveien er utformet med fall mot sør fra avkjørselen til Kolstad for å kunne legge
avløpsledninger med fall i retning mot renseanlegget på Skiphelle.
Det foreslås å bygge gang-/sykkelvei langs Tverrveiens vestside på strekningen fra Åsveien
til avkjørsel til Klommestein Skog. Det foreslås å opparbeide fortau langs Tverrveien fra
denne avkjørselen og videre til Vestbyveien.
Gang-/sykkelvei foreslås bygget langs vestsiden av Tverrveiens vestside på strekningen fra
Åsveien til avkjørselen til Klommestein Skog. Herfra foreslås det å opparbeide fortau langs
Tverrveien vestover langs Vestbyveien.
Det foreslås å etablere planskilt kryssing for gs-trafikk fra Kolstad til gangveien langs
Tverrveien. I figur 3 er det i tillegg vist to gangbroforbindelser mellom Kolstad og
Dyrløkkeåsen som begge vil gi en mer direkte gangforbindelse fra Kolstad enn ved å benytte
gs-vei langs Tverrveien og Fv 152.

4.6

Vann- og avløpsløpsanlegget i Tverrveien

Det forutsettes at avløpsledninger fra Kolstad skal ligge i Tverrveien langs hele strekningen
fram til eksisterende spillvannsledning i Vestbyveien. Langs deler av Tverrveien forutsettes
det også lagt vannledning. Veiens er tilpasset nødvendig minimums fall for at
avløpsledninger skal være selvrensende.
Eksisterende spillvannsledninger til pumpestasjonen i Orreveien kan knyttes til planlagt
spillvannsledning i Tverrveien.
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5.

KONSEKVENSER VED VEIALTERNATIVENE

5.1

Kostnader

Kostnadsoverslag er utført etter Anslagsmetoden (Statens vegvesen). Kostnadselementene
er beregnet enkeltvis og kostnader er avrundet til nærmeste hele mill. NOK.
Årlige FDV-kostnader er beregnet med grunnlag i Rapport nr.2008/2 «Dokumentasjon av
beregningsmodul i Effekt 6», utgitt av Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet, samt
«iKostra» fra Telemarksforskning (Totale driftsutgifter kommunale veger i Frogn kommune).
Tabell 2 Kostnadssammenstilling (alle tall i MNOK)

Kostnadsestimater etter Statens vegvesens anslagsmetode
Sandvika 17.09.2015

Alt A
u/mva

u/mva

Alt A
Alt B
m/mva u/mva

Alt B
m/mva

m/mva
Alt C
m/mva

Alt C
u/mva

Tverrveien

28

35

33

42

34

41

Bru (kjørevei)

41

51

20

25

0

0

Byggherrekostnader

3

3

3

3

3

3

Andre tiltak / støytiltak

2

2

3

3

3

3

Usikkerhetsfaktorer

11

14

9

11

6

8

Sum uten mva.

87

Sum med mva.
Årskostnader FDV Tverrvei

70

48

108

87

58

0,630

0,472

0,342

GS-1 med bru 80 m

6

8

6

8

9

11

GS-2 med bru 120 m

10

13

9

11

10

13

0

0

0

0

0

0

GS-3 tatt med i tverrvei
Sum Tverrvei og GS-1

92

74

55

Sum Tverrvei og GS-2

96

77

56

Sum Tverrvei og GS-3

86

68

46

Årskostnader FDV GS-forb.

0,059

0,085

0

SUM ÅRSKOSNADER FDV
Sum Tverrvei og GS-1
m/mva.
Sum Tverrvei og GS-2
m/mva.
Sum Tverrvei og GS-3
m/mva.

0,689

0,557

0,342

115

94

69

120

98

70

108

87

58

Totale investeringskostnader er nær det doble for alternativ A sammenliknet med alternativ
C. For de årlig drift- og vedlikeholdskostnaden er forholdet det samme.
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Grunnforhold / områdestabilitet

Området der veialternativene ligger er befart av geotekniker. Områdestabiliteten er for alle
veialternativene vurdert som tilfredsstillende. Plassering av veitraseer er optimalisert i forhold
til anbefaling fra geotekniker.

5.3

Funksjonalitet for gående og syklende

De viktigste forbindelse for gående og syklende er fra tyngdepunktet i framtidig bebyggelse
på Kolstad og Klommestein Skog til viktige målpunkter. De viktigste målpunktene for Kolstad
er Dyrløkkeåsen med skoler og barnehager og til Drøbak City med sitt servicetilbud, samt
kulturhuset og bussterminal.
For Klommestein skog vil Sogsti skole og barnehagene i Bjerkeveien og Skorkebergveien
være viktige, samt forbindelsen til Nordre Tverrvei i øst og til Sogstiveien i vest.
Alternative GS-forbindelser til Dyrløkkeåsen innenfor planområdet er planlagt med universell
utforming. Avstander er målt i Follokart og gangtid er beregnet med en gjennomsnittlig
hastighet på 4km/t (barn) fra tyngdepunktet i Kolstad og fram til Dyrløkkeåsen skole.
Høydeforskjellen er tatt ut fra plan- og profiltegninger og fra Follokart for Frogn.
I trafikkanalysen er det foretatt vurderinger av gangtid og sykkeltider fra krysset i tverrveien
ved samleveien til Kolstad. Distansene er derfor noe kortere i trafikkanalysen enn i dette
dokumentet.

