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Plan- og miljøutvalgets behandling 16.04.2018: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 16.04.2018: 
Forslag til detaljplan for «Gang- og sykkelvei langs Hobølveien» legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn må det gjøres følgende endringer i 
planforslaget: 
 

 Det må utarbeides en matjordplan. Matjordplanen skal avklare om det skal 
gjennomføres kompensasjonstiltak, målsettingene for dette og 
kompensasjonsform.  

 
Plankart 

 Justeres slik at planen samsvarer med gjeldende reguleringsplan for «Gamle 
Hobølvei 20, 21 og 23». 
 

 Trasé for gang- og sykkelveien videreføres noe opp langs regulert kjørevei i 
Gamle Hobølvei. 
 

 Trasé for gang- og sykkelveien videreføres et stykke mot Osloveien forbi krysset 
Vålerveien x Hobølveien. Trasé for gang- og sykkelvei langs Vålerveien 
videreføres på samme måte på andre siden av Hobølveien, slik at overgangen 
mellom de to gang- og sykkelveiene blir flyttet ut av bilkrysset. 
 

 Frisiktlinjer og evt. frisiktsoner må avmerkes i kryss der det mangler. 
 

Teknisk plan 
 

 Teknisk plan oppdateres i henhold til nytt plankart. 
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Bestemmelser 

 Bestemmelser forenkles til kommunens mal. 
 

 Det legges til følgende rekkefølgebestemmelser: 
o «Før igangsettingstillatelse gis for grunnarbeider, skal matjorda ivaretas i 

henhold til matjordplanen datert xx.xx.xx. Kvittering for mottatt matjord 
skal fremvises byggesaksavdelingen.» 

o «Før det gis ferdigattest for tiltaket, skal stedegen vegetasjon være 
etablert innenfor hensynssonen til bekken og midlertidige riggområder skal 
være tilbakeført til opprinnelig tilstand.» 

 
 Punkt «1.4 Håndtering av matjord» endres til:  

o «Matjordlaget skal flyttes og gjenbrukes på jordbruksarealer i aktiv drift 
eller ved nydyrking. Matjordplan skal følges som metode for 
gjennomføring av flyttingen. Landbrukskontoret skal varsles og godkjenne 
flyttingen. Det skal meldes fra ved oppstart av flytting og ved gjennomført 
flytting.» 

 
 I punkt «3.2 Angitt hensynssone for bevaring naturmiljø» 

o Krav til miljøoppfølgingsprogram fjernes, men de avbøtende tiltakene blir 
stående. 

 
Planbeskrivelse 

 Oppdateres med overnevnte endringer tatt i betraktning. 
 
 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 17.april 2018 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til detaljplan for «Gang- og sykkelvei langs Hobølveien» legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn må det gjøres følgende endringer i 
planforslaget: 
 

 Det må utarbeides en matjordplan. Matjordplanen skal avklare om det skal 
gjennomføres kompensasjonstiltak, målsettingene for dette og 
kompensasjonsform.  

 
Plankart 

 Justeres slik at planen samsvarer med gjeldende reguleringsplan for «Gamle 
Hobølvei 20, 21 og 23». 
 

 Trasé for gang- og sykkelveien videreføres noe opp langs regulert kjørevei i 
Gamle Hobølvei. 
 

 Trasé for gang- og sykkelveien videreføres et stykke mot Osloveien forbi krysset 
Vålerveien x Hobølveien. Trasé for gang- og sykkelvei langs Vålerveien 
videreføres på samme måte på andre siden av Hobølveien, slik at overgangen 
mellom de to gang- og sykkelveiene blir flyttet ut av bilkrysset. 
 

 Frisiktlinjer og evt. frisiktsoner må avmerkes i kryss der det mangler. 
 

Teknisk plan 
 

 Teknisk plan oppdateres i henhold til nytt plankart. 
 
Bestemmelser 

 Bestemmelser forenkles til kommunens mal. 
 

 Det legges til følgende rekkefølgebestemmelser: 
o «Før igangsettingstillatelse gis for grunnarbeider, skal matjorda ivaretas i 

henhold til matjordplanen datert xx.xx.xx. Kvittering for mottatt matjord 
skal fremvises byggesaksavdelingen.» 

o «Før det gis ferdigattest for tiltaket, skal stedegen vegetasjon være 
etablert innenfor hensynssonen til bekken og midlertidige riggområder skal 
være tilbakeført til opprinnelig tilstand.» 

