Bane Nor foreslår å omregulere Nedre Prinsdals vei 1, Hauketo jernbanestasjon, fra
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i stor grad går tapt. Prinsdalsbekken må flyttes vestover.
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Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må
kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Planer for mindre områder heter
detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre
myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som
byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.
Plan- og bygningsetaten gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og noen
ganger lager vi egne alternative forslag.
En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Alle kan
komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om
oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). Alle planforslag som sendes
på offentlig ettersyn skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om
forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot
hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal
ta mer hensyn til historiske bygninger enn ønsket om flere boliger i byen. Vi i Plan- og
bygningsetaten gjør også en vurdering av forslaget og konsekvensene av det.
Både Plan- og bygningsetaten og den som har laget planforslaget, vurderer hvordan
uttalelsene skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi
sender det til politisk behandling i bystyret. Det er Oslo Bystyre som vedtar den endelige
bruken og byggene for området, og den faglige anbefalingen fra Plan- og bygningsetaten er
en del av saken de får presentert.

Dette er ett felles dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon
for planforslaget, og Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk
eier av dokumentet, men der det står ”Forslagsstillers tekst”, har forslagsstiller skrevet
denne. Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate,
tydelig merkede bokser.
Avsnitt skrevet av Plan- og bygningsetaten har gul/oransje overskrifter, mens avsnitt hvor
forslagsstiller er avsender, har blå overskrifter. Sorte overskrifter er brukt på avsnitt som
inneholder fakta.

Bane Nor skal ruste opp Hauketo jernbanestasjon til universell standard.

Planforslaget omfatter i hovedsak forskyving av plattformer mot sør, breddeutvidelse av
plattformer, utskifting av lehus og etablering av overgangsbro mellom plattformene med heis
på begge sider. Det er dårlige grunnforhold pga. kvikkleire i området. Det kreves derfor
stabiliseringstiltak i form av en motfylling som går inn i grøntområdet vest for
stasjonsområdet. Prinsdalsbekken må flyttes vestover som en del av dette tiltaket.

Store deler av naturtypen Gråor/Heggskog, som i dag ligger vest for stasjonen, vil gå tapt
som følge av tiltaket.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. Motfyllingen som skal stabilisere grunnen
rundt stasjonsområdet er nødvendig for sikkerheten for de reisende med toget på
Østfoldbanen. Et skred her kunne fått store konsekvenser for liv og helse, og for togtrafikken
sørover.

Bane Nor må legge en motfylling vest for jernbanestasjonen for å stabilisere grunnen med
tanke på skredfare. De må også flytte Prinsdalsbekken lenger vest for å få plass til
motfyllingen. Vi ber om tilbakemelding fra Bymiljøetaten, nærmiljø og
interesseorganisasjoner på om det er spesielle hensyn som bør ivaretas med tanke på ny sti
gjennom området, nytt bekkeløp og ny vegetasjon.
Planforslaget sikrer sykkelparkering. Forslagsstiller har ikke ønsket å sikre et spesifikt antall
plasser, da det kunne utelukket løsninger. De melder at de har plass til 120 plasser på et
areal i sør av stasjonen og 50 plasser på et areal nord i stasjonsområdet. Plan- og
bygningsetaten ønsker tilbakemelding fra Bymiljøetaten og lokalmiljø på hva slags
sykkelparkering det bør legges til rette for innenfor arealene forslagsstiller har til rådighet,
og andeler av eventuelle ulike typer sykkelparkering.

Skissen under vise eksisterende situasjon i planområdet med fokus på elementer som vil bli
endret ved realisering av planforslaget.

Figur 1: Skisse som viser dagens arealbruk i planområdet.

Skissen under markerer endringene som planforslaget åpner for i planområdet.

Figur 2: Skisse for framtidig situasjon

For å få full effekt av de store investeringene som er i gang og planlagt på jernbane, er det i
NTP 2018-2029 satt av midler til tiltak i flere deler av linjenettet. Det planlegges en større
ruteomlegging, Rutemodell 2027 Østlandet, som sammen med mindre investeringstiltak vil
bidra til å øke kapasiteten i linjenettet og dermed gjøre mulig betydelige frekvensøkninger.
Konkrete investeringstiltak er oppgradering av stasjoner for tilrettelegging for doble togsett.
Det er ønskelig å gjennomføre flere tiltak for oppgradering av Hauketo stasjon. Østfoldbanen
er i dag overbelastet, men når Follobanen åpner vil den frigjøre kapasitet på eksisterende
bane slik at kapasiteten øker. Frekvensen for lokaltoget til Ski er planlagt økt til 15 min etter
Follobanens åpning og 10 minutters frekvens når Østfoldbanens østre linje har fått
tilknytning til Follobanen.
Tellinger viser at det er 2800 togpassasjerer i makstimene (4.5 timer morgen og
ettermiddag). Hauketo er med dette den 3. mest trafikkerte stasjonen på linje L2 (1 270 000
av- og påstigninger i 2018), etter Oslo S og Nationaltheatret. Hauketo fungerer som et
knutepunkt, spesielt mht. overgang mellom buss og tog. Hauketo er definert som et
satsingsområde og i kommuneplanen for Oslo er Hauketo pekt på som et område for
byutvikling. Kommunens planer for utbygging av Gjersrud-Stensrud vil kunne gi økt
passasjergrunnlag for stasjonen i fremtiden, anslagsvis ca. 20 år fram i tid. For en region i
sterk vekst, er kapasitetsøkningen på jernbanen avgjørende. I tillegg til hyppigere frekvens
for lokaltoget er det derfor planlagt at Østfoldbanen skal kunne betjene doble togsett. Det er
et mål for prosjektet å sikre stoppmulighet for doble togsett, dvs. plattformlengde på min.
220 m. Det er også behov for oppgradering av stasjonen i takt med samfunnets generelle
økende krav til komfort og visuell standard.
Stasjonen ligger i en kurve. Dette gir sikkerhetsmessige utfordringer med sikt langs togside
for togpersonell og utfordring ved av- og påstigning på grunn av stor avstand mellom
plattform og tog. Eksisterende plattform på vestsiden er en treplattform med dårlig
standard. Adkomst til vestre plattform går via to underganger som begge er flomutsatt. Krav
til universelt utformet adkomst til vestre plattform er ikke ivaretatt per i dag. Det er satt
som mål for prosjektet å sikre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede og bedre
tilgjengeligheten i knutepunktet generelt. Stasjonen er i dag 190 meter lang. Dette er i
prinsippet langt nok for å håndtere doble togsett, men plattformlengden bør økes for å sikre
effektiv drift.
For å komme frem til hvilke tiltak som best kan oppfylle målene i prosjektet har Bane NOR i
løpet av 2019 utarbeidet en teknisk hovedplan for Hauketo stasjon. Som del av dette
arbeidet er det vurdert ulike alternative tiltak for å bedre tilgjengeligheten og
funksjonaliteten ved stasjonen. Det er presentert en nærmere redegjørelse for de ulike
alternativene som er vurdert, og gitt begrunnelse for anbefalt løsning, i kapittel Feil! Fant
ikke referansekilden..

µ

Hauketo er markert som område for
etablering av torg/møteplass ved
byutvikling.

Ved oppstart av arbeidet med planforslaget,
var det i regi av Oslo kommune igangsatt en
prosess for utarbeidelse av planprogram
med VPOR for Hauketo. Dette arbeidet ble
avsluttet i 2020 uten endelig vedtak.

Jernbanen og deler av bussterminalen er
uregulert.
S-1517 (14.01.1969) Parkeringsplass ved
Hauketo stasjon.
S-2318 (26.04.1978) Reguleringsplan for
gang- og sykkelvei mellom Hauketo stasjon
og Kronveien.
S-2648 (03.01.1983) Reguleringsplan for
Ljabrudiagonalen Asperud-Skullerud.
Alternativ B for Hauketo-området, Oslo
kommune.

201002882 - Nedre prinsdalsvei 1. Gnr. 186 bnr. 52. Ruter ønsker å forlenge trikkelinjen fra
Ljabru til Hauketo. Bl.a. for å få kontakt med Hauketo stasjon. Planforslag mottatt 20.09.13

Dette er vår vurdering av hva som er det viktigste og mest karakteristiske ved stedet fra
starten av arbeidet med detaljreguleringen.

Tema

Oppstarts-

Offentlig

Politisk

Kort utkvittering eller

møte

ettersyn

behandling

henvisning til hvor temaet
omtales

Blågrønn struktur

Gir

Gir

Blågrønn struktur av høy verdi

premisser

premisser

går tapt som følge av
stabiliseringstiltak, men
bygges ikke ned. Over tid vil
vegetasjonen komme tilbake,
men antagelig ikke med
samme verdi for biologisk
mangfold.

Energiløsninger
Flom

Ikke

Ikke

vurdert

aktuelt

Ikke aktuelt for jernbane.

Gir

Gir

ROS-analysen konkluderer

premisser

premisser

med at eksisterende
underganger under jernbanen
ved stasjonen er flomutsatt.
Jernbanen og plattformene er
ikke flomutsatt. Ny
overgangsbro gir flomsikker
adkomst til plattformene.
Flyttingen av Prinsdalsbekken
vil redusere flomfaren.

Overvann

Gir

Gir

Prinsdalsbekken går gjennom

premisser

premisser

planområdet. Overvann skal
håndteres åpent og lokalt.

Geotekniske forhold

Gir

Gir

Det er påvist kvikkleire i

premisser

premisser

grunnen i området. ROSanalysen forteller at
områdestabilitet er
tilfredsstillende, men behov
for lokale stabiliserende tiltak
(motfylling mot vest). ROSanalysen konkluderer med at
tiltaket i planforslaget ikke
medfører økt skredfare i
skrenten mot vest
(steinsprang).

Kulturminner

Gir

Gir

Byantikvaren om

premisser

premisser

stasjonsbygningen:
«Stasjonen er en viktig
historisk markør for området,
og er helt vesentlig for
formidlingen av Hauketos
utvikling som sted. Stasjonen
vil bli oppført på Gul liste.»
Stasjonsbygningen ligger
utenfor, men tett inntil,
planområdet.

Gjenbruk

Ikke

Gir

Gjenbruk er ikke vurdert

vurdert

premisser

tidligere i prosessen. Teknisk
infrastruktur gjenbrukes. Det
er ikke beskrevet noe om
gjenbruk for ny
trappeovergang eller nye
plattformer.

Miljøforhold

Gir

Ikke

Planområdet ligger innenfor

premisser

aktuelt

rød støysone, med mye
skinnestøy. Det er ikke vurdert
tiltak mot støy. Det er ikke
registrert forurensning i
området.

Naturmangfold

Gir

Gir

Påkrevet motfylling går over

premisser

premisser

naturtype-B-område vest for
stasjonen (Gråor-Heggskog).
Naturtypen vil i stor grad bli
ødelagt. Prinsdalsbekken må
flyttes vestover.