Alternativ A
Ruten går langs samlevei på Kolstad til Nordre Tverrvei med kryssing i plan til parallell GSvei. Lengde 400m, høydeforskjell 18,3m.
Alternativ GS- forbindelse 1 til Dyrløkkeåsen skole går langs Nordre Tverrvei mot nord 160m,
høydeforskjell 3,7m og via bru over Trolldalen til Svaleveien 360m, høydeforskjell 14m.
Videre langs Svaleveien, Fugleveien og Hegreveien til skolen 585m, høydeforskjell 38,0m.
Alternativ GS-forbindelse 2 til Dyrløkkeåsen skole via bru over Odalen til Orrelia. Langs
Nordre Tverrvei mot sør 55m, høydeforskjell 1,4m. Videre over bru til Orrelia 120m. ingen
høydeforskjell. Videre langs Orrelia, Fugleveien og Hegreveien til skolen 1008m,
høydeforskjell 50m.
Alternativ GS-forbindelse 3 uten bru langs Nordre Tverrvei til Åsveien 380m, høydeforskjell
på 7,5m. Videre langs Åsveien 560m, høydeforskjell 5m. Videre langs Fugleveien og
Hegreveien fram til skolen 635m, høydeforskjell 46m.
GS-forbindelse 1 (gangbru) er totalt 1505m med en høydeforskjell på 37m langs ruten –
gangtid 22’30’’.
GS-forbindelse 2 (gangbru) er totalt 1583m med en høydeforskjell på 35m langs ruten –
gangtid 23’45’’.
GS-forbindelse 3 (på bakkenivå) er totalt 1975m med en høydeforskjell på 38m langs ruten –
gangtid 29’30’’.

Utgave 07.10.2015

Delutredning - Valg av løsning for Nordre Tverrveg

14

Alternativ B
Ruten går langs samlevei på Kolstad til Nordre Tverrvei med kryssing i plan til parallell GSvei. Lengde 490m. Høydeforskjell 30m.
Alternativ GS-forbindelse til Dyrløkkeåsen skole går i bru over Trolldalen til Svaleveien 360m,
høydeforskjell 14m. Videre langs Svaleveien, Fugleveien og Hegreveien til skolen 585m,
høydeforskjell 38,0m.
Alternativ GS-forbindelse 2 til Dyrløkkeåsen skole via bru over Odalen til Orrelia går langs
samleveien på Kolstad 180m og så i egen trase til bru over Odalen 80m, høydeforskjell 25m.
Videre over bru til Orrelia 110m, ingen høydeforskjell. Videre langs Orrelia, Fugleveien og
Hegreveien til skolen 1008m, høydeforskjell 50m.
Alternativ GS-forbindelse 3 uten bru langs Nordre Tverrvei til Åsveien 210m, høydeforskjell
3m. Videre langs Åsveien 320m, høydeforskjell 3m. Videre langs Fugleveien og Hegreveien
fram til skolen 635m, høydeforskjell 46m.
GS-forbindelse 1 (gangbru) er totalt 1437m med en høydeforskjell på 41m langs ruten –
gangtid 21’30’’.
GS-forbindelse 2 (gangbru) er totalt 1387m med en høydeforskjell på 38m langs ruten –
gangtid 20’45’’.
GS-forbindelse 3 (på bakkenivå) er totalt 1655m med en høydeforskjell på 41m langs ruten –
gangtid 24’50’’.

Alternativ C
Ruten går langs samlevei på Kolstad til 150 m fra kryss med Nordre Tverrvei trase 500m,
høydeforskjell 21m.
Alternativ GS-forbindelse til Dyrløkkeåsen skole i egen trase til bru over Trolldalen til
Svaleveien 360m, høydeforskjell 14m. Videre langs Svaleveien, Fugleveien og Hegreveien til
skolen 585m, høydeforskjell 38,0m.
Alternativ GS-forbindelse 2 til Dyrløkkeåsen skole via bru over Odalen til Orrelia går langs
samleveien på Kolstad 190m og så i egen trase til bru over Odalen 90m, høydeforskjell 25m.
Videre over bru til Orrelia 110m, ingen høydeforskjell. Videre langs Orrelia, Fugleveien og
Hegreveien til skolen 1008m, høydeforskjell 50m.
Alternativ GS-forbindelse 3 uten bru langs Nordre Tverrvei til Åsveien 590m, høydeforskjell
24m. Videre langs Nordre Tverrvei til Åsveien 210m, høydeforskjell 1m. Videre langs
Åsveien 320m, høydeforskjell 2m, så langs Fugleveien og Hegreveien fram til skolen 635m,
høydeforskjell 46m.
GS-forbindelse 1 (gangbru) er totalt 1445m med en høydeforskjell på 36m langs ruten –
gangtid 21’40’’.
GS-forbindelse 2 (gangbru) er totalt 1508m med en høydeforskjell på 37m langs ruten –
gangtid 22’30’’.
GS-forbindelse 3 (på bakkenivå) er totalt 1755m med en høydeforskjell på 36m langs ruten –
Gangtid 26’20’’.
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Sykkelbruk og gange sett i forhold til bilbruk