 
 Punkt «1.4 Håndtering av matjord» endres til:  

o «Matjordlaget skal flyttes og gjenbrukes på jordbruksarealer i aktiv drift 
eller ved nydyrking. Matjordplan skal følges som metode for 
gjennomføring av flyttingen. Landbrukskontoret skal varsles og godkjenne 
flyttingen. Det skal meldes fra ved oppstart av flytting og ved gjennomført 
flytting.» 

 
 I punkt «3.2 Angitt hensynssone for bevaring naturmiljø» 
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o Krav til miljøoppfølgingsprogram fjernes, men de avbøtende tiltakene blir 
stående. 

 
Planbeskrivelse 

 Oppdateres med overnevnte endringer tatt i betraktning. 
 
 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Bestemmelser 
Vedlegg 2 - Plankart 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 4 - ROS-analyse 
Vedlegg 5 - Naturmangfoldrapport 
Vedlegg 6 - Geoteknisk rapport 
Vedlegg 7 - Forslagsstillers kommentarer til uttalelser 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
På vegne av RO-kommunalteknikk i Vestby kommune, fremmer COWI AS forslag til 
reguleringsplan for «Gang- og sykkelvei langs Hobølveien». Formålet med planen er å 
legge til rette for gang- og sykkelvei langs vestre del av Hobølveien, på gnr./bnr. 112/1, 
118/1 og 119/1. Planområdet ligger langs Hobølveien, sør for Hølen sentrum og rett 
nord for Såner kirke. I kommuneplanens arealdel 2014-2026 er det avsatt trasé for 
gang- og sykkelvei på vestsiden av Hobølveien, og planforslaget er således i tråd med 
overordnet plan.  
 
Traséen på Hobølveien fra Osloveien og opp til fylkesgrensa er vurdert som særlig 
trafikkfarlig for skoleelever. Kommunestyret vedtok 11.12.2017 «Prioriterte 
planoppgaver 2018 - 2021», og dette er en av reguleringsplanene som har fått prioritet 
1 for utarbeidelse i 2018 – 2019. 
 
I planforslaget er det vist at gang- og sykkelveien skal knytte seg til en privat vei i 
krysset Vålerveien x Hobølveien i sørvest og Gamle Hobølvei i nordøstre del av 
strekningen. Gang- og sykkelveien er i første omgang planlagt bygget forenklet, uten 
asfaltering og gatelys. Det skal likevel tilrettelegges for asfaltering og gatelys slik at 
dette kan utføres på et senere tidspunkt. 
 
Planområdet består av dyrka mark, skog og grøft med vegetasjon langs Hobølveien. 
Landbruks- og skogarealet strekker seg utenfor planområdet. Lengden på gang- og 
sykkelveien er ca. 650 meter. Den blir regulert med en bredde på 3 meter og vil ligge 
med en avstand til kjørevei med 3,5 m. Arealet mellom de to veiene er regulert til annen 
veigrunn. I tillegg er det satt av arealer til fylling og skjæringer på utsiden av gang- og 
sykkelveien. 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 30.3.17. Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort 
4.5.17 i Vestby avis, samt på Vestby kommunes hjemmesider. Det ble sendt varsel om 
oppstart i form av brev til grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Frist for å komme med merknader var satt til 28.6.17. Det kom 
inn 6 høringsuttalelser ved varsel om oppstart. Under følger en oppsummering og 
rådmannens vurdering av uttalelsene: 
 
Bane NOR 
Har ingen merknader. 
 
NVE 
NVE har lagt ved en sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 
tema skal innarbeides i planen. Lista skal benyttes i forbindelse med ROS-analysen. 
Dersom planen berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.  
  

Rådmannens vurdering 
Viser til forslagsstillers kommentar: «Sjekkliste er benyttet i forbindelse med ROS-
analysen. Planen berøres av temaer i sjekklista, detter er ivaretatt gjennom ROS-
analysen og i naturmangfoldrapport».  
 
Hafslund Nett AS 
Hafslund Nett har en høyspenningsluftledning som krysser veien. Ledningen har et 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning. Ingen bebyggelse kan 
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tillates innenfor definert byggeforbudssone. Byggeforbudsbeltet må registreres i planen 
som en hensynssone (faresone). Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører 
oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 
Kraftledninger og parallelle ledninger skal ha en enhetlig utforming og tegnes som kun 
en ledning.  
 