Teknisk infrastruktur

Gir

Gir

Planforslaget omhandler

premisser

premisser

utbedring av teknisk
infrastruktur.

Barn og unges

Gir

Gir

Hauketo er markert som

interesser

premisser

premisser

område med behov for park
større enn 5 dekar ved
utvikling. Planforslaget sikrer
sti vest for stasjonen, som
delvis kobler turveinettet i
Prinsdalen med Ljanselva.

Virksomhetsfare

Gir ikke

Gir ikke

Andre lover og forskrifter

premisser

premisser

sikrer trygg avvikling av
togtrafikk.

Vurdering av egnethet

Gir ikke

Gir ikke

Pga. støy fra både veg og

for bolig.

premisser

premisser

jernbane vurderes området
dårlig egnet til
boligbebyggelse. Det er behov
for å videreføre arealbruk
knyttet til samferdselsformål
for å opprettholde funksjonen
som kollektivknutepunkt.
Området vest for jernbanen
vurderes som ikke egnet for
boligformål pga. ustabil grunn,
bekk, naturtype B.

Vurdering av egnethet

Gir ikke

Gir ikke

Det er behov for å videreføre

og behov for

premisser.

premisser.

arealbruk knyttet til

barnehage.

samferdselsformål for å
opprettholde funksjonen som
kollektivknutepunkt. Området
vest for jernbanen vurderes
som ikke egnet for boligformål
pga. terreng, ustabil grunn,
bekk, naturtype B, nærhet til
jernbane, støy fra vei og
jernbane.

Fjernvarme

Gir ikke

Gir ikke

Det legges ikke opp til

premisser.

premisser.

bebyggelse med behov for
fjernvarme.

Vurdering av egnethet
og behov for
idrettsanlegg

Uavklart

Gir ikke

Det er behov for å videreføre

premisser.

arealbruk knyttet til
samferdselsformål for å
opprettholde funksjonen som
kollektivknutepunkt. Området
vest for stasjonen er kupert,
og uegnet for bebyggelse eller
idrettsformål pga. terreng,
ustabil grunn, bekk, naturtype
B, nærhet til jernbane, støy fra
vei og jernbane.

Forslagsstiller:
Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 Hamar, postmottak@banenor.no, telefon: 22455000.
Kontaktperson Kristin Østerhus, e-post kristin.osterhus@banenor.no, tel: 95210987.

Fagkyndig:
Asplan Viak AS. Kontaktperson Nils-Ener Lundsbakken, Postboks 295, 2302 Hamar,
e-post nilse.lundsbakken@asplanviak.no, tel: 905 19 701.

Planområdets størrelse: 33 154 m²
Lengde jernbane: 433 m

Store deler av planområdet er i dag uregulert på tiltaksnivå, selv om jernbanen og Hauketo
jernbanestasjon er utbygd. Planforslaget vil derfor innebære en ny regulering med
jernbaneformål, i tillegg vil det også være ny regulering med bl.a. formålene vei/veianlegg og
gang- og sykkelveg eller andre samferdselsformål tilknyttet bruk som jernbanestasjon.
Etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 første ledd bokstav b) skal reguleringsplaner for
tiltak i vedlegg I konsekvensutredes og ha planprogram. I vedlegg I nr. 7 e) omfattes veg- og
jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. Bane NORs
kostnadsestimat for tiltaket tilsier at investeringskostnaden ikke vil være i nærheten av 750
millioner kr.
Det følger videre av forskrift om konsekvensutredninger § 8 første ledd bokstav a) at
reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige
virkninger etter forskriften § 10.
Ny regulering med formålene jernbane, veg/veganlegg og gang- og sykkelveg omfattes av vedlegg
II nr. 10 c) og e) i. Det må derfor vurderes om planforslaget kan få vesentlige virkninger for miljø
og samfunn etter forskriften § 10. I vurderingen av om planen kan få vesentlige virkninger skal det
blant annet ses hen til egenskaper ved planen, jf. annet ledd, og planens lokalisering og påvirkning
på omgivelsene, jf. tredje ledd.
Forslagsstillers vurdering av hvorvidt planforslaget får vesentlige virkninger etter § 10 er
gjengitt under. Vurderingen støttes av plan- og bygningsetaten.
KU-forskriften § 10 fjerde ledd gir følgende beskrivelse av hva som skal vektlegges i
vurderingen:
I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal
konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet
for at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å
reversere eller begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede
virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte
planer eller tiltak
Tiltaket er ikke antatt å gi reststoffer, utslipp eller produksjon av avfall i nevneverdig grad,
men der det oppstår utfordringer, f.eks. ved funn av forurensede masser i grunnen, vil disse
håndteres etter vanlige regler og rutiner. Den langsiktige virkningen av tiltaket er styrking av
jernbanen, noe som gir bedring av miljøet sammenliknet med andre transportformer.
Kulturminner ved Hauketo stasjon
Stasjonsbygningen ved Hauketo er ikke vernet og er ikke oppført på Bane NORs landsverneplan
for jernbanen. Den har likevel en verdi som kulturminne, men det planlegges ikke tiltak som vil

berøre eller forringe stasjonsbygningens verdi som kulturminne.
Konsekvenser for vernede vassdrag
Ljanselva er vernet som en del av Oslomarkavassdragene. Prinsdalsbekken er sidebekk til
Ljanselva, og selv om denne ikke er uttrykkelig nevnt, er det rimelig å anta at hele vassdraget
med sidebekker er omfattet av vern. Det er derfor et spørsmål om tiltaket, som innebærer
flytting av Prinsdalsbekken over en strekning på ca. 300 m, kan komme i konflikt med vernet
vassdrag (jf. KU-forskriftens § 10 tredje ledd punkt a). I denne vurderingen må det legges vekt
på hvorvidt verdier som ligger til grunn for vernet blir påvirket negativt. I vedtak om vern av
Oslomarkavassdragene er det ikke beskrevet konkrete verdier knyttet til Ljanselva. Det vises
derfor her til følgende punkter som er angitt i det overordnede grunnlaget for Verneplan for
vassdrag:










Urørt natur
Naturvitenskap
Friluftsliv
Landskap
Vilt/fisk
Kulturminner
Vannkvalitet
Reindrift/landbruk
Vassdragenes helhetsinntrykk

Det er svært sannsynlig at Prinsdalsbekken ikke følger sitt opprinnelige løp gjennom
planområdet for Hauketo stasjon. Bekken følger en rett linje parallelt med stasjonen over en
strekning på ca. 300 m. Den ble trolig lagt om i forbindelse med utbygging av jernbanen
gjennom området på 1920-tallet. Flybilder fra 1937 viser at det var lite skog på arealet vest
for stasjonen og gråor-heggeskogen langs bekken har derfor etablert seg etter at beitebruken
opphørte. Det aktuelle området er med andre ord påvirket av menneskelig aktivitet over lang
tid og tiltaket vurderes derfor til ikke å påvirke urørt natur.
Prinsdalsbekken har ikke spesiell verdi med hensyn til naturvitenskap eller friluftsliv i
planområdet. Det er heller ikke spesielle landskapsverdier knyttet til bekken her siden den er
relativt gjengrodd og lite synlig. Prinsdalsbekken er ikke fiskeførende på den berørte
strekningen, men Ljanselva er registrert som fiskeførende nedstrøms utløpet av
Prinsdalsbekken. I hovedplan for Hauketo stasjon er det derfor lagt til grunn forbud mot
anleggsarbeid som kan medføre partikkelutslipp i vassdraget i gyteperioden.
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet som vil bli direkte berørt av tiltakene som er
beskrevet i teknisk hovedplan. Oslo kommune ved Byantikvaren har varslet at de vil
gjennomføre arkeologiske registreringer i området langs Prinsdalsbekken høsten 2019.
Dersom det blir registrert kulturminner gjennom registreringen vil bevaring eller frigivelse av
disse lokalitetene bli avklart gjennom reguleringsplanen i samarbeid med
kulturminnemyndighetene. Siden Prinsdalsbekken tidligere er lagt om på den aktuelle
strekningen vurderes det som lite sannsynlig at det finnes kulturminner i området som kan
knyttes til bekken.

Det drives ikke reindrift eller landbruk i planområdet. I Bane NORs foreløpige planer for
bekkeomleggingen er det lagt vekt på å gi det nye bekkeløpet en naturlig utforming. Etter at
det berørte området er revegetert mener Bane NOR at tiltaket være et positivt bidrag til
vassdragets helhetsinntrykk.
Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke sannsynlig at verdiene som ligger til grunn for
vernet vil bli påvirket negativt av tiltaket.
Konsekvenser for naturverdier
I vurderingen av om tiltaket får vesentlige virkninger for miljøet skal det vurderes om planen
kan komme i konflikt med følgende kategorier for naturverdier:





Verneområder
Utvalgte naturtyper
Prioriterte arter
Truede arter eller naturtyper

Det vises til vurdering av konsekvens for naturverdier knyttet til vassdraget over. Øvrige
naturverdier i området er gråor- heggeskog som er registrert som naturtypelokalitet med
verdi B (regionalt viktig). Denne naturtypen er ikke definert som «utvalgt naturtype» jf.
forskrift om utvalgte naturtyper (2011). I rundskriv om Nasjonale og vesentlig regionale
interesser på miljøområdet (T-2/16) er det presisert hva som er spørsmål av nasjonal eller
vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og
miljøområdet. Det er konflikt med naturtypelokaliteter med nasjonal verdi (A).
Det er ikke verneområder i planområdet. I vegetasjonskartleggingen som ble gjennomført
våren 2019 er det ikke registrert arter som er definert som «prioriterte arter» i forskrift om
prioriterte arter (2011) eller naturtyper som inngår i Norsk rødliste for naturtyper (2018).
Ved vegetasjonskartleggingen ble det registrert flere forekomster av rødlisteartene ask
(VU=sårbar) og alm (VU) i planområdet. Disse artene er i hovedsak rødlistet på grunn av at de
er truet av sykdom. Forekomstene som er registrert ved Hauketo stasjon var småplanter og
det ble ikke registrert større trær av ask og alm i varslet planområde. Det er imidlertid
sannsynlig at det finnes større trær i nærheten, f.eks. i skrenten vest for planområdet, som er
kilde til spredning av nye planter. Tiltaket som planlegges vil medføre at de registrerte
småplantene utgår. Dette vurderes imidlertid ikke som kritisk siden det sannsynligvis finnes
større individer i nærområdet som vil kunne være kilde til nye planter i planområdet etter
utbygging. Selv om ask og alm er registrert som sårbar på den nasjonale rødlista er det
relativt vanlige arter i Oslo-området.
Med bakgrunn i redegjørelsen over vurderes det at planen ikke vil få vesentlige virkninger for
naturverdier slik det er definert i forskrift om konsekvensutredninger.
Risiko for alvorlige ulykker som følge av skred
Som en del av Bane NORs prosjekt er det gjennomført grunnundersøkelser ved
stasjonsområdet og utarbeidet en geoteknisk vurderingsrapport som en del av arbeidet med
teknisk hovedplan for Hauketo stasjon. Undersøkelsene bekrefter at det er dårlige
grunnforhold i området. Under topplaget er det påvist siltig leire som stedvis er kvikk/sensitiv

med en mektighet på 4 til 23 m. Nærmest berg indikerer undersøkelsene forekomst av et
friksjonslag med mektighet 1-6 m. På bakgrunn av dette er tiltaket plassert i faregradsklasse
«høy». Det er vurdert at skadekonsekvens vil være «meget alvorlig» og tiltaket er dermed
plassert i risikoklasse 5.
På bakgrunn av de geotekniske vurderingene for området er det vurdert alternative
stabiliseringstiltak for den planlagte utbyggingen. Det er lagt til grunn for planen at det
etableres en motfylling vest for stasjonsområdet for sikre nødvendig stabilitet til å
gjennomføre tiltak ved stasjonen.
Det er avdekket risiko for kvikkleireskred i området og geotekniker har anbefalt
stabiliseringstiltak i form av at det etableres en motfylling vest for stasjonsområdet. Dette
tiltaket er innarbeidet som en forutsetning i teknisk hovedplan.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgang av relevante føringer i KU-forskriftens § 10 som er presentert
over vurderer Bane NOR at tiltakene som planlegges for Hauketo stasjon ikke utløser krav til
konsekvensutredning.

