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1. Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Eidsvoll kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.503 
Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Kvennvegen.  
Planen har fått nasjonal arealplan-ID: 023726700. Statens vegvesen har ansvaret for 
planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Eidsvoll 
kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk behandling. Hensikten med 
planarbeidet er sikre skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det skal bygges 
sammenhengende gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen. 

 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i uke 36, 
2015 i Eidsvoll-Ullensaker blad, og på Eidsvoll kommunes nettsider, samt Statens vegvesens 
prosjektside. Det ble samtidig innkalt til informasjonsmøte for interesserte som ble avholdt 
på Dal grendehus torsdag 20. september 2015. Varsel om oppstart av 
reguleringsplanlegging ble i tillegg til annonseringen sendt ut som eget brev til offentlige 
instanser, grunneiere og andre berørte. 

 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

• Plankart Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
• Reguleringsbestemmelser Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
• Planbeskrivelse Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter – Kvennvegen (dette dokumentet) 
• Teknisk plan Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter – Kvennvegen (vedlegg 1) 
• Andre vedlegg; se kapittel 8 for liste 

 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 15.9 – 30.10.2016 på følgende steder: 

• Eidsvoll kommune, rådhuset, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll og kommunens nettsider: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Horinger-
nyhetsliste/ 

• Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv503finstadvegen 
 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens og 
Statens vegvesens nettsider. Grunneiere og rettighetshavere har fått skriftlig melding om 
dette i eget brev. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

 
Høringsperioden ble utvidet fram til 7. desember 2016 for grunneiere på Hagamoen som 
fikk forsinket brev med varsel om planoppstart. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget kunne innen 30. oktober/ 7. desember 2016 sendes 
skriftlige til: 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller 
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no  

https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Horinger-nyhetsliste/
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Horinger-nyhetsliste/
http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv503finstadvegen
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Spørsmål vedrørende planen kan rettes til følgende personer: 

• Kontaktperson i Statens vegvesen: Øystein Ertresvåg, tlf. 24 05 80 27. 
E‐post: oysert@vegvesen.no  

• Kontaktperson i Eidsvoll kommune: Markus Forsberg, tlf. 66 10 71 39. 
E‐post: markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no  

 
Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader etter 
høringsperioden, og foretatt eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen 
for politisk behandling og vedtak. Kommunens vedtak kan påklages til 
Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker 
er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 
Planforslaget er utarbeidet av Ressursavdelingen og Vegavdeling Akershus, Statens vegvesen 
region øst. Prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget: 

Rolle / Fagressurs: Navn: 
Prosjekteier Inga Elisabeth Gjerdalen 
Fagkoordinator Cornelia Midtlyng 
Prosjektkoordinator Cathrine Løken 
Prosjekteiers representant Caroline Ovaska (Cathrine Løken fra 1.7.2016) 
Prosjektleder Øystein Ertresvåg 
Formell planprosess og regulering Øystein Ertresvåg 
Veg-/gateplanlegging og prosjektering Hugo Teixeira 
Reguleringsplankart Hugo Teixeira 
Bygge- og anleggsteknikk Hege Engja Rindal 
Drift og vedlikehold Tove Bjørk 
VA / drenering Maria Villacreces 
Vegteknologi Beenash Shahzadi 
Geoteknikk Bjørn Stensby 
Eiendom / Grunnerverv Svend Oppegaard 
Trafikksikkerhet Gjerulf Smeland 
Landskap, estetikk og grøntmiljø Silje Andrea Sæverud 
Naturmiljø og naturressurser Ida Viddal Vartdal 
Kulturminner og kulturmiljø Ragnar Bjørnstad 
Nærmiljø og friluftsliv Silje Andrea Sæverud 
Støy Ratab-Ul-Lissan Malik 
Geodata Eldbjørg Solli Lund 
Landmåling Bjørn Frode Johansen 
Elektro og veglys   Hoa Tran 
Gang og sykkel og kollektiv Hilde Bjørdal 
Skilt og oppmerking Hugo Teixeira 
Universell utforming Hugo Teixeira 
ROS-analyse Kristin Alsvik 

 

mailto:oysert@vegvesen.no
mailto:markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no
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2. Bakgrunn for planforslaget 

2.1. Planområdet 

 
Figur 1: Oversiktskart over planområdet 
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2.2. Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “fv.503 
Finstadvegen” 

Formålet med planarbeidet er å regulere tilstrekkelig areal for å etablere en ny gang- og 
sykkelløsning langs fv.503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen. Strekningen er 
ca. 1080 m lang. Hensikten med planen er å øke tryggheten for gående og syklende langs 
Finstadvegen og legge til rette for mer sykling og gåing, primært til og fra Dal skole samt 
økt tilgjengelighet for gående og syklende ned mot Dal stasjon. Realisering av planforslaget 
vil gi en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Hagamoen til Dal. 

2.3. Målsettinger for planforslaget 
Samfunnsmål 
Som del av Akershus fylkeskommunes satsing på sikrere skoleveger er strekningen langs 
fv.503 Finstadvegen et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de 
nærmeste år. Målet er å få flere, særlig barn og unge til å sykle eller gå til skole og andre 
aktiviteter. Dessuten skaper reguleringsplanen trafikksikkerhetsmessige forbedringer på 
strekningen, gjennom oppretting av kryss med Engaveien og bedret siktforhold. 
 

Effektmål 
1080 meter ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten for brukerne og føre til mer sykling 
og gåing til og fra Dal skole og for innbyggerne generelt.  
 

Resultatmål 
1080 meter ny gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen. 

2.4. Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket trengs ikke konsekvensutredes, da det ikke vil innebære «vesentlige virkninger på 
miljø- og samfunn», jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter Pbl. (2014). 

2.5. Rammer og premisser for planarbeidet 
Samferdselsplan Akershus fylkeskommune 
Prosjektet er høyt prioritert og ligger inne som forslag til Handlingsprogram for samferdsel 
for Akershus 2016-19. 
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Planstatus for området 
Området er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til boligbebyggelse og 
LNF-områder. Figur 2 viser arealformål 
i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Området i kommuneplanens arealdel 
(Eidsvoll kommune 2016) 

 
Figur 3 viser oversikt over vedtatte 
reguleringsplaner i og rundt planområdet. 
 
Den sørlige delen av strekningen; fra 
Kvennvegen til Finstadvegen 93, er allerede 
regulert til gang- og sykkelveg langs 
østsiden av Finstadvegen, med til dels 
smalere profil (3 meter bredde): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3: Vedtatte reguleringsplaner langs strekningen 
(Eidsvoll kommune 2016) 
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Figur 4: Tre av fem eksisterende reguleringsplaner inkluderer gang- og sykkelveg langs sørlige halvdel av 
strekningen. Fra venstre: Reguleringsplaner for henholdsvis «Granum», «Solheim» og «Sollia». 

 
Det er fem vedtatte reguleringsplaner innenfor planforslagets avgrensning: 
 

• PlanID 023713500 Granum, gnr/bnr 76 / 33 og 71. Ikrafttredelsesdato 27.11.2000.  
o Denne reguleringsplanen er utbygd. Det er anlagt to nye tomannsboliger 

pluss garasjer mot Finstadvegen. Disse har fått ny adkomst opparbeidet fra 
baksiden, via felles avkjørsel. Gang- og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen 
er regulert med 3,5 meter bredde. 
 

• PlanID 023720900 Solheim, Gnr. 88 Bnr. 16 mfl. og gang- og sykkelveg langs fv. 503 
– Finstadvegen. Ikrafttredelsesdato 27.04.2011.  

o Denne reguleringsplanen for nytt boligområde er ikke utbygd. Det er regulert 
gang- og sykkelveg med 3 meter bredde langs Finstadvegen. 

 
• PlanID 02723600 Detaljregulering Finstadvegen gnr.76/36, 48 mfl. «Sollia». 

Ikrafttredelsesdato 21.10.2014  
o Denne reguleringsplanen for nytt boligområde er ikke utbygd. Det er regulert 

inn gang- og sykkelveg med 3,5 meter bredde og støyskjerm mot 
Finstadvegen. 
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• PlanID 023706400 Granrud og 
Slettmo, gnr/bnr 88/11 og 29 m.fl. 
Ikrafttredelsesdato 29.6.1987 

o Denne eldre reguleringsplanen 
tilstøter regulert vegareal 
langs Finstadvegens vestre 
side, sør for reguleringsplan 
«Solheim». Det er ikke regulert 
gang- og sykkelveg i 
forbindelse med denne 
planen. Det er regulert 
frittliggende boligbebyggelse 
som er nesten ferdig utbygd, 
og et lite friområde. 

 

 
 
 

Figur 5: Reguleringsplan Hasler/Skytterseter Del 1, 1986 

 
• PlanID 023706000 

Hasler/Skytterseter Del 1, 
gnr/bnr 88/107, 88/122 m.fl. 
Ikrafttredelsesdato: 28.4.1986 

o Planområdet tangerer helt 
i sør reguleringsplan for 
boligområde med 
frittliggende 
småhusbebyggelse øst for 
fv.503 Finstadvegen, som 
er ferdig utbygd. 

  

Figur 6: Reguleringsplan "Granrud og Slettmo», 29.6.1987 
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3. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

3.1. Beliggenhet 
 

 
Figur 7: Flyfoto med strekningen og Dal skole markert. 
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3.2. Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Området består av frittliggende småhusbebyggelse, enkelte jordteiger og skogholt. 
Bebyggelsen utgjør nordøstlige del av tettstedet Dal i Eidsvoll. Finstadveien knytter 
bebyggelsen sammen og utgjør hovedvegen til Dal sentrum og jernbanestasjonen i sør.  

