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Kunngjøring av vedtak: Detaljreguleringsplan for gbnr. 540/2 - 

fortau langs Finnbråtavegen 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 31.01.2017 saksnr. 17/7 og fattet 
følgende vedtak: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 
540/2, fortau langs Finnbråtavegen. Plankart og bestemmelser er datert 12.12.16. 
 
Formålet med plan er å etablere et sammenhengende og funksjonelt fortau som muliggjør 
trygg ferdsel for gående og syklende langs Finnbråtavegen. Planen regulerer fortau på 
nordsiden av strekningen Elstadlia – Gamle Gullverksveg, og vil utgjøre 3 m. bredden samt 
0,25 meter skulder. Ved 2 eiendommer anlegges det mur for å redusere inngrep i hager.  
 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens 
kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via 
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.  
 
Klagefristen er den 01.03.2017. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne 
kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. 
Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 08.02.2017. Vedtaket med relevante 
plandokumenter vil også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
Markus Forsberg 
arealplanlegger 
 
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Detaljreguleringsplan for gbnr. 540/2, fortau langs Finnbråtavegen -
sluttbehandling

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 540/2, 
fortau langs Finnbråtavegen. Plankart og bestemmelser er datert 12.12.16. 

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn

Formålet med denne planen er å etablere et sammenhengende og funksjonelt fortau som 
muliggjør trygg ferdsel for gående og syklende langs Finnbråtavegen. I dag mangler det fortau 
på strekningen Elstadlia - Gamle Gullverksveg, selv om halve denne strekningen er regulert
med fortau i detaljreguleringsplan for Finnbråtan (vedtatt 26.02.08). Det reguleres nå fortau
langs hele denne strekningen ved å ta utgangspunkt i det som allerede er ferdig regulert 
samtidig som man regulerer fortau på strekningen Bergstien - Gamle Gullverksveg for første 
gang. Det er nødvendig med en mindre justering av Finnbråtavegen i grensesnittet mellom 
gjeldende og forestående detaljregulering for å unngå ugunstige fallforhold i avkjørsler. Under
prosjekteringsarbeidene viste det seg nemlig formålstjenlig å justere Finnbråtavegen for å
unngå uheldige konsekvenser i to avkjørsler, derav utvidelsen av planområdet. Eidsvoll 
kommune er tiltakshaver mens Structor Lillehammer AS har stått for utarbeidelsen av 
plandokumentene. 

1.2 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 

Halvparten av arealet som skal reguleres til fortau, kjøreveg og vegareal i denne plan er 
regulert ved nevnte reguleringsplan for Finnbråtan, gbnr. 18/1 m.fl., vedtatt 26.02.08. 
Kommuneplanens arealdel for 2015-26 har imidlertid avsatt plass til fortau langs hele den 
strekningen som nå reguleres. Trafikksikkerhetsarbeidet i Eidsvoll kommune, definert gjennom 
trafikksikkerhetsplan 2011-2020, vedtatt 22.03.11, prioriterer utbygging av fortau langs 
Finnbråtavegen.

1.3 Beskrivelse av planområdet

Planområdet for det nye fortauet tilsvarer Finnbråtavegen i krysningen Elstadlia til krysningen
Gamle Gullverksvegen, dette over en strekning på 500 m. Vegen har en fartsgrense på 50 
km/t og innehar en høydeforskjell på ca. 20 meter innenfor planområdets yttergrenser med 
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høyeste punkt i øst i krysset mot Gamle Gullverksvegen. Det er ikke registrert trafikkulykker
langs Finnbråtavegen innenfor planområdet (nasjonal vegdatabase). Finnbråtavegen innehar 
begrensede trafikkmengder, men av merknadene under kan det opplyses om at vegen også 
brukes til en del gjennomkjøring for de som bor i Brennhaugenfeltet like øst for planområdet. 

1.4 Planprosessen

Planforslaget ble vedlagt lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget i møte 23.08.16. 
Planforslaget ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad samt lagt ut på kommunens hjemmeside 
med høringsperiode 29.08.16-10.10.16. 

