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Forord
Gjerdrum kommune skal i samarbeid med Skedsmo kommune utarbeide
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 mellom Leikvoll i Skedsmo
kommune og Klampenborg i Gjerdrum kommune. Sweco Norge AS er engasjert som
plankonsulent. Planarbeidet tar utgangspunkt i alternativ 1 fra et forprosjekt gjennomført i
regi av Statens vegvesen i 2008.

Hensikten med dette planprogrammet er å informere om planarbeidet og avklare
premisser og utredningsbehov. Videre beskriver dette planprogrammet, hvordan og når
ulike interessenter kan påvirke planarbeidet.

Det planlegges at endelig reguleringsplan skal være vedtatt i løpet av 2017.

Versjon/dato Utarbeidet av Kvalitetssikret av Merknader

00/27.10.2016 Anita Myrmæl Ina Lystad Jacobsen
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1 Bakgrunn for planarbeidet
Gjerdrum kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs fv. 120 mellom Leikvoll og Klampenborg. Strekningen er omlag 2,1 km
lang, hvorav omlag 1650 m ligger i Gjerdrum kommune og omlag 450 m ligger i Skedsmo
kommune.

Mellom Ask og Klampenborg i Gjerdrum kommune er det nylig opparbeidet gs-veg langs
fv. 120, og videre er det tidligere bygget gs-veg mellom Leikvoll og Skedsmokorset i
Skedsmo kommune. Strekningen Klampenborg – Leikvoll er derfor en mangel i
sykkelvegnettet langs fv. 120. Strekningen er svingete, har 80 km/t fartsgrense, har svært
smal vegskulder og oppleves trafikkfarlig.

Statens vegvesen engasjerte i 2008 Hjellnes Consult AS til å utarbeide et forprosjekt for
gs-veg på denne strekningen. Det ble utredet tre alternativer, og alternativ 1 med
sammenhengende gs-veg på vestsiden av fv. 120 ble anbefalt. Dette planarbeidet vil
bygge videre på anbefalingen fra forprosjektet, men samtidig ta høyde for nye krav og
forutsetninger som er kommet siden den gang.

2 Om planen og planområdet
Planområdet ligger langs fv. 120 innenfor rektanglet som vist på kartet i Figur 2-1. Varslet
planavgrensning går fram av Figur 2-2.

Figur 2-1 Oversiktskart over planområdets beliggenhet i Gjerdrum og Skedsmo kommuner.
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I tillegg til gs-veg langs fv. 120, vil enkelte adkomstveger og kryss på strekningen bli
vurdert justert eller lagt om slik at disse får en mer trafikksikker utforming enn i dag.

Figur 2-2 Varslingsgrense for oppstart av planarbeid. Avgrensningen tar høyde for trasé for ny
gang- og sykkelveg langs fv. 120, justering/omlegging av enkelte adkomstveier, mulige geotekniske
tiltak, sikring av fjell, riggområde(r) og anleggsbelte.
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3 Hensikten med planprogrammet
Dette planprogrammet markerer starten på planarbeidet, og er den første av flere faser
som skal gjennomføres før man har en endelig detaljreguleringsplan. Hensikten med
planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og utredningsbehov
knyttet til planen, og beskrive hvordan og når naboer og andre interessenter kan påvirke
planarbeidet.

Planprogrammet vil legge føringer for hvordan planarbeidet skal gjennomføres og er
første mulighet til å påvirke det endelige resultatet. Etter at planprogrammet er lagt ut til
offentlig ettersyn, skal planprogrammet fastsettes av de politiske utvalgene som er gitt
myndighet i plansaker i både Gjerdrum og Skedsmo kommuner.

Etter fastsetting av planprogrammet kan arbeidet med selve planforslaget starte opp.
Planforslaget skal bestå av en teknisk detaljplan i samsvar med Statens vegvesens
håndbøker, plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser. I arbeidet
med planforslaget vil ulike innspill bli vurdert, og utredningene som er definert i
planprogrammet vil bli gjennomført.

Når planforslaget er klart, skal det legges ut på høring hos offentlige myndigheter,
grunneiere, lag og foreninger og andre interessenter. Innkomne merknader til
planforslaget skal vurderes i planarbeidet før planen endelig vedtas av kommunestyrene i
de respektive kommunene.

Figur 3-1. Gang- og sykkelveg planlegges lagt på vestsiden av fv. 120 på hele strekningen.
Terreng- og grunnforholdene kan være utfordrende og skal utredes nærmere, se kap. 0. Foto:
Sweco.