Rådmannens vurdering 
Byggeforbudsbelte er registrert i planen som en hensynssone (H370_1). Det er ikke 
behov for oppfylling ved bygging av gang- og sykkelvei som reduserer høyden opp til 
luftledningsanlegg. Høyspenningsluftledningen er tegnet som én ledning i plankartet. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen forventer at eventuelle konsekvenser for dyrket mark synliggjøres og at 
alternativer vurderes dersom jordbruksarealer kan bli påvirket. Dette gjelder også for 
anleggsperioden. Dersom omdisponering er uunngåelig, skal avbøtende tiltak vurderes. 
Matjordressursene bør bevares til dyrkingsformål andre steder.  
 
Bekken Såna bør ikke legges i rør, det bør i stedet bygges bro. Kantvegetasjonen bør 
bevares så langt som mulig, og det må vises hensyn i anleggsfasen.  
 
Det må lages en plan for håndtering av masser for å hindre spredning av fremmede 
arter i anleggsperioden.  
 
Såna er også et vassdrag med sjøørret og bekkeørret som er to sårbare arter for 
påvirkning fra anleggsarbeid og fysiske inngrep. Ved kryssing av bekken bør det velges 
løsninger som ikke hindrer fisk å passere. Tiltaket får konsekvenser for fisk og annet 
akvatisk liv under anleggsfasen. Derfor er det viktig å ha et godt 
miljøoppfølgingsprogram som ivaretar det akvatiske livet under og etter anleggsfasen. 
Arbeid nær eller i elva bør unngås i gyteperioden som er oktober og november.  
 

Rådmannens vurdering 
Det er i planforslaget foreslått at det skal utarbeides plan for håndtering av matjord i 
forbindelse med byggesaksbehandling. Rådmannen mener en matjordplan må foreligge 
på reguleringsplannivå, og foreslår at planforslaget ikke legges ut til offentlig ettersyn før 
dette er utarbeidet. En oppfølging av denne planen må sikres i bestemmelsene.  
 
COWIs naturmangfoldrapport konkluderer med at valg av bru eller kulvert over Såna i 
stor grad kan baseres på andre samfunnsinteresser enn naturmangfold, hvis avbøtende 
tiltak gjennomføres. De avbøtende tiltakene fremkommer av bestemmelsene, og skal 
ivareta forholdene innenfor henynssonen rundt Såna. Rådmannen mener det er 
tilstrekkelig at de avbøtende tiltakene er sikret i bestemmelsene og vil fjerne kravet om 
miljøoppfølgingsprogram.  
 
Statens vegvesen 
SVV presiserer at etablering av gang- og sykkelvegen langs fylkesvei 151 ikke er 
foreslått prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger 2017-2020.  
 
Gang- og sykkelvegen må utformes iht. SVV's håndbok N100 Veg- og gateutforming. 
SVV skal godkjenne:  

- Byggeplanen før gjennomføring. Dette må inn i bestemmelsene.  
- Teknisk plan før endelig planvedtak, helst før offentlig ettersyn.  
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SVV mener det må reguleres inn en byggegrense på 15 meter, målt fra gang- og 
sykkelvegens midtlinje.  
 
Det må tas inn en bestemmelse om at frisiktsoner skal være fri for sikthindre høyere 
enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. Frisikt i kryss og avkjørsler skal reguleres 
som hensynssoner i plankartet. Dette gjelder også på anlegg for gående og syklende.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er ikke hjemmel i plan- og bygningsloven til i reguleringsplanen å kreve at 
byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen før tiltaket kan gjennomføres. Krav om 
byggeplan må hjemles i vegloven eller som grunneier. Teknisk plan oppdateres og 
oversendes vegvesenet i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 
Det er i plankartet inntegnet frisiktlinjer for gang- og sykkelveiene. Frisiktlinjer og evt. 
frisiktsoner må også avmerkes på andre kryss i planområdet.  
 
Follo landbrukskontor 
Follo landbrukskontor påpeker at tiltaket berøres av rikspolitiske retningslinjer for 
jordvern, samt nasjonal jordvernstrategi.  
 
På bakgrunn av det nasjonale jordvernmålet om å øke matproduksjonen med 20 %, ber 
landbrukskontoret om at gang- og sykkelveien legges langs den ene siden av veien, og 
at det brukes så lite landbruksareal som mulig.  
 
Kommunens og fylkeskommunens mulighet til å fravike Statens vegvesens håndbøker 
og vegnormaler på eget veinett, er påpekt i brev fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen 
15.06.2016.  
 
Det må stilles krav om at matjord som må berøres av tiltaket ivaretas og nyttes til videre 
matproduksjon, for eksempel på dyrka jord med lite matjordlag.  
 
Rådmannens vurdering 
Gang- og sykkelveien legges på vestsiden av Hobølveien, i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Rådmannen foreslår at en matjordplan utarbeides før planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn. Oppfølging av denne planen må sikres i bestemmelsene. 
 
