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Plan ID 023726700 - Forslag til detaljreguleringsplan for gang-
sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter-Kvennvegen. Ny 
sluttbehandling

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter - Kvennvegen. Plankart er datert 
01.03.17, bestemmelser er datert 15.02.17. 

SAKSUTREDNING

1 Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn for saken

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen Region øst i samarbeid 
med Eidsvoll kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.503
Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Kvennvegen. Hensikten med planarbeidet er å 
sikre skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det skal bygges sammenhengende 
gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen. Realisering av 
planforslaget vil dermed gi en sammenhengende og helhetlig gang- og sykkelveg fra 
Hagamoen til Dal.

1.2 Beskrivelse av planområdet

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. Vegen 
har i planområdet en varierende vegbredde på rundt 6 meter, 23 private direkteavkjørsler til 
eneboliger og tomannsboliger, fartsgrense 50 km/t og en årsdøgntrafikk (ÅTD) tilsvarende 
1700. Det er ingen busslommer ved strekningen foruten ved parsellstart.  

1.3 Planprosessen 

1.3.1 Oppstart av planarbeid

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
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prosjektside. Det ble samtidig innkalt til informasjonsmøte for interesserte som ble avholdt
på Dal grendehus 20. september 2015. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble i tillegg til 
annonseringen sendt ut som eget brev til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.

1.3.2 Offentlig ettersyn 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens og
Statens vegvesens nettsider. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.9.2016 til 
30.10.2016. Grunneiere og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette i eget brev. 
Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Statens vegvesen har hatt 
ansvaret for merknadsbehandling også under denne fasen av planarbeidet. Se 
planbeskrivelsen (kapittel 7) hvor de innkomne merknadene er summert opp og kommentert 
av Statens vegvesen. Administrasjonen stiller seg bak vegvesenets vurderinger og har ingen 
ytterligere tilføyelser. 

1.3.3 Endringer av plan etter offentlig ettersyn

Av hensyn til to eiendommer som må avse bebyggelse som følge av tiltaket, er det etter ønske 
fra grunneier av Engaveien 2 (gbnr 76/42) gjort tilpasninger i planforslaget. 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. Det samme er gjort for naboeiendommen Finstadvegen 37 (gbnr 76/35) som mister et 
uthus som følge av tiltaket. 

1.4 Beskrivelse av planforslaget

Det skal anlegges ca. 1080 m. gang- og sykkelveg i 3,5 meters 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. Gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen på Hagamoen mellom 
felles innkjørsel til Finstadvegen 118 og 120 og innkjørsel til Finstadvegen 124. Gående og 
syklende vil krysse vegen i plan, med tilrettelagt kryssing. Det skal anlegges forsterket 
punktbelysning på begge sider av vegen.

1.4.1 ROS

Ros-analysen er utarbeidet etter håndbok V721; Risikovurdering i vegtrafikken. Denne 
analysen foreligger i sin helhet som vedleggsrapport. Risiko knyttet til trafikkulykker, både for
bilister og myke trafikanter ansees reelt, selv om dette hensyntas i planleggingen med 
tilrettelegging for gode siktforhold i avkjørsler og krysninger o.l. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold

Statens vegvesen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken 
effekt tiltaket vil ha på disse. De baserer sitt kunnskapsgrunnlag på innhenting av opplysninger 
fra miljødirektoratet sine databaser, naturbase.no, vann-nett.no, hjorteviltregisteret og 
artskart fra artsdatabanken. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel 
foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. 

1.4.3 Støyrapport

Utførte støyberegninger viser at utbyggingen av gang- og sykkelvegen fører til små endringer i 
lydnivåer. Det er utarbeidet støyvarselkart med fire meters beregningshøyde for 
prognosesituasjon år 2025 som viser at en bolig ligger i rød støysone og 31 boliger i gul 
støysone på den mest støyutsatte fasaden. Beregningen viser at ingen boliger i gul støysone 
får økt lydnivået med mer enn 3 dB, hvilket ville ha utløst krav om skjerming av privat 
uteoppholdsareal. For boligen i rød støysone (Finstadvegen 38) må det i byggeplanfasen 
utredes mulige fasade- og støyskjermingstiltak. 

1.4.4 Geoteknisk rapport

Det er utført grunnundersøkelser (se geoteknisk rapport) som viser middels fast til fast
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lagrede sand- og grusmasser i området, 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. 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer.

 Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og LNF-område. Det 
er også i kommuneplanen avsatt rød/sort stiplet strek for nåværende og fremtidig 
gang- og sykkelveg gjennom området. 

 Den sørlige delen av planstrekningen er allerede regulert til gang- og sykkelveg langs 
østsiden av Finstadvegen gjennom tre reguleringsplaner, men med en varierende 
bredde lagt til grunn. Det tas utgangspunkt i disse eldre planene i forliggende 
planforslag. 

 Prosjektet er høyt prioritert og ligger inne som forslag til Handlingsprogram for 
samferdsel for Akershus fylkeskommune 2016-19. 

2 Vurdering

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 Dal skole og andre
aktiviteter. Dessuten skaper reguleringsplanen trafikksikkerhetsmessige forbedringer på
strekningen, gjennom oppretting av kryss med Engaveien og bedret siktforhold.

Forholdene for barn- og unge i nærområdet bedres og tiltaket er således i tråd med
Rikspolitiske Retningslinjer for barn og unge. Gang- og sykkelvegen vil også gjøre det enklere 
for beboerne langs Finstadvegen å gå eller sykle når de skal til Dal, noe som både er 
folkehelse-fremmende og i god tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transport-planlegging.

Omfang av grunnerverv (normalsnitt ved Hagamoen): 
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Arealbeslag av ny gang- og sykkelveg er et resultat av trafikksikkerhetshensyn og økonomiske 
hensyn. Følgende fordeler kan identifiseres ved regulert gang og sykkelvegløsning: 

- Helhetlig anlegg i fortsettelsen av allerede opparbeidet gang- og sykkelvegstrekning 
mellom Ola Skytters veg 12 og sentrale deler av Dal (og videre sørover)  

- Gang- og sykkelveg gir bedre trygghet og trafikksikkerhet enn fortau. 
- Driftsfordeler - god plass til snø-opplagring
- Grøft gir bedre og billigere overvannshåndtering/drenering

3 Alternativer

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Planforslaget sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredninger.

4 Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til Detaljreguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter – Kvennvegen vedtas. 

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Planbeskrivelse
3 Planbestemmelser
4 YM-plan
5 Teknisk plan
6 Støyrapport
7 ROS-analyse
8 Rapport arkeologiske registreringer
9 Geoteknisk rapport
10 Notat vann avløp og overvannshåndtering
11 Grunneierliste

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til