5(18)

FORSLAG TIL PLANPROGRAM
27.10.2016

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM LEIKVOLL OG KLAMPENBORG

4 Overordnede føringer for planarbeidet
Arbeidet med reguleringsplanen skal baseres på overordnede føringer og regelverk
nedfelt i nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer. Nedenfor følger de
mest sentral føringene for dette arbeidet.

4.1 Statlige og rikspolitiske føringer

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 12. juni 2015. For å
fremme en bærekraftig utvikling utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal
legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og
kommunale planstrategier og planer.

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2016, brev til kommunene i
Oslo og Akershus 16.03.2016. Av sammendraget går det fram av fylkesmannen vil bidra
til at viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig fram så tidlig som mulig i
kommunale prosesser, og fylkesmannen vil derfor prioritere dialog og veiledning i utvalgte
temaer. Det legges økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta nasjonale og regionale
verdier og på kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på gode og raske planprosesser,
godt kunnskapsgrunnlag og riktig lokalisering.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i
arealplanleggingen, skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all
type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn
og planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt veiledning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vedtatt 26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-,
areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene
skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å
sikre god steds- og byutvikling.

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012. Formålet
med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede
natur- og friluftsområder.

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vedtatt
30.05.2012. Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av
luftforurensninger gjennom god arealplanlegging.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009
har som formål å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene,
og sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet
med å redusere klimagassutslipp.
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NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar gir retningslinjer på
hvordan flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i kommunale
arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven,
T-1057, med vedlegg “Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging, rundskriv T-5/93. Inkorporeringen av vegplansystemet i plan- og
bygningsloven i 1994 medførte at beslutningsprosessen ble den samme som for øvrige
planvedtak. Endringen understreker også sammenhengen mellom vegplanlegging og
annen arealplanlegging og legger til rette for en samordnet areal- og
transportplanlegging.

Nasjonalt mål om jordvern
Under skiftende regjeringer har det vært et mål å begrense omdisponeringen av dyrka
jord. Bondevik 2-regjeringen lanserte det såkalte halveringsmålet, et mål om å halvere
den årlige omdisponeringen av viktige jordressurser innen 2010. Dette målet innebar i
praksis en årlig omdisponering på under 6 000 dekar dyrka jord. Dette målet ble gjentatt i
Meld. St. nr. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, som Stortinget sluttet seg til under
Stoltenberg 2-regjeringen. I denne meldingen ble det vist at dette er et ambisiøst, men
realistisk mål. Solberg-regjeringen har derfor videreført dette målet for jordvern.

Figur 4-1. Gs-veg langs fv. 120 vil berøre noe dyrka mark bl.a. nord for Leikvoll i Skedsmo
kommune. Foto: Sweco.
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4.2 Regionale planer og retningslinjer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i fylkestinget
14.12.2015 og Oslo bystyre 16.12.2015. Planens mål er følgende:

• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.

•Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere
klimautslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Det vil
bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å
bruke bil.

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018, vedtatt 2007.
Planen fokuserer på fire innsatsområder; bevaring, forvaltning, formidling og
verdiskaping, hvor hensikten blant annet er å vise at kulturarven kan bidra til å skape økt
kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.
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4.3 Kommunale føringer i Gjerdrum kommune

4.3.1 Kommuneplanen 2012-2024

I kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt 09.05.2012, er det planlagt for gs-veg på
vestsiden av fv. 120 fra Klampenborg til Skedsmo kommunegrense, se Figur 4-2.

I kommuneplanens strategiske måldel er «Gang- og sykkelveger mellom boliger og
sentrum» beskrevet som en av flere strategier for å gjøre lokalsamfunnet mer
bærekraftig.

Område 8 Bråtesletta er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF.

Figur 4-2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 i Gjerdrum kommune. Gs-veg langs fv.
120 er vist med rød stiplet linje.



9(18)

FORSLAG TIL PLANPROGRAM
27.10.2016

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM LEIKVOLL OG KLAMPENBORG

4.3.2 Kommunedelplan Sørbygda

Oppstart av planarbeid ble varslet 30.06.2014. Samtidig ble planprogram lagt ut til
offentlig ettersyn. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunestyret 07.09.2016.

Planavgrensningen ved planoppstart framkommer av figur 4-3. Ved endelig utarbeidelse
av kommunedelplanen vil plangrensen bli redusert.

Figur 4-3 Planavgrensning ved planoppstart for kommunedelplan Sørbygda.
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4.3.3 Berørte og tilgrensende reguleringsplaner i Gjerdrum kommune

Plan-ID 201001: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 120 mellom Bråtesletta
og Ask, Gjerdrum kommune, vedtatt 28.11.2012.