Vurdering:  
Trafikksikkerhet 
Tiltaket vil legge til rette for at myke trafikanter kan benytte en adskilt gang- og sykkelvei 
langs deler av Hobølveien. Dette fører til vesentlig bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet både for gående, syklende og kjørende. Tiltaket gir tryggere skolevei 
for elever boende langs strekningen og i Gamle Hobølvei.  
 
I nordenden er gang- og sykkelveien regulert slik at den stopper midt i krysset ved 
Hobølveien og Gamle Hobølvei. Rådmannen mener gang- og sykkelveien her bør føres 
noe opp langs regulert kjørevei i Gamle Hobølvei av trafikksikkerhetsmessige hensyn. 
Løsningen er grovt skissert under. Krysset mellom Hobølvei og gamle Hobølvei er ikke 
opparbeidet etter gjeldende reguleringsplan. Gang- og sykkelveien må legges slik at 
den tar hensyn både til regulert og til eksisterende kryss og på denne måte kunne 
bygges uten at krysset trenger å oppgraderes i henhold til godkjent plan.  
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I krysset Hobølveien x Vålerveien er det ikke foreslått noen tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det er forholdsvis stor trafikk i krysset i alle tre 
retninger. Gang- og sykkelvei for nasjonal sykkeltrase krysser nord – syd over krysset. I 
tillegg er det en privat avkjørsel mot nord. Alt i samme kryss. For å bedre 
trafikksikkerheten noe, mener rådmannen at gang- og sykkelveien langs Hobølveien 
bør videreføres noen meter forbi krysset, mot Osloveien, og at gang- og sykkelveien 
langs Vålerveien også bør videreføres på andre siden av veien, slik at overgangen 
mellom de to gang- og sykkelveiene blir flyttet ut av bilkrysset. Dette kan medføre en 
liten utvidelse av planområdet. Løsningen er grovt skissert under. 
 

 
 
Rådmannen foreslår at overnevnte endringer gjøres før planen legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
Det er to gjeldende reguleringsplaner som grenser til planområdet, reguleringsplan for 
Gamle Hobølvei 20, 21 og 23 (vedtatt 9.12.11) i nordøst og reguleringsplan for Såner 
kirkegård (vedtatt 11.12.87) i sørvest.  
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I nordøstenden er gang- og sykkelveien regulert etter dagens situasjon, og ikke etter 
gjeldende reguleringsplan. Gjeldende plan har en rekkefølgebestemmelse som sier at 
krysset Hobølveien x Gamle Hobølvei må ombygges og godkjennes av Statens 
vegvesen før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Rådmannen mener derfor 
at gang- og sykkelveien må reguleres slik at den tilpasser seg og er i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Det er varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for Såner brannstasjon, på jordet 
mellom Hersleth Entreprenør AS og Såna på nordsiden av Hobølveien. Planområdene 
overlapper noe, og det forventes at trasé for gang- og sykkelveien og kryssløsning i 
Hobølveien x Vålerveien kan bli noe endret med bakgrunn i dette. Dette er noe som 
reguleres i planen for brannstasjonen og ikke er klart pr. dags dato.    
 
Miljømessige konsekvenser 
Etableringen av gang- og sykkelveien vil gi en god miljømessig konsekvens for gående 
og syklende. Økt trafikksikkerhet antas blant annet å medføre fordeler i form av færre 
ulykker, økt trivsel og bedre folkehelse.  
 
Ved gjennomføring av tiltaket vil det graves ned vann- og avløpsledninger som gir en 
avkloakkering av området ved at avløp føres til offentlig nett i stedet for til naturen ved 
naturbaserte løsninger.  
 
Tiltaket innebærer inngrep tilknyttet krysning av elva Såna, og effekten på 
naturmangfoldet vil i hovedsak være arealbruksendring og arealbeslag/terrenginngrep 
nær eksisterende vei. Området er generelt sterkt utsatt  
for menneskelig påvirkning. Tiltaket vil ikke medføre store endringer i den samlede 
påvirkningen for naturmangfoldet.  
 