Nr.

Gnr/bnr.

Adresse

1.

184/75

Eiendommen har ingen adresser

2.

184/29

Eiendommen har ingen adresser

3.

186/53

Eiendommen har ingen adresser

4.

184/75

Eiendommen har ingen adresser

5.

194/680

Eiendommen har ingen adresser

6.

194/608

Eiendommen har ingen adresser

7.

194/606

Eiendommen har ingen adresser

8.

186/52

Nedre Prinsdals vei 1

9.

194/71

Eiendommen har ingen adresser

10.

194/605

Eiendommen har ingen adresser

Reguleringsplanen omfatter i hovedsak Bane NORs eiendommer langs Østfoldbanen og ved
Hauketo stasjon. Planområdet er begrenset mot øst for ikke å påvirke muligheten for
utviklingen av Hauketo kollektivknutepunkt.
Planforslaget stadfester eksisterende arealbruk i planområdet som i hovedsak er
jernbaneanlegg (spor og stasjon). I tillegg åpner planen for utbedringer ved stasjonen. Dette
omfatter i hovedsak forskyving av plattformer mot sør, breddeutvidelse av plattformer,
utskifting av lehus og etablering av overgangsbru som forbindelse over spor til vestre
plattform. Eksakt plassering av overgangsbru er ikke gitt, men planen åpner for en plassering
som kan tilpasses en videre utvikling av Hauketo kollektivknutepunkt. Eksisterende
underganger under jernbanen, vegforbindelser og gang- og sykkelveger videreføres i
planforslaget.
Ny sykkelparkering er planlagt etablert som en del av tiltaket, men mulighetene for nye
arealer til sykkelparkering er begrenset innenfor dette planområdet. Eksisterende
sykkelparkering ved Figur 3 Dagens situasjon og planlagte tiltak.søndre undergang kan
utvides med opptil 120 nye plasser. En ny sykkelparkering med inntil 50 plasser kan
etableres i nord, på arealet som frigjøres av at plattform mellom jernbane og buss forskyves
mot sør. Detaljert utforming av sykkelparkering vurderes i neste planfase. Bane NORs
erfaring fra de siste årene er at både type sykler og bruk av sykkelanlegg endrer seg raskt.
Det er derfor hensiktsmessig å vurdere fordeling av plasser i forhold til type sykler så tett
opp til etablering som mulig.
På grunn av ustabile grunnforhold er det nødvendig å etablere en motfylling i skogen vest for
stasjonen. Her åpner planforslaget for å hogge eksisterende vegetasjon og flytte
Prinsdalsbekken over en strekning på ca. 300 m for å legge til rette for motfyllingen.
Eksisterende situasjon og planlagte tiltak er vist i illustrasjonene under.

Figur 3 Dagens situasjon og planlagte tiltak.

Tverrsnitt for framtidig situasjon med nytt bekkeløp, motfylling og oppgradert
stasjonsområde er vist under. Nye plattformer ved stasjonen er planlagt med bredde 4,8 m
og fast høyde 76 cm over spor for å gi trinnfri av-/påstigning til tog. Bredde på motfylling og
nytt bekkeløp vil variere på strekningen.

Figur 4 tverrsnitt A.

Det er avsatt noe areal til midlertidig rigg- og anleggsområde i planen. Disse arealene vil
kunne bli benyttet i forbindelse med anleggsarbeidet ved Hauketo stasjon og vil etter endt
anleggsfase tilbakeføres til opprinnelig arealbruk (parkering), se også kapittel 0.

Planforslaget viderefører og styrker delvis områdets funksjon som et sentralt
kollektivknutepunkt. Planen legger til rette for tiltak som vil tilføre kvaliteter til knutepunktet
i form av forbedret tilgjengelighet og funksjonalitet ved jernbanestasjonen. Et velfungerende
knutepunkt med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å sikre god flyt i trafikken lokalt ved
Hauketo og til/fra Oslo sentrum. I kommuneplanen er Hauketo utpekt som et prioritert
utviklingsområde i ytre by. En oppgradering av stasjonsområdet vil bidra til tilrettelegging
for en framtidig utvikling og satsing i denne delen av byen.
Som vist i Figur 3 planlegges det å forskyve/bygge begge plattformene noe mot sør for å
oppnå en tilnærmet rett strekning ved plattformene. Sammenliknet med dagens situasjon,
der plattformene ligger i en kurve, vil dette gi mindre avstand mellom plattform og tog for avog påstigning. Det vil også gi bedre siktforhold for togpersonalet og økt sikkerhet for
passasjerene. Tiltaket innebærer også en heving av plattformen for å oppnå trinnvis av- og
påstigning til tog.
Etablering av overgangsbru over spor vil gi bedre tilgjengelighet til vestre plattform. Brua
etableres med trapp og heis på hver side for å ivareta krav til universell utforming. Bane NOR
planlegger også en oppgradering av øvrige stasjonselementer som lehus, informasjonssystem
og belysning. Overgangsbrua vil kunne bli en tydelig markering av stasjonsområdet som blir

synlig på avstand. Den nye brua vil være et supplement til de to eksisterende undergangene
ved stasjonen.

Figur 5 Illustrasjon av ny overgangsbru, utsnitt fra modell (øverst sett fra nord, nederst sett
fra sør).

Etablering av motfylling vest for stasjonsområdet innebærer avskoging av deler av gråorheggeskogen (markert med grønt i figuren under) og flytting av Prinsdalsbekken. Ved
utforming av nytt bekkeløp har det vært førende å oppnå en naturlik situasjon ved bl.a. å gi ny
bekk med kantsoner en organisk utforming. Ved etablering av terskler nedstrøms i
bekkeløpet kan det oppnås et større vannspeil. Tilrettelegging for et mer variert naturmiljø i
området kompenserer delvis for inngrepet i gråor-heggeskogen. Området vil trolig fremstå
som et mer attraktivt friområde etter at tiltaket er gjennomført.
Oversiktstegning for motfylling og nytt bekkeløp for Prinsdalsbekken er vist under.

Figur 6 Illustrasjon av nytt løp for Prinsdalsbekken

Normalprofil med føringer for utforming av nytt bekkeløp er vist under. Bunnsubstratet i
eksisterende bekkeløp for Prinsdalsbekken består for en stor grad av siltige masser. Det er
relativt få arter knyttet til et slikt vannmiljø. I planen for utforming av nytt bekkeløp er det
derfor lagt til grunn at det skal tilføres naturgrus i bunnen for å legge til rette for et økt
biologisk mangfold. Av hensyn til biologisk mangfold er det også lagt opp til at det etablere
hyller med vegetasjon i kantsonen langs ny bekk.

Figur 7 Forslag til utforming av bekkeløp, Prinsdalsbekken

Langs jernbanens vestside, på motfyllingen ned mot Prinsdalsbekken, kan det legges til rette
for å etablere en tursti som vist i illustrasjonene nedenfor. Med unntak av tett langs bekken,
der det er forutsatt helning opp mot maksimum, dvs. 1:2 for å begrense bekkens utstrekning
ved stor vannføring, er det store frihetsgrader for plassering av turstien. Ved stasjonens
søndre undergang er det imidlertid trangt mellom rampen opp til plattformen og bekken, og
det er derfor vist en løsning der turstien benytter en kort strekning av rampen.

Figur 8 Mulighet for tursti langs jernbanens vestside.

Figur 9 Tverrsnitt Bb – plassering av foreslått tursti

Forslagsstiller har underveis i arbeidet med reguleringsplanen deltatt i arbeidet med
planprogram og VPOR for Hauketo. Dette arbeidet er nå avsluttet uten endelig vedtak.
Planområdet er begrenset mot øst for ikke å påvirke muligheten for utviklingen av Hauketo
kollektivknutepunkt. Tiltakene som foreslås i denne planen hindrer dermed ikke muligheter
for et optimalisert kollektivknutepunkt på et senere tidspunkt.

I eksisterende regulering er det regulert et større areal vest for Hauketo stasjon til parkering
med atkomst fra Nedre Prinsdalsvei, se Figur 10, der arealet er markert med rød figur. Denne
reguleringen er ikke i tråd med dagens arealbruk. Premissene for dette planarbeidet er
endret i forhold til det som lå til grunn for gjeldende plan. Blant annet vil det i større grad
fokuseres på at atkomsten til stasjonen i hovedsak gjøres med gange, sykkel og buss, slik at
store parkeringsareal vil være lite aktuelle. Lokaliseringen av det regulerte parkeringsarealet
er også i konflikt med ønsket om minst mulig inngrep i den registrerte naturtypelokaliteten
gråor- heggeskog (verdi B) i området.
Det er derfor et ønske fra Oslo kommune om at det regulerte parkeringsarealet innlemmes i
planen og sikres som grøntområde.

Figur 10 – utsnitt av gjeldende reguleringsplan ved Hauketo.

Nødvendig areal for midlertidig anleggsgjennomføring er avsatt i planen. Anleggsområdet
omfatter areal mellom framtidig plattform ved stasjonen til og med nytt areal for

Prinsdalsbekken. Hovedadkomst for anleggstrafikk til dette arealet vil være fra Ljabruveien,
via Kronveien og Ingolf Ruuds vei.
Det er i tillegg vist et midlertidig beslag av deler av eksisterende parkering i nord-øst. I
plankartet er gjeldende reguleringsplan videreført for dette arealet. Dette er en eldre plan
som legger opp til etablering av bussterminal i dette området, men dette er ikke i tråd med
eksisterende planer for knutepunktet. Ved bruk av dette arealet som
anleggsområde/riggområde, vil atkomsten til den nordlige delen av parkeringen sperres.
Denne er uregulert og er derfor ikke vist som en del av denne planen. Dersom dette arealet
(eller andre uregulerte arealer) skal benyttes som midlertidig anleggsområde, vil det i den
videre prosessen være aktuelt å inngå privatrettslige avtaler for å sikre ytterligere tilgang til
midlertidige anleggsområder utenfor planområdet for reguleringsplanen. Arealene som
benyttes vil etter ferdigstillelse av anlegget tilbakeføres til eksisterende bruk.