Figur 4-4.Reguleringsplastatus ved Klampenborg i Gjerdrum kommune.

4.3.4 Temaplaner relevant for planarbeidet i Gjerdrum kommune

· Trafikksikkerhetsplan 2012-223

· Kulturminnevernplan for Gjerdrum

· Klima- og energiplan for Gjerdrum kommune

· Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014 – 2024

4.4 Kommunale føringer i Skedsmo kommune

4.4.1 Kommuneplanen 2015-2026

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026, vedtatt 10.06.2015, kap. 5.3 Samordnet
areal- og transportplanlegging, går det bl.a. fram at «Gjennom styrking av kollektivnettet,
forsterkning av gang- og sykkelvegnettet, aktiv parkeringspolitikk og prioritering av
gående og syklende vil man styre reisemiddelvalg bort fra personbil».

I kommuneplanens arealdel vil den nye gang- og sykkelvegen ligge langs fv. 120
Gjerdrumsvegen innenfor areal avsatt til samferdsel og LNF, se Figur 4-3. Rød linje
avsatt til fremtidig, ny veg, ligger lang frem i tid og planlegges ikke tatt med i
planleggingen av den nye gs-vegen.
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Figur 4-3. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015-2026 i Skedsmo kommune. Arealformålet der
gs-vegen planlegges langs fv. 120 Gjerdrumsvegen, er avsatt til vegformål og LNF.

4.4.2 Berørte og tilgrensende reguleringsplaner i Skedsmo kommune

· Plan-ID 210 Reguleringsplan for gang/sykkelveg langs vestsiden av fv. 120
Gjerdrumsvegen fra Åsenhaugen til Leikvoll med tilstøtende arealer. Stadfestet av
fylkesmannen 07.02.1985. Se Figur 4-4. Den nordligste delen av denne planen kan
bli endret for å etablere ny og mer trafikksikker adkomst til bolig ved Leikvoll.

Figur 4-4 Reguleringsplanstatus ved Leikvoll i Skedsmo kommune.
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4.4.3 Temaplaner relevant for planarbeidet i Skedsmo kommune

· Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune, 2010.

· Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Skedsmo kommune, 2012 – 2015.

5 Planprosessen
Planarbeidet skal resultere i en detaljreguleringsplan som består av plankart,
planbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og sårbarhets
(ROS)-analyse og illustrasjonsplan. Videre skal det foreligge teknisk detaljplan for gang-
og sykkelvegen i samsvar med Statens vegvesens håndbøker. Planarbeidet er tenkt
gjennomført i fire faser:

FASE 2
Varsle oppstart

Planprogrammet
blir lagt ut til
offentlig ettersyn
med 6 uker frist for
merknader

Oppstart av
planarbeidet
varsles samtidig
med at
planprogrammet
legges ut til
offentlig ettersyn

HØST 2016

FASE 1
Planprogram

Oppstartsmøte i
kommunene og
Statens vegvesen

Utarbeide
planprogram og
planavgrensning

Møter med
grunneiere

TIDLIG HØST
2016

FASE 3
Utarbeide
planforslag

Kommunene
fastsetter
planprogrammet

Forslag til
detaljreg.plan med
plankart og
utredninger
utarbeides

1. gangs
behandling av
planforslaget, og
forslaget legges ut
til offentlig ettersyn
i 6 uker

JANUAR –
AUGUST 2017

FASE 4
Vedtak av plan

Innspill og
merknader
vurderes og
planforslaget blir
eventuelt justert

2. gangs
behandling i
planutvalget og
fastsettelse i
kommunestyret

HØST/VINTER
2017
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6 Utredningsbehov
Utredningstemaer er gjennomgått og beskrevet i tabelloversikten nedenfor.

Tema merket (*) konsekvensutredes i egne rapporter og i samsvar med metode i Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Sammendrag av rapportene presenteres
i planbeskrivelsen.

Tema merket (**) konsekvensvurderes i kapitlet om «Virkninger» planbeskrivelsen, på
vanlig måte slik det gjøres i plansaker uten krav til egen konsekvensutredning eller
bestemt metode.

Tema Beskrivelse *KU **PB

Landskaps-
bilde

Framføring av gs-vegen kan påvirke landskapet
langs fv. 120 på flere måter. Gs-vegen planlegges
lagt delvis i og inntil raviner der det blir behov for
fyllinger. Videre vil gs-vegen måtte føres fram
gjennom jordbrukslandskap. Også adkomstvegene
som planlegges lagt om kan påvirke ravinene og
jordbrukslandskapet.