Lokalisering av barnehage(r) er ikke gjennomført. Analysen av lokalisering av barnehage(r)
skal gjennomføres som en del av planarbeidet. Valg av reisemåte/transport av barn til
barnehage blir derfor ikke tatt inn i vurderingen av funksjonaliteten av GS-forbindelsene.
Generelt er alle nye prosjekterte veier med parallell GS-vei utformet etter krav om universell
utforming. Det er således lagt til rette for gående og syklende slik at det forventes at gangeog sykkelandel vil ligge godt over landsgjennomsnittet for daglige reiser; 5% sykkel og 21%
gange.
Transport mellom bolig og skole
I TØI rapport 1413/2015 som behandler barns aktiviteter og daglige reiser konstateres det at
der liten endring i valg av reisemiddel for barns skolevei.
«…Reisemåte til skolen varierer først og fremst etter avstand. Mens nesten 80
prosent går på avstander under 0,5 km, er det litt over en tredjedel som går på
strekninger mellom én og to km, og bare 20 prosent som går på avstander mellom to
og tre km…».
For de fleste barn som skal fra Kolstad til Dyrløkkeåsen skole vil de som går til skolen utgjøre
ca. 30 %. Resten vil enten sykle eller bli kjørt til skolen. Alle GS-forbindelsene har en avstand
fra tyngdepunktet i bebyggelsen på Kolstad mellom en og to kilometer og siden alle GSforbindelse tilfredsstiller krav til universell utforming vurderes høydeforskjell ha begrenset
virkning.
Dersom en GS-forbindelse i bro over Odalen blir bygget vil en kunne redusere
høydeforskjellen mellom målpunktene med ca. 32m. Dette tiltaket vil sannsynlig stimulere til
øket bruk av sykkel og gange mellom tyngdepunktene i områdene Kolstad og Dyrløkkeåsen.
Transport mellom bolig og offentlig og privat service
Avstanden til målpunktene Drøbak City, Kulturhuset og bussterminalen langs Fv 152 til
tyngdepunktet i boligområdet på Kolstad er 2,0km for alternativ A, 1,8km for alternativ B og
1,7km for alternativ C.
Forskjellen vurderes ikke å ha betydning for valg av reisemåte til butikk og kulturhus.
Avstanden er så stor og har så stor høydeforskjell at valg av sykkel- og biltransport er mest
sannsynlig for disse målpunktene. Avstand og standard som er planlagt og allerede
opparbeidet på ruten. Dette tilsier at sykkelbruk vil foretrekkes i større grad enn
landsgjennomsnittet på ca. 5% sykkelandel (TØI rapport1383/2014 Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport).
I trafikkanalysen er det skissert busstopp i Åsveien ved krysset ved tverrveien. Avstanden hit
fra tyngdepunktet i boligområdet vil være ca. 600-700m som ligger innenfor det som anses
som tilfredsstillende avstand til kollektivtransport fra bolig. Kollektivreisende fra Kolstad vil få
«svært god tilgang» slik denne er definert i reisevaneundersøkelsen.
Forskjellen mellom alternativene er marginal for temaet og GS-forbindelsen på bro vil ha liten
virkning på valg av reisemiddel til offentlig og privat service.
Effekter av økt bruk av gange- og sykkel
Siden veier og gangveier er planlagt slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming,
bedømmes forholdene for gående og syklende på lokale reiser som svært gunstig sett i
forhold «landsgjennomsnittet» på 5% sykkelandel. Effekten av å doble sykkelandelen fra 5%
til 10% er beregnet for CO2-utslipp fra bil. Effekten vil øke med høyere boligtetthet, men det
totale utslippet vil også øke tilsvarende. Beregnet utslippsreduksjon ved dobling av
sykkelandelen på lokale reiser med en utbygging på 500 boliger gir en reduksjon på 17739
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kg CO2/år. Oppnår en kommuneplanens mål om en reduksjon på 20% i biltrafikk lokalt vil
effekten bli fire ganger større enn beregningen over.

5.5

Funksjonalitet for veitrafikk

For alle alternativene er det foreslått 2-felts vei med kjørebanebredder på 3,25m og 0,5 m
veiskulder på hver side. Veiene er utformet etter Statens vegvesens håndbok N100. Største
stigning er ca 6% med unntak av områder tilrettelagt for busstopp hvor største stigning er
5%. Alle veialternativene har funksjonalitet for busser og privatkjøretøyer som tilsvarer
funksjonaliteten på overordnete statlige veier.
Forskjellen mellom alternativene er marginal for temaet.

5.6

Trafikksikkerhet

Det er foreslått å etablere separat gang- og sykkelvei langs alle veialternativene fra Åsveien
fram til atkomst til Klommestein skog, herfra er det foreslått fortau fram til Vestbyveien. Det er
også foreslått at kryssing av Tverrveien for gående og syklende ved avkjørsel til Kolstad
gjøres planskilt i alle alternativene. Gangtrafikk fra øst i Vestbyveien er forutsatt å krysse
Tverrveiene i plan. I dette området er beregnet at biltrafikken er vesentlig lavere enn ved
krysningspunktet mellom Tverrveien og avkjørselen til Kolstad. Det er også vist to mulige
løsninger for kryssing av Trolldalen med bru for fotgjengere/syklister. Disse GS-bruene
ligger i egne traseer, helt atskilt fra kjørevei. Skjæringer langs Tverrveien forutsettes sikret
med gjerder.
Alle veialternativene er utformet i henhold til Statens vegvesens håndbøker for statlige veier.
Siktforhold er ivaretatt. Veiene skal belyses i henhold til standard krav og sikres mot utforkjørsel eller påkjørsel av eventuelle hindre langs veiene. Veienes skjæringer sikres for å
unngå fallulykker for forgjengere.
Forskjellen mellom alternativene er marginal for temaet.

5.7

Funksjonalitet i forhold til vann- og avløpsanlegg

Alternativ A
Veialternativet er utformet for at avløpsvann skal kunne graviteres fram til påslippspunkt på
eksisterende spillvannsledning i Vestbyveien. Ledningsanlegget for vann- og avløp må
integreres i brukonstruksjonene.
Alternativ B
Veialternativet er utformet for at avløpsvann skal kunne graviteres fram til påslippspunkt på
eksisterende spillvannsledning i Vestbyveien. Ledningsanlegget for vann- og avløp må
integreres i brukonstruksjonene.
Alternativ C
Veialternativet er utformet for at avløpsvann skal kunne graviteres fram til påslippspunkt på
eksisterende spillvannsledning i Vestbyveien.
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Trafikkstøy

Det er utført støyberegninger for dagens trafikk langs Fv152. Beregningene viser at 3
bolighus i Svaleveien berøres av gul sone, som gjelder støynivåer mellom 55dB(a) og
60dB(a). Denne beregningen er utført for en høyde 4 m over eksisterende terreng i henhold
til standard beregningsmetode.

