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SAK  FESTNINGSÅSEN 4 – ENDRING AV REGULERING - TILLEGGSSPØRSMÅL 

  

Vi viser til kommunens brev datert 17.06.2022 vedr. enkelte tilleggsspørsmål til vår søknad om 
endring av regulering som er til behandling. Undertegnede har innhentet vurderinger av spørsmålene 
fra utbygger, Akershus Prosjekt AS, og svarene nedenfor er i tråd med dette.  
 
For oversiktens skyld har vi valgt å kopiere inn punktene 1. - 6. fra kommunes brev og satt disse i 
kursiv. Punktene er besvart enkeltvis nedenfor.  
 
Kommunens spørsmål 1. – 6.  
 
1. Vi vurderer at en eventuell midlertidig løsning for gående og syklende vest for elvekrysningen må 
utføres i en standard som muliggjør helårsdrift.  
 
Forslagstiller har ingen motforestillinger mot dette. 
 
 
2. Vi vurderer at en midlertidig løsning for gående og syklende vest for elvekrysningen må omfatte en 
trafikksikker løsning for krysning av Fv 115 Haldenveien som kan aksepteres av Viken fylkeskommune 
som fylkesveimyndighet.  
 
3. Vi vurderer at det må være forslagsstillers/utbyggers ansvar å finne en eventuell midlertidig løsning 
for krysningspunktet som er god nok til at fylkeskommunen kan akseptere den.  
 
Til 2 og 3. Forslagstiller har ingen reservasjoner mot at en midlertidig løsning må omfatte en 
trafikksikker løsning for krysning av fv 155 Haldenveien, og er også innforstått med at det er Viken 
fylkeskommune som veimyndighet som i siste hånd avgjør spørsmålet. Forslagstiller er innstilt på å 
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komme med innspill til løsninger for krysning, men ser gjerne at kommunen deltar på en aktiv måte i 
dialogen med fylkeskommunen. Vår erfaring er at synspunkter og innspill fra kommunalt hold veier 
tyngre i diskusjoner med overordnet myndighet enn det en privat forslagsstiller (dessverre) kan gjøre 
regning med. Etter vår vurdering vil det med andre ord være lettere å finne frem til gode og smidige 
løsninger med en forutsigbar fremdrift med aktiv deltakelse i prosessen fra kommunens side.  
 
 
4. Vi vurderer at det verken kan gis brukstillatelse av gang- og sykkelveien øst for elvekrysningen eller 
selve elvekrysningen – før løsning for gående og syklende videre vest for elvekrysningen er ordnet. 
Dette for å unngå uheldig ikke-formalisert trafikk av gående og syklende over dyrka mark og uordnet 
krysning over Fv 115 Haldenveien.  
 
Forslagsstiller har ingen motforestillinger mot dette.  
 
 
5. Vi vurderer at det ikke er aktuelt for kommunen å ta over gang- og sykkelveianlegg til drift og 
vedlikehold før hele strekningen er permanent ferdigstilt.  
 
Forslagsstiller er innforstått med dette.  
 
 
6. Vi vurderer at inngått utbyggingsavtale for Festningsåsen 4 må reforhandles før tillatelse til tiltak 
for gang- og sykkelveien kan gis. Vi oppfatter at det er dette som ligger i forslag til planbestemmelse 
om tilleggsavtale med kommunen. 
 
Dette bygger etter forslagsstillers oppfatning på en misforståelse. Kravet om en tilleggsavtale er 
videreført undret fra gjeldende regulering, og er oppfylt med den utbyggingsavtalen som allerede er 
inngått med kommunen. Den originale bestemmelsen lyder som følger:  
 

 
Opparbeidelse av gangveien er nettopp et av temaene i den utbyggingsavtalen som er signert. 
 
 
Avslutning 
 
Til punkt 1 og 4. Det er ikke alltid lett å forutsi hvilke behov som kan materialisere seg over tid i en så 
vidt stor plan som Festningsåsen 4, også sett fra kommunens side. Utbygger ønsker ikke å gjøre dette 
mer komplisert enn som så, men det er langt fra utenkelig at det f.eks. vil kunne oppstå en situasjon 
hvor det er åpenbart på tidspunktet for opparbeidelse av midlertidig gangvei at denne ikke vil få 
helårs drift ut ifra den planlagte fremdriften for en permanent løsning. På tilsvarende måte kan det 
heller ikke utelukkes situasjoner hvor det det vil kunne være fordeler med å tillate bruk av lenken på 
østsiden inkl. bro selv om ikke lenken på vestsiden er fullt ut opparbeidet.  
 
Vi er på det rene med at dette ikke vil være de mest sannsynlige scenariene i saken, og overlater til 
kommunen å vurdere om det er ønskelig å gå inn på denne type spørsmål eller ikke. Etter vår opp-
fatning burde ev. uforutsette situasjoner uansett kunne løses på en god måte forutsatt en praktisk og 
jordnær tilnærming både fra kommunens og utbyggers side. Men det er et poeng at det sikres til-
strekkelig fleksibilitet i rammene rundt saken slik at det åpner for å finne gode løsninger også for 
situasjoner som pr. i dag synes lite aktuelle.  
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Vi tillater oss også å klippe inn en artikkel fra Indre Akershus Blad datert den 20.6.2022. Det er igang-
satt arbeider med fv 115 på enkelte strekk gjennom/ved Bjørkelangen, og i den grad det allerede er 
kommunikasjon med kommunen i den forbindelse burde det kunne være en god anledning til i det 
minste å forberede Fylkeskommunen på at det vil være behov for dialog i saken for å avklare løsning 
for sikker krysning.  
 