Før det kan igangsettes utbyggingstiltak i området må nødvendige geotekniske
stabiliseringstiltak gjennomføres. Dette innebærer først en omlegging av Prinsdalsbekken på
en strekning på ca. 300 m forbi stasjonsområdet og deretter etablering av en motfylling i
arealet vest for stasjonen.

Verdier i området
Som en del av arbeidet med teknisk hovedplan er det gjennomført en vegetasjonskartlegging i
planområdet. Tidligere registreringer i området er beskrevet og det er gjennomført en ny
kartlegging i området av biolog i 15. mai 2019.
Innenfor plan- og influensområdet er det registrert flere naturtypelokaliteter. Kun en av
lokalitetene kan bli direkte berørt av tiltaket, lokalitet 1 «Ljosheim», jf. kart Figur 11.
Tabell 1: Naturtypelokaliteter. Nr. refererer til kart i Figur 11.

Figur 11: Naturtypelokaliteter i plan- og
influensområdet.

Rødlistearter
Få rødlistede arter er registrert i plan- og influensområdet. Tilfeldige registreringer av stær
(NT = nær truet) og hettemåke (VU = sårbar) ligger i artskart i artsdatabanken
(https://artskart.artsdatabanken.no).
Alm (VU) og ask (VU) er registrert i gråor-heggeskogen (lok. 1, Figur 11). på vestsiden av
stasjonsområdet. En del oppslag av ung ask ble også registrert nær plattformen i området
uten annen tresetting.
Fremmede skadelige arter
En rekke fremmede skadelige arter ble registrert i planområdet og i influensområdet
nærmest planområdet, fra tunnelen under Kronveien i nord til Ljabrudiagonalen; brua over
banen i sør. I hovedsak ble slike arter registrert i veikanter, langs jernbanen og i annen sterkt
påvirket mark («skrotemark»). Registrerte arter var kanadagullris (SE= svært høy risiko),
vinterkarse (SE), hagelupin (SE), rødhyll (SE) og rognspirea (SE). Rognspirea har en forekomst
og rødhyll har noen spredte forekomster i området. De øvrige artene var spredt gjennom
størstedelen av området, langs veier, bane og i skrotemark. Kjempebjørnekjeks (SE) ble ikke
registrert ved feltarbeidet. Arten er registrert i 2018, men kan være utgått. I tillegg til arter
registrert i naturtyper og i «skrotemark», er det plantet inn noen fremmede skadelige arter
som f.eks. hekkplanter og prydbusker. Bl.a. blankmispel (SE), blåleddved (SE) og buskmure
(PH = potensielt høy risiko).
Konsekvenser
Naturverdier som blir berørt er knyttet til den verdisatte naturtypelokaliteten «Ljosheim»,
som er en tidligere kartlagt og verdivurdert gråor-heggeskog. I Naturbase er lokaliteten gitt
verdien «viktig» (B-lokalitet). Lokaliteten omfatter også en strekning av Prinsdalsbekken.
Prinsdalsbekken er tidligere endret, og bekkeløpet har delvis preg av å være kunstig utrettet
på strekningen, og har ikke spesielt store verdier mht. naturmangfold på denne strekningen.
Flytting av bekken og etablering av nytt bekkeløp med grøntsone vil endre store og sentrale
deler av gråor-heggeskogen, og lokaliteten vil bli forringet, med «alvorlig miljøskade» for
delområdet ved bruk av terminologi i Staten vegvesens håndbok for konsekvensanalyser
(V712). Nytt bekkeløp vil ved etablering av vegetasjon i kantsone kunne medføre positive
konsekvenser for naturmangfoldet knyttet til bekken.

Det vil være en risiko for utslipp i anleggsfasen i området i forbindelse med graving, flytting
av masser, utslipp fra anleggsmaskiner og arbeid i ev. forurenset grunn. Det er ikke registrert
masser med forurenset grunn i området i Miljødirektoratets kartdatabase for
grunnforurensning (https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no). Forurensning fra mange
års drift av jernbanestasjonen kan ikke utelukkes, men dette vil trolig være begrenset til
arealet nærmest stasjonsområdet/plattform.

Prinsdalsbekken har avrenning mot nord og løper ut i Ljanselva utenfor planområdet. Bekken
tilhører vannforekomst «Ljanselva og Prinsdalsbekken» (ID 006-50R) og er klassifisert med
dårlig økologisk tilstand basert på biologiske klassifiseringsdata med høy grad av presisjon.
Kjemisk tilstand basert på prøvetaking av enkelte metaller i 2012 er definert som god.
Vannforekomsten er påvirket av flere kilder i ulik grad, og det er satt i gang flere tiltak. Det
henvises til vann-nett for mer detaljerte beskrivelser av forurensningskilder og tiltak i
vannforekomsten

Figur 12. Kart over vannforekomst 006-50-R Ljanselva og Prinsdalsbekken (https://vannnett.no/portal/#/waterbody/006-50-R). Planområdet ligger innenfor rød markering.
Det er registrert flere ulike fiskearter i Ljanselva, blant annet gytende ørret i de nedre delene
av vassdraget (Oslos byvassdrag, faktaark 2018). Kruttverksfossen, like nedstrøms samløp,
utgjør en naturlig barriere for vandring videre opp i vassdraget. Det har tidligere vært laks i
vassdraget, men det er ikke observert etter at det ble etablert laksetrapp (ved kulvert under
E18 og Herregårdsveien) i år 2000. Vannkvaliteten i vassdraget overvåkes.
Dårlig økologisk tilstand tilsier at vannforekomsten har liten verdi – etter kriterier gitt av
Statens vegvesens håndbok V712 (2014- versjon), men grunnet Ljanselvas anadrome
strekning nedstrøms planområdet må det vurderes avbøtende tiltak i anleggsfasen for å
unngå konsekvenser for gyting.
Vannforekomsten er vurdert som middels sårbar iht. vannforskriften.

Konsekvenser i driftsfasen
Ved oppfølging av arbeider i eventuelle forurensede masser vil det ikke være fare for
spredning av forurensede masser.

Det vil i liten/ubetydelig grad være fare for forurensning til grunn i driftsfasen. Eventuelle
akutte utslipp fra ulykker (søl av olje/kjemikalier/farlig gods) anses som svært lite sannsynlig.
Tiltaket medfører flytting av Prinsdalsbekken. Tiltaket vil ha ubetydelige konsekvenser for
vannmiljøet i driftsfasen.

Konsekvenser i anleggsfasen
For tema utslipp til grunn og vann er det i hovedsak konsekvenser i anleggsfasen som er
aktuelle.
Ved anleggsarbeid i områder med forurenset grunn vil all flytting og håndtering av denne
kunne medføre spredning av forurensning og utslipp til vann.
I tillegg vil ulike typer anleggsaktiviteter ha negativ innvirkning på vannkvaliteten og
nedstrøms brukerinteresser i vassdraget;






Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og
deponi av masser
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid, som sammen med avrenning av nitrogen
(ammonium) fra sprengstoff (ved eventuelle sprengningsarbeider eller avrenning fra
benyttet sprengsteinsmasser) kan danne ammoniakk som er akutt giftig for fisk.
Partikler fra sprengstein, særlig skarpkantede partikler vil kunne være skadelige for
fisk.
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner

Avrenning fra graving og massehåndtering (lagring, forflytning, deponi) kan føre til
tilslamming av vassdrag med negativ følge for bunnfauna og bunnvegetasjon samt
gyteplasser nedstrøms i Ljanselva. I tillegg vil partikler kunne føre med seg næringsstoffer og
føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mht. partikler og eutrofiering av nedstrøms
vassdrag.
Håndtering av anleggsvann skal i all hovedsak håndteres lokalt, og må renses før utslipp til
resipient. Vann og avløpsetaten (VAV) / Oslo kommune vil kunne stille rensekrav for
anleggsvann. Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne
føre til tilsøling av vassdraget. Faren for dette er imidlertid redusert som følge av nyere og
sikrere krav til metoder for håndtering av olje og drivstoff. Oljekomponenter kan også ha
akutt giftvirkning på fisk. Avbøtende tiltak i anleggsfasen, og håndtering av overvann fra
byggegrop, skal sikre at vassdraget ikke blir negativt påvirket av tiltaket.

Ljanselva er vernet som en del av Oslomarkavassdragene. Prinsdalsbekken er sidebekk til
Ljanselva, og selv om denne ikke er uttrykkelig nevnt, er det rimelig å anta at hele vassdraget
med sidebekker er omfattet av vern. Det er derfor et spørsmål om tiltaket, som innebærer
flytting av Prinsdalsbekken over en strekning på ca. 300 m, kan komme i konflikt med vernet
vassdrag (jf. KU-forskriftens § 10 tredje ledd punkt a). I denne vurderingen må det legges

vekt på hvorvidt verdier som ligger til grunn for vernet blir påvirket negativt. I vedtak om
vern av Oslomarkavassdragene er det ikke beskrevet konkrete verdier knyttet til Ljanselva.
Det vises derfor her til følgende punkter som er angitt i det overordnede grunnlaget for
Verneplan for vassdrag:


Urørt natur




Naturvitenskap
Friluftsliv





Landskap
Vilt/fisk
Kulturminner




Vannkvalitet
Reindrift/landbruk



Vassdragenes helhetsinntrykk

Det er svært sannsynlig at Prinsdalsbekken ikke følger sitt opprinnelige løp gjennom
planområdet for Hauketo stasjon. Bekken følger en rett linje parallelt med stasjonen over en
strekning på ca. 300 m. Den ble trolig lagt om i forbindelse med utbygging av jernbanen
gjennom området på 1920-tallet. Kantsonene langs bekken består av gråor-heggeskog som
har etablert seg etter at området ikke lengre ble benyttet til beite. Det aktuelle området er
med andre ord påvirket av menneskelig aktivitet over lang tid og tiltaket vurderes derfor til
ikke å påvirke urørt natur.
Prinsdalsbekken har ikke spesiell verdi med hensyn til naturvitenskap eller friluftsliv i
planområdet. Det er heller ikke spesielle landskapsverdier knyttet til bekken her siden den er
relativt gjengrodd og lite synlig. Prinsdalsbekken er ikke fiskeførende på den berørte
strekningen, men Ljanselva er registrert som fiskeførende nedstrøms utløpet av
Prinsdalsbekken. I hovedplan for Hauketo stasjon er det derfor lagt til grunn forbud mot
anleggsarbeid som kan medføre partikkelutslipp i vassdraget i gyteperioden.
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet som vil bli direkte berørt av tiltakene som
er beskrevet i teknisk hovedplan. Oslo kommune ved Byantikvaren har gjennomført
arkeologiske registreringer i området langs Prinsdalsbekken høsten 2019. Det ble ikke gjort
funn av fredete kulturminner som må hensyntas i planleggingen. Siden Prinsdalsbekken
tidligere er lagt om på den aktuelle strekningen vurderes det som lite sannsynlig at det finnes
kulturminner i området som kan knyttes til bekken.
Det drives ikke reindrift eller landbruk i planområdet. I Bane NORs foreløpige planer for
bekkeomleggingen er det lagt vekt på å gi det nye bekkeløpet en naturlig utforming. Etter at
det berørte området er revegetert mener Bane NOR at tiltaket være et positivt bidrag til
vassdragets helhetsinntrykk.
Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke sannsynlig at verdiene som ligger til grunn for
vernet vil bli påvirket negativt av tiltaket.

I forbindelse med utarbeidelse av teknisk hovedplan er flomfare knyttet til Prinsdalsbekken
kartlagt av Asplan Viak. Dette er oppsummert i fagnotat for hydrologi (Bane NOR 2019).
Kartleggingen er gjort for en 200-årsflom med 40 % klimapåslag.
Resultatene for eksisterende situasjon viser at flommen ikke vil oversvømme jernbanesporet,
men at vannet vil bre seg utover i det lavtliggende sideterrenget vest for bekken. Kulvert
under Ljabrudiagonalen oppstrøms i bekkeløpet har for liten kapasitet, noe som fører til høye
vannstander foran jernbanefyllingen, og at vannet tar en alternativ vei gjennom søndre
undergang ved Hauketo stasjon. Også nordre undergang ved stasjonen blir oversvømt, da den
ligger lavere enn flomhøyden i bekken.
Det er foreslått at bekkekulverten under jernbanen byttes ut med en av større dimensjon for
å ta unna flommen (BxH = 4500 x 2500 mm). Dersom søndre undergang skal flomsikres
krever dette utskifting av kulvert under Ljabrudiagonalen. Siden det er lagt til grunn at det
skal etableres overgangsbru som flomsikker adkomst til vestre plattform er det ikke krav om
flomsikringstiltak ved undergangen. Det nye bekkeløpet vest for stasjonen er imidlertid
utformet slik at nordre undergang (ved Kollstien) ikke lengre blir oversvømt ved en 200årsflom.
Ved utforming av det nye bekkeløpet for Prinsdalsbekken er det forutsatt at det etableres
terskler og sikres tilstrekkelig kapasitet i kantsonene for å sikre nødvendig
fordrøyningskapasitet i området ved flom. Resultater fra hydraulisk analyse for fremtidig
situasjon viser at de foreslåtte tiltakene i Prinsdalsbekken er tilstrekkelig dimensjonert, og at
flomfaren er redusert som følge av tiltakene. Som en del av tiltakene som utføres, må
innløpet og utløpet ved jernbanekulverten erosjonssikres, da vannhastigheter her er økt som
følge av større kapasitet i kulverten.

De geotekniske undersøkelsene som ble gjennomført våren 2019 bekrefter tidligere
registreringer som tilsier at det er kvikkleire i grunnen i området. Stabilitetsberegninger for
et av snittene som er undersøkt viser en tilfredsstillende områdestabilitet (F>1,4) i både
udrenert og drenert tilstand. Kravet om områdestabilitet iht. NVEs veileder (kapittel 5.2)
anses dermed som overholdt.
Lokalstabilitet mot Prinsdalsbekken er vurdert i tre lengdesnitt og samtlige beregninger, for
både dagens og planlagt situasjon med full toglast viser for lav sikkerhet (F<1,60) uten at det
gjennomføres geotekniske stabiliseringstiltak. I geoteknisk vurderingsrapport er det anbefalt
etablering av motfylling vest for Hauketo stasjon som et tiltak som vil gi tilstrekkelig
stabilitet for gjennomføring av planlagte tiltak. Etablering av motfylling innarbeides som et
rekkefølgekrav i reguleringsplanen for stasjonstiltakene og hensynet til erosjon og
områdestabilitet er dermed ivaretatt i planforslaget.
Sør-vest i planområdet er det markert et areal med hensynssone ras- og skredfare (H310_2) i
kommunedelplanen. Det planlegges ikke nye tiltak innenfor denne sonen som legger opp til

økt opphold av mennesker. Det vurderes derfor at planen ikke medfører økt risiko knyttet til
skredhendelser.

Verdier i området
Det er knyttet kulturhistorisk verdi til Hauketo stasjon. Stasjonsbygningen fra 1925 er tegnet
av NSBs arkitektkontor og oppført samtidig med etableringen av stasjonsområdet.
Opprinnelig var stasjonsbygningen gul, i dag er den malt rød. Stasjonen har vært ubetjent
siden 1980, og siden da har først posten hatt tilhold i bygget før Peppes Pizza overtok. Den
ene delen av det opprinnelige bygget (som hadde to sammenbygde bygningsvolumer) er
fjernet, og fasadene er også blitt noe endret med tiden. Det er i senere år bygget nye leskur
og benker på stasjonsområdet. Stasjonen er en viktig historisk markør for området, og er
vesentlig for formidlingen av Hauketos utvikling som sted.
Det er tidligere vurdert at stasjonen ikke har slik verdi at den skal omfattes av Verneplan for
jernbanebygninger (utarbeidet av NSB og Riksantikvaren, 1993, revidert 2003). Hauketo
stasjon inngår heller ikke i liste over objekter i Bane NORs eie som er vernet eller fredet
(STY-604363).
Jernbaneområdet ligger i sin opprinnelige kontekst, og er vanlig forekommende. Selv om den
opprinnelige stasjonsbygningen på Hauketo er noe endret fra byggeår, har den gjenværende
arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter som del av historien om Østfoldbanens utvikling
på 1920-tallet (lokal verdi). I sin uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Hauketo
stasjon har Byantikvaren presisert at det er ønskelig at stasjonsbygget legges inn i gul liste.
Arealet hvor det planlegges motfylling og bekkeomlegging har tidligere vært benyttet som
dyrka mark og beitemark. Gjennomgang av flybilder tilsier at denne bruken trolig ble
avsluttet på 1960-tallet. Prinsdalsbekken går parallelt med jernbanen gjennom området.
Bekken følger sannsynligvis ikke sitt opprinnelige løp, men kan være lagt om i forbindelse
med utbygging av jernbanen her på 1920-tallet.
I forbindelse med at det ble varslet oppstart av planarbeid for Hauketo stasjon har
Byantikvaren gjennomført arkeologisk registrering i området. Undersøkelsene ble avsluttet i
november 2019. Per januar 2020 foreligger det ikke rapport fra undersøkelsene, men ifølge
arkeologikoordinator Geir Amund Sørgård, er det ikke gjort funn av fredete kulturminner som
må hensyntas i planleggingen.

Konsekvenser av planforslaget
Bane NORs planer for oppgradering av stasjonen får ikke direkte konsekvenser for
stasjonsbygningen. Planen åpner for endringer av stasjonsområdet og etablering av nye
installasjoner nær stasjonsbygningen. Endringer nær stasjonsbygningen vil bidra til
ytterligere å redusere den historiske lesbarheten av det opprinnelige stasjonsområdet.

Flytting av Prinsdalsbekken og etablering av motfylling vil ikke få nevneverdige konsekvenser
for kulturminner og kulturmiljø.

Verdier i området
Hauketo stasjon ligger i dalbunnen mellom Prinsdalsbekken i vest og nedre Prinsdalsveg i øst.
Bussterminalen og Ljabrudiagonalen. Det relativt bratte åser mot vest, nord og øst.
I dalbunnen øst for Hauketo stasjon dominerer Ljabrudiagonalen, bussterminalen og
jernbanestasjonen landskapsbildet. På vestsiden av stasjonen preges landskapsbildet av
bekkedraget og naturområdet, men siden dette arealet ligger noe lavere enn stasjonsarealet
og domineres av tett skog, framstår dette som et relativt anonymt område for de fleste.
Konsekvenser av planforslaget
Den nye overgangsbrua over jernbanesporene vil være det mest synlige tiltaket som hjemles i
planforslaget. Siden stasjonsbygningen i dag har annen bruk enn jernbaneformål, kan det
tenkes at brua kan bli et signaturbygg/markør for stasjonen. Overgangsbrua vil ikke bryte
silhuetten over åsene rundt stasjonen og vurderes til å ha en begrenset fjernvirkning for
landskapsbilde.
Store deler av arealet vest for stasjonen vil bli avskoget for å etablere motfylling og
gjennomføre bekkeomlegging. Dette vil åpne opp dette området og gjøre det mer synlig for
spesielt reisende ved stasjonen. Det ligger ingen klare føringer i planforslaget for hvorvidt
det skal legges til rette for gjengroing med ny skog i dette arealet eller om det er ønskelig å
gjennomføre skjøtselstiltak for å legge til rette for økt bruk. Det er imidlertid et potensial for
å skjøtte området mellom stasjonen og det nye bekkeløpet på en måte som tilfører visuelle
kvaliteter i form av en blå-grønn struktur.

Verdier i området
Området vest for stasjonen er per i dag bevokst med en relativt tett blandingsskog. Det er
ikke opparbeidet turveger eller andre tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv eller rekreasjon i
området. Skogen har verdi som et av få naturområder innenfor tettbebyggelsen i Oslo og kan
blant annet ha en lokal verdi som område for lek (100 meterskog) og rekreasjon.
Konsekvenser av planforslaget
Planlagte tiltak ved stasjonen vil ikke medføre negative endringer for bruken av området.
Generelt gir tiltaket bedre tilgjengelighet på tvers av jernbanen og forbedrer funksjonaliteten
ved stasjonen. Dette vurderes som positivt for nærmiljøet.
Skogen vest for Hauketo stasjon vil i stor grad bli hogget som en del av tiltaket med
omlegging av Prinsdalsbekken og etablering av motfylling. Selv om det legges opp til å

reetablere et naturlig vegetasjonsbilde vil området fremstå som mindre naturpreget og få et
noe mer parkmessig uttrykk i mange år etter utbygging. Dette vil trolig ikke medføre negativ
endring for bruken av området. Tiltaket kan gi et økt potensial for å tilrettelegge området
som park/rekreasjonsareal etter utbygging av stasjonen. Det vil for eksempel være mulig å
etablere en sti langs det nye bekkeløpet. Tiltakene som planlegges gjennomført ved stasjonen
vil gi forbedret tilgjengelighet til skogen fra områder øst for jernbanen.