Det kom inn totalt åtte høringsinnspill til planen der tre var fra offentlige instanser og resten
var fremmet av private. Under presenteres innholdet i disse høringsuttalelsene samt 
kommunens syn på dem:

Dato og avsender Innhold: Administrasjonens kommentar:

23.09.16 - Idehus 
Romerike AS v/Pål Østby 
(utvikler av 
eiendommene 18/179, 
180 og 181)

Ønsker endring av innkjøring til 
eiendommene 18/179, 180 og 181 fordi 
inntegnet forslag ikke lar seg bygge 
innenfor veinormen med de vilkår som ble 
stilt i avkjøringstillatelsen som utbygger 
forholder seg til.  

Merknaden imøtekommes og innarbeides i 
nytt plankart. Ny innkjøring er tegnet inn litt 
lenger nord i Finnbråtavegen og får en slakere 
kurvatur. (NB: merknaden ble fremmet før 
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 
ettersom utbygger hadde bedt konsulenten 
om innsyn i plandetaljer på et tidligere 
tidspunkt)

02.09.16 - Sigurd Holm 
og Alexandra Holm 
(gbnr. 18/158)

Eiere anfører et forslag om å stille sin 
ubebygde tomt med gbnr. 18/179 til 
disposisjon under anleggsperioden slik at 
boligtomten deres, gbnr. 18/178 kan forbli 
mest mulig inngrepsfri. De ser for seg en 
løsning der gbnr. 18/179 anvendes som 
lagringsplass slik at anleggs- og 
riggområdet slik det er regulert på 
eiendom 18/178 kan utgå. Forutsatt at 
kommune takker ja til dette, ønsker nabo 
at det blir ryddet opp, sådd plen og 
oppført hekk på gbnr. 18/179 når arbeidet 
er sluttført. 

Forslaget som anføres slår uheldig ut for 
gjennomføringen av tiltaket. Det er viktig at 
det reguleres et sammenhengende og 
tilstrekkelig stort nok anleggsbelte langs hele 
fortauet, dette for å skaffe nødvendig 
hjemmel til å gjennomføre tiltaket dersom 
ting ikke går i minnelighet. Dette er et viktig 
prinsipp som normalt ikke kan fravikes. Som 
for alle berørte naboer plikter utbygger seg til 
å rydde opp og istandsette arealene tilbake til 
opprinnelig formål når anleggsperioden 
opphører. Det vises for øvrig til forestående 
grunnervervprosess, der det blir anledning til 
å avtale oppgjørsform samt få et innblikk i 
hvordan tiltaket vil berøre de enkelte 
eiendommene. 

05.09.16 -
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus  

Har ingen konkrete merknader. Det vises 
for øvrig til Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 
16.mars 2016. 

Tas til orientering. 

09.09.16 – Anne Brit 
Sandstad og Per Bjørne 
Skreden (gbnr. 18/158)

1. Påpeker viktigheten av at oppkjøringen 
til deres egen eiendom ikke blir brattere 
enn det som er dagens tilfelle samt at 
oppkjøringen får en god og jevn profil. 

2. Ønsker at muren som planlegges langs 
deres eiendom forlenges og avrundes mot 
oppkjøringen på grunn av 
høydeforskjellen. Det bør også gjøres 
plass til søppelkasser/skur på en måte 
som ikke kommer i konflikt med fortauet. 

3. Gjør oppmerksom på vannsig ned mot 
Finnbråtavegen via deres tomt, både i 
forbindelse med overvann og 
stikkrenneproblematikk. 

4. Anmoder om at Brennlia-vegen sperres 
ved Gamle Gullverksveg for å hindre 
gjennomkjøring fra Brennhaugenfeltet via 
Finnbråtavegen til krysset ved Skovseth.
Pr i dag er det ikke forsvarlig verken med 
hensyn til trafikkmengde eller hastighet. 
Det er uforsvarlig med dagens 

1. Tas til etterretning. Planavdelingen 
forutsetter at adkomstveg får tilfredsstillende 
stigning og profil iht. til felleskommunal 
vegnorm for Romerike jf. planbestemmelse § 
3.1.  

2. Ut fra innmålte terrengdata vil det ikke 
være inngrep i sideterrenget som medfører 
behov for mur lenger mot innkjørselen enn 
det som er vist i planen.

3. Tas til orientering. 

4. Vegen som ønskes stengt ligