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Emne: Trasévalg for ny gang- og sykkelvei langs fv. 1406
Fjellveien/Kirkeveien.
Trasé for ny gang- og sykkelvei som følger fv. 1406 fra Fjellstrand skole til krysset med Fv. 156 er
evaluert med hensyn til følgende hovedkriterier:

· Trafikksikkerhet
· Berøringsgrad (eiendommer, verneområder, vegetasjon etc.)
· Terrengforhold (lengdefall, skråninger)
· Flomvei/Overvannshåndtering
· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold)

I dette notatet er det presentert en vurdering av alternativer for sidevalg for ny gang- og sykkelvei
langs Fv. 1406 Fjellveien/Kirkeveien i Nesodden kommune.

1 Grunnlagsmateriale
Tidligere skisseprosjekter i området:

· Skisseprosjekt – Fv. 105 Nystuen – Karlstad, 2016. Statens Vegvesen.
· Skisseprosjekt – Fv. 105 Midtveien – Fjellstrandskole, 2016. Statens Vegvesen.

Gjeldende planer og regulering:
· Kommuneplan 2018-2042, Nesodden kommune
· Reguleringsplan Fjellstrandkrysset – Fjellstrand skole, med tilhørende teknisk plan
· Reguleringsplan Urianstadveien
· Reguleringsplan Løen østre
· Reguleringsplan Hagelundveien 2 og 8
· Rv. 156 Torvet-Kirkeveien

Premissenotat for utforming av gang- og sykkelvei langs Fv. 1406 Fjellveien-Kirkeveien, skrevet av
Verkis i september 2020, er oversendt kommunen.
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2 Analyse av eksisterende forhold
For en hensiktsmessig optimering av trasé og sidevalg for ny gang og sykkelvei er det viktig å studere
prosjektområdet godt. Dette inkluderer for eksempel eksisterende bebyggelse, terrengforhold,
vegetasjon og så videre.  I dette kapittel er det gitt en kort beskrivelse av hovedfaktorene som påvirker
trasevalget for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 1406.

Figur 1 Planområdet.

2.1 Terrenganalyse
Høydeforhold, dvs. høyder og skråninger i eksisterende terreng i området har stor innvirkning for valg
av trasé for ny gang og sykkelvei. En trasé som går gjennom et område som er veldig bratt, forårsaker
mer forstyrrelser og terrenginngrep enn vei som går gjennom et slakere terreng. Ved å velge riktig
plassering for veien i plan er det mulig å minimere risiko for dårlige funksjoner som blindhøyder der
en ikke har oversikt over møtende trafikk og store veiskråninger med tilhørende innvirkning på
terrenget samt beboere. Hensiktsmessig plassering vil øke trafikksikkerhet og fremkommelighet både
for kjørende og myke trafikanter.

Figur 2 Analyse av høyder i prosjekteringsområdet.

Figur 3 Fargepallett for figur 1 og figur 4-7. Høyder 70 – 150 m over havnivå.

Fjellstrand
skole

Kirkekrysset
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Figur 4 Høydeanalyse Fjellveien. Synsretning mot øst.

Figur 5 Høydeanalyse Kirkeveien. Synsretning mot øst.
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Figur 6 Høydeanalyse Kirkeveien. Synsretning mot øst.

Figur 7 Høydeanalyse Kirkeveien. Kirkekrysset kan ses på bildet hvor det er grønn og blå farge.
Synsretning mot øst.

Som man ser på bildene ovenfor er landskapet nord for Fv. 1406 mye brattere enn sør for veien,
spesielt på de første 2,5 km. Dette betyr at en ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 på denne
strekningen vil medføre betydelig skjæringer. Etter ca. St. 2.500 flater terrenget ut slik at plassering
nord eller sør for Fv. 1406 vil ha liten betydning for omfanget av inngrep i terrenget.
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Fra Fjellstrand skole og østover og de første 400 meterne er Fjellveien bratt, med stigning på ~11% på
det bratteste. Etter dette er veiprofilet mye flatere (se figur 8).

Figur 8 Eksisterende lengdeprofil for Fjellveien/Kirkeveien fra Fjellstrand skole til Kirkekrysset.

2.2 Analyse av bebyggelse og brukere
De første 400 meterne fra Fjellstrand skole mot øst, er det villabebyggelse med hager på begge sider
av veien. Flere adkomster til eiendommene og høye støttemurer gjør terrenget utfordrende.  Etter
dette er bebyggelsen mer spredt og bolighusene ligger stort sett lengre fra veien, helt til området ved
Bjerklund/Baltsrudveien i den østre delen av prosjektområdet. Fra Bjerklund til Kirkekrysset lengst øst
i prosjektområdet er bebyggelsen relativet tett på nordsiden av Kirkeveien. Det er noe bebyggelse også
på sørsiden men mer spredt.

Figur 9 Eksisterende bebyggelse i prosjektområdet.

I de to skisseprosjektene som er en del av grunnlagsmaterialet for denne prosjekteringen, dvs.
· Fv. 105 Midtveien – Fjellstrand skole – i den vestre delen
· Fv. 105 Nystuen – Karlstad - i den østre delen

er det en diskusjon om sosial infrastruktur og antall brukere av ny gang- og sykkelveg. Denne diskusjon
og tall som kommer fram der er brukt i vurderingen av alternativer i dette notatet, men ikke videre
beskrevet i detalj. For nærmere informasjon henvises det til de to skisseprosjektrapportene.
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2.3 Vegetasjon, natur- og kulturvern
På figurene og i teksten nedenfor er skogs- og jordbruksområder, naturverdier, registrerte dyrearter
og registrerte kulturminner i området beskrevet. I kapittel 3, Gjennomgang av veistrekning, er de
lokaliteter som kan bli direkte berørt av gang- og sykkelveien nærmere beskrevet.

Figur 10 Skogs- og jordbruksområder, samt spesielle livsmiljøer, kartutsnitt fra Naturbase.

Figur 10 ovenfor viser skogsområder med bonitet vist i grønt, jo mørkere grønt, jo bedre bonitet.
Jordbruksareal er vist med gul farge. Det er vurdert slik at med stadig vekslende arealtype på begge
sider av Fv. 1406 vil arealtype/bonitet ha liten innvirkning på trasévalget og vil ikke bli vurdert videre.
Andre områder markerte med tykke fargede linjer er områder med spesielle livsmiljøer, slik som rik
bakkevegetasjon, liggende/stående død ved, gamle trær og eldre lauvsuksesjon. Disse livsmiljøene vil
ikke bli påvirket av gang- og sykkelveien og blir ikke vurdert videre.

Figur 11 Registrerte naturverdier, kartutsnitt fra Naturbase.

Figur 11 ovenfor viser  registrerte naturverdier i området. Viktige naturtyper er markert i grønt.
Arealene med heltrukken linje er vurdert som viktig verdi, mens de grønne arealene med stiplet
omkrets er vurdert som lokalt verdifulle. Brune sirkler er utvalgte naturtyper, i denne sammenheng
hule eiker og større trær. Rødt skravert område er Ekebo/Ekheim naturreservat som er en fredet
eikebestand (1959).
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Figur 12 Registrerte arter av nasjonal interesse, kartutsnitt fra Naturbase.

Figur 12 ovenfor viser registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Skraverte felt viser registrerte
områder med dvergspett, sanglerke, stær og en rekke andre fuglearter. Grå sirkler viser arter av særlig
stor forvaltningsmessig betydning, her er det mest gråtrost, stær, og insekter knyttet til skogen og
eiketrærne. Brune kors er arter av stor nasjonal forvaltningsmessig betydning, her er det særlig
storsalamander samt insekter og sopp knyttet til skogen.

Figur 13 Registrerte kulturminner, kartutsnitt fra Naturbase.

Figur 13 ovenfor viser registrerte kulturminner. Automatisk fredete kulturminner er vist som fiolette
polygon med rune-R. Ikke fredete kulturminner er vist som grønne polygon med rune-R. Rosa område
er områdefredning rundt et fredet kulturminne, Nesodden kirke og prestegård. SEFRAK-registrerte
bygninger er vist med henholdsvis rød (eldre enn 1850) og gul (yngre enn 1850) trekant.
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3 Gjennomgang av veistrekningen
Vegstrekningen fra Fjellstrand skole til Kirkekrysset, med mulig gang- og sykkelvei på enten nord- eller
sørsiden av Fv. 1406, er modellert grovt for å forstå hvilken effekt de ulike alternativene har på
nærliggende områder og miljø. Med modeller kan man så se på innvirkning på terreng, bygninger,
vegetasjon etc. og evaluere dette sammen med punktsky og terrengmodell.  Bildene nedenfor viser
eksempler på hvordan alternativer er vurdert ved bruk av veimodell og punktsky.

Figur 14 Ny gang- og sykkelvei med punktsky. Synsretning mot vest.

Figur 15 Ny gang- og sykkelvei med punktsky. Synsretning mot øst.

Ny gang- og sykkelvei

Skråninger vises
med „gul“ farge

Kirkeveien
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Figur 16 Ny gang- og sykkelvei med punktsky. Synsretning mot øst. Skjæringsskråning vises på bildet.

Figur 17 Punktsky, Kirkekrysset. Punktsky brukes for å optimere hvordan ny gang og sykkelvei kobles til
eksisterende stisystem.

Veistrekningen har blitt delt opp i segmenter og hvert segment har blitt vurdert mot hovedkriteriene
som er nevnt i innledningen til dette notatet:

Jordskjæringsskråning



GANG- OG SYKKELVEG, FJELLVEIEN-KIRKEVEIEN FS-095-03
11/40

· Trafikksikkerhet: Her er det først og fremst kryssing av større veier og start-/sluttpunkt for
gående/syklende (lokalisering av bebyggelse) som spiller inn. Eventuelle kryssinger av Fv. 1406
vurderes for strekningen som helhet i kapittel 4.

· Berøringsgrad (eiendommer, verneområder, vegetasjon etc.): Kun registrerte bygninger med
tilhørende adkomst som kan bli direkte berørt blir vurdert som viktige. Små uthus/skur er
nevnt, men er mindre viktige. Naturtyper, dyreliv mm som er vist i kapittel 2.3 omtales og
vurderes.

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Det er først og fremst behovet for større skjæringer
med eventuell sprengning, samt større fyllinger som omtales og vurderes her.

· Flomvei/Overvannshåndtering: Det er først og fremst direkte innvirkning på eksisterende
bekkefar som omtales og vurderes. Overvannshåndtering på selve gang- og sykkelveien er
vurdert å være nokså lik for alle alternativer.

· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): Dette er først og fremst kostnader til riving/flytting av
bygninger, terrenginngrep og erverv.

Som startpunkt i profil nummereringen er det valgt å bruke enden av fullbredde fortau ca. 70 m øst
for hente- og bringesløyfen ved Fjellstrand skole. Figuren nedenfor viser profil nummerering på
strekningen som er brukt i beskrivelsen nedenfor.