Det skal gis en kort beskrivelse av landskapstype,
overordnete karakteristiske trekk og visuelle
kvaliteter. Det skal videre settes verdi på
influensområdet, omfanget av inngrep skal vurderes,
og konsekvens skal beskrives i samsvar med metode
i håndbok V712. Forslag til forebyggende og
avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfase skal kort
beskrives.

X

Kulturminner
og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner
i planområdet. Det kan være potensiale for
kulturminner knyttet til dyrkamark i planområdet, og
det avklares med fylkeskommunens ved varsel om
oppstart behov for arkeologiske undersøkelser.

Flere av bygningene nær fv. 120 på strekningen er
SEFRAK-registrert, bl.a. på Leikvoll og Skogen.

Kulturminner og kulturmiljø skal beskrives,
verdisettes, omfanget av tiltaket og konsekvens skal
vurderes i samsvar med V712. Forslag til
forebyggende og avbøtende tiltak i anleggs- og
driftsfase skal kort beskrives.

X
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Naturmangfold Gs-vegen vil berøre en registrert viktig naturtype,
Ulvedalsbekken S. Naturtypen ble registrert senest i
2013 i forbindelse med ravinekartlegging i Skedsmo
kommune og har fått verdi B/viktig lokalitet.

Hele bekkedraget er en gunstig fuglebiotop med
potensiale for høy diversitet av fugl. Både
småsalamander, storsalamander og spissnutefrosk
er tidligere registrert ved Nordli gård, som ligger i
nærheten.

Et vilttrekk krysser fv.120 og den nye gs-vegen.

Hele planområdet ligger innenfor området for det
vernede vassdraget Leira. Den nye gs-vegen og
eventuell utskifting av kulvert under fv. 120 vil berøre
tilførselsbekker til Ulvedalsbekken. Ytterligere
bekkelukkinger skal i størst mulig grad unngås.
Tiltaket skal ikke begrense muligheten for å oppfylle
vannforskriftens krav om god kjemisk og økologisk
tilstand innen 2021.

Fremmede arter er registrert i enkelte vegkanter, og
håndtering av masser som inneholder fremmede
arter skal håndteres med tanke på å unngå videre
spredning.

Konsekvenser for naturmangfold skal utredes i
samsvar med håndbok V712, herunder
landskapsøkologiske sammenhenger, vannmiljø,
verneområder, naturtyper, vilt, fisk, rødliste- og
svartelistearter.

Det skal videre gjøres en vurdering etter
naturmangfoldloven § 8-12.

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i
anleggs- og driftsfase skal kort beskrives.

X

Nærmiljø og
friluftsliv

Gs-vegen planlegges å følge fv. 120 forbi spredte
boliger som i dag mangler trafikksikkert alternativ for
gange og sykling til nærmiljøaktiviteter og friluftsliv.
Sykkelvegen vil bli en viktig regional forbindelse til
øvrig sykkelvegnett på Romerike. Det er ikke
registrert spesielle friluftsområder i planområdet, men
skrenten på østsida av fv. 120 benyttes bl.a. til
klatring. Omfanget av denne klatreaktiviteten og
behov for parkering skal utredes.

X
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Verdi, omfang og konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv skal utredes i samsvar med håndbok V712.

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i
anleggs- og driftsfase skal kort beskrives.

Naturressurser
/ landbruk

Framføring av gs-vegen langs fv. 120 vil berøre noe
fulldyrka mark, dyrkbar mark, skog på høg og
middels høg bonitet. Omfang av varig og midlertidig
beslag av fulldyrka mark, dyrkbar mark,
innmarksbeite og skog skal beskrives på
eiendomsnivå. Verdi, omfang og konsekvenser skal
utredes i samsvar med V712.

Det skal videre utredes muligheter for å etablere
erstatningsareal for dyrka mark som går tapt,
fortrinnsvis innenfor de berørte eiendommene, eller
annet egnet sted.

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner, grus-,
pukk, mineralforekomster eller overflatevann av
ressursmessig betydning i offentlig tilgjengelige
databaser i planområdet, men utredningen skal gjøre
en nærmere utsjekk og beskrive eventuelle
konsekvenser av dette.

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i
anleggs- og driftsfase skal kort beskrives.

X

Trafikkforhold Det utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering på hele
strekningen med fokus på konfliktpunkter, det vil si
avkjørsler, holdeplasser og gangkryssinger m.m.
Vurderingen beskrives i et eget notat og et
sammendrag av konsekvenser presenteres i
planbeskrivelsen.