Dersom det er spørsmål til ovenstående kan undertegnede kontaktes.  
 
 
Med hilsen 
 

 
Archimatika Norge AS 
 
Kopi   Akershus Prosjekt AS v. Even Bakkejord (e.bakkemyr@subseaservices.no) 
  Prodecon AS v. Rune Hauglin (rune.hauglin@prodecon.no) 
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To trafikkuhell påkort tidAURSKOG:Nødetatene
har rykket ut til to uhell i
ettermiddagstrafikken.
ESPENBORREST U E N
.,. ' t w . A t . . a

Klokka 15.30 torsdag fk poli-
tietomet uhell mellomenmo-
pedog en personbil pafyikes-
vei17oi Aurskog.

- Deter snakk omet klassisk
uhell, hvor mopedisten la for-

an en bilog bremset ned for i
svinge hl venstre. Det har da
oppstått en mlsfolSlåclse, og
bilisten harforsøktå kjøre for-
bi og da truffet mopedisten,
opplyser operasjonsleder i 0st
polltldistrlkt, Finn Hivard Aas
til Romerikes Blad.

Hanopplyser videre at fore+
renav mopeden kom fra det
utenskader.

- Det erforeløpig litt uslkl<ert

hvem som har skykl i uhellet.
Politiet opprettersak, sierAas.

Kun fem minutter etter at
det gikk galt i Aurskog. small
det igjen - denne gangen mel-
lom en motorsykkel ogen las-
tebil i rundkjøringen på riksvei
22p4kkreneslerta.

- Motorsyklisten erfraktet til
Ahus for en sjekk, men skal
ikkeværealvorlig skadd, opp-
lyste operasjonsleder Aas.

TL AMUS: Enmotorsyk.dist blefroktet tit A/us etterenulykdetors-dog
ettermiddog. roro VAR sANpots

UTE.DRING:ken fykeskommune skolfortsetteutbedringenavfylkesvei115/Haldenveien.

BJØRKELANGEN:
Skiltene som varsler
om velarbeid er på
plass.
ØVVINOHENNINGSEN
tingeidre.no

L2o18 begyntearbeidene medå
utbedre fylkesvei 15/Halden-
veiengjennomBjørkelangen.

I utgangspunktet skalle vei-
en bare fåny asfalt p.i toppen.
Menettersom veien var i darlig
forfatning. bestemte Statens
vegvesen. som hadde ansvar
for fylkesveien den gang. å gra·
veoppet godt stykke av veien
ogfyle pamednye masser.

Gjennom toetapperble veien
gravd opp, og det ble lag ny as·
falt fra YX/7-Eleven ti) Bjerke-
langenskole.

Det samme ble gjortlitt len-
gersor, vedkommunens rense-
ant,ggpåKomnes.

Nl erdet envelbit midt mel
lom Bjerkelangen skole og ren-
seanlegget somstarfortur.

- Veen skal utbedres fra sko-
kmog sørover. Da skal vi fort-
sette med prosjektet med kant·
forsterkingavveien, sierbygge-
leder Tore Dyrseth i Viken fyl-
keskommune tilIndre.

- Bedre for hver gang
Vi.ken fylkeskommune har
overtattansvarforfylkesvei 115

fra Statens vegvesen.
U1bedringen av Haldenveien

har pig4ttirykk ognapp.
- Det er synd at vi ikke klarer

å B til store nok helirsbudsjet-
ter og taalt i ett jafs, me.n det er
vanskeligåB bevtlgeten stor
sum for å ta hele strekningen
fra Bjorkelangen tl Leken i en
operasjon. Men nå har vi fun·
net noen kroner igjen, og det
blirbedreogbedreforbverrun·
de vi tar. sierOyrseth.

Nir fylkesvei 115/Haldenvei-
en skalutbedres mellom Ny-
veten og Hornisengveien blir
det tnliltkdlrtgerlng.

- Det blir trafikltlys og litt
plunder igjen. Mennåsomsko-
len har tart fere blir det litt en-

klero ved Bjørkelangen skolt.
Vi prover å plage færrest mulig
når vi holder på. men noen går
detdessverreutover.

Nir massene er byttet ut un-
der fylkesveien blir det lagt ett
lagasfalt.

- Topplaget, med helbinden-
de asfalt, kommer etter som-
merferien, sier Dyrseth.

Foryer busslommer
Busslomma ved Bjørkelangen
skole er også blltt fornytt med
nykantstein og asfalt.

- Det samme slc;II vi gjøfe I
Aurskog. I Frogner-krysset, der
det er full stopp, skalvi utbedre
busslommenepåbeggesiderav
Kornpveien, forklarer Oyrseth.

Al.U fOTOr f t Y I U NDtNIN511N

STRAKS I GANG:Arbeldet skoletterplanen igang /dog. mandog
20.junl.