3.3. Trafikkforhold 
 
Tilbud til gående og syklende 
Det er ingen tilbud for gående og syklende langs strekningen i dag. Gang- og sykkelveg fra 
Dal slutter i sørenden av planområdet, ved Ola Skytters veg 12. 
 

Vegstandard 
Finstadvegen har varierende vegbredde rundt 6 meter i dag. Total lengde innenfor 
planområdet er ca. 1,1 km. Parsellen starter i nordenden av busslommer ved Ola Skytters 
veg 12. Her går Finstadvegen relativt flatt de første 40 meter før vegen går i en bakke med 
opp til 5% helning og sving ned til Finstadvegen 39. Herfra går Finstadvegen oppover i bakke 
med 5% stigning for de neste 125 meter, og fortsetter deretter med varierende slak stigning 
opp til Hagamoen hvor vegen flater ut.  
 
Det er relativt mange, (23 stk.), private direkteavkjørsler til eneboliger og tomannsboliger 
langs Finstadvegen. Skytterbakken kommunalveg samt flere private samleveger møter 
Finstadvegen i T-kryss langs strekningen: Engaveien, deler av Skytterbakken, Granumvegen 
og Hagamoen. 
 
Kryss med Engavegen kommer med skrå vinkel inn på Finstadvegen, med dårlige siktforhold 
spesielt mot nord når man skal inn på Finstadvegen. Krysset innbyr til høy fart for bilister til 
og fra Dal. Engavegen har grusdekke. 
 
Det er ingen busslommer langs strekningen, foruten ved parsellstart.  
 

Fartsgrenser 
Strekningen har fartsgrense 50 km/t. 
 
Trafikktall 
Årsdøgntrafikk (ÅDT), er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså 
et gjennomsnittstall for trafikkmengde. 
ÅDT for strekningen er ca. 1700. 
 

Ulykker 
I perioden 2002-2014 har det ikke skjedd ulykker med myke trafikanter involvert. I samme 
periode har det skjedd to bilulykker, en møteulykke med to personer lettere skadd sør for 
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krysset med Skytterbakken, og en utforkjøringsulykke med en person lettere skadd like nord 
for parsellslutt. 

3.4. Teknisk infrastruktur 
 
Kabler og linjer 
Hafslund 
Hafslund Nett AS leverer strøm til alle husstander i området. Hafslund opererer med 3 
nettstasjoner (trafokiosker) langs strekningen. Ved nettstasjon E0140, krysser 
høyspentkabler i lufttrekk (Finstadvegen 39). Høyspentkabler går langs Finstadvegens 
vestside (utenfor planområdet) og krysser Finstadvegen ved Skytterbakken 3 under bakken, 
for å koble seg til Nettstasjon E0462 langs Finstadvegens østside ved Granumvegen 12C. 
Denne nettstasjonen ligger innenfor planområdet. På Hagamoen ligger nettstasjon E0251 på 
vestsiden av vegen (Finstadvegen 118). Her går høyspent i lufttrekk vestover.  
Lysmaster er tilknyttet Hafslunds strømnett langs hele traseen, bortsett fra øverste del ved 
Hagamoen (Finstadvegen 126 – Finstadvegen 136) som ikke er belyst. 
 
Telenor 
Telenor har kabler til de fleste husstander i planområdet. Ledningene ligger både over og 
under bakken. 
 
Canal Digital 
Canal Digital har nedgravde jordkabler til mange av husstandene i planområdet. Hagamoen 
(nord for Finstadvegen 107) er ikke tilknyttet Canal Digital. 
 
Drenering og overvannshåndtering 
Det finnes ingen registrerte vassdrag innenfor planområdet. I følge geoteknisk rapport er 
grunnforholdene egnet til infiltrasjon. Det ligger en stikkrenne på tvers av fv.503 ved profil 
160. På befaring er det sjekket ut at overvannet ikke ledes ut til resipient, men tilføres det 
kommunale overvannsystemet fra eksisterende overvannskum (nr. 12689). 
 
Se eget notat - vedlegg 8 - for mer detaljer. 
 

Vann- og avløp 
Det finnes eksisterende kommunale spillvannsledninger i PVC mellom profil 0 og profil 350 
anlagt på 1990-tallet. Spillvannsledningene ligger ikke sammenhengende langs 
Finstadvegen, men skjærer punktvis inn under planlagt gang- og sykkelveg. Det ligger en 
vannledning i PVC til profil 100 og en vannledning i støpejern, fra 1950 tallet, langs resten 
av strekningen. Denne vil ikke tåle ombygging. I tillegg har Sweco prosjektert nye 
kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i forbindelse med Hagamoen). 
 
Se eget notat - vedlegg 8 - for mer detaljer. 
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3.5. Landskapsbilde 
 
Finstadvegen ligger fint i landskapet og følger stort sett terrenget, bortsett fra enkelte steder 
hvor den er lagt på fyllinger grunnet skrånende terreng mot vest. Terrenget faller ned mot 
meanderelven Risa, som er typisk for ravinelandskapet på Romerike. Vegen varierer mellom 
rette strekninger og kurvatur, samtidig er det også variasjon i romlige kvaliteter som trange 
partier med bebyggelse og skog tett på til enkelte åpne partier med utsikt vestover. Det er 
middels tett boligbebyggelse på begge sider av vegen i sørenden, mens lenger nord er 
bebyggelsen noe mer spredt med tilgrensende skog. Helt nord på strekningen er det skog 
med kulturminner og turstier på østsiden. Boligbebyggelsen er stort sett eneboliger med 
store hagetomter, samt noen nyere flermannsboliger.  
 
Planområdet ligger i landskapsregion 3, som innbefatter leirjordsbygdene på Østlandet. 
Typisk for denne regionen er sammenhengende urbane kjerneområder. Dal er et av disse 
stedene og har relativt stor vekst. Dal er som andre tettsteder i regionen omgitt av noe av 
landets beste matjord, men på grunn av befolkningsvekst blir disse områdene stadig 
nedbygd. Dette skjer spesielt på Øvre Romerike.  
   

 
Figur 8: Landskap langs fv.503 Finstadvegen 
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Av kvaliteter på strekningen er variasjonen både i linjeføringen og i romlighet hvor 
landskapet skifter mellom lukket og åpent med flere utsiktspunkter. Det tilgrensende 
skogsområdet i nordøst med turmuligheter både sommer og vinter, er også en viktig 
kvalitet. Tverrsnittet er trangt mange steder med terrengforskjeller og enkelte støttemurer. 
Av enkeltobjekter er spesielt et stort lønnetre i Finstadvegen 37 av stor prydverdi.  

 

3.6. Nærmiljø/friluftsliv 
Finstadvegen på strekningen fra Skyttervegen og nordover er lite attraktiv som skoleveg pga. 
manglende tilbud for gående og syklende, og er derfor heller ikke egnet for rekreasjon. Sør 
for planområdet er det sentrumsformål på begge sider av Risa, og det er kun ca. 660 meter 
til togstasjonen på vestsiden av elven. Her er Dal sentrums tyngdepunkt med skole og et 
større næringsområde, i tillegg til jernbanestasjonen. Sør-øst for Finstadvegen ligger 
turområdet Hasleråsen med et 12 meters utsiktstårn bygget på dugnad i 2013, og 
kommunen beskriver dette som et resultat av stor frivillighetskultur. Bak boligområdene på 
østsiden av Finstadvegen er det et stort skogområde med turstier og skiløyper som grenser 
til elven Vorma.  

3.7. Naturmangfold og naturressurser 
 
Naturmangfold 
Området rundt Finstadvegen er preget av bebyggelse og små skogteiger med innslag av 
dyrkamark. Selv om denne variasjonen kan gi grunnlag for et stort naturmangfold er det få 
registrerte forekomster av naturtyper i nærheten av planområdet (www.naturbase.no). Den 
nærmeste naturtypelokaliteten er et viktig bekkedrag (ID: BN00083469 «Risa nord for Dal») 
som på sitt nærmeste ligger 150 meter fra Finstadvegen (figur 10). Bekkedraget er kartlagt i 
2004 og har generelt stor artsrikdom med flere sjeldne arter. 

Figur 9: Fv.503 Finstadvegen 

http://www.naturbase.no/


Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
 
 

13 
 

 
Figur 10: Oversiktskart over naturmangfoldet rundt planområdet. Blå strek = planlagt gang- og sykkelvei. Kilde: 
Naturbase 
 
Fremmede arter (karplanter) 
Det finnes flere forekomster av Hagelupin 
(Lupinus polyphyllus) og Kanadagullris 
(Solidago canadensis) i planområdet (figur 
11). 
 
Figur 11: Oversikt over fremmede arter (karplanter) i 
planområdet. Kilde: Artskart.no 
 
Verneområder 
Det finnes et verneområde i nærheten av 
planområdet, «Andelven, Nessa og Risa» 
(ID: VV00000598) (figur 12). På det 
nærmeste ligger planområdet ca 150 
meter øst for verneområdet. Vassdraget 
«Andelven, Nessa og Risa» ble vernet i 
1954 for sine kvaliteter for fuglelivet. 
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Figur 12: Oversiktskart over verneområder rundt planområdet. Blå strek = planlagt gang- og sykkelvei. Kilde: 
Naturbase 

 
Vassdrag 
Se tekst under naturmangfold og 
verneområder. 
 

Jordbruk 
Det finnes noen mindre områder 
med jordbruksareal i planområdet. 
Jordkvaliteten i disse områdene er 
god. Dette er hentet ut fra NIBIO sin 
database om landbruksjord og 
gjenspeiler ikke helt dagens 
arealbruk. Som det fremgår av 
kartet under så er flere av 
områdene allerede nedbygd av 
boligområde (figur 13). 
 