Utgangspunktet for de planlagte tiltakene er å legge til rette for en fremtidig økning i
persontrafikken på Østfoldbanen. Tog er et klimavennlig reisemiddel og en realisering av
planen vurderes derfor til å være et positivt bidrag mht. å redusere klimagassutslipp.
Ved beregning av flomnivåer og planlegging av løsninger for overvannshåndtering er det tatt
utgangspunkt i normalvannstand med et klimapåslag på 40 prosent. Det er dermed tatt
høyde for eventuelle framtidige endringer i nedbørintensitet som følge av klimaendringer.

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for alle planlagte tiltak ved stasjonen.
Dette innebærer i praksis følgende:
Det etableres overgangsbru over spor som forbindelse mellom plattformer. Brua etableres
med trapper og heis på hver side. Brua vil ivareta krav til en flomsikker og universelt utformet
adkomst til vestre plattform. Kombinert gangveg/driftsveg til vestre plattform etableres fra
nord med krav til maksimal stigning iht. universell utforming.
Nye plattformer utformes iht. Bane NORs standard. Dette innebærer at plattformene heves i
forhold til dagens situasjon for å oppnå trinnfri av- og påstigning til tog. Det etableres nytt
belysningsanlegg ved plattformene. Nye plattformer skal etableres med ledelinjer og taktilt
belegg for å markere hinderfri gangveg for blinde og svaksynte.

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Hauketo stasjon er det gjennomført en risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert:




Flom og overvann
Skred (kvikkleire, rasfare)
Ulykker tilknyttet jernbanen

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller,
statistikk og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en

risikomatrise med kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er
risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til
risikoreduserende tiltak.




















Det vurderes at tiltaket som reguleringsplanen åpner for ikke medfører økt sannsynlighet for
uønskede hendelser tilknyttet jernbanen. Risiko for enkelte typer hendelser vil bli redusert
etter at tiltaket er etablert. Dette gjelder f.eks. risiko ved av- og påstigning til tog.
Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes
risikoen å være akseptabel.

Det er beregnet støy fra fremtidig togtrafikk ved nye Hauketo stasjon slik stasjonsområde og
spor forventes etter ombygging. Kartleggingen omfatter beregning av lydnivå på fasader til
bygninger med støyfølsomt bruksformål og beregning av støysoner. Beregningene er utført
for forventet trafikksituasjon i år 2035. Beregningene viser at ombyggingen ikke utløser krav
til støytiltak på omkringliggende boliger.
Støy fra strekningen som endres er sentrert rundt stasjonens nye plattform. Støy fra dette
området er ikke nok til å utløse tiltak ved boligene som ligger langs Ingolf Ruuds vei, Toppen
og Øvre Ljanskollvei. Støy fra deler av banen nærmest disse boligene er høyere enn LDEN 58
dB, men støy fra områder av banen som ikke endres følger andre regler for å få tiltak. Disse
slår ikke inn her da støynivået synker relativt dagens situasjon, mens tiltak hadde kun blitt
vurdert dersom støyen hadde økt med mer enn 3 dB.

Figur 13 Figuren viser støysoner for planlagt løsning. Det er lagt til grunn beregninger 4 m
over terreng. Ingen boliger er berørt av støynivå over Lden 58 dB fra området som
ombygges.

Bane NOR ønsker primært å ivareta følgende behov ved oppgradering av Hauketo stasjon:




Bedre tilgjengelighet og tilrettelegging mht. universell utforming, herunder sikre
flomsikker og universelt utformet planfri kryssing (overgang eller undergang) til
vestre plattform.
Tilrettelegge for at stasjonen kan trafikkeres med doble togsett.

Stasjonstiltakene må dimensjoneres med utgangspunkt i forventet framtidig behov mht.
antall reisende ved knutepunktet. Alternative løsninger for å ivareta disse behovene er
vurdert gjennom arbeidet med teknisk hovedplan. Følgende faktorer har vært viktige i
vurderingen av alternative løsninger: funksjonalitet for knutepunktet, konsekvenser for miljø,
konsekvenser i anleggsperioden og kostnader. Løsninger som har vært vurdert beskrives
under sammen med begrunnelse for valgt løsning som er lagt til grunn for reguleringsplanen.

Alternativ som innebærer å ruste opp dagens søndre undergang ved stasjonen iht. prinsipper
for universell utforming er vurdert opp imot alternativ med etablering av gangbru over
sporene. Dagens undergang ivaretar ikke krav til universell utforming med hensyn til
stigningsforhold til plattformene. Undergangen står delvis under vann ved flom, noe som i
hovedsak skyldes at eksisterende bekkekulvert under Ljabrudiagonalen (Kv155) øst for
stasjonen er underdimensjonert.
Alternativet med opprusting av dagens undergang innebærer tiltak i selve undergangen og
bygging av nye ramper som tilfredsstiller krav til maksimal stigning av hensyn til
bevegelseshemmede. I tillegg er det nødvendig med utskifting av bekkekulverten for å sikre
tilgjengelighet til vestre plattform i perioder med mye nedbør/flom.
Etablering av en ny overgangsbru med tilhørende trapper og heis på begge sider er det mest
effektive tiltaket for å bedre tilgjengeligheten. Det gir et nytt, sikkert kryssingspunkt for alle
trafikanter, uavhengig av flomsituasjonen, forutsatt at heisen er i drift. Siden eksisterende
underganger skal opprettholdes vil etablering av overgangsbru tilføre et nytt kryssingspunkt
på tvers av sporene og bidra til å spre passasjerene bedre på plattformen.

For å oppnå en rettere strekning ved plattformene er følgende alternativer vurdert:
1. Dagens sporplassering beholdes, men plattformene forskyves mot sør
2. Jernbanesporene flyttes noe mot vest.
Begge alternativer vil gi økt rettstrekning ved plattform. Kostnadsoverslag for disse to
løsningene viser at alternativet med flytting av spor vil bli vesentlig mer kostbart uten
nevneverdig forbedring i plattformgeometri sammenliknet med løsning som kun innebærer

forskyving av plattform mot sør. Bane NOR legger derfor alternativ 1 til grunn for å oppnå
økt rettstrekning ved plattform.

Som en del av Bane NORs prosjekt er det gjennomført grunnundersøkelser ved
stasjonsområdet og utarbeidet en geoteknisk vurderingsrapport som en del av arbeidet med
teknisk hovedplan for Hauketo stasjon. Undersøkelsene bekrefter at det er dårlige
grunnforhold i området. På bakgrunn av dette er tiltaket plassert i faregradsklasse «høy».
Det er vurdert at skadekonsekvens vil være «meget alvorlig» og tiltaket er dermed plassert i
risikoklasse 5.
På bakgrunn av de geotekniske vurderingene for området er det vurdert alternative
stabiliseringstiltak for den planlagte utbyggingen. Det er lagt til grunn for planen at det
etableres en motfylling vest for stasjonsområdet for sikre nødvendig stabilitet til å
gjennomføre tiltak ved stasjonen.
Undersøkelsene viser at det er kvikkleire i området og geotekniker har vurdert at
eksisterende spor med toglast ikke har tilstrekkelig lokalstabilitet mot grunnbrudd. Dette
innebærer at det må gjennomføres stabiliseringstiltak før det kan gjøres andre tiltak ved
stasjonsområdet. Følgende stabiliseringstiltak er vurdert:
1. Peler til fjell
2. Grunnforsterkning med kalksement
3. Etablering av motfylling og flytting av Prinsdalsbekken
Peling til fjell er beregnet til ikke å være tilstrekkelig som tiltak alene og vil i tillegg kreve
primært motfylling eller utskifting av ustabile masser under sporet. En nødvendig motfylling
vil være tilsvarende som i alternativ 3. Selve pelingen, og en eventuell masseutskifting, vil
forutsette at eksisterende spor med tilhørende infrastruktur (kontaktledningsanlegg, kabler i
bakken etc) må fjernes og bygges opp på nytt etter at tiltakene er utført. Dette er
omfattende arbeider som vil kreve stans i togtrafikken i anslagsvis 4-6 måneder.
Det er også forbundet en risiko ved utførelsen av arbeidene med pelefundamentering. Det er
en fare for at poretrykket i grunnen kan øke, noe som igjen påvirker stabiliteten i området. I
permanent situasjon (etter at anleggsarbeidet er sluttført), kan pelefundamenteringen
påvirke hydrogeologien i området og føre til permanent grunnvannssenkning.
Som følge av at pelefundamentering alene ikke er tilstrekkelig som tiltak, risikoen ved
gjennomføring og i permanent situasjon, samt de omfattende arbeidene og dermed behov for
lengre stans i togtrafikken, er ikke metoden aktuell.
Dersom alternativet med kalksementstabilisering velges, krever dette et lengre totalbrudd i
togtrafikk da eksisterende spor må fjernes og reetableres, anslagsvis 4-6 måneder. Metoden
forutsetter at det også settes av tilstrekkelig tid slik at de installerte kalksementpelene
herdes.
Som følge av de bløte grunnforholdene, er det også ved denne metoden en risiko for økt
poretrykk i grunnen. Dette kan i verste fall medføre utglidninger/lokalt grunnbrudd i

forbindelse med injeksjonen. Risikoen kan reduseres, men medfører ytterligere tiltak (f. eks.
installering av vertikale dren) og dermed lengre anleggstid.
Som følge av risikoen ved gjennomføring og de omfattende anleggsarbeidene med tilhørende
stans i togtrafikken, er ikke metoden anbefalt.
Motfylling vil være den sikreste løsningen, og det er det enkleste tiltaket å gjennomføre
samtidig som togdrift opprettholdes på sporet. Konsekvensen for trafikanter og nærmiljø vil
derfor være vesentlig mindre enn i de øvrige alternativene. Løsningen er anslått å ha en
totalkostnad tilnærmet 30 % av de øvrige alternativene.
Østfoldbanen er en svært viktig strekning i Bane NORs infrastruktur. All godstrafikk mot
Østfold, Sør-Sverige og videre nedover i Europa benytter denne linjen og kan ikke overføres
midlertidig til Follobanen, som mangler vendemulighet for godstog. Strekningen har høyt
passasjerbelegg og stenging av banen får dermed store konsekvenser for mange i form av et
dårligere tilbud og økt reisetid ved buss for tog. En nødvendig stenging av banen i 4-6
måneder for å sikre tilfredsstillende stabilitet i grunnforholdene er derfor ikke akseptabelt.
På bakgrunn av dette, samt vurderingen av risikoen for uforutsette hendelser ved tiltakene,
anbefaler Bane NOR at det etableres en motfylling vest for stasjonsområdet for å sikre
lokalstabiliteten i området.