Figur 18 Profilnummer på strekningen.
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3.1 Strekning St. -50 til St. 350
Denne strekningen går gjennom et boligområde med eneboliger og rekkehus. På sørsiden av Fv. 1406
går et eksisterende fortau, som til å begynne har full bredde og som ved St. 0 går over i et fortau med
ca. 1,5 m bredde til ca. St. 150 der fortauet slutter. På nordsiden av Fv. 1406 er det fortau ca. 40 m
østover fra krysset med Urianstadveien. Det er regnet med at det vil benyttes fortau i starten som vil
gå over i en separat gang- og sykkelvei i den østre delen av strekningen.

Figur 19 Flyfoto over området for strekning St.-50 til St. 350. Kartutsnitt fra Follokart.

Fjellveien mot øst ved St. -30 – St. 0 Fjellveien mot øst ved St. 50

Fjellveien ved Urianstadveien Fjellveien ved St. 200
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Fjellveien ved St. 300 Fjellveien ved St. 350

Figur 20 Bilder langs strekning St.-50 til St. 350, fra Google maps.

Plassering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 har blitt vurdert opp mot plassering på
sørsiden på denne strekningen.

· Trafikksikkerhet : En plassering på nordsiden av Fv. 1406 vil kreve kryssing av Urianstadveien.
Det er ingen merkede busstopp langs strekningen men opphengt rutetabell ved Fjellveien 82
tyder på at det der er busstopp, uten at det er busslomme. På denne strekningen er
hoveddelen av bebyggelsen på nordsiden av Fv. 1406.

· Berøringsgrad
o Adkomst, bygninger mm: Plassering på nordsiden vil ha innvirkning på adkomst til

Fjellveien 56, garasje/uthus på Fjellveien 58 (se figur nedenfor), parkeringsplass foran
og adkomst til garasjer på Fjellveien 80 og 82

Figur 21 Parkering og garasje/anneks som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

Figur 22 Parkering som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-29/80 (Fjellveien 58)

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-29/723 (Fjellveien 82)
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o Verneområder, kulturminner, vegetasjon etc.: Området nordover langs
Urianstadveien er registrert som område med arter av særlig stor
forvaltningsinteresse med observert dvergspett. I og med at det i dag er fortau på
nordsiden på denne strekningen regnes det med at plassering av trasé på nordsiden
ikke ha innvirkning på området. Det er ellers ingen andre naturverdier eller
kulturminner som berøres direkte av de to traséalternativene.

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Trasé på nordsiden av Fv. 1406 vil kreve betydelig
inngrep (sprengning) på tomten til Fjellveien 58. Trasé på sørsiden vil kreve mindre inngrep.
Ved St. 300-350 må det sprenges ut for traséen uansett på hvilke side den ligger.

· Flomvei/Overvannshåndtering: Det er ingen bekker som vil ha innvirkning på trasévalget.
· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): I tillegg til merkostnader ved sprengning på nordsiden vil

det bli ekstrakostnader i forbindelse med garasjer og adkomster. Det er ikke regnet med større
forskjell på ervervskostnader for de to traséalternativene.

En helhetsvurdering av traséalternativene på denne strekningen tilsier at en plassering på sørsiden av
Fv. 1406 er å foretrekke.

3.2 Strekning St. 350 til St. 800
Strekningen går gjennom spredt bebyggelse med noe jordbruks- og skogområder.

Figur 23 Flyfoto over området for strekning St. 350 til St. 800. Kartutsnitt fra Follokart.

Fjellveien St. 400 Fjellveien 101, SEFRAK registrert garasje/anneks
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Fjellveien St. 500 Fjellveien St. 570

Kryss Fjellveien/Midtveien Kirkeveien St. 700
Figur 24 Bilder langs strekning St.350 til St. 800, fra Google maps.

Plassering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 har blitt vurdert opp mot plassering på
sørsiden på denne strekningen.

· Trafikksikkerhet : En plassering på sørsiden av Fv. 1406 vil kreve kryssing av Midtveien. Det er
merket busstopp (busslomme) ved krysset Kirkeveien/Midtveien på sørsiden av Kirkeveien.
Bebyggelsen er noenlunde jevnt fordelt på nord- og sørsiden av Fv. 1406 på denne strekningen,
men en gang- og sykkelvei på denne strekningen vil kunne bli brukt av et betydelig antall
boliger langs Midtveien.

· Berøringsgrad
o Adkomst, bygninger mm: Ved Fjellveien 101 ligger en eldre bygning registrert i det

landsomfattende SEFRAK-registeret tett inntil (ca. 3 m) fylkesveien på sørsiden.

Type: 182 - Garasjeuth. anneks til fritidb
Merket SEFRAK
Eiendom: 3023-29/15 (Fjellveien 101)

Det er ikke mulig å bevare dette huset uten å
flytte det, ha fortau forbi bygningen eller flytte
ny gang- og sykkelvei til nordsiden av Fv. 1406.
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Figur 25 SEFRAK registrert bygning som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på sørsiden av Fv. 1406

o Verneområder, kulturminner, vegetasjon etc.: På gården Fagerli er det registrert hule
eiker og en bygning er SEFRAK registrert. Disse vil ikke bli påvirket av trasé for gang-
og sykkelvei.

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Terrenget skråner generelt fra nord mot sør. En trasé
på nordsiden av Fv. 1406 vil derfor generelt kreve noe skjæring mens trasé på sørsiden vil
generelt kreve noe fylling. På nordsiden ses berg i dagen på noen steder, så en del sprengning
må påregnes.