 
Figur 13: Oversikt over Jordbruksarealer og 
jordkvalitet i planområdet. Blå strek = 
planlagt gang- og sykkelvei. Kilde: kilden.no 
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Skogbruk 
Nordøst i planområdet grenser vegen 
mot et større skogsområde bestående av 
barskog (figur 14). Skogsområdene har 
høy bonitet og produktivitet.  
 
Figur 14: Oversikt over treslag-sammensetningen i 
skogsområdene rund planområdet. Kilde: 
kilsden.no 

3.8. Kulturmiljø 
I planområdet er det registrert 5 
SEFRAK-bygninger. Det betyr at 
bygningen kan ha vernestatus og/eller 
restriksjoner på hva som kan gjøres med 
den. Eventuelle tiltak eller inngrep må 
avklares med regional kulturminne-
forvaltning.   
 
Det ble i 2016 gjennomført kulturminneundersøkelser for planområdet. Se vedlegg 7: 
Rapport arkeologiske registreringer Fv.503 Finstadvegen. Det ble ikke funnet noen 
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

3.9. Grunnforhold 
Geologisk kart viser breelv-avsetninger i dette området. Det vil si materialer transportert og 
avsatt av breelver der sedimentene består av sorterte lag med forskjellig kornstørrelse fra fin 
sand til stein og blokk. Berggrunnen består av gneis, men en vil ikke komme i berøring med 
berg ved dette tiltaket. 
Det er utført grunnundersøkelser (se geoteknisk rapport) som viser middels fast til fast 
lagrede sand- og grusmasser, til dels noe siltig. De fleste prøvene viser telegruppe T4, det 
vil si meget telefarlig materiale. Det er lite stein og blokk i avsetningen og mektigheten er 
mer enn 12 m som er maksimal sonderingsdybde.  
 
Tiltaket medfører ikke stabilitets- eller setningsproblemer og det anbefales at 
overbygningen dimensjoneres for bæreevnegruppe 6. 
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3.10. Støy 
Det er utarbeidet Støyvarselkart med 4 meters beregningshøyde for prognosesituasjon år 
2025. Beregning viser at det er 33 boligbygg i gul støysone og ingen boligbygg i rød 
støysone. Noen av boligbyggene kan ha flere boenheter. Byggeår varierer fra helt nye hus til 
boliger som har vernestatus.  
 

 
Figur 15: Støyvarselkart for fv.503 Finstadvegen 
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3.11. Kollektivtrafikk 
Det er tre stoppesteder for 
buss rett ved eller langs 
strekningen, fra nord til sør 
langs Finstadvegen: 
«Hagamoen», «Dønnum» og 
«Skytterveien». Se figur 16 og 
tabell nedenfor. 
 
Figur 16: Kart over stoppesteder for 
buss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Informasjon om hvert stoppested 

 
Busslinjer som går innom stoppestedene 
Linje 823 er en bestillingslinje og kjører fast hver tirsdag og fredag. Følgende skolelinjer går 
i tillegg innom stoppestedene: 

- 3573 Eidsvoll st. - Dal st. - Østli - Jessheim 
- 3732 Furuset senter - Finstad - Eidsvoll vg.s./Vilberg u.s. - Vilberg b.s. 
- 3735 Vilberg u.s. - Vilberg b.s. - Finstad - Dal / - Døli - Bårstad 
- 3739 Råholt krk. - Furulundjordet / Løkenvangen - Sjøjordet - Dal sk. 

Stoppested Type holdeplass  
(retning nord) 

Type holdeplass  
(retning sør) 

Påstigende per dag 
(2014-tall fra Ruter) 

Hagamoen Kantstopp (uvisst hvor 
bussen stanser presist) 

Kantstopp (uvisst hvor 
bussen stanser presist) 

Har ikke tall 

Dønnum Kantstopp (uvisst hvor 
bussen stanser presist) 

Kantstopp ved avkjørsel 
Skytterbakken. 512-
skilt.  

3 

Skytterveien Busslomme med repos.  
512-skilt.  

Busslomme med repos.  
512-skilt.  

7 
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- 3743 Finstad - Dal st. - Råholt - Råholthallen 
- 3772 Jessheim - Brårud/Dal st. - Østli - Snippen - Eidsvoll vg.s.  

 

4. Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

4.1. Gang- og sykkelveg 
Det anlegges gang- og sykkelveg med 3,5 meter bredde langs østsiden i forlengelse av 
eksisterende gang- og sykkelveg i sør og opp til og med Finstadvegen 118. Herfra legges 
gang- og sykkelvegen på vestsiden; samme side som boliger på Hagamoen. Østsiden her er 
ubebygd. 
 

 
Figur 17: Plassering av ny gang- og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen (Vedlegg - Teknisk plan, B001) 

 
Sidevalg 
Gang- og sykkelvegen forlenges langs østsiden av Finstadvegen så færrest mulig av 
brukerne må krysse Finstadvegen. Det er mye bebyggelse på østsiden og få alternative 
gangveier. Her er det også regulert flere nye boliger. For den øverste del av parsellen, på 
Hagamoen, anlegges gang- og sykkelvegen på vestsiden. Her er det ubebygd skogsområde 
på østsiden. 
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Kryssing av Finstadvegen 
Gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen på Hagamoen mellom felles innkjørsel til 
Finstadvegen 118 og 120 og innkjørsel til Finstadvegen 124. Her er det god sikt fra begge 
retninger. Gående og syklende vil krysse vegen i plan, med tilrettelagt kryssing. Det 
anlegges forsterket punktbelysning på begge sider av vegen.  
 

Normalprofiler 
Gang- og sykkelveg planlegges med 3,5 meter bredde inklusive skulder.  For profil 400 – 
1080 anlegges grøft på 3 meter mellom vegbane og gang- og sykkelveg. I ytterkant av 
gang- og sykkelveg mot bebyggelse der hvor det ikke er konstruksjoner, er det varierende 
grøftbredde, men minst 3,5 meter. Ved mellomgrøfta blir det lukket drenering og ved 
sidegrøfta blir det åpen drenering. Se F-tegninger i teknisk plan. 
 

 
Figur 18: Normalprofil 400-455. Her anlegges 3 meter grøft mellom Finstadvegen og ny gang- og sykkelveg. Det 
blir også grøft i ytterkant av gang- og sykkelvegen. 

 
Boligbebyggelsen er tettest i den sørlige delen av planområdet, noe som gjør det 
utfordrende å få plass til gang- og sykkelvegen her. Det er derfor valgt et smalere 
normalprofil med rabatt mellom veg og gang- og sykkelvegen for de første 400 meter. Et 
tverrprofil med rabatt er 1,5 meter smalere enn med grøft. Her vil gang- og sykkelveg være 
3,25 meter bred inklusive skulder mot grøft. Ved sidegrøfta blir det lukket drenering. Se F-
tegninger i teknisk plan. 
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Figur 19: Normalprofil 115-140. Det er valgt en smalere normalprofil med rabatt mellom veg og gang- og 
sykkelvegen for de første 400 meter av planstrekningen (profil 0-400). Forbi boligen i Engaveien 2 anlegges 
støttemur inntil 20cm fra ny gang- og sykkelveg, på grunn av liten plass mellom bolig og Finstadvegen. Boligen får 
2-2,5 m areal mellom støttemur og husvegg. 

 
Figur 20: 3D-modell av ny situasjon ved Engaveien 2. Garasjen (det nærmeste bygget) som stikker ut i ny grøft vil 
bli revet. Det bygges ny støttemur rundt eneboligen. Svart farge representerer ny steinsatt rabatt mellom gang- og 
sykkelveg og Finstadvegen til venstre for denne. 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
 
 

21 
 

Konstruksjoner 
Støttemurer planlegges som natursteinsmurer. Det er planlagt støttemurer som 
konstruksjoner forbi følgende boliger: 

• Engavegen 2 og 4 (profil 115-140) 
• Finstadvegen 55 
• Granumvegen 12 

 
Se «Landskapsutforming og vegetasjon» nedenfor for mer detaljer om utformingen av 
konstruksjonene. 

 
Fyllinger og skjæringer 
Det er planlagt jordskjæringer der hvor nødvendig, med stigning på 1:2. 
Fjellskjæringer er planlagt med stigningsforhold 3:1. 
 
Landskapsutforming og vegetasjon 
Gang- og sykkelvegen vil følge dagens veg og ha åpen grøft mot kjørevegen. Grøften 
foreslås tilsådd med grasbakke for å gi noe mer mangfold med blomstrende urter og noe 
mindre skjøtsel enn gress. Sidearealet utformes med grøft mot tilgrensende hager langs 
store deler av strekningen. Finstadvegen 55 og Granumvegen 12 har også behov for murer 
på grunn av terrengforskjell, og det foreslås at disse blir utført som tørrsteinsmurer, noe 
som vil øke attraktiviteten ved gang- og sykkelvegen kontra støttemur i betong.  
Ved Granumvegen 12 avsluttes støttemuren slik at kjøretøy kan komme til Hafslund sin 
nettstasjon ved vedlikehold og driftsbrudd. 
 
Gang- og sykkelvegen vil kunne komme i konflikt med et lønnetre på eiendommen 
Finstadvegen 37. Det bør vurderes om det er mulig å bevare dette. Det tilgrensende 
skogsområdet i nordøst vil berøres på en 170 meter lang strekning frem til sidebyttet ved 
Finstadvegen 124. Her vil tiltaket gi opptil 10 meters skråningsutslag i skogsområdet fra 
bunn grøft. Skråningen må tilpasses skogsområdet i best mulig grad og det anbefales 
naturlig revegetering med kantbeplantning av løvtrær.  
 
Engaveien 2 og 4 
På grunn av terrengforskjell og arealknapphet, vil det langs Engavegen 2 og 4 settes opp 
tørrsteinsmur. Det er trangt mellom Finstadvegen og bolighus samt garasje i Engaveien 2. 
Med tørrsteinsmur blir det tilstrekkelig med areal langs fasaden til vedlikehold, samt at man 
vil beholde ønsket bredde på gang- og sykkelvegen. Rabatten mellom Finstadvegen og 
gang- og sykkelveg smalnes inn til 1,5 meter på grunn av arealknapphet og den foreslås 
steinsatt med smågatestein. Steinen som velges her bør samspille med stein i 
tørrsteinsmurene. Gang- og sykkelvegen vil da kunne fremstå som helhetlig.  
Det er på det meste ca. 2,2 meter i høydeforskjell mellom ny gang- og sykkelveg og hage 
mot Engaveien 2. Det vil gjenstå 2 meter bredde for hageområde mellom konstruksjon og 
husvegg som muliggjør vedlikehold av fasade. Under utbygging må det utgraves seksjonsvis 
helt inntil husvegg og kjeller for å gi plass til midlertidig skråningsutslag inntil støttemur er 
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på plass. De midlertidige skråningen kan maksimalt ha et skråningsutslag på 1:1,5 for 
gravearbeidene, ut fra HMS-forhold ved arbeid bak muren. Se figur 21. 
 
Universell utforming 
Gang- og sykkelveg vil oppfylle krav til universell utforming, hvor det er tatt hensyn til 
stigningsforhold og eventuelle hindre. 

4.2. Kjøreveger 
Finstadvegen 
Det gjøres ingen endringer på selve Finstadvegen, foruten tilrettelagt kryssing for gående og 
syklende ved Hagamoen, som beskrevet over i punkt 4.1. 
 

Avkjørsler og adkomster 
Avkjørsler og adkomster må tilpasse seg gang- og sykkelvegens plassering og utforming, og 
ikke motsatt. Dette vil sikre en jevn og attraktiv gang- og sykkelveg. Det planlegges ikke 
stenging av eksisterende avkjørsler. 

 
Engavegen 
For å bedre trafikksikkerhet planlegges ny kryssløsning Engavegen x Finstadvegen. 
Engavegen forskyves sørover for å møte Finstadvegen mer vinkelrett 90 grader, slik at 
bilister må senke hastighet i det de møter kryssende gang- og sykkelveg og Finstadvegen. 
Kryssløsningen vil også bedre siktforholdene. For å gi plass til biler som skal svinge inn på 
Finstadvegen, er gang- og sykkelvegen skjøvet 5 meter ut fra vegen. Dette er også gjort i 
kryss med Granumvegen. Det er viktig at siktforholdene er gode i krysset for å unngå farlige 
møter mellom bilister og syklende og gående. Terrenget må derfor tilpasses siktforholdene, 
og et mer vinkelrett kryss sørger for at bilister og myke trafikanter ser hverandre i alle 
retninger. 

4.3. Kollektivtrafikk 
 
På holdeplassene «Hagamoen» og «Dønnum» vil det i begge retninger etableres kantstopp 
uten fortau, også kalt minikantstopp (Figur 25 i håndbok V123). I sørgående retning 
etableres minikantstoppene i kontakt med avkjørsel og i nordgående retning blir de 
plasserte i grøfta mellom kjørebane og ny gang- og sykkelveg.  
 
Minikantstoppet er en plattform som bør ha en minimum lengde på 8 meter som 
tilrettelegger for trinnfri av- og påstigning gjennom de to forreste dørene på bussen og 
bredden bør være minimum 2,5 meter bred av hensyn til snumuligheter for rullestol og for å 
muliggjøre vinterdrift. Plattformen bør ha en kantsteinshøyde på 16-18 cm vis ved området 
for av- og påstigning og ha retnings- og oppmerksomhetsindikatorer. Holdeplassene 
merkes med 512-skilt.  
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Holdeplass «Skytterveien» blir liggende som den er i dag.  

4.4. Andre tekniske forutsetninger 
 
Kabler og linjer 
Det anlegges ny kabelgrøft langs strekningen. Kabelgrøft må minimum anlegges med 3 stk. 
110 mm rør; 1 for veglys og 2 som ekstra / reserve. 
 
Hafslund ønsker ikke å skifte ut sine strømkabler i luftstrekk langs strekningen, med unntak 
av der hvor eksisterende lysmaster kommer i vegen for ny gang- og sykkelveg. 
 
Kabeletater med kabler og linjer innenfor 3 meter fra arealer som per i dag er regulert 
vegareal må selv omlegge og bekoste flytting av kabler. 
 

Belysning 
Statens vegvesen vil sette opp egne lysmaster langs strekningen. 
Nøyaktig antall stolper, avstand mellom stolper og høyder blir først fastsatt etter 
gjennomført lysberegning i byggeplanfasen. Se foreløpige I/N-tegninger i teknisk plan for 
foreløpig plasseringer av lysmaster. Det reguleres plass til sentralt strømfordelingsskap ved 
eksisterende nettstasjon. Det anlegges forsterket punktbelysning på begge sider av vegen 
der hvor gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen. 
 

Drenering og overvannshåndtering 
Siden ingen registrerte vassdrag finnes innenfor planområdet er det ikke gjennomført 
flomberegninger i forbindelse med bekker/elver. 
 
Alt overvann skal tas hånd om lokalt gjennom infiltrasjon. Det skal settes 14 
infiltrasjonskummer lang hele strekningen med overløp til ny overvannledning på grunn av 
sikkerheten og for at overvannet ikke skal gi problemer om noe svikter eller blir 
overbelastet. I og med at det finnes tre lavpunkter langs strekningen skal det settes tre 
infiltrasjonskummer ved profilene 165, 575 og 1080. Kun kummen ved profil 165 (IF2), har 
overløp til det offentlige overvannsnettet. Denne infiltrasjonskummen skal erstatte den 
eksisterende kommunale overvannskummen 12689. Dimensjoneringen av 
infiltrasjonsanlegget følger N200.  
 

• Mellom profil 0-575: I lavpunkt ved profil 165 føres avrenning til grunn gjennom 8 
infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt infiltrasjonsrør med diameter på 
250 mm, som vil kunne ta imot 138 l/s (50+88). 

• Mellom profil 575-1000: ligger det andre lav punktet ved profil 575 og skal samle 
overvannet inn i 5 infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt 
infiltrasjonsrør med diameter på 250 mm, som vil kunne ta imot 54 l/s. 
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• Mellom profil 1000-1080: I det tredje lavpunktet ved profil 1080 skal overvannet 
samles inn i 4 infiltrasjonskummer som består av et 24 meter langt infiltrasjonsrør 
med diameter på 250 mm, som vil kunne ta imot 46l/s. 

 
Se eget notat - vedlegg 8 – for mer detaljer om drenering og overvannshåndtering. 
 
Vann- og avløp 
Spillvann 
De eksisterende kommunale spillvannsledningene langs strekningen trengs ikke skiftes ut 
ifølge kommunen. Selv om de skal beholdes bør det i neste fase sjekkes at ledninger ligger 
dypt nok til å holdes frostfrie. 
De prosjekterte nye kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i forbindelse med 
Hagamoen) kommer mest sannsynlig ikke i konflikt med den nye gang- og sykkelvegen. 
Derimot må noen tiltak gjøres med de nye ledningene der hvor de private avkjørslene 
krysser over ny sidegrøft. Der kan det hende at dybden på ledningene ikke vil være trygg 
nok. SVV mener det er behov for ekstra isolering under ny grøft i ytterkant av gang- og 
sykkelveg, for de nye SP-stikkledningene til eiendommene mellom kummene SK 26 – SK 28 
(som prosjektert av SWECO).   
Eidsvoll kommune må sørge for at dette blir inkludert i den pågående utbygging av SP-
ledningen. Private eiere vil få pålegg til å koble seg på disse isolerte SP-stikkledningene 
 
Vannledninger 
Kommunen ønsker en ny vannledning i PVC DN 160 under ny gang- og sykkelveg langs hele 
strekningen bortsett fra delen mellom profil 575-725 hvor det er allerede prosjektert en ny 
vannledning. Derfor skal de nye vannledningene tilkobles på de prosjekterte vannkummene 
VK26 og VK28. 
Det skal settes ned 8 nye vannkummer med diameter DN1600 på strekningen. 
Det skal også etableres stikkledninger i PVC på DN 110 ved profilene: 70, 260, 315, 345, 
557, 875, 955. 
Vedrørende brannutstyr, så skal dette diskutere nærmere med kommunen hvilke elementer, 
hydranter eller brannkummer som trengs. I utgangspunktet skal det plasseres hydranter ved 
profilene 70, 255, 470, 870, 1070. 
Andre elementer som kommunen ønsker i tilknytning til de nye vannledningene må avklares 
i neste fase gjennom kontakt med fagansvarlig for vann og avløp i kommunen. 
 
Se eget notat - vedlegg 8 – for mer detaljer om vann og avløp. 
 
Geoteknikk og geologi 
Stabilitetsforhold 
Det er friksjonsmasser på hele strekningen og det forventes ikke stabilitetsproblemer i 
massene. Større skjæringer kan være noe utsatt for overflateerosjon inntil vegetasjon er 
etablert. Det anbefales derfor skråningshelning for permanente skjæringer på 1:2 eller 
slakere. Midlertidige skråninger i forbindelse med mur- og ledningsarbeider kan være 1:1,5. 
Hvis en ønsker bratter helning må en regne med behov for stabiliserende tiltak. 
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Det planlegges støttemur flere steder på parsellen. Det er telefarlige masser slik at det vil 
være behov for frostsikring av murene. Frostmengden i Eidsvoll kommune gir nødvendig 
isolasjonstykkelse på 90 mm XPS. For en av murene vil det ikke være plass for graveskråning 
mellom mur og bebyggelse. Her vil spunting eller annen form for sikring være nødvendig, 
hvis en ikke vil flytte eller rive bebyggelse. 
 
Setningsforhold 
Det forventes ikke setningsproblemer i disse massene. 
Se egen geoteknisk rapport for mer detaljer. 
 

Fravik fra vegnormal 
Det er ikke fravik fra gjeldende vegnormaler. 
 
Reguleringsformål 
Området reguleres etter Plan og Bygningslovens §12-5 til arealformål som listet opp 
nedenfor. 
 
Punkt 2.1 i planbestemmelsene omfatter boligarealer: 
2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2. ledd nr. 1) 

• BFS – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 
• BKS1 – Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 
• BKS2 – Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 

 
Punkt 2.2 i planbestemmelsene omfatter kjøreveger, gang- og sykkelveger, holdeplasser, og 
vegenes sidearealer, slik som grøfter, rabatter og tekniske installasjoner slik som 
overvannshåndtering og kummer etc. 
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2) 

• SKV – Kjøreveg 
• SGS – Gang-/sykkelveg 
• SVT – Annen veggrunn - tekniske anlegg 
• SVG – Annen veggrunn - grøntareal 
• SH – Holdeplass/plattform 

 
Punkt 2.3 i planbestemmelsene omfatter et allerede regulert friområde. 
2.3 Grønnstruktur (PBL § 12–5 nr. 3) 

• GF – Friområde 
 
Punkt 2.4 i planbestemmelsene omfatter gårdsbruk og jorder, skog og annen utmark som 
faller under formålet LNFR. 
2.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12–5 nr. 5) 

• L – LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 
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Se plankart og planbestemmelser for de juridiske bestemmelsene og hvilke arealer disse 
gjelder for. 
 
 
Hensynssone H430: Rekkefølgekrav infrastruktur 
For arealer av planen som overlapper vedtatt detaljregulering Finstadvegen gnr.76/36, 48 
mfl. «Sollia», PlanID 02723600, ikrafttredelsesdato 21.10.2014, settes en hensynssone H430 
for rekkefølgekrav infrastruktur. Hensynssonen sikrer at krav ifm. utbygging av 
boligområdet «Sollia» fortsatt blir ivaretatt etter utbygging av gang- og sykkelvegen. 

• På arealet markert med hensynssone H430 – Rekkefølgekrav infrastruktur, bygges 
gang- og sykkelvegen etter prinsipper i tegning C001 og C002. Det vil si med 
skråningsutslag så lenge boligområdet ikke er utbygd. 

• Bestemmelsene som angitt i Detaljregulering Finstadvegen Gnr/bnr 76/36,48 m.fl. – 
«Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014, gjelder for utbygging innenfor 
denne reguleringsplanen. 

• Hensynssone H430 opphører når utbygging etter detaljregulering Finstadvegen 
Gnr/bnr 76/36,48 m.fl. – «Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014 er 
ferdigstilt. 

• Reguleringsplanen har fått vedtatt mindre vesentlige endringer i delegert vedtak av 
Eidsvoll kommune den 31.05.2016. De mindre vesentlige endringene har ingen 
påvirkning på hensynssonen for rekkefølgekrav til infrastruktur. 
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Figur 21: Vedtatt reguleringsplan for "Sollia" per 31.05.2016 med innarbeidet mindre vesentlige endringer. Det 
stilles rekkefølgekrav til utbygging her. 

 
 

5. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

5.1. Gang- og sykkeltrafikk 
1080 meter ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten og attraktiviteten for brukerne og 
føre til mer sykling og gåing til og fra Dal skole og for innbyggerne generelt.  

5.2. Trafikksikkerhet og samfunnsmessige forhold 
Prosjektet er et skolevegprosjekt, og planen innebærer at flere skoleelever vil kunne gå og 
sykle til skole og fritidsaktiviteter på en sikker måte. Trafikksikkerheten generelt og spesielt 
for myke trafikanter vil bli betydelig bedret i forhold til dagens situasjon ved at kryss og 
krysningspunkter blir sikret og tilrettelagt. 
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5.3. Naboer 
Innløsing av bebyggelse 
Nytt kryss i Finstadveien x Engaveien medfører at uthuset/annekset til Finstadveien 37, og 
garasje i Engaveien 2 må innløses. Ellers bygges det støttemur langs Engaveien 2 for å 
minimere inngrepet som kommer svært nær bolighuset. 
 
Garasje i Engaveien 2 og uthus i Finstadvegen 37 må rives eller flyttes. Det er ikke flytting av 
Engavegen som utløser riving eller flytting av garasje og uthus, men bredden på selve gang- 
og sykkelvegen, rabatt mot Finstadvegen og høydeforskjell mellom veg og garasje. 
 

 
Figur 22: Gang- og sykkelveg forbi oppgradert kryss med Engaveien 

 
De deler av eiendommene Finstadvegen 37 (gnr/bnr. 76/35) og Engaveien 2 (gnr/bnr. 
76/42) som ikke erverves reguleres til boligformål, med mulighet for å oppføre 
erstatningsbygg inntil 50 kvm eller garasje innenfor byggegrense. 

 
 
Avkjørsler og andre naboforhold 
Tiltaket vil føre til at tilliggende eiendommer må avgi grunn både til selve gang- og 
sykkelveien og til skrånings- og skjæringsutslag. 
 
Ved eiendommene gnr/bnr 76/42, 76/86, 76/39 og 76/184 kommer veianlegget svært nær 
boligbebyggelsen. Det settes derfor opp en støttemur for at inngrepet skal spare denne og 
hagearealet. 
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Finstadvegen 55 
Finstadvegen 55 ligger høyere terrengmessig enn ny gang- og sykkelveg. Det vil bli behov 
for større inngrep rundt bygningsmassen for å tilpasse kjøreatkomst og 
biloppstillingsplasser. Det er derfor regulert inn et større midlertidig anleggsområde rundt 
boligene. Eksisterende støttemur må rives eller flyttes. Det settes opp ny støttemur mot 
gang- og sykkelvegen 

5.4. Landskapsbilde og vegetasjon 
Tiltaket vil ikke endre eller forringe landskapsbildet. Dagens kvaliteter, som variasjonen i 
linjeføring og romlighet, bevares. Kjørevegen vil ligge som i dag med en utvidelse i form av 
gang- og sykkelvegen på henholdsvis østsiden fra Skytterseter i sør til Finstadvegen 124 i 
nord, hvor den skifter til vestsiden. Utvidelsen fører til behov for murer mot tilgrensende 
hager enkelte steder for å minimere inngrep. Murene er foreslått som tørrsteinsmurer. Det 
foreslås å bruke samme type stein i de steinsatte rabattene som i tørrsteinsmurene for et 
helhetlig uttrykk. Ved kryssene Finstadvegen x Engavegen og Finstadvegen x Granmovegen, 
er rabattene foreslått som staudebed steinsatt i ytterkant. Dette for å bryte opp de store 
flatene og øke attraktiviteten i anlegget. 
Omtrent 900 m2 av skogsområdet i nordøst vil berøres som følge av planforslaget. Ved å 
tilpasse skråningen til skogsområdet i best mulig grad og tilrettelegge for naturlig 
revegetering med planting av løvtrær som kantvegetasjon, vil ikke planforslaget ha 
vesentlige negative virkninger på skogen. Tiltaket er i direkte konflikt med et stort lønnetre i 
Finstadvegen 37 som er av vesentlig prydverdi, godt synlig fra vegen. Treet bør 
tilstandsbedømmes av arborist for å få en kvalifisert vurdering av egnethet til bevaring 
(vitalitet, mekanisk kvalitet og livspotensial). Planforslaget vil ha den virkning at treet 
sannsynligvis må felles, men det må vurderes om det lar seg gjøre å bevare det dersom 
tilstandsbedømmingen konkluderer med at treet, i tillegg til prydverdien, er i god forfatning 
og har lang restlevetid. I tillegg må det tas i betraktning hvor stor inngripen i rotsonen 
tiltaket vil gi. Det bør vurderes i byggeplan om det er mulig å gjøre tiltak under bygging som 
vil kunne bevare det (f.eks. bro over røttene).  

5.5. Nærmiljø og friluftsliv 
Tiltaket vil ha svært positiv virkning på nærmiljø og friluftsliv ved at det bygges et eget 
tilbud for gående og syklende. Gang- og sykkelvegen vil være et godt tilbud både som trygg 
skoleveg og for å nå sentrumsfunksjoner til fots eller på sykkel. Tilbudet vil være positivt for 
rekreasjon. Gang- og sykkelvegen ligger nær turområder og vil kunne bidra til å øke 
tilgjengeligheten til disse.  
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5.6. Naturmangfold 
Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
 
Naturmangfoldloven (nml.) 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Vår vurdering: 
Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Miljødirektoratet (MD) sine 
databaser, Naturbase.no, vann-nett.no, hjorteviltregisteret.no og Artskart fra 
Artsdatabanken. Etter Statens vegvesen sin vurdering er i det innhentet tilstrekkelig med 
kunnskap i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
§ 9.(føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
Vår vurdering: 
Statens vegvesen mener å har tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken 
effekt tiltaket vil ha på disse. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel 
foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. Dermed 
anser vi kravet til prinsippet om føre-var for ivaretatt. 
 
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for. 
 
Vår vurdering: 
Statens vegvesen er ikke kjent med andre store arealbelastende prosjekter i området og 
anser dette prosjektet som lite belastende for økosystemet i området. Etter vår oppfatning er 
kravet om en samlet vurdering av økosystembelastningen ivaretatt. 
 
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
Vår vurdering: 
Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre eller 
begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i byggeplanen og plan for ytre 
miljø (YM-plan). Etter vår oppfatning er kravene om å dekke kostnadene ved å hindre eller 
begrense skadene på naturmangfoldet derfor oppfylt. 
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§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Vår vurdering: 
Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke 
ødelegges unødvendig. 
 
 
 

Verneområder 
Planforslaget anses ikke å ha negativ virkning på verneområdet «Andelven, Nessa og Risa» 
(ID: VV00000598). 
 
Vassdrag 
Planforslaget anses ikke å ha negativ virkning på vassdraget «Andelven, Nessa og Risa» (ID: 
VV00000598 og ID: BN00083469 «Risa nord for Dal»). 

5.7. Kulturmiljø 
 
Finstadvegen 38: SEFRAK-registrert bolig i rød støysone 
Enebolig på adresse Finstadvegen 38, gnr/bnr 88/10, ByggID=120 er SEFRAK-registrert og 
ligger i rød støysone. Boligen må i byggeplanfasen detaljutredes for eventuelle fasadetiltak 
og skjerming av en mindre privat uteoppholdsplass. Tiltakene må vurderes i forhold til 
kulturminnestatusen og om eventuell verneverdi vil komme i konflikt med støy-tiltak. 
Tiltakene må være innenfor tekniske og økonomiske akseptable rammer.  
 
Eventuelle lokale støytiltak eller andre inngrep på SEFRAK-registrert bygning må avklares 
med regional kulturminneforvaltning. 

5.8. Naturressurser 
 

Jordbruk 
Planforslaget har ingen direkte negativ konsekvens for jordbruksarealene.  
 
Skogbruk 
Deler av skogteigen nordøst i planområdet vil bli berørt av planen, ca. 900 m2. Fra 
Finstadvegen 107 og ca. 150 meter nordover vil gang- og sykkelveien bli lagt på østsiden av 
vegen. Dette vil påvirke skogteigens størrelse. Siden det kun er snakk om inngrep i 
kantsonen av skogteigen og av en meget begrenset størrelse anses dette som lite negativt.    
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5.9. Støy og vibrasjoner 
 
Resultatet av gjennomførte støyberegninger viser at tiltaket fører til minimale endringer i 
støynivået for eiendommene langs fv. 503 fra Skytterseter til Kvennvegen. Det er 31 
eiendommer som ligger i gul støysone, ingen av dem får en økning i støynivået på 3 dB(A). 
Det er 1 bolig i rød støysone, dvs. beregnet støy er over Lden 65dB (A).  
 
Klima og Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette 
legges til grunn. I tillegg skal Vegdirektoratets praktisering av denne retningslinjen 
(2004/047879-033) legges til grunn. Det er utarbeidet en støyrapport som inneholder 
detaljerte beskrivelser av støyforholdene og vurderinger av tiltak. Støyrapporten foreligger 
som vedlegg. 
 
Finstadvegen 38 - bolig i rød støysone 
Bolig med adresse Finstadvegen 38, gnr/bnr 88/10, ByggID=120 ligger i rød støysone, dvs. 
beregnet utendørs støy er høyere enn 65dB (A) for fremtidig situasjon med støytiltak. 
Boligen må i byggeplanfasen detaljutredes for eventuelle fasadetiltak og skjerming av en 
mindre privat uteoppholdsplass. Tiltakene må også vurderes i forhold til effekt, teknisk 
gjennomførbarhet og kostnad. Tiltakene må være innenfor tekniske og økonomiske 
akseptable grenser. Eneboligen er SEFRAK-registrert som kulturminne. 

5.10. Massehåndtering 
 
Håndtering av overskuddsmasser 
Masseberegning viser et overskudd av masser til deponering på 7062 m3. 
Entreprenør vil ha ansvar for å deponere overskuddsmassene. 
 

Forurensede masser 
På bakgrunn av Finstadvegens ÅDT og historisk benyttelse av arealene er det ingen mistanke 
om kjemisk forurensede masser i området.   
 

Fremmede arter 
Det skal kartlegges fremmede arter (karplanter) i forbindelse med utarbeidelse av 
byggeplanen. Fremmede arter (karplanter) skal behandles etter Regional handlingsplan mot 
fremmede skadelige arter, Region øst 2011, så fremt det ikke foreligger en nyere 
handlingsplan. 
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5.11. Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
 
Ros-analysen er skrevet av Kristin Alsvik Rieck, etter håndbok V721 Risikovurdering i 
vegtrafikken. Det ble avholdt Hazid-samling i Oslo 22.januar 2016. Se vedleggsrapport for 
risiko- og sårbarhetsanalysen i sin helhet (ROS-analyse). 
 

Risiko 
I driftsfasen ble det identifisert en viss risiko knyttet til ulykker. For ulykker med bil er dette 
knyttet til påkjøring, utforkjøring og kryss. For ulykker med myke trafikanter er krysningene 
mest sannsynlig for ulykker. Disse uønskede hendelsene bør hensynstas i driftsfasen, og da 
spesielt med tanke på sikt. 
 
I anleggsfasen er det identifisert tre uønskede hendelser med lav risiko; ulykker med bil, 
skade på matjord og skade på fauna. Skade på matjord skjer gjennom komprimering og 
fjerning. I utgangspunktet skal ikke områder med matjord berøres av anlegget. Gjerde og 
bøter vil redusere sannsynligheten til skade på matjord. 
 
Ulykker med myke trafikanter er gitt middels risiko i anleggsfasen. Her er influensområdet 
større enn i driftsfasen, med flere krysninger hvor påkjørsler kan skje. Blindsoner på 
anleggsmaskiner kan også være en utfordring. For å redusere sannsynligheten for dette bør 
ikke anleggstrafikken kjøre via Dal skole, og det bør settes opp skolebuss under 
anleggsperioden. Det er også en mulighet å sette en tidsavgrening på anleggstrafikken, som 
bør få en mest mulig vinkelrett adkomst til anleggsområdet. 
 
Forurensing av jord og vann skjer gjennom kjemisk forurensing, via utslipp på riggområde 
og skade på vann- og avløpsrør. Skaden vil være størst ved oljeutslipp. På grunn av relativt 
lang avstand til elven Risa vil skaden være lokal. For å håndtere disse problemstillingene må 
beredskap være på plass før uhell skjer, YM-plan og reserveløsninger for VA før graving 
starter. Ved funn av asbest må dette behandles etter gjeldende regelverk. Spredning av 
svartelistede arter skjer ved massetransport, og sannsynligheten for spredning er størst ved 
frøspredning. Maskiner må vaskes, behandling av masser innenfor anleggsområdet så langt 
som mulig og deponering etter gjeldende kriterier. 
 

Sårbarhet 
Sårbarhet er uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet. For fv. 503 Finstadvegen er dette først og fremst knyttet til 
gammelt og dårlig VA- nett, som vil tåle graving og vibrasjoner i forbindelse med anlegget 
dårlig. Ved eventuelt brudd på VA-nett så vil dette stenges raskt. Det planlegges å legge rør 
oppå bakken før anleggsstart. Konsekvensene anses som å være små, og sårbarheten liten. 
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6. Gjennomføring av forslag til plan 

6.1. Framdrift og finansiering 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Akershus fylkeskommune å trygge skolevegene på 
fylkesvegnettet i Akershus. Strekningen er prioritert i Akershus fylkeskommunes 
«Handlingsprogram for samferdsel 2016 -2019». 

6.2. Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Trafikkavvikling løses med tung sikring på vegkanten. Alternativt kan ett kjørefelt stenges 
med lysregulering i anleggsperioden ved behov. 

6.3. Rigg- og anleggsområde 
Midlertidig rigg og anleggsområde er satt hovedsakelig 4 meter i ytterkant av inngrep langs 
ny gang- og sykkelveg. Dette for å gi plass til midlertidige anleggsområder under utbygging. 
Ved enkelte boliger er det av anleggstekniske grunner avsatt større areal. Det reguleres i 
tillegg et midlertidig riggområde i nordlig ende av planområdet for entreprenør under 
utbygging. Dette 14.219 m2 store arealet er i dag benyttet som masseuttak og 
lagringsområde, uten vegetasjon og har ingen natur- eller kulturelle verdier. 
 

 
Figur 23: Midlertidig riggområde under anleggsperioden 
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6.4. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 

 
Det er utarbeidet en YM-plan for reguleringsplanfasen som beskriver prosjektets 
utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Se eget vedlegg. Denne 
YM-planen videreføres og videreutvikles i neste fase (byggeplan). 

 
Det er ikke avdekket noen særskilte miljøutfordringer for reguleringsplanfasen til fv.503 
Finstadvegen. 
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7. Innkomne merknader 

7.1. Høringsuttalelser ved varsel om planoppstart 
Nedenfor følger et sammendrag og kommentarer til innkomne merknader under høringen 
ved planens oppstart, høsten 2015. 
 
Forkortelser: TE = Til etterretning, TO = Til orientering 
 

Høringsuttalelser 
Akershus fylkeskommune  
1. Ønsker at det blir tatt hensyn til 
gravminnene og hvordan de fremstår i 
landskapet på en tilstrekkelig god måte. 
 
2. Krever at det gjennomføres en 
arkeologisk registrering av de deler av 
planområdet som ikke tidligere er 
registrert. 
 