Som følge av etablering av motfyllingen må Prinsdalsbekken legges om i en lengde av ca. 300
meter. Det er skissert en utforming, som i størst mulig grad kan gjenskape naturmiljøet og
flombankene som er der i dag. Bekkeløpet følger utstrekningen av motfyllingen men utvides i
noen partier med flombanker, eller små øyer, hvor bekkeløpet deler seg. Nytt bekkeløp er
planlagt med en dybde som varierer noe med omkringliggende terreng. I kantsonen er det
planlagt etablert en langsgående «hylle» i overkant av normalvannstand (ca 0,5m) for
etablering av ny våtmarksvegetasjon, enten ved naturlig revegetering eller ny-etablering av
våtmarksplanter, for å motvirke erosjon i etableringsfasen.

Med bakgrunn i vurderingene som er gjengitt over anbefaler Bane NOR følgende tiltak som er
lagt til grunn for planforslaget:







Det etableres motfylling for å sikre stabiliteten i området, jf. kapittel 3.5.3.
Prinsdalsbekken legges om som følge av dette.
Ny plattform til spor 1 (vestre plattform) bygges ca. 75 m lengre sør enn
eksisterende plattform. I tillegg til nye ramper og trapper til plattform etableres en
ny driftsveg/adkomst til plattformen fra nord.
Plattform til spor 2 forlenges mot sør ca. 45 m. Lehus og øvrig møblering på
plattformen skiftes ut. Høyden på plattformen justeres for å oppnå trinnfri av- og
påstigning til tog.
Det etableres overgangsbru med trapper og heiser over sporene for å ivareta krav om
universelt utformet og flomsikker adkomst til vestre plattform.

Forslagsstiller kunngjorde igangsetting av planarbeidet 12.07.2019 i Aftenposten og digitalt
på Plan- og bygningsetatens hjemmeside. Ved varsling av oppstart av planarbeid kom det inn
10 uttalelser.
1. Bydel Søndre Nordstrand

19.09.2019

2. Barnas representant

21.08.2019

3. Bymiljøetaten

23.08.2019

4. Brann og redningsetaten

30.07.2019

5. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 08.08.2019
6. Renovasjonsetaten

02.08.2019

7. Vann- og avløpsetaten

19.07.2019

8. Statsforvalteren i Oslo og Viken

08.08.2019

9. Miljøprosjekt Ljanselva

20.08.2019

10. Hauketo og Prinsdal vel

23.08.2019

Alle forhåndsuttalelsene med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens kommentarer i et
eget vedlegg til saken, kalt «Forhåndsuttalelser med kommentarer».

En oppgradering av Hauketo jernbanestasjon er nødvendig for at kommunen skal nå målet om
å lage et godt knutepunkt på Hauketo, og å utvikle Hauketo som utviklingsområde. Hauketo er
et viktig knutepunkt i Oslo i dag, og viktigheten av Hauketo som knutepunkt vil øke dersom en
storstilt utbygging av Gjersrud og Stensrud blir gjennomført. PBE mener planforslaget ikke
på noen måte hindrer en fremtidig utvikling av knutepunktet eller utviklingsområdet. PBE
anbefaler derfor planforslaget.
PBE avsluttet sommeren 2020 felles planlegging av Hauketo, som blant annet hadde som
formål å planlegge nytt knutepunkt på Hauketo. Bane Nor var en del av den prosessen. PBE ga
derfor i oppstart av dette planarbeidet føringer til Bane Nor om at blant annet
sykkelparkering, sykkelvei, gangveier og kiosk skulle håndteres på i felles plan for
knutepunktet, og at det ikke var nødvendig å sikre i dette planforslaget. PBE mener arbeidet
med å få gjennomført tiltakene nevnt over bør tas i overordnet plan koordinert av kommunen,
og vil derfor ikke stille rekkefølgekrav knyttet til disse tiltakene.
Kommuneplanens arealdel angir at planforslaget ligger innenfor hensynssone H810_2, med
krav om felles planlegging. Kommuneplanens § 17.1 punkt 4 angir at mindre transport- og
infrastrukturtiltak kan unntas krav om felles planlegging, forutsatt at tiltaket ikke
vanskeliggjør helhetlig utvikling innenfor den aktuelle hensynssonen. PBE mener dette tiltaket
ikke vanskeliggjør helhetlig utvikling av Hauketo på et senere tidspunkt.

Grunnundersøkelser viser at det var behov for stabiliseringstiltak for å kunne gjennomføre
oppgraderingen av stasjonen på Hauketo. ROS-analysen viser at sannsynligheten for et
kvikkleireskred både med og uten nye tiltak er for høy. Analysen konkluderer også med at
konsekvensen av et slikt skred er høy, gitt at det til enhver tid oppholder seg folk på
stasjonsområdet. I tillegg kommer konsekvensene for togtrafikken inn til Oslo, som ville blitt
forstyrret i lang tid gitt en slik hendelse. Forslagsstiller har derfor lagt inn krav om at det
skal etableres motfylling for å stabilisere grunnen før andre tiltak blir gjennomført.
Konsekvensene av en slik motfylling er store. Området som rammes inneholder en viktig
naturtype av regional verdi (verdi B), i tillegg til at Prinsdalsbekken må flyttes. Det er ikke
sikkert naturtypen vil komme tilbake slik den er nå i etterkant av tiltaket.
Gitt de mulig store konsekvensene for liv og helse, og for togtrafikken inn mot Oslo dersom
det skulle skje en skredhendelse, er PBEs vurdering av motfyllingen må anlegges for å sikre
stasjonsområdet.

Planforslaget omregulerer naturområdet vest for stasjonen fra parkeringplass til friområde. I
forbindelse med etablering av motfylling og flytting av Prinsdalsbekken er det mulig å
reetablere arealene slik at de lettere kan tas i bruk som friområde. Planforslaget angir få
kvalitetskrav til stien eller arealene, og det sikres ikke at stien etableres sammen med resten
av tiltaket. PBE ber om tilbakemelding på om det er spesielle hensyn som bør ivaretas med
tanke på ny sti gjennom området, nytt bekkeløp og ny vegetasjon. Det kan være aktuelt å
legge inn rekkefølgekrav for opparbeidelse av de deler av friområdet som berøres av tiltaket,
og å legge inn flere kvalitetskrav for de arealene.

Planforslaget sikrer ikke sykkelparkering. Forslagsstiller har ikke ønsket å sikre et spesifikt
antall plasser, da de mener det kunne utelukket ulike typer sykkelparkering. De melder at de
har plass til 120 vanlige plasser på et areal i sør av stasjonen og 50 vanlige plasser på et
areal nord i stasjonsområdet. Plan- og bygningsetaten ønsker tilbakemelding på hva slags
sykkelparkering det bør legges til rette for innenfor arealene forslagsstiller har til rådighet,
og andeler av eventuelle ulike typer sykkelparkering. Det kan være aktuelt å legge inn
bestemmelse som sikrer at et visst antall eller en viss type sykkelparkering opparbeides som
en del av tiltaket.

Planforslaget bidrar til kommunens vedtatte mål om 95 % reduksjon av direkte
klimagassutslipp innen 2030 ved at det tilrettelegger for økt bruk av kollektivtrafikk og
dermed reduksjon av personbiltrafikk. Planforslaget legger opp til en nedhugging av et
skogsområde på flere mål, for å stabilisere grunnen og unngå kvikkleireskred, men PBE
vurderer det som nødvendig, som nevnt over.
Som et virkemiddel for å få ned klimagassutslippene ønsker byrådet at alle at byggeanleggsplasser skal være fossilfrie. I reguleringsbestemmelse stilles det krav til utslippsfri
annleggsplass.

Planforslaget sikrer stasjonsområdet bedre mot flom og kvikkleireskred.

Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldloven (nml.) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4
og 5, samt prinsippene i §§ 8-12, jf. § 7. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt
seg til informasjonen fra vegetasjonskartlegging gjort i forbindelse med saken, kommunens
naturdatabase og fra Naturbase.
Eiendommen vest for jernbanestasjonen, som foreslås brukt til motfylling og regulert til
friområde, inneholder i dag en naturtype Gråor/Heggskog, med regional verdi, der det skal
særlige grunner til for å tillate tiltak som kan skade naturverdiene.
Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om
naturmangfoldet i området.

Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml. §§ 8 og
9 og forvaltningsloven § 17.
Reguleringsplanen for Nedre Prinsdals vei 1, Hauketo Jernbanestasjon, anses å få negative
effekter for naturmangfoldet (jf. bl.a. forvaltningsmålene i nml. §§ 4 og 5). Den samlede
belastningen for økosystemet vil ikke øke nevneverdig (nml. § 10). For å ivareta
naturmangfoldet, er det gjort følgende tiltak/justeringer av planen:


Det aktuelle området reguleres til friområde, og gis bestemmelse som skal sikre mot
hogst og andre inngrep som kan forringe områdets verdi for biologisk mangfold.




Bestemmelse sørger for å hindre spredning av fremmede arter, ved å tilså med egnet
frøblanding.
Bestemmelse sikrer gjenbruk av rotklumper fra stedegen Or, som skal gjenplantes på



ny motfylling.
Bestemmelse sikrer at det ikke skal gjennomføres hogst i hekkeperioden for spurvefugl.





Bestemmelse sikrer at anleggsarbeid som kan medføre partikkelutslipp til Ljanselvvassdraget skal skje utenom gyteperioden for fisk (november og desember). Flytting av
bekkeløpet skal skje i perioden fra og med mai til og med oktober.
Bestemmelse sikrer at det skal tilføres naturgrus/morenemasser til massene i bunnen
av bekkeløpet for å legge til rette for et større artsmangfold ved flytting av
Prinsdalsbekken.

Ut fra en rimelighetsvurdering ansees tiltakene som tilstrekkelige.
Bestemmelsene i nml. § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
og nml. § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder får ikke særlig betydning i denne
plansaken, men vil bli vurdert ved behandlingen av byggesaker m.m. i planområdet.
Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i naturmangfoldloven anses ivaretatt i
tilstrekkelig grad i planarbeidet.

Plan- og bygningsetaten ser behovet for å oppgradere Hauketo stasjon slik at den blir bedre
tilrettelagt for alle brukergrupper. Dessuten sikres atkomstene mot flom og det
tilrettelegges for god tilgjengelighet til plattformer. Plan- og bygningsetaten er også positiv
til at stasjonens lengde tilpasses doble togsett som dermed medfører bedre
passasjerkapasitet.
Plan- og bygningsetaten er opptatt av at naturmiljøhensyn til nærområdet ivaretas.
Etablering av motfylling som skal hindre utglidning av masser under jernbanetraséen, ny
tursti vest for jernbanen og anleggsarbeidene vil føre til inngrep i naturområdet langs
Prinsdalsbekken. Vi anmoder derfor relevante aktører om å gi innspill knyttet til disse
tiltakene. Videre ønskes innspill vedrørende sykkelparkering og sykkelparkeringskapasitet.
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

6.1 Nedskalert plankart

6.2 Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplan for Hauketo stasjon
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr/bnr 186/52 m. fl.
Kartnummer UTI-201906976, 04.05.2021

Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppgraderinger ved Hauketo
stasjon, herunder forskyving av plattformer mot sør og etablering av overgangsbru med
trapper og heiser som adkomst til vestre plattform. Det er påvist kvikkleire i området og
det er behov for å gjennomføre stabiliseringstiltak i området vest for stasjonen i form av at
det etableres motfylling. Dette innebærer også behov for å flytte Prinsdalsbekken over en
strekning på ca. 300 meter.