· Flomvei/Overvannshåndtering: Bekken i daldraget langs Fv. 1406 ligger sør for veien. Ved
krysset med Midtveien ligger bekken i en nesten 100 m lang Ø1000 rørkulvert som må
forlenges/endres dersom gang- og sykkelveien legges på sørsiden av Fv. 1406.

· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): Hovedpunkter her er noe sprengning på nordsiden av Fv.
1406, SEFRAK registrert garasje/anneks, og arbeid med kryssløsning og forlenging av kulvert i
krysset med Midtveien. Det er ikke regnet med større forskjell på ervervskostnader for de to
traséalternativene.

En helhetsvurdering av traséalternativene på denne strekningen tilsier at en plassering på nordsiden
av Fv. 1406 er å foretrekke.

3.3 Strekning St. 800 til St. 1.700
Strekningen St. 800 til St. 1.450 går gjennom spredt bebyggelse med noe jordbruk. På den østre delen
av strekningen er det skogsområde.

Figur 26 Flyfoto over området for strekning St. 800 til St. 1.700. Kartutsnitt fra Follokart.
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Kirkeveien St. 850 Kirkeveien St. 1.000

Kirkeveien St. 1.100 Kirkeveien St. 1.200

Kirkeveien St. 1.250 Kirkeveien St. 1.350

Kirkeveien St. 1.500 Kirkeveien St. 1.650

Figur 27 Bilder langs strekning St.800 til St. 1.700, fra Google maps.

Plassering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 har blitt vurdert opp mot plassering på
sørsiden på denne strekningen.

· Trafikksikkerhet : Det er ingen merkede busstopp på denne strekningen, men opphengt
rutetabell ved Fjell gård tyder på at det der er busstopp, uten at det er busslomme.
Bebyggelsen er noenlunde jevnt fordelt på nord- og sørsiden av Fv. 1406 på denne strekningen
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· Berøringsgrad:
o Adkomst, bygninger mm: På Kirkeveien 301 ligger adkomstvei og garasje nokså tett

opp til Fv. 1406. Dersom gang- og sykkelveien legges på nordsiden av Fv. 1406 vil man
måtte endre adkomst eller bygge støttemur. På Kirkeveien 275 ligger også garasje
nokså tett opp til Fv. 1406. Dersom gang- og sykkelveien legges på nordsiden av Fv.
1406 vil det trolig bli nødvendig å bygge støttemur.

Figur 28 Adkomst og garasje/anneks som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

Figur 29 Garasje/anneks som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-29/772 (Kirkeveien 301)

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-29/58 (Kirkeveien 275)
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o Verneområder, kulturminner, vegetasjon etc.: På gården Fjell er det registrert store
gamle trær og hovedbygningen er SEFRAK registrert. Også på Kirkerud er det SEFRAK
registrerte bygninger. Ingen av disse forekomstene vil bli påvirket av trasé for gang- og
sykkelvei.

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Terrenget skråner generelt fra nord mot sør. En trasé
på nordsiden av Fv. 1406 vil derfor generelt kreve noe skjæring mens trasé på sørsiden vil
generelt kreve noe fylling. Ved Fjell gård og Kirkerud er det det bergskråninger hvor en gang-
og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 vil kreve sprengning.

· Flomvei/Overvannshåndtering: Bekken i daldraget langs Fv. 1406 ligger sør for veien. Den
ligger såpass langt fra veien at den kun på en kort strekning ved St. 1.430 vil påvirkes av en
gang- og sykkelvei.

· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): Hovedpunkter her er noe sprengning på nordsiden av Fv.
1406 og garasje/anneks og arbeid med kryssløsning og forlenging av kulvert i krysset med
Midtveien. Det er ikke regnet med større forskjell på ervervskostnader for de to
traséalternativene.

En helhetsvurdering av traséalternativene på denne strekningen tilsier at en plassering på sørsiden av
Fv. 1406 er å foretrekke.

3.4 Strekning St. 1.700 til St. 2.600
Strekningen går stort sett gjennom et skogområde.

Figur 30 Flyfoto over området for strekning St. 1.700 til St. 2.600. Kartutsnitt fra Follokart.
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Kirkeveien St. 1.800 Kirkeveien St. 1.930

Kirkeveien St. 2.100 Kirkeveien St. 2.350

Kirkeveien St. 2.400 Kirkeveien St. 2.500

Figur 31 Bilder langs strekning St.1.700 til St. 2.600 fra Google maps.

Plassering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 har blitt vurdert opp mot plassering på
sørsiden på denne strekningen.

· Trafikksikkerhet : Det er ingen merkede busstopp på denne strekningen, men opphengte
rutetabeller ved Vestre Myra gård og Østre Myra gård tyder på at det der er busstopp, uten at
det er busslommer. Med unntak av Løkke gård er det kun bebyggelse på sørsiden av Fv. 1406
på denne strekningen.

· Berøringsgrad
o Adkomst, bygninger mm: På Kirkeveien 173 står det en gammel silo nokså tett opp til

Fv. 1406. Dersom gang- og sykkelveien legges på nordsiden av Fv. 1406 vil man måtte
rive eller flytte denne.
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Figur 32 Gammel silo som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

o Verneområder, kulturminner, vegetasjon etc.: På gården Vestre Myra er
hovedbygningen SEFRAK registrert. Den vil ikke bli påvirket av trasé for gang- og
sykkelvei.

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Ved det gamle steinbruddet (St. 2500) er det en bratt
bergskråning hvor en gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 vil kreve betydelig
sprengning.