3.  Forutsetter at planarbeidet ikke 
medfører riving av de sefrak-registrerte 
bygningene. 

1. Gravminnene ligger utenfor 
anleggsområdet og blir ikke påvirket av 
planen. 
 
2. Arkeologiske registreringer er 
gjennomført, se vedleggsrapport. Det ble 
ikke gjort noen nye funn. 
 
 
3. Ingen SEFRAK-registrerte bygninger må 
rives. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
1. Har ingen konkrete merknader.  TO. 
Jernbaneverket  
1. Har ingen kontrete merknader. TO. 
Ruter  
1. Foreslår å etablere universelt utformede 
bussholdeplasser der det er behov for det. 

Nye bussrepoer blir universelt utformet. 

Hafslund Nett  
1. Ber om at det må tas hensyn til 
nødvendige anlegg, samt å ikke forringe 
adkomsten til anleggene. 
 
 
 
 
2. Ber om at hensyn ved eventuell 
omlegging av anlegg under 24 kV ivaretas. 
 
3. Ber om at traseen med 
byggeforbudsbeltet (i forbindelse med 

1. Det er gjennomført møte med Hafslund, 
adkomst til nettstasjon sikres via den nye 
gang- og sykkelvegen. I tillegg anlegges 
det ikke mur forbi nettstasjonen, slik at 
direkteatkomst fra Finstadvegen sikres ved 
nødsituasjoner. 
 
2. TE. 
 
 
3. Planen vil ikke berøre 
høyspenningsluftledninger. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
 
 

37 
 

høyspenningsluftledninger) registreres som 
en hensynssone. 
 
4. Det må ikke gjøres terrenginngrep som 
medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 
 
5. Ber om at det ikke gjøres inngripen i 
terreng som medfører endring av 
overdekning over kabler. 
 
6. Ber om at det tas hensyn til de tre 
frittliggende nettstasjonene innenfor 
planavgrensningen. 
 
7. Planlagt gang- og sykkelvei kan komme i 
konflikt med HN (Hafslund Nett) sine 
anlegg, HN ber om at utbygger tar kontakt i 
god tid for å avklare eventuelle konflikter. 
 

 
 
 
4. TE. 
 
 
 
5. TE. 
 
 
 
6. TE. 
 
 
 
7. TE. Kontakt vil bli videreført i 
utarbeidelse av byggeplan og under 
utbygging. 

 
Egil K. Rødfoss  
Gbnr 76/35 (Finstadvegen 37) 
1. Ber om at det tas hensyn til tilgangen til 
garasje ved bygging av gang- og sykkelvei 
 
2. Ber om at det tas hensyn til uthuset ved 
utbygging, da det ligger høyere i terrenget 
og kan gli ut. 

 
1. Garasjen og uthuset må rives. Se 
delkapittel 4.2 Kjøreveger og 5.3 Naboer. 
 
2. Som svar til nr. 1 ovenfor. 

Hilde Charlotte Thomassen og Tor 
Thomassen 

 

Finstadvegen 39 
1. Foreslår fortau i stedet for gang- og 
sykkelveg, da det vil legge beslag på mindre 
av eiendommen deres og flere av 
eiendommene langs vegen. 
 
2. Foreslår å bruke midlene man sparer ved 
å bygge fortau på å anlegge fortau på bruer 
over Risa ved Folkeparken og over 
jernbanen i Aksel Bråtens veg. 
 
 
 

 
1. Fortau gir ikke samme grad av trygghet 
og trafikksikkerhet for skolebarn som 
gang- og sykkelveg og er derfor utelukket 
som løsning. 
 
2. Se svar til nr. 1 ovenfor. 
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Karl Torvmark  
Gbnr 76/42 (Engaveien 2) 
1. Ber om at eventuell støttemur ikke 
bygges for nær bygningene, da det 
vanskeliggjør vedlikehold. 
 
2. Grunnen er løs sandjord 
 
3. Ønsker helst å beholde granhekk, da den 
fungerer som lyd- og innsynskjerming. 
 
 
4. Foreslår å flytte løpet på Finstadvegen 
mot nordvest. 
 
 
 
5. Gå ned til minimumer på 
grøftedimensjoner, evt rekkverk mellom veg 
og GS for å minimere avstand. 
 
 
6. Foreslår å foreta grunnundersøkelser i 
forkant 
 
7. Ber om at en evt. ny støttemur ivaretar 
fallsikring, samt fungerer mtp. støy, innsyn 
og estetikk. 
 
 
 
8. Gjør oppmerksom på dårlig oversikt i 
krysset Engaveien/Finstadvegen, bør finne 
sikker løsning for syklister/gående og 
bilister. 
 
 
9. Bør opparbeide god løsning for adgang 
til busstopp på motsatt side av eksisterende 
gang- og sykkelveg pga noe dårlig sikt. 
 
 
 

 
1. Støttemur plasseres 2 meter fra yttermur 
på enebolig, for å sikre grunneier plass til 
vedlikehold av fasaden. 
 
2. TO. 
 
Granhekken må fjernes for å gi plass til ny 
gang- og sykkelveg og nødvendig 
støttemur. 
 
4. Flytting av Finstadvegen er uaktuelt da 
dette er en kostbar løsning og vil ha 
negative konsekvenser for eiendommer på 
den andre siden av Finstadvegen. 
 
5. Det er valgt rabatt som løsning forbi 
Engaveien 2 i stedet for grøft mellom gang- 
og sykkelveg og Finstadvegen. Dette sparer 
inn 1,5 meter på bredden til anlegget. 
 
6. Grunnundersøkelser er gjennomført. Se 
vedleggsrapport. 
 
7. TE. Det planlegges natursteinsmur og 
gjerde i bakkant på hageeiendom/ 
eiendsomgrensen. 
 
 
 
8. Kryss mellom Finstadvegen og Engaveien 
legges om for å blant annet bedre 
siktforholdene. Dette medfører at garasjen 
på Engaveien 2 må rives eller flyttes. Se 
delkapittel 4.2 Kjøreveger og 5.3 Naboer. 
 
9. Bussrepo plasseres på trafikksikkert sted 
ved Granerudvegen 4. 
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Liv Ingunn Bråten  
Østerudbråtan 45 
1. Foreslår å forlenge gang- og sykkelvegen 
fra Kvennvegen til Tråkka, grunnet autovern 
på begge sider av vegen, høy fartsgrense og 
dårlige unnslippelsesmuligheter for gående 
og syklende. 
 
2. Foreslår strakstiltak på strekningen 
(Kvennvegen til Tråkka), slik som fjerning av 
vegetasjon, forkorting av autovernet, 
nedsatt hastighet, merking om farlig 
vegstrekning, ekstra belysning på 
strekningen. 
 

 
1. Gang- og sykkelvegen bygges kun til og 
med Hagamoen, da det er her flest bor og 
behovet er størst. Det er ikke prioritert å 
bygge gang- og sykkelvegen lenger nord. 
 
 
2. Slike tiltak tilhører ikke dette prosjektet 
siden de ligger utenfor planområdet. 
 
 
 

Mette Bergmann  
Granumvegen 2b 
1. Ønsker å kunne kjøre helt fram til 
boligen med bil, både under bygging og 
etter ferdigstillelse.  
 
 
2. Ønsker en form for skjerming mellom 
gang- og sykkelvei og privat uteområde. 

  
1. Boligen har bilatkomst fra baksiden. 
Gang- og sykkelvegen kan ikke benyttes til 
bilkjøring. 
 
 
2. Skjerming fra gang- og sykkelveg må 
løses på privat grunn. 
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7.2. Høringsuttalelser ved utlegging av plan til offentlig ettersyn 
 
Nedenfor følger et sammendrag og kommentarer til innkomne merknader under høringen 
ved utleggelsen av forslag til detaljreguleringsplan 5. september - 7. desember 2016. 
 
Forkortelser: TE = Til etterretning, TO = Til orientering 
 

Høringsuttalelser 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15/208855-21 
Fylkesmannen har ingen konkrete 
merknader til planforslaget.  

TO 

Jernbaneverket 15/208855-22 
Jernbaneverket har ingen ytterligere 
merknader utover uttalelsen gitt ved 
planoppstart. 

TO 

Ruter  15/208855-23 
Holdeplass «Skytterveien» i sørgående 
retning er lagt som minikantstopp (8 m). 
Dette innebærer at ruters 15 m lange 
busser vil bli stående ut i krysset og 
redusere sikten for myke trafikanter som 
krysser Skytterveien samt for biler inn og 
ut.  
 
Ruter etterspør en trafikal vurdering av 
dette i plansaken og ber om at 
minikantstopp flyttes til før krysset, evt. 
trekkes 8 m lenger syd. 

Minikantsteinsstopp beholdes med 
plassering direkte sør for Skytterveien. 
Dette vil som beskrevet medføre at 
stoppende busser vil blokkere for inn- og 
utkjøring fra Skytterveien. Dette er vurdert 
som mer trafikksikkert enn at bilister kan 
kjøre inn og ut med redusert sikt fra 
stoppende buss lenger sør eller nord for 
krysset. Det er mer trafikksikkert å anlegge 
busstopp etter avkjørsel enn i forkant, for å 
unngå farlige forbipasseringer. Derfor 
beholdes plassering av minikantsteinsstopp 
som i planen på høring. 

Hafslund Nett 15/208855-24 
Er tilfreds med at tidligere innspill er 
imøtekommet og har ingen ytterligere 
innspill til planen.  

TO 

Karl Torvmark 15/208855-25 
Grunneier av Engaveien 2, gbnr 76/42. 
Grunneiers garasje er foreslått revet og 
eksisterende adkomst samt 
biloppstillingsplass blir berørt av forslaget.  
 
Ønsker en redegjørelse for ny adkomst og 
biloppstillingsplass og at dette blir 
inkludert i planen.  
 