Figur 5 Utsnitt av støysonekart for Fv 152

Ett bolighus i Vestbyveien berøres av gul sone i alle veialternativene. Det må gjøres
undersøkelser med hensyn på tiltak for denne boligen ved detaljert planlegging av veien.

Figur 6 Utsnitt av støysonekart Nordre Tverrvei ved Vestbyveien

Tiltak for å redusere trafikkstøy kan utomhus skje ved å etablere skjermer som reduserer
støybelastningen for aktuelt sted/bolig eller som fasadetiltak som for eksempel å skifte
vinduer, ventiler aller andre bygningsmessige tiltak.
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Alternativ A
Støyberegning for alt. A (4 m høyde) med full trafikk på Tverrveien viser at det i tillegg blir 3
bolighus i Svaleveien som berøres av gul sone. Disse 3 boligene berøres av gul sone i 1,5
m høyde. Denne beregningshøyden er relevant for uteoppholdsarealer på eiendommene.

Figur 7 Utsnitt av støysonekart for Nordre Tverrvei alternativ A

Beregning av trafikkstøy viser at uteoppholdsarealer for boligene i Svaleveien kan skjermes
med støyskjerm langs eiendomsgrensen i øst. Det kan bli nødvendig å utføre fasadetiltak på
de berørte boligene, dette kan avklares ved mer detaljerte analyser.
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Alternativ B
Støyberegning for alt. B (4 m høyde) med full trafikk på Tverrveien viser at ytterligere 3
bolighus i Svaleveien og 4 bolighus i Orrelia berøres av gul sone. Disse boligene ligger også
i gul sone ved beregning i av trafikkstøy i 1,5 m høyde.

Figur 8 Utsnitt av støysonekart for Nordre Tverrvei alternativ B

Alternativ C
Støyberegning for alt. C (4 m høyde) med full trafikk på Tverrveien viser at ytterligere 3
bolighus i Svaleveien, 1 bolighus i Lerkesvingen og 4 bolighus i Orrelia berøres av gul sone.
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Figur 9 Utsnitt av støysonekart ved Svaleveien for alternativ C som viser beregning uten støyskjerm
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Figur 10 Utsnitt av støysonekart ved Svaleveien for alternativ C som viser beregning med støyskjerm
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Figur 11 Utsnitt av støysonekart ved Lerkestien for alternativ C som viser beregning uten støyskjerm

Uteoppholdsarealene for boligene i Lerkesvingen ligger i gul sone ved beregningshøyde 1,5
m over terreng. Ved oppføring av støyskjerm på 2m langs atkomstveien vil disse boligene
ikke lenger ligge i gul sone.
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Alt. 2C Støysoner LDEN 1,5 meter u/skjerm
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Figur 12 Utsnitt av støysonekart ved Orrelia for alternativ C som viser beregning uten og med støyskjerm

Uteoppholdsarealene for boligene i Orrelia ligger i gul sone ved beregningshøyde 1,5 m over
terreng. Ved oppføring av støyskjerm på 2m langs atkomstveien vil disse boligene ikke
lenger ligge i gul sone.
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Forholdet til næringseiendommene

nord for Fv 152

Alle alternativer for Nordre Tverrvei er utformet med rundkjøring i krysset med Fv 152.
Rundkjøringene viser en mulig arm mot nord som kan gi atkomst til regulert næringsområde
nord for Fv 152 (Plan ID 011-800). Veien kan føres videre som en alternativ atkomst til
regulert næringsområde «Holter deponi» (Plan ID 016-760). De topologiske forhold vurderes
ikke å være særlig utfordrende for fremføring av en slik vei.

A
B
C

Figur 13Utsnitt av plan-og profiltegning C101 som viser alle tre alternativene for kryss i Åsveien med
avkjøringsmulighet til Holter deponi.

Det er ikke prosjektert mer enn det som vises i figur 13 fordi en videre trase for vei til Holter
deponi ligger utenfor planavgrensningen for områdereguleringen slik planprogrammet
fastsetter den.
Ingen av alternativene vurderes å komme i vesentlig konflikt med miljøforhold. Våtmark nord
for rundkjøringen i alternativ C er allerede sterkt berørt av utbygging av Fv 152. Alternativ A
vil medføre at dyrka mark i noen grad blir berørt.

5.10 Funksjonalitet for byggeområdene
Veialternativene har ulike konsekvenser for arealbruken i Kolstad på grunn av veiens
beliggenhet og arealbeslag. Krav til stigningsforhold og kurvatur er avgjørende for
samleveiens utforming innenfor byggeområdet på Kolstad. For Klommestein Skog er
foreslått samlevei innenfor byggeområdet lik i alle alternativer.

Alternativ A
Alternativet går gjennom byggeområdet avsatt i kommuneplanen. Krav til byggegrense langs
veien og samleveiens utforming vil begrense tilgjengelig byggeareal vest i byggeområdet.
Krav til universell utforming av samlevei og GS-vei fører til at vesentlige deler av de mest
gunstige byggearealene beslaglegges og «omringes» av vei.
Gående og syklende fra Kolstad kan krysse Tverrveien i foreslått kulvert under Tverrveien.
Atkomstvei til et framtidig næringsområde på Holter deponi kan etableres fra krysset
Åsveien-Tverrveien med normerte stigningsforhold.
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Figur 14Alternativets betydning for arealbruken på Kolstad sett i forhold til kommuneplanens arealdel

Innfartsparkering for 440 biler på ca. 11 daa kan etableres ved krysset Åsveien X Nordre
Tverrvei med atkomst fra denne. Alternativet vil komme i konflikt med kulturminne samt
hensynssonen langs bekken.