· Flomvei/Overvannshåndtering: Fra St. 1.700 til St. 2.300 ligger bekken i daldraget langs Fv.
1406 nord for veien. Bekken ligger på deler av strekningen så nærme veien at den må flyttes.
Ved adkomstveien til Løkke gård ligger bergskråningen så tett på at det må sprenges for
bekken eller den må legges i rør. Fra St. 2.300 og østover ligger bekken sør for veien. Bekken
ligger på deler av strekningen så nærme veien at den må flyttes. Ved det gamle steinbruddet
må det nok sprenges litt for bekkefaret eller det må legges i rør.

· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): Hovedpunkter her er noe sprengning på nordsiden av Fv.
1406 og flytting av bekkefar med tilhørende sprengning. Det er ikke regnet med større forskjell
på ervervskostnader for de to traséalternativene.

En helhetsvurdering av traséalternativene på denne strekningen tilsier at en plassering på sørsiden av
Fv. 1406 er å foretrekke.

3.5 Strekning St. 2.600 til St. 4.030
Strekningen går gjennom et område som hovedsakelig er boligområde, men også med noe jordbruk
og skog.

Type: 239 - Annen lagerbygning, er en
gammel silo for gammelt
steinbrudd/steinlager
Eiendom: 3023-10/46 (Kirkeveien 173)
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Figur 33 Flyfoto over området for strekning St. 2.600 til St. 4.030. Kartutsnitt fra Follokart.

Kirkeveien ved kryss med Baltsrudveien Kirkeveien ved Karlstad gård

Kirkeveien ved St. 3.000 Kirkeveien ved St. 3050

Kirkeveien ved St. 3.150 Kirkeveien ved St. 3.350
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Kirkeveien ved St. 3.550 Kirkeveien ved St. 3.650 (Søndre Løs)

Kirkeveien ved St. 3.800 Kirkeveien ved St. 3.900

Figur 34 Bilder langs strekning St. 2.600 til St. 4.030, fra Google maps.

Plassering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406 har blitt vurdert opp mot plassering på
sørsiden på denne strekningen.

· Trafikksikkerhet : Det er ingen merkede busstopp på denne strekningen, men opphengte
rutetabeller ved Baltsrudveien, Karlstad gård, Naverudveien, Bjerkerudveien og Søndre Løs
gård tyder på at det der er busstopp, uten at det er busslommer. Hoveddelen av bebyggelsen
på denne strekningen ligger på nordsiden av Fv. 1406. Både på nord- og sørsiden av Fv. 1406
er det felles adkomstveier som må krysses av en eventuell gang- og sykkelvei.

· Berøringsgrad
o Adkomst, bygninger mm: Langs denne strekningen er det en del bygninger som kan bli

direkte berørt av en ny gang- og sykkelvei:

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-10/67 (Kirkeveien 149)
Garasje er godkjent for riving og
igangsettingstillatelse gitt for ny garasje. Den
nye bygningen er planlagt lengre fra fylkesveien
enn den revne slik at garasjen vil ikke bli direkte
berørt.
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Figur 35 Adkomst og trapp som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på sørsiden av Fv. 1406

Figur 36 Garasje/uthus som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på sørsiden av Fv. 1406

Type: 111 - Enebolig
Eiendom: 3023-10/95 (Kirkeveien 144)
Nyanlagt trapp og adkomst til bolig må endres
dersom gang- og sykkelveien legges på sørsida
av Fv. 1406.

Type: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig
Eiendom: 3023-10/54 (Kirkeveien 118)
Uthus ligger kun ca. 3 m fra nåværende
asfaltkant. Uthus (og port-tak/gjerde) må rives
eller flyttes, eller det må anlegges fortau forbi,
dersom ny gang- og sykkelvei legges på sørsiden
av Fv. 1406.

Type: 182 - Garasjeuth. anneks til fritidb
Eiendom: 3023-10/43 (Kirkeveien 103)
Uthus ligger ca. 8 m fra nåværende asfaltkant og
vil troligvis ikke bli direkte berørt dersom gang-
og sykkelveien legges på nordsiden av Fv. 1406.
Nåværende adkomst må endres.
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Figur 37 Adkomst og uthus som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

Figur 38 Uthus som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

På kartet er det på denne strekningen vist noen strukturer som ikke er registrerte bygninger, men som
kan bli berørt av en eventuell gang- og sykkelvei.

Figur 39 Struktur som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på sørsiden av Fv. 1406

Type: 182 - Garasjeuth. anneks til fritidb
Eiendom: 3023-10/21 (Kirkeveien 67)
Uthus ligger ca. 4 m fra nåværende asfaltkant og
må trolig rives eller flyttes, eller det må anlegges
fortau forbi, dersom gang- og sykkelveien legges
på nordsiden av Fv. 1406.

Eiendom: 3023-10/139 (Kirkeveien 30)
Denne strukturen ligger ca. 6,5 m fra nåværende
asfaltkant og må trolig rives eller flyttes dersom
gang- og sykkelveien legges på sørsiden av Fv.
1406. Den kan muligens beholdes, med bygging
av mur eller redusere avstand mellom vei og
gang- og sykkelveg på en kort strekning.
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Figur 40 Struktur som vil påvirkes av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv. 1406

o Verneområder, kulturminner, vegetasjon etc.:
§ På gårdene Karlstad, Kirkeveien 93/95, Holt, Østre Løs og Søndre Løs er noen

av bygningene SEFRAK registrerte. Ingen av disse vil bli direkte påvirket av
trasé for gang- og sykkelvei.

§ Helt øst, ved Kirkekrysset og Kiwi, vil en trasé for gang- og sykkelvei så vidt gå
i kanten av automatisk fredet område for Nesodden Kirke og prestegård, se
det rosa fargede området på Figur 42 nedenfor.