Fellesbestemmelser
1 Fellesbestemmelser for hele planområdet
1.1 Overvannshåndtering
Lokal og åpen overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og
prosjektering av
tiltaket. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og
fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet
som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp ivaretas og naturens selvrensingsevne
utnyttes.
Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier
bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.
1.2 Støy
Grenseverdiene i tabell 3 i retningslinje T-1442/2016 (retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen for
jernbanetiltaket.
For støy i driftsfasen skal fremskrevet jernbanetrafikk for 2035 legges til grunn.
1.3 Dokumentasjonskrav
1.3.1 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides overordnet
landskapsplan som viser:
· Møblering av stasjonsområdet
· Arealer for sykkelparkering
· Plassering og utforming av overgangsbru
· Materialbruk
· Plan for belysning
· Lokal håndtering av overvann og snø
· Teknisk infrastruktur ved jernbanen og på plattformer
1.3.2 Plan for anleggsfasen

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge plan for anleggsfasen som
beskriver følgende forhold:
· Utbyggingsfaser og gjennomføring, inkludert tidspunkt på året for gjennomføring av hogst
og inngrep i vassdrag av hensyn til fugleliv og vannmiljø
· Plassering og arealbehov for rigg- og anleggsområder, midlertidige massedeponier,
lagerplasser, atkomst for anleggstrafikk, parkering, anleggsgjerder mv.
· Behov for omlegging av trafikk, både kjørende og gående/syklende, gjennom hele og/eller
deler av anleggsperioden.
· Nødvendige trafikksikkerhetstiltak med særlig vekt på trygg og framkommelig veg for
fotgjengere, reisende ved stasjonen, busstrafikk og utrykningskjøretøy.
· Tiltak for håndtering av støy og vibrasjoner iht. T-1442.
· Nødvendig omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg
1.3.3 Plan for miljøoppfølging
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan.
Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for forhold knyttet til massehåndtering, herunder
transport, støy, støv og vibrasjoner, utslipp til luft, vann og grunn, nærmiljø og friluftsliv,
naturmiljø (inkludert tiltak mot spredning av fremmede og skadelig arter), landskap,
kulturminner og kulturmiljø samt materialvalg, avfallshåndtering og energibruk i
anleggsfase og i permanent situasjon.
1.3.4 Lokalstabilitet
Sammen med søknad om rammetillatelse skal krav til lokalstabilitet
dokumenteres og behov for nødvendige stabiliseringstiltak beskrives.
1.3.5 Øvrige dokumentasjonskrav
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en avtale med Bymiljøetaten i
Oslo kommune knyttet til inngrep i gang- og sykkelveger og grønnstrukturarealer. Avtalen
skal avklare ansvar for framtidig drift og vedlikehold av grønnstrukturområdene som eies
av Oslo kommune.
1.4 Krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser
Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri.
Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal
bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige
energikilder.
Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og
lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt
drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og anleggsplassen.
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en redegjørelse for hvordan
kravet om fossilfri bygge- og anleggsplass skal oppfylles.

Bestemmelser til arealformål
2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
2.1 Boligformål B
Bestemmelser i tilgrensende reguleringsplan S-4220 videreføres for arealet.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
3.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg o_SB, o_SV, o_SGS
I områder for samferdselsformål (jernbane og veg) kan det anlegges veg og jernbane med
tilhørende anlegg, herunder bl.a. tekniske bygg og master.
Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal gis en helhetlig utforming.
3.2 Kjøreveg f_SV
Kjøreveg f_SV skal være felles for gnr./bnr. 194/244, 194/136 og 194/713, og som
adkomstveg for kjøretøy som benyttes til anleggsarbeid, drift og vedlikehold av plattform
og øvrig jernbaneanlegg ved Hauketo stasjon.
3.3 Gang-/sykkelveg o_SGS_1
Gang og sykkelvegen er reservert gående og syklende. Vegen kan også benyttes som
adkomstveg for kjørende til eiendommene gnr./bnr. 194/244, 194/136 og 194/713, og som
adkomstveg for kjøretøy som benyttes til anleggsarbeid, drift og vedlikehold av plattform
og øvrig jernbaneanlegg ved Hauketo stasjon.
3.4 Bane o_SB
Arealet omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg. Det skal etableres
nye plattformer med belysning, møblering, lehus og publikumsinformasjonssystem.
Jernbanespor med tilhørende anlegg (strømforsyning, kontaktledninger, signal- og
teleanlegg mm), skal utformes etter Bane NORs tekniske regelverk. Det skal etableres
sikkerhetsgjerde mot jernbanen ved stasjonsområdet. Bygg og elementer ved stasjonen må
ikke plasseres slik at det gir tilgang for å klatre i strømførende master, heis- og trappehus.
Innenfor arealet tillates nødvendig anleggsarbeid, herunder mellomlagring av masser,
maskinrigg ol, for å etablere bane og tilhørende anlegg.

4 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)
4.1 Grønnstruktur o_GF1
Det tillates etablert motfylling i området for å sikre tilstrekkelig stabilitet for planlagte tiltak
ved Hauketo stasjon. Det tillates ikke utbyggingstiltak eller annen aktivitet på arealet som
kan påvirke lokal- eller områdestabiliteten. Ved planlegging av terrenginngrep eller
utbygging innenfor området skal konsekvenser for områdestabilitet vurderes av
geotekniker.
Rotklumper fra or skal bevares og tilbakeføres til toppmassene i motfyllingen. Dette vil gi
raskere reetablering av or i området. Etter at motfyllingen er etablert skal den tilsås med
egnet frøblanding for å redusere risiko for spredning av fremmede arter.
4.2 Grønnstruktur o_GF2
Vegetasjonen skal bevares innenfor området. Hogst og andre inngrep som kan forringe
områdets verdi for biologisk mangfold tillates ikke.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)
5 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

5.1 Ras- og skredfare (steinsprang), H310
Hensynssonen angir område med mulig steinsprangfare. Det tillates ikke tiltak som kan
utløse/rammes av steinsprang innenfor området.
5.2 Flomfare, H320
Det bør ikke gjennomføres tiltak som kan påvirke eller bli påvirket av flom innenfor
området. Ved planlegging av tiltak skal det dokumenteres at hensynet til flomfare er
ivaretatt.

Bestemmelser til bestemmelsesområder
6 Bestemmelsesområde BG #1 (overgangsbru)
Innenfor bestemmelsesområde #1 kan det oppføres gangbru over jernbanen. Brua skal ha
universell utforming med heis på hver side. Ved søknad om rammetillatelse skal det
vedlegges tegninger for overgangsbrua som viser plassering av brua, utforming av trapper,
heis, tak, materialbruk og belysning mv.

7 Bestemmelsesområde BG #2 og BG#4 (midlertidig rigg- og
anleggsområde)
Områdene BG #2 og #4 kan benyttes til midlertidig anleggsområde. Hogst i området skal
gjennomføres i perioden fra og med august til og med mars, for å unngå hekkeperioden for
spurvefugl. Anleggsarbeid som kan medføre partikkelutslipp til Ljanselv-vassdraget skal
gjennomføres utenom gyteperioden for fisk i Ljanselva (november og desember). Den
beste perioden for flytting av bekkeløpet vil være i perioden medio mai til oktober.
Det tillates mellomlagring av masser i området. Etter anleggsperioden for stasjonstiltak ved
Hauketo stasjon, opphører bestemmelsesområdet for anleggs- og riggområdet. Områdene
skal ryddes og istandsettes.
Området BG#4 kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og
anleggsområde, og parkering av anleggsmaskiner. Det skal etableres gjerde rundt
riggområdet i anleggsfasen.

8 Bestemmelsesområde BG#3 (nytt løp for Prinsdalsbekken)
Bestemmelsesområdet angir areal for etablering av nytt løp for Prinsdalsbekken. Tegninger
og profiler for utforming av nytt bekkeløp vedlagt reguleringsplanen skal legges til grunn
for videre planlegging og utforming av tiltaket.
Nytt bekkeløp med kantsoner og overganger til tilgrensende terreng utformes slik at det får
en naturlig utforming. For å legge til rette for et større artsmangfold i ny bekk tilføres det
naturgrus/morenemasser til massene i bunnen av bekkeløpet.
Maksimal helning i overgangen mellom nytt bekkeløp og motfylling skal være 1:3.
Helningen skal varieres for å oppnå en naturlig utforming av fremtidig terreng.
Det skal etableres ei hylle i kantsonen langs ny bekk. Kantsonen skal erosjonssikres ved
beplantning. Ved angitte punkter i nytt bekkeløp skal terreng og vegetasjon bevares. Disse
arealene skal fremstå som øyer i den nye bekken.
Hogst i området skal gjennomføres i perioden fra og med august til og med mars, for å
unngå hekkeperioden for spurvefugl. Anleggsarbeid som kan medføre partikkelutslipp til

Ljanselvvassdraget skal gjennomføres utenom gyteperioden for fisk i Ljanselva (november
og desember).
Den beste perioden for flytting av bekkeløpet vil være i perioden medio mai til oktober.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring
9 Rekkefølge i tid (felt o_GF1, o_GF2 og o_SB)
Før det kan gjennomføres nye utbyggingstiltak innenfor området regulert til Jernbane
(o_SB) skal det etableres motfylling innenfor området o_GF1, og ved behov o_GF2, for å
sikre nødvendig områdestabilitet.

10 Midlertidige bygge- og anleggsområder

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
Bestemmelsene

Plan- og bygningsetaten beslutter å legge følgende forslag ut til offentlig ettersyn:
Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Nedre Prinsdals vei 1, Hauketo
jernbanestasjon. Planområdet omreguleres fra uregulert, parkeringsplass, vei, bolig, til
•
•
•
•
•

samferselsanlegg og teknisk infrastruktur (bane, gang- og sykkelveg, veg, annen
veggrunn grøntareal)
grønnstruktur (friområde, friluftsområde i sjø og vassdrag)
bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse)
hensynssone 310 (ras- og skredfare)
hensynssone 320 (flomfare)

Planforslaget er fremmet av Bane Nor SF og vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, UTI-

Bes

ing fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og i samsvar med

bystyrevedtaket 17.06.2009.

Pål Nyberg - saksbehandler
Lisbeth Nordli - enhetsleder

Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle
endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset i siste tertial 2021 for
politisk behandling.
Vedlegg
Plankart i målestokk 1:1000
Forhåndsuttalelser
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene
ROS-analyse
Normalprofil nytt bekkeløp
Omlegging av bekkeløp
Fagrapport hydrologi
Fagrapport støy
Fagrapport vegetasjonskartlegging
Geoteknisk vurderingsrapport