Figur 15Mulig plassering av innfartsparkering ved Åsveien
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Alternativ B
Alternativet ligger utenfor byggeområdet avsatt i kommuneplanen og reduserer ikke
byggearealene.

Figur 16 Alternativets betydning for arealbruken på Kolstad sett i forhold til kommuneplanens arealdel

Gangtrafikk fra vest/Skorkeberg til Kolstad her kan skje på gangvei som foreslås lagt i kulvert
under Tverrveien.
Atkomstvei til et framtidig næringsområde på Holter deponi kan etableres fra krysset
Åsveien-Tverrveien med normerte stigningsforhold.
Innfartsparkering for 250 biler på ca. 7 daa kan etableres ved krysset Åsveien X Nordre
Tverrvei med atkomst fra denne. Alternativet vil komme i konflikt hensynssonen langs
bekken.
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Figur 17Mulig plassering av innfartsparkering ved Åsveien

Alternativ C
Alternativer har tilsvarende egenskaper som Alt. B.

Figur 18Alternativets betydning for arealbruken på Kolstad sett i forhold til kommuneplanens arealdel
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Innfartsparkering for 450 biler på ca.12 daa kan etableres ved krysset Åsveien X Nordre
Tverrvei med atkomst fra denne. Alternativet vil komme i konflikt hensynssonen langs
bekken.

Figur 19Mulig plassering av innfartsparkering ved Åsveien

GS- forbindelsene
Ingen av GS-forbindelsene har påvirkning på funksjonalitet for byggeområdene.

5.11 Terrenginngrep / landskap
Alternativ A
I området nærmest Fv152 ligger Tverrveien i en markant tosidig skjæring. Skjæringene er i
liten grad eksponert for andre enn trafikanter i Tverrveien.
Mellom 2-300m fra Åsveien bygges det en markant vestvendt skjæring for veien. Fyllinger
forutsettes generelt vegetert med stedstypisk vegetasjon. Eksisterende vegetasjon gjør
fyllingen mindre synlig fra bebyggelsen på Skorkeberg.
Ved brukaret på østsiden av brua er det en relativt stor fylling som må re-vegeteres.
Etter kryssing fra østsiden til vestsiden av Trolldalen ligger Tverrveien i sammenhengende
skjæring på vestsiden og delvis skjæring mot øst. Strekningen er ikke dominerende i
landskapet for andre enn trafikanter langs Tverrveien.
Sør for avkjørsel til Klommestein skog har veien en markant skjæring på vestsiden.
Tverrveien ligger her forholdsvis tungt i terrenget for å lette tilknytning av Vestbyveien fra øst.
Ved etablering av mulig framtidig atkomstvei fra Fv 152 til Holter deponi, vil denne delvis
måtte bygges på dyrka mark.
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Alternativ B
I området nærmest Fv152 ligger Tverrveien i en fylling mot vest. Skjæringene er i noen grad
eksponert for trafikanter langs Fv152. Denne fyllingen og øvrige fyllinger forutsettes generelt
re-vegetert med stedstypisk vegetasjon.
I området ved avkjørsel til Kolstad ligger veien i en høy fylling som må re-vegeteres.
Eksisterende høy vegetasjon langs begge sider av bekken gjør fyllingen mindre synlig fra
bebyggelsen på Skorkeberg.
Etter brukryssing fra øst til vestsiden av Trolldalen ligger Tverrveien i en forholdsvis høy
østvendt fylling. Fyllingen vil være eksponert fra byggeområdene på Kolstad, men
forutsettes re-vegetert med stedstypisk vegetasjon.
Etter kryssing fra østsiden til vestsiden av Trolldalen ligger Tverrveien i sammenhengende
skjæring på vestsiden og delvis skjæring mot øst. Strekningen er ikke dominerende i
landskapet for andre enn trafikanter langs Tverrveien.
Sør for denne fyllingen ligger Tverrveien i sammenhengende skjæring på vestsiden og delvis
skjæring mot øst. Strekningen er ikke dominerende i landskapet for andre enn trafikanter
langs Tverrveien.
Sør for avkjørsel til Klommestein skog har veien en markant skjæring på vestsiden.
Tverrveien ligger her forholdsvis tungt i terrenget for å lette tilknytning av Vestbyveien fra øst.
Ved etablering av mulig framtidig atkomstvei fra Fv 152 til Holter deponi, vil denne ikke
berøre dyrka mark.

Alternativ C
Tverrveien ligger på fylling 50 meter fra krysset med Fv152, fyllingen er lite dominerende i
landskapet.
Videre ligger veien i en høy fjellskjæring til forbi bebyggelsen i Orreveien. På denne
strekningen eksisterende landskap en høy og markant skråning som forsterkes ved veiens
skjæring. Skjæringen vil medvirke til å dempe trafikkstøybelastningen for bebyggelsen i
Svaleveien, Lerkesvingen og Orrelia.
Fra området rett sør for Orrelia ligger Tverrveien i sammenhengende skjæring på vestsiden
og delvis skjæring mot øst. Denne strekningen er ikke dominerende i landskapet for andre
enn trafikanter langs Tverrveien.
Sør for avkjørsel til Klommestein skog har veien en markant skjæring på vestsiden.
Tverrveien ligger her forholdsvis tungt i terrenget for å lette tilknytning av Vestbyveien fra øst.
Ved etablering av mulig framtidig atkomstvei fra Fv 152 til Holter deponi, vil denne ikke
berøre dyrka mark.