§ På strekningen er det registrert en del automatisk fredete kulturminner, vist
som fiolette polygon med rune-R og ikke fredete kulturminner, vist som
grønne polygon med rune-R, se Figur 13 ovenfor. Ingen av disse vil bli direkte
berørt av trasé for gang- og sykkelvei. Området innehar potensiale for funn av
automatisk fredete kulturminner knyttet til bosetning og dyrking både i
utmark og dyrka mark.

§ I den østre delen av trasé for gang- og sykkelvei er det områderegistrering av
arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse både nord og sør for
Kirkeveien, se de grå skraverte feltene med svarte grenser på Figur 42
nedenfor. Dette er registrerte områder med dvergspett, heipipelerke,
sanglerke, stær, hønsehauk, taksvale, sivspurv, gråtrost og geithams.

§ I den østre delen av trasé for gang- og sykkelvei er det viktige naturtyper som
er markert i grønt på Figur 42 nedenfor. Arealene med heltrukken grenselinje
er vurdert som viktig verdi, i dette tilfellet er det rik edelløvskog. De grønne
arealene med stiplet omkrets er vurdert som lokalt verdifulle, i dette tilfellet
store gamle trær på Østre Løs gård.

§ Brune sirkler på Figur 42 nedenfor er utvalgte naturtyper. De som kan bli
påvirket av ny gang- og sykkelvei er tre enkeltstående hule eiker tett inntil
eksisterende fylkesveg. Disse er nærmere beskrevet i skisseprosjekt gang- og
sykkelvei på strekningen Nystuen-Karlstad, utarbeidet av Statens Vegvesen i
2016.

Eiendom: 3023-10/57 (Kirkeveien 15)
Denne strukturen ligger ca. 6,5 m fra nåværende
asfaltkant og må trolig rives eller flyttes dersom
gang- og sykkelveien legges på sørsiden av Fv.
1406. Den kan muligens beholdes, med bygging
av mur eller redusere avstand mellom vei og
gang- og sykkelveg på en kort strekning. Det skal
her tas fram at dette ser ut til å være en lav
struktur.
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Figur 41 Tre hule eiker, samt verdifull eikeskog

§ Rødt skravert område på Figur 42 nedenfor er Ekebo/Ekheim naturreservat
som er en fredet eikebestand (1959).

Figur 42 Naturforhold og kulturminner ved den østre ende av trasé for gang- og sykkelvei

· Terrengforhold (lengdefall, skråninger): Langs denne strekningen av Fv. 1406 er terrenget
relativt flatt på begge sider av veien. Det er vurdert å være liten forskjell på omfanget av
terrenginngrep  for trasé på nord- og sørsiden av Fv. 1406.

· Flomvei/Overvannshåndtering: På deler av strekningen går det bekkefar parallelt med
fylkesveien på sørsiden. På enkelt steder er bekkefaret så nært fylkesveien at det må flyttes
eller legges i rør dersom gang- og sykkelveien legges på sørsiden av Fv. 1406.

· Økonomi (inkl. drift og vedlikehold): Hovedpunkter her er kostnader knyttet til riving/flytting
av bygninger og flytting av bekkefar med mulig tilhørende sprengning. Det er ikke regnet med
større forskjell på ervervskostnader for de to traséalternativene.
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En helhetsvurdering av traséalternativene på denne strekningen tilsier at en plassering på nordsiden
av Fv. 1406 er å foretrekke.

4 Alternativer
Det er vurdert tre ulike alternative trasévalg for hele strekningen:

1. Begynne på sørsiden av Fv. 1406 ved Fjellstrand skole, krysse Fv. 1406 ved ca. St. 320, og
fortsette på nordsiden til eksisterende gangvei ved ca. St. 4.035. Utgangspunktet for valg av
dette alternativet er trafikksikkerhet.

2. Begynne på sørsiden av Fv. 1406 ved Fjellstrand skole og fortsette på sørsiden av Fv. 1406 til
ca. St. 2.680, krysse over Fv. 1406, og fortsette på nordsiden til eksisterende gang ved ca. St.
4.035. Utgangspunktet for valg av dette alternativet er trafikksikkerhet og minimering av
terrenginngrep.

3. Begynne på sørsiden av Fv. 1406 ved Fjellstrand skole, krysse Fv. 1406 ved ca. St. 320, krysse
over til nordsiden og bli der til ca. St. 800, krysse over til sørsiden og bli der til ca. st. 2.680,
krysse over til nordsiden og bli der til ca. St. 3.010, krysse over til sørsiden og bli der til krysset
ved Fv. 156 hvor det blir en ny kryssing over til nordsiden. Utgangspunktet for valg av dette
alternativet er å unngå innvirkning på bygninger og naturmiljø så mye som mulig.

4.1 Alternativ 1
Utgangspunkt: Trafikksikkerhet - Minimere kryssinger over fylkesvei
Beskrivelse av trase:

· Begynne på sørsiden av Fv. 1406 ved Fjellstrand skole, til ca. St. 320
· Krysse over til nordsiden av Fv. 1406 og bli der hele veien til eksisterende gangvei ved ca. St.

4.035.

Figur 43 Alternativ 1 – Oversiktskart.
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Figur 44 Alternativ 1 – Oversiktskart over den vestre delen av området.

Figur 45 Alternativ 1 – Oversiktskart over den østre delen av området
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Fordeler
· Trafikksikkerhet: Kun en kryssing over veien. I den østre delen ligger gang- og sykkelveien på

den siden hvor det er mest bebyggelse.
· Mulig å holde 3 m avstand mellom GS-vei og kjørevei for største delen av strekningen, kun

mindre avstand ved kobling til eksisterende stisystem i vest og øst.
· Ingen bolighus påvirkes direkte.