 

Statens vegvesen har hatt eget møte med 
grunneier. Grunneier har etter oppfordring 
søkt og fått innvilget dispensasjon fra 
vegloven for oppføring av ny garasje på 
egen eiendom. I revidert planforslag er nå 
hele eiendommen innlemmet og regulert til 
boligformål med tilhørende egen 
planbestemmelse som gir muligheter for 
oppføring av erstatningsgarasje for den 
som vil måtte rives. Tilsvarende reguleres 
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Ønsker også at eksisterende uthus tas med 
i planen slik at dette kan vurderes revet til 
fordel for ny garasje på dette arealet. 
 
Ber om at SVV og kommunen tar stiling til 
plassering av ny garasje før erverv 
sluttføres. 
 
Ønsker gjerde som erstatning for dagens 
hekk der denne fjernes som følge av 
tiltaket. Ber om at dette tas med i planen. 

også naboeiendommen til boligformål, gnr. 
76 bnr. 35. 
 
Hele tomten er nå inkludert i planområdet 
og reguleres til boligformål. 
 
 
Se svar på forrige side. Med foreslått 
regulering vil grunneier kunne søke om 
oppføring av ny garasje på tomten sin. 
 
Det blir gitt økonomisk kompensasjon 

Akershus fylkeskommune 15/208855-27 
Det er ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner i området (på grunnlag av 
arkivmateriale). Gjør oppmerksom på at det 
kan være ukjente fornminner i området. 
 
Påpeker at det er Eidsvoll kommune som er 
rette myndighet for sefrak-registrerte 
bygninger innenfor planområdet og det er 
kommunen som vurderer om saken skal 
sendes videre til fylkeskommunen for 
uttalelse. 

TE 
 
 
 
 
TE 

Knut Skyttersæter 15/208855-28 
«Hagamoen» er klassifisert som kommunal 
veg. Dette er feil. Vegen er privat og tilhører 
gbnr 88/1. Undertegnede er kontakt for 
arvingene av vegen og tilhørende eiendom 
på Hagamoen.  
 
Grunneier står ikke oppført i grunneierlista. 
 
 
 
 
 
 
 
Ber om at det vurderes å legge hele 
prosjektet på østsida av fv. 503, alternativt 
en overgang fra østlig side til vestsiden litt 

Dette er rettet opp i planbeskrivelsen 
 
 
 
 
 
Enkelte grunneiere på Hagamoen ble ved en 
feil utelatt da planen ble lagt ut på offentlig 
ettersyn. Dette er rettet opp med 
supplerende grunneierliste, og alle 
grunneiere er varslet, og det ble gitt en 
utvidet høringsfrist for grunneiere som fikk 
forsinket brev i posten. 
 
Se svar gitt til innspill fra Rune Nyborg m.fl. 
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lenger syd enn det er planlagt av hensyn til 
siktforhold i sving/bakke. 
 
Anbefaler å utvide prosjektet frem til 
Kvennvegen da denne brukes som tilgang 
til turområdet øst for fv. 503. 

 
 
 
Prosjektet er et skolevegprosjekt og denne 
delstrekningen er derfor ikke inkludert. 
Bebyggelsen lenger nord er for spredtbygd 
og langt unna til at det kunne prioriteres 
økonomisk gang- og sykkelveg her. 

Egil K. Rødfoss 15/208855-29 
Overtok nylig gbnr 76/35 med bror Oddvar 
Erik Rødfoss. Har ikke vært involvert i saken 
tidligere.  
 
Ønsker at det tas hensyn til eiendommen, 
tilgang på garasje og potensiell utglidning 
av uthuset som ligger høyere enn boligen. 

Eiendom med adresse Finstadvegen 37 (rett 
sør for Engaveien) 
 
 
Garasje og uthus må rives for å gi plass til 
gang- og sykkelveg og medfølgende 
nødvendig omlegging av Engaveien av 
trafikksikkerhetshensyn. Eiendommen 
reguleres til boligformål med tilhørende 
bestemmelse om mulighet for oppføring av 
erstatningsbygning på inntil 50 kvm. 

Rune Nyborg 15/208855-30 
Uttalelse på vegne av eiendommene: 
Gbnr 88/34, 88/33, 88/39, 88/41, 88/32, 
88/42. 
 
Planforslaget er uheldig mtp erverving av 
grunn og vil beslaglegge store områder 
samt forringe eiendommene betraktelig 
(adkomsttilpassninger til boligene). Se 
vedlegg. 
 
Anser å fortsette gang- og sykkelvegen på 
østsiden av fv. 503 frem til Kvennvegen 
som et bedre alternativ (reduserer fra to til 
ett krysningspunkt). Påpeker også bruken 
av Kvennvegen østover mye brukt 
turområde. 
 
 
 
Ber SVV vurdere rekkverk som kan redusere 
inngrepets bredde. 
 

 
 
 
 
Arealbeslag av ny gang- og sykkelveg er et 
resultat av trafikksikkerhetshensyn og 
økonomiske hensyn. 
 
 
 
Gang- og sykkelvegen må ligge på den 
siden av Finstadvegen hvor det er 
bebyggelse og skolebarn for gi bedre 
trafikksikkerhet. Hensikten er å forhindre 
spredt kryssing av Finstadvegen. Med 
foreslått løsning blir gående og syklende fra 
Hagamoen samlet i ett felles kryssingspunkt 
som sikres med forsterket belysning.  
 
Rekkverk og fortau gir ikke samme grad av 
trygghet og trafikksikkerhet for skolebarn 
som gang- og sykkelveg og er derfor 
utelukket som løsning. Rekkverk gir også 
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Viser til vedlegg med eksempler på mindre 
plasskrevende og mulig rimeligere 
alternativer. 
 
 
Påpeker ellers faktafeil i planforslaget: 
S. 4 og 39: Det er påpekt at ny gang- og 
sykkelveg er planlagt til og med Hagamoen. 
Hva betegnes som Hagamoen? 
 
S. 9: Det refereres til Engavegen, 
Granumvegen og Hagamoen som 
kommunale veger. Disse er private. 
 
S. 10: Opplyses om at det fra Finstadvegen 
126-136 ikke er belysning. Dette stemmer 
ikke. Lysmaster er tilknyttet Hafslund. 
Veglysanlegg er oppgradert på hele 
strekningen. Viken fiber og Canal digital har 
også infrastruktur i dette området. 
 

dårligere overvannshåndtering og det er 
dyrere med lukket drenering i stedet for 
grøft. Grøft og rabatt gir også plass for 
snøopplagring. 
 
Dette er rettet opp. Hagamoen er betegnet 
som enebolig-området mellom 
Finstadvegen 118 – 136. 
 
 
Er korrigert i oppdatert planbeskrivelse 
 
 
 
Det vil anlegges ny gatebelysning langs 
gang- og sykkelvegen 

Mette Bergmann 15/208855-31 
Granumvegen 2b. 
Gjør oppmerksom på at det ikke er adkomst 
til bolig bak huset slik det tidligere har vært 
antydet fra SVV. Ber om at adkomst til 
boligen hensynstas i planen. 
 
 
 
 
 
Ber om at boligen (særlig plen og platting) 
skjermes fra innsyn fra gang- og 
sykkelvegen. 

Gang-adkomst til boligen sikres via ny 
gang- og sykkelveg. Kjøreatkomst er sikret 
med eksisterende felles biloppstillingsplass 
på tomten mot Granumvegen. Bilatkomst i 
forkant av Granumvegen 2B kan ikke 
opprettholdes. Dette arealet er allerede per 
i dag delvis eid av Akershus 
fylkeskommune, og reservert for ny gang- 
og sykkelveg. 
 
Skjerming er sak som behandles i 
byggeplan- og grunnervervsfasen. 
 

Anne Mårud 15/208855-32 
Kopi av uttalelse fra Rune Nyborg 
mimenummer 15/208855-30. 
 
 
 
 
 
 

Se svar til Rune Nyborg m. fl. 
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Hilde Charlotte og Tor Thomassen 15/208855-36 
Finstadvegen 39 
Påpeker at ny gang- og sykkelveg med 
sidearealer vil beslaglegge 8,5 meter 
bredde fra eksisterende fv.503, noe som vil 
redusere avstand fra hus på eiendommen til 
gang- og sykkelveg til 5 meter. 
 
 
 
Ber om at det tas hensyn til eksisterende 
biloppstillingsplasser som er i bruk, også i 
jobbsammenheng. Det er også planlagt å 
oppføre dobbeltgarasje på areal mot gang- 
og sykkelvegen. 
 
Ber om at det vurderes anlagt fortau eller 
annen løsning med redusert standard. 
 
 

 
Bredden på inngrep av gang- og sykkelveg 
er redusert med rabatt i stedet for grøft 
mellom gang- og sykkelveg og 
Finstadvegen. Det er på grunn av drift og 
vedlikehold, kostnader og trafikksikkerhet 
ikke aktuelt å ytterligere redusere 
inngrepet. 
 
Biloppstillingsplasser på tomten vil bli 
vurdert i byggeplanfasen 
 
 
 
 
Fortau med fysisk skille har ikke samme 
grad av trafikksikkerhet som gang- og 
sykkelveg. Viser også til argumenter som 
nevnt i svar til Rune Nyborg. 

 

  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen 
 
 

45 
 

8. Vedlegg 
• Forslag til regulerings-plankart 
• Forslag til regulerings-planbestemmelser 
• Vedlegg 1: Teknisk plan 
• Vedlegg 2: ROS-analyse 
• Vedlegg 3: YM-Plan 
• Vedlegg 4: Grunneierliste 
• Vedlegg 5: Støyrapport 
• Vedlegg 6: Geoteknisk rapport 
• Vedlegg 7: Rapport arkeologiske registreringer 
• Vedlegg 8: Notat vann, avløp og overvannshåndtering 

 
 
 
 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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