GS- forbindelsene
GS-vei 1:
GS-vei 1 vil i forbindelse med alle Tverrveialternativene ha en markert skjæring inn mot ballløkka ved Svaleveien. Denne skjæringen vil i liten grad være eksponert for andre enn
trafikanter som GS-veibrua.
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På østsiden av bekken er det i tilknytning til Tverrveialternativ A nødvendig å bygge opp en
relativt høy fylling for GS-veien fram til brua. Fyllingen vil i liten grad være eksponert for
omgivelsene.
GS-vei 2:
GS-vei 1 vil i forbindelse med alle Tverrveialternativene ha relativt lav fylling på østsiden av
Trolldalen. Fyllingen vil i liten grad være eksponert for omgivelsene. På vestsiden av
Trolldalen vil det ikke være nevneverdige landskapsinngrep.
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5.12 Biologisk mangfold
Odalsbekkens øvre del har en naturtypelokalitet bestående av gammel granskog. Naturtypen
er vurdert med DN-verdi B og middels til stor KU-verdi.

Alternativ A
Traseen påvirker ikke viktige naturtypelokaliteter. Konsekvenser vurderes som ubetydelig.

Figur 20 Alternativ A med viktige naturtypelokaliteter
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Alternativ B
Traseen krysser utkanten av naturtypelokaliteten nær eksisterende Fv152 og samleveien til
Kolstad ligger på en fylling over dalen. Totalt vil ca. 30% av naturtypelokaliteten bli berørt og
må anses som tapt. Konsekvensen vurderes som middels negativ.

Figur 21 Alternativ B med viktige naturtypelokaliteter
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Alternativ C
Traseen krysser utkanten av naturtypelokaliteten nær eksisterende Fv152. Samleveien til
Kolstad, som ligger på en fylling, vil føre til at ca. 50% av naturtypelokaliteten vil gå tapt.
Konsekvensen vurderes som stor negativ.

Figur 22 Alternativ C med viktige naturtypelokaliteter

GS- forbindelsene
Ingen av GS-forbindelse påvirker ikke naturtypelokaliteten i driftsperioden, kun i
anleggsperioden (se 5.14).
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5.13 Bekk og bekkemiljø
Bekkemiljøet langs øvre del av Odalsbekken vil påvirkes av vegfyllinger ved kryss med
Åsveien og ved kryssingen av samleveien til Kolstad. Deler av bekken kan legges i
rør/kulvert under fyllingene. Alternativt kan samleveien krysse bekken i bro. Odalsbekken
overvåkes av Frogn kommune med prøvetakingslokaliteterrett nedstrøms fv 152, nedstrøms
Vestbyveien og ved utløpet. Odalsbekken er i Vann-nett klassifisert å ha moderat økologisk
tilstand med risiko for ikke å nå målet om god økologisk tilstand innen 2021 hvis ikke tiltak
gjennomføres. Som beskrevet i egne rapporter går det opp sjøørret i nedre del av
Odalsbekken (Sjøørreten i Odalsbekken. Frogn kommune 2013). Kulvert ved renseanlegget
anses som et vandringshinder, slik at det er strekningen nedstrøms denne som er anadrom.
Det ble også funnet ørret i 2014 oppstrøms renseanlegget, men det var ifølge undersøkelsen
usikkert om dette var sjøørret eller stedegen ørret. Dette er sannsynligvis stedegen ørret, jfr.
konklusjoner fra undersøkelse i 2013. Det bør ifølge Vann-nett gjennomføres tiltak innenfor
avløp fra spredt bebyggelse samt landbruk med blant annet avrenning fra et ridesenter for å
nå målsettingen om god økologisk tilstand.
Verdien på Odalsbekken innenfor planområdet settes til middels-stor. Verdien blir vurdert
noe høyere enn dagens økologiske tilstand da det er potensiale for oppgang av sjø-ørret
lenger opp i bekken ved fjerning av vandringshinder ved renseanlegget. GS-forbindelsene
Ingen av GS-forbindelsene påvirker Odalsbekken påvirk i driftsperioden, kun i
anleggsperioden (se 5.17).

Alternativ A
Vegalternativ A hvor ny Tverrvei krysser Odalsbekken ved profil ca 550, se figur under. Det
er kun et kort strekke av bekken som blir berørt, og gitt at det legges til rette med en
utforming av kulvert som ikke hindrer oppgang av fisk, vurderes dette å fåintet omfang og
ubetydelig konsekvens (0) på bekken. Tverrveien vil hovedsakelig ligge så langt unna
bekken at det ikke er sannsynlig at denne vil påvirkes negativt i driftsfasen. Det forutsettes at
bekken beholder kantsonen i området mellom veg og bekk.

Figur 23Vegalternativ A sitt forhold til bekken

Alternativ B
Vegalternativ 2B hvor ny Tverrvei krysser Odalsbekken ved profil ca 400, se figur under. Det
er kun et kort strekke av bekken som blir direkte berørt av Tverrveien. Bekken krysser i dag
under fv152 helt øverst i bekken (se nederst til venstre i figur under). Tverrveien er i dette
alternativet lagt vesentlig nærmere bekken enn i alternativ 2A, men gitt at det legges til rette
med en utforming av kulvert som ikke hindrer oppgang av fisk, samt at det beholdes en god
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kantsone mellom bekk og veg (minimum 20 m fra kant fyllingsfot til bekk), vurderes dette å få
intet til lite negativt omfang og dermed ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) på bekken.