Ulemper
· Store fjellskjæringer på noen steder på nordsiden.
· Konflikt med verdifull lauvskog og Ekebo/Ekheim naturreservat med fredet eikebestand og tre

hule eiker på strekningen ca. St. 3.900-4.000.
· Fem tilfeller av garasjer/uthus/silo som er i konflikt med den nye gang- og sykkelveien, alle på

nordsiden av Fv. 1406:
o Adkomst og garasje ved Kirkeveien 301, se kapittel 3.4 ovenfor
o Garasje ved Kirkeveien 275, se kapittel 3.4 ovenfor
o Gammel silo ved Kirkeveien 173, se kapittel 3.4 ovenfor
o Uthus ved Kirkeveien 67, se kapittel 3.5 ovenfor
o Struktur på Kirkeveien 15, se kapittel 3.5 ovenfor
o Mulige løsninger:

§ Fjerne/flytte bygninger/installasjoner
§ Redusere avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei
§ Redusere bredden på ny gang- og sykkelvei på den delen av strekningen

· Bekker langs med den nye gang- og sykkelveien:
o Ved st. 1.720-2310; ligger en bekk langs og nokså tett inntil gang- og sykkelveien, se

kapittel 3.4 ovenfor. Bekken ser ut til å ha liten vannføring helt vest og noe mer lenger
øst på strekningen.

o Løsning: Flytte bekken hvor mulig utenfor ny gang- og sykkelvei eller legge bekken i
rør med tilhørende terrenginngrep.

4.2 Alternativ  2
Utgangspunkt: Minimere kryssinger over vei og terrenginngrep
Beskrivelse av trasé:

· Begynne på sørsiden av Fv. 1406 ved Fjellstrand skole, og fortsette på sørsiden av fylkesveien
til ca. St. 2.680

· Krysse over til nordsiden og ligge på nordsiden hele veien til eksisterende gangvei ved ca. St.
4.035.
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Figur 46 Alternativ 2 – Oversiktskart

Figur 47 Alternativ 2 – Oversiktskart over den vestre delen av området.
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Figur 48 Alternativ 2 – Oversiktskart over den østre delen av området

Fordeler
· Trafikksikkerhet: Kun en kryssing over veien. I den østre delen ligger gang- og sykkelveien på

den siden hvor det er mest bebyggelse.
· Mulig å holde 3 m avstand mellom gang- og sykkelvei og kjørevei for største delen av

strekningen, kun mindre avstand ved kobling til eksisterende stisystem i vest og øst.
· Ingen bolighus påvirkes.
· Terrenginngrep og skråninger minimeres.

Ulemper
· Muligens større jord-/fjellskjæringer på 2-3 steder på sørsiden
· Konflikt med verdifull lauvskog og Ekebo/Ekheim naturreservat med fredet eikebestand og tre

hule eiker på strekningen ca. St. 3.900-4.000.
· Garasjer/uthus er i konflikt med ny gang- og sykkelvei på tre steder

o Et hus merket SEFRAK i Fjellveien 101, se kapittel 3.2 ovenfor.
o Uthus ved Kirkeveien 67, se kapittel 3.5 ovenfor
o Struktur på Kirkeveien 15, se kapittel 3.5 ovenfor
o Mulige løsninger:

§ Fjerne/flytte bygninger/installasjoner
§ Redusere avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei
§ Redusere bredden på ny gang- og sykkelvei på den delen av strekningen

· Bekker langs med den nye gang- og sykkelveien:
o Ved krysset med Midtveien ligger bekken i en nesten 100 m lang Ø1000 rørkulvert som

må forlenges/endres.
o Ved st. 2.320-2310; ligger en bekk langs og nokså tett inntil gang- og sykkelveien, se

kapittel 3.4 ovenfor.
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o Løsning: Flytte bekken hvor mulig utenfor ny gang- og sykkelvei eller legge bekken i
rør, med tilhørende terrenginngrep.

4.3 Alternativ 3
Utgangspunkt: Bevare bebyggelse og naturtyper - Krysse over når bygninger og naturtyper påvirkes
direkte.
Beskrivelse av trase:

· Begynne på sørsiden og bli der til St. 320 (strekning ca. St. 0-320).
· Krysse over til nordsiden og bli der til ca. St. 800 (strekning ca. St. 320-800).
· Krysse over til sørsiden og bli der til ca. st. 2.680 (strekning ca. St. 800-2.680).
· Krysse over til nordsiden og bli der til ca. St. 3.010 (strekning ca. St. 2.680-3.010).
· Krysse over til sørsiden og bli der til krysset ved Fv. 156 hvor det blir en ny kryssing (strekning

ca. St. 3.010-4.050).

Figur 49 Alternativ 3 - Oversiktskart



GANG- OG SYKKELVEG, FJELLVEIEN-KIRKEVEIEN FS-095-03
34/40

Figur 50 Alternativ 3 – Oversiktskart over den vestre delen av området.

Figur 51 Alternativ 3 – Oversiktskart over den østre delen av området
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Fordeler
· Kun ett uthus (temporær konstruksjon) på strekningen påvirkes, i Kirkeveien 30, kan trolig

enkelt flyttes.
· Konflikt med Ekebo/Ekheim naturreservat med fredet eikebestand og tre hule eiker på

strekningen ca. St. 3.900-4.000 reduseres til et minimum.
· Mulig å holde 3 m avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei på største delen av

strekningen

Ulemper
· Trafikksikkerhet: Gang- og sykkelveien krysser eksisterende vei fem ganger – negativt i forhold

til trafikksikkerheten. I den østre en delen ligger gang- og sykkelveien for en stor del ikke på
den siden hvor det er mest bebyggelse.