X

Støy og luft-
forurensning

Utredning av støy fra veitrafikk for ettersituasjon med
gang-/sykkelvei ble gjennomført i forprosjektet. Det
skal vurderes behov for støyskjerming av uteplasser
til boliger i tråd med grenseverdier i
Miljøverndepartements retningslinje T-1442, 2012.

Det skal utarbeides en rapport som omfatter benyttet
grunnlag, resultater og beskrivelse (posisjon,
dimensjoner, oppbygging) av eventuelle påkrevde
støyskjermer.  Et sammendrag av konsekvenser
beskrevet i rapporten presenteres i planbeskrivelsen.

X
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Luftforurensning av tiltaket vurderes å være
begrenset, men skal kort omtales.

Barn og unges
interesser

Konsekvenser for barn og unge av gs-veg vil i
hovedsak være knyttet til trafikksikkerhet, mobilitet og
i noen grad støy, og dette er egne temaer som
beskrevet ovenfor. Konsekvensene knyttet til barn og
unge beskrives kort i planbeskrivelsen.

X

Universell
tilgjengelighet

Den nye gs-vegen skal utformes i samsvar med
Statens vegvesens håndbok V129 Universell
utforming av veger og gater. Eventuelle avvik fra
veilederen og konsekvenser av dette skal beskrives i
planbeskrivelsen.

X

Energibehov/
energibruk

Gs-vegen vil ikke utløse energibehov av vesentlig
betydning. Belysning vil bli vurdert etter Statens
vegvesens håndbøker og konsekvenser kort omtales
i planbeskrivelsen.

Tilrettelegging for gs-veg kan bidra til å redusere
klimagassutslipp, i den grad sykkel og gange blir mer
attraktivt enn bil. Dette temaet beskrives kort.

X

Teknisk
infrastruktur

Plan for overvannshåndtering skal utarbeides,
herunder dagens situasjon, fremtidig situasjon,
dimensjonerende nedbør og prinsipper for
overvannshåndtering og flomvannshåndtering.
Overvann fra vegareal skal ikke ledes til eller via
dyrka mark.

Eventuelle konsekvenser for eksisterende
infrastruktur for el, vannforsyning, avløp og annen
infrastruktur i bakken skal beskrives.

Et sammendrag av konsekvenser presenteres i
planbeskrivelsen.

X

Risiko og
sårbarhet

Det skal utarbeides en egen ROS-analyse i samsvar
med krav i plan- og bygningsloven § 4-3. Analysen
skal i hovedsak følge metode beskrevet i Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt
temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging,
desember 2011». Viktigste tema vil være
kvikkleire/grunnforhold og steinsprang/skred.

Til grunn for analysen legges geoteknisk rapport
basert på grunnundersøkelser som skal
gjennomføres tidlig i planfasen. Videre skal det

X
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legges til grunn en vurdering av
steinsprangfase/rasfare fra fjellsiden på østsiden av
fv. 120, utført av ingeniørgeolog. Skredsikring og
tiltak for å stabilisere grunnen skal planlegges slik at
de gir minst mulig langvarig negativ effekt for
omgivelsene, både i anleggs- og driftsfase.

Trafikksikkerhet, flom/overvann og sårbarhet for
naturmiljø utredes separat som tidligere beskrevet og
behandles kort i ROS-analysen.

Øvrige tema som kan være relevant for risiko og
sårbarhet skal vurderes og kvitteres ut.

Ytre miljø i
anleggsfasen

Forebyggende og avbøtende tiltak for å ivareta ytre
miljø (YM) i anleggsfasen skal vurderes og
sammenstilles kort. Tiltak for miljøtema som støy,
vibrasjoner, luftforurensning (støv), forurensning til
jord og vann, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
naturmiljø (herunder fremmede arter), kulturmiljø,
energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering
inngår i en YM-plan etter Statens vegvesens
veileder, og tiltakene som beskrives i denne
reguleringsplanfasen skal danne grunnlag for å
utarbeide YM-plan i senere detaljprosjekteringsfase.

X

Økonomiske
konsekvenser

For alle investeringsprosjekter for Statens vegvesen
over 5 mill. kr., som dette vil være, skal det
gjennomføres kostnadsanslag etter den såkalte
anslagsmetoden beskrevet i Vegvesenets håndbok
R764. Sammendrag av økonomiske konsekvenser
basert på dette anslaget tas inn i planbeskrivelsen.

X
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Figur 6-1 Fv. 120 ligger ved foten av Heksebergfjellet, og enkelte partier har vært utsatt for
steinsprang. Foto: Sweco.
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