Figur 24Vegalternativ B sitt forhold til bekken

Alternativ C
Vegalternativ C hvor ny Tverrvei krysser Odalsbekken helt øverst ved fv152 –som en
forlengelse av dagens kulvert under fylkesvegen. Kulverten blir forlenget med ca. 50 m og
blir totalt ca 100 m. Dette er helt øverst i Odalsbekken, og det er lite sannsynlig at det er
stedegen ørret i dette området. I tillegg vil adkomstveg til boligområdet krysse Odalsbekken
ved profil ca 170-240; dvs. det må i så fall etableres en kulvert med en lengde på over ca 70
m. I praksis vil derfor Odalsbekken oppstrøms profil ca. i en lengde på ca , se figur under.
Det er kun et kort strekke av bekken som blir direkte berørt av Tverrveien. Bekken krysser i
dag under fv152 helt øverst i bekken (se nederst til venstre i figur under). Tverrveien er i
dette alternativet lagt vesentlig nærmere bekken enn i alternativ 2A, men gitt at det legges til
rette med en utforming av kulvert som ikke hindrer oppgang av fisk, samt at det beholdes en
god kantsone mellom bekk og veg (minimum 20 m fra kant fyllingsfot til bekk), vurderes dette
å få intet til lite negativt omfang og dermed ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) på
bekken.

Figur 25Vegalternativ C sitt forhold til bekken
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5.14 Elg og hjortevilt
Alle alternativene ligger vest for hovedtrekket for elg som går i nord/sør retning øst for
byggeområdet. I vurderingen til NaturRestaurering datert 14.11.2014 er det beiteområde for
rådyr som i hovedsak blir berørt i Odalen da det ikke er funnet nevneverdige spor av elg her.
Den nye tverrveien uansett alternativ, vil medføre oppsplitting av beitet og gi økte
forstyrrelser fra trafikk og ferdsel av folk og hunder. Verdien av beiteområdet i Odalen for
rådyr er vurdert som liten. Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten negativ.
Generelt vil en vei som legges naturlig i terrenget, unngår kryssing av bekk/dalbunn, og som
i størst mulig grad legges i ytterkant av grøntområdet og inn mot områder uten verdi for viltet,
kunne ha størst potensiale for å kunne utformes med avbøtende tiltak. Alternativ C ser ut til å
gi færrest ulemper for elg- og hjortevilt.

Alternativ A
Alternativet deler opp beiteområdene for rådyr, vurderes å gi liten negativ konsekvens.
Alternativ B
Alternativet deler opp beiteområdene for rådyr, vurderes å gi liten negativ konsekvens.
Alternativ C
Alternativet deler i liten grad opp beiteområdene for rådyr, vurderes å gi ubetydelig
konsekvens.
GS- forbindelsene
Ingen av GS-forbindelsene påvirker ikke elg og hjortevilt utover det som veialternativene
gjør.

5.15 Kulturminner
Ved utformingen av veialternativene er det lagt vekt på å unngå å berører de registrerte
automatisk fredede kulturminnene og sikringssonen rundt disse. I enkelte alternativ har det
ikke vært mulig å unngå konflikt med kulturminner og det er dette som vil skille mellom
alternativene.
Alle alternativene som har en felles løsning ved Tiurveien og sørover, vil berøre et
bosettingsområde ID 179501 som vil måtte graves ut og frigis.

Alternativ A
Nordre Tverrvei vil berøre sikringssonen til to kulturminner ID 139749 og ID 139748. Videre
vil alternativet berøre kulturminnene ID 139807, ID 179502 og ID 140592. En justering av
veigeometrien er mulig for å unngå konflikt.
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Figur 26 Alternativ A med registrerte kulturminner inkl. buffersoner

Alternativ B
Nordre Tverrvei vil i dette alternativet berøre kulturminnene ID 139807, ID 179502 og ID
140592.
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Figur 27 Alternativ B med registrerte kulturminner inkl. buffersoner
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Alternativ C
Nordre Tverrvei vil i dette alternativet berøre kulturminnene ID 139807, ID 179502 og ID
140592.

Figur 28 Alternativ C med registrerte kulturminner inkl. buffersone

GS- forbindelsene
Ingen av GS-forbindelsene kommer i konflikt med registrerte kulturminner.

5.16 Friluftsliv
Det er gjennomført registrering av stienettet i planområdet ved befaring og ved samtaler med
brukere og grunneiere. Stien vil i ulik grad bli berørt av de planlagte tiltakene og må i
varierende grad legges om. Gjennomføring av utbygging etter kommuneplanens arealdel vil
uansett alternativ for Nordre Tverrvei medføre omfattende endringer i forhold til dagens
situasjon. Konsekvensene av gjennomføring av bygging i utbyggingsområdene vil bli utredet
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ved utarbeidelsen av områdereguleringen. Her omtale kun konsekvensene av de foreslåtte
alternativer for Nordre Tverrvei.
Tverrveien vil for alle alternativer oppfattes negativt i forhold til opplevelse for turgåere, men
vil i praksis ikke være noen barriere for bruk av omkringliggende friluftsområder og
bekkedalen. Framkommelighet til skogsområdene i øst vil ikke bli redusert, men turgåere må
benytte omlagte stier og veianleggene for å komme opp i Kolstad-marka i øst.
Området som blir berørt benyttes stort sett til ferdsel og ikke til varig opphold. Verdien er
vurdert som middels og konsekvensen er vurderes som middels negativ.