· Selv om konflikt med naturreservatet og de hule eikene reduseres, vil gang- og sykkelveien
likevel påvirke område med verdifull lauvskog.

· Store jordskjæringer på noen steder, spesielt hvor ny gang- og sykkelvei ligger på nordsiden.
· Bekker langs med den nye gang- og sykkelveien:

o Ved st. 2.320-2310; ligger en bekk langs og nokså tett inntil gang- og sykkelveien, se
kapittel 3.4 ovenfor.

o Ved st. 3.000-3.400; ligger en bekk langs og nokså tett inntil gang- og sykkelveien, se
kapittel 3.5 ovenfor.

o Løsning: Flytte bekken hvor mulig utenfor ny gang- og sykkelvei eller legge bekken i
rør, med tilhørende terrenginngrep.

5 Vurdering av alternativer
I dette kapitlet er det utført en vurdering og sammenligning av alternativer basert på analysen.

Tabell 1 Sammendragstabell

Konflikt Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Bolighus 0 0 0
Garasjer/hus 2 1 0
Mindre uthus/annet 3 2 1
Skjæring, ca.* 24.000 m3 10.500 m3 14.500 m3
Fylling, ca.* 3.000 m3 6.500 m3 4.500 m3
Bekk 305 m 350 m 350 m
Høyspentledning 100 m 120 m 120 m
Kryssing av vei 1 1 5

* Grovt beregnet
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Tabell 2 Vurdering av alternativer

Kriterier Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Trafikksikkerhet + + -
Berøringsgrad

Bygninger - 0 +
Eiendommer/ervervet areal 0 0 0

Vegetasjon og vern - - 0
Terrengforhold - + 0
Flomvei/Overvann + 0 0
Økonomi - + 0
TOTAL** -2 2 0

** Kun talt aritmetisk uten å vurdere viktigheten av hvert kriterium

+: Alternativ har fordeler sammenlignet med andre alternativer
0: Alternativ har lignende effekt som andre alternativer
-: Alternativ har ulemper sammenlignet med andre alternativer

Utforming av kryssinger:
Det antas på dette tidspunkt å bruke opphøyd gangfelt (kan prosjekteres med eller uten busstopp):

Figur 52 Mulig utforming av kryssinger. Opphøyd gangfelt.

Et annet alternativ er undergang for myke trafikanter for økt trafikksikkerhet.
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Figur 53 Mulig utforming av kryssinger. Undergang.

6 Anbefalt løsning
Det anbefales at alternativ 2 blir utgangspunkt for prosjektering av ny gang og sykkelveg langs
Kirkeveien. I utgangspunktet anbefaler prosjektgruppen en gang- og sykkelveg på sørsiden fra start av
prosjekteringsområdet i vest, fra Fjellveien og til stasjon ca. 2750 m (Bjerklund). Etter det anbefales å
flytte ny gang- og sykkelveg over til nordsiden med kobling til eksisterende sti som ligger på nordsiden
nær Kirkekrysset.
Løsningen sikrer god trafikksikkerhet og moderate terrenginngrep sammenlignet med andre
alternativer. Det anbefales imidlertid at det undersøkes om antall adkomstveier til bygninger som
krysser ny gang- og sykkelveg kan reduseres.  Det kan gjøres ved å kombinere adkomstveier der det er
mulig.
Gang- og sykkelveien ligger stort sett på den siden hvor det er mest bebyggelse. Der hvor det er tett
bebyggelse på motsatt side av kjøreveien fra gang- og sykkelstien kan man vurdere å legge et fortau
eller en smalere «samlesti» som fanger opp denne bebyggelsen, kombinert med fotgjengerovergang.
Ny gang- og sykkelveg vil påvirke et hus/uthus som er SEFRAK registrert. Uthuset ligger ca. 3 meter fra
eksisterende veg og det er vanskelig å forsere dette, selv om bredde på gang- og sykkelvegen
reduseres. Det kan vurderes om huset kan flyttes, det kan gjøres i forbindelse med reguleringen og i
samråd med grunneier.
Løsningen vil også påvirke bekker og kulverter som må enten flyttes og/eller kulverter forlenges.
Løsningen vil inkludere et permanent erverv på ca. 32.800 m². Dette inkluderer selve gang- og
sykkelvegen som er 3,5 m bred, med skuldrer, og eventuelle skråninger. Prosjekteringen av gang- og
sykkelveien pågår og areal for erverv vil sannsynlig endres noe underveis.
I tillegg er det behov for midlertidig beslaglagt areal og riggområde i byggeperioden.
Løsningen harmonerer godt med de to skisseprosjektene på strekningene Midtveien-Fjellstrand skole
og Nystuen-Karlstad som Statens Vegvesen utarbeidet i 2016.
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Figur 54 Kryssingssted hvor ny gang- og sykkelveg flyttes fra sørsiden til nordsiden av Kirkeveien.

Figur 55 Kryssingssted. Her kan en løsning med opphøyd gangfelt og busstopp utformes på en sikker
måte. Siktlinjer er bra.
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Figur 56 Alternativ 2 sikrer moderate terrenginngrep, men både fyllings- og skjæringsskråninger vil bli
betydelige på noen deler av strekningen.

Skjæring
Fylling

Ny gang- og sykkelveg
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7 Bilag – Tegninger av anbefalt alternativ

1. C-tegninger C01-C07
2. U-tegninger U01-U21