Planforslaget legger opp til at kryssing av Såna skal skje ved hjelp av en utvidelse av 
dagens kulvert under Hobølveien. I anleggsperioden vil det være økt risiko for 
spredning av svartelistede karplanter og fare for avrenning til vassdrag. I forbindelse 
med oppstartsvarselet har Fylkesmannen kommet med innspill om at kryssing bør skje 
på bru. Plankonsulent har i planforslaget vurdert begge alternativer, og har konkludert 
med at det i dette tiltaket vil være små forskjeller mellom alternativene med hensyn til 
virkninger på vannmiljø -  så lenge avbøtende tiltak gjennomføres. Avbøtende tiltak er 
listet i bestemmelsenes punkt 3.2. Rådmannen mener det er tilstrekkelig at de 
avbøtende tiltakene er sikret i bestemmelsene og at kravet om miljøoppfølgingsprogram 
kan falle bort. Videre mener rådmannen det vil være hensiktsmessig med en 
rekkefølgebestemmelse som sier at stedegen vegetasjon må være etablert innenfor 
hensynssonen til bekken, før det gis ferdigattest for tiltaket. 
  
Planen vil totalt legge beslag på ca. 7,8 daa. dyrket mark, der ca. 3,2 daa. er midlertidig 
riggområde som skal tilbakeføres til jordbruksområde etter at anleggsperioden er over. 
Rådmannen foreslår at det legges til en rekkefølgebestemmelse som sier at det 
midlertidige riggområdet må være tilbakeført til opprinnelig tilstand før det gis 
ferdigattest for tiltaket. Det er i planforslaget foreslått at det skal utarbeides plan for 
håndtering av matjord i forbindelse med byggesaksbehandling. Rådmannen mener en 
matjordplan må foreligge på reguleringsplannivå, og foreslår at planforslaget ikke 
legges ut til offentlig ettersyn før dette er utarbeidet. En oppfølging av denne planen 
sikres i bestemmelsene. Matjordplanen skal avklare om det skal gjennomføres 
kompensasjonstiltak, målsettingene for dette og kompensasjonsform. 
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Universell tilgjengelighet 
Strekningen har i dag smal veiskulder som ikke er egnet for forflytningshemmede eller 
andre med handicap. Det er sikret i bestemmelsene at nye tiltak innenfor planområdet 
skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Gang- og sykkelveien skal ha 
maksimalt 7% stigning.  
 
Geotekniske forhold 
COWI har utarbeidet en geoteknisk rapport for tiltaket. Generelt er det truffet løsmasser 
av leire fra terreng. I noen av punktene er det truffet friksjonsmasser under leiren. Leiren 
er generelt vurdert til å være middels fast til fast med stigende styrke i dybden. 
 
I et borepunkt ved bekken er det truffet kvikkleire fra mellom 4-8,5 meter under terreng, 
svarende til kote 19,1. Ved utvidelse av kulvert vil det bli nødvendig med graving på 
opptil 0,5 meter i bekken for å gi plass til å lage fundament for underføring. Topp av 
kvikkleire er truffet i kote 19,1, og graving må ikke skje under denne koten. 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
COWI har utarbeidet ROS-analyse for planområdet. Ut fra analysene er det identifisert 
3 hendelser med liten risiko; flom i bekk, skade på naturområder og spredning av 
fremmede arter. Det er sikret avbøtende tiltak i planen for å redusere risikoen for de 
uønskede hendelsene.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Gjennomføring av tiltaket innebærer grunnerverv fra to private grunneiere. Det er totalt 
ca. 5,6 daa. som må erverves permanent. Totale anleggskostnader for forenklet gang- 
og sykkelvei er estimert til 3,3 millioner kroner. Samkjøring av anleggsarbeid med vann 
og avløp gir en innsparing for gang- og sykkelveien tilsvarende 400 tusen kroner. 
Kommunestyret har bevilget 1,1 millioner kroner (sak 17/00916) til opparbeidelse av 
gang- og sykkelveien. Tilskuddsbeløp fra Aksjon skolevei var i 2016 på 1 million kroner 
og i 2017 på 1,2 millioner kroner. I 2014 foretok Statens vegvesen et grovt 
kostnadsoverslag på prosjektet som viste en kostnad på 15,1 millioner kroner. 
 
Alternativer: 
Som alternativ til rådmannens innstilling foreslås følgende: 
 
Forslag til detaljplan for «Gang- og sykkelvei – Hobølveien» avvises, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-11. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og vil gi en god og trafikksikker 
løsning for myke trafikanter på strekningen. Rådmannen vil likevel anbefale at det 
gjøres noen endringer i planen, blant annet med hensyn til trafikksikkerhet. 
Påvirkningen på naturmangfold og beslag av dyrket mark vil være tilfredsstillende 
avbøtet gjennom bestemmelser og utarbeidelse av matjordplan. 
 
Rådmannen anbefaler at det gjøres noen endringer i planforslaget før det legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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