Alternativ A
Tverrveiens planlagte beliggenhet ligger i samme trase som eksisterende sti mellom
Klommestein skog og Åsveien i ca. 150 m lengde rett øst for Tiurveien. Stien kan legges om
på Tverrveiens vestside på denne strekningen. Tverrveien vil oppfattes negativt i forhold til
opplevelse for turgåere, men vil ikke være noen barriere for bruk av bekkedalen og
framkommelighet til skogsområdene i øst. Konsekvensen vurderes som middels negative for
Friluftslivet

Figur 29 Alternativ A sammenstilt med registrerte stier innenfor planområdet
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Alternativ B
Tverrveiens planlagte beliggenhet blir ligger i samme trase som eksisterende sti fra
Klommestein skog til Åsveien i ca. 500 m lengde fra rett øst for Tiurveien til rett øst for
Orrelia. Stien kan på denne strekningen legges om på Tverrveiens vestside.

Figur 30 Alternativ B sammenstilt med registrerte stier innenfor planområdet
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Alternativ C
Tverrveiens planlagte beliggenhet blir ligger i samme trase som eksisterende sti fra
Klommestein skog til Åsveien i ca. 550 m lengde fra rett øst for Tiurveien til rett øst for
Orrelia. Stien kan på deler av strekningen legges om på Tverrveiens vestside. Fra rett sør
for bebyggelsen i Orrelia kan stien føres ned på planlagt GS-vei langs Tverrveien.

Figur 31 Alternativ C sammenstilt med registrerte stier innenfor planområdet

GS- forbindelsene
Ingen av GS-forbindelsene kommer i konflikt med registrerte stier.
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5.17 Nærturområder – barns mulighet for trygg lek

Figur 32 Registreringer av naturområder som er i bruk eller som vi egne seg til bruk som lek og opphold for barn
med alternative traseer for Nordre Tverrvei lagt inn.
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Der er gjennomført intervjuer med styrerne i to barnehager i området om bruk av
nærturområdene til Skorkeberg og Dyrløkkeåsen. Det er videre gjennomført befaring og
registrering av naturområder som er i bruk til lek og opphold for barn innenfor planområdet,
og områder som er spesielt godt egnet i fremtidig situasjon.
Alle veialternativene vil påvirke området med gapahuk og sti ned til Odalsbekken ved
Klommestein, som i dag er i flittig bruk av både barnehagene og skolene i området vest for
Trolldalen. Tverrveien vil ikke endre muligheten for bruk av gapahuk og tilgang til
Odalsbekken, men omgivelsene vil bli påvirket. Hvordan denne endringen vil oppfattes, vil
være ulik for barn og voksne. Generelt vil nærheten av tverrveien redusere
opplevelseskvaliteten fordi trafikken vil være hørbar, selv om støyen vil ligge under grensene
gitt i veilederen til retningslinjen T-1442 for «stille områder» på 50 dB.
Tverrveien vil i alle alternativer ligge i skjæring på deler av strekningen vest for Odalsbekken.
Disse vi sikres med gjerde for å redusere risiko for fallulykker. Forskjellen mellom
alternativene er marginal for temaet.

5.18 Anleggsperioden
For alle de tre alternativene forventes anleggsarbeidene blir gjennomført med utgangspunkt i
Åsveien og Vestbyveien.
Anleggsområdene vil av sikkerhetsgrunner vær stengt for allmenn ferdsel i anleggsperioden.
Dette vil medføre at tilgjengelighetene til Odalen og byggeområdene på Kolstad og
Klommestein skog vil bli begrenset. Etterhvert som opparbeidelse av vei, gangvei og
tekniske anlegg blir ferdigstilt vil inngjerding bli fjernet og atkomst til eksisterende stier eller
nye stier som etableres, bli gjenopprettet.
Gjennomføringen av anleggsarbeidene for Nordre Tverrvei vil medføre støy fra boring,
pigging og håndtering av masser innenfor anleggsområdene.

Alternativ A og B
Alternativ A og alternativ B forventes å ha en anleggsperiode på 18-30 måneder, inkludert
eventuell opparbeidelse av GS-bru.
Alternativene vil kreve omfattende inngrep i bekkedalen der det skal bygges bro. Det vil
måtte bygges anleggsveier og riggområdet for bygging av brofundamenter og brokar. Det er
høy risiko for at fauna i bekken vil bli påvirket nedstrøms. Avbøtende tiltak for å hindre
tilslamming må gjennomføres.
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Figur 33 Kart som viser områder innenfor hensynssonen som blir berørt i anleggsperioden for alt A
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Figur 34 Kart som viser områder innenfor hensynssonen som blir berørt i anleggsperioden for alt B
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Alternativ C

Figur 35 Kart som viser områder innenfor hensynssonen som blir berørt i anleggsperioden for alt C
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Alternativ C forventes å ha en anleggsperiode på 18-20 måneder, inkludert eventuell
opparbeidelse av GS-bru. Nordre Tverrvei ligger vest for bekkedalen. Krysset med Fv 152 vil
kreve en utfylling av nordre del av bekkedalen. Bekken forutsettes lagt i rør ca. 30 meter.
Samleveien til Kolstad forutsettes lagt på fylling over dalen med gangbar kulvert for
bekkeløpet. Inngrepet i bekkedalen vil kreve anleggsvei for bygging av kulverten. Tiltakene
vil fjerne ca. 30 % av naturtypelokaliteten lengst nord i Trolldalen.
Det er risiko for at fauna i bekken vil bli påvirket nedstrøms. Avbøtende tiltak for å hindre
tilslamming må gjennomføres.

GS- forbindelsene
Bygging av GS-forbindelser på bru vil kreve tilsvarende inngrep i bekkedalen som for
veibroene i kombinasjon med alternativ A og B.
GS-vei 1 kombinert med alternativ C vi i liten grad kreve inngrep i bekkedalen da broen ligger
i samme område som veifyllingen for samleveien til Kolstad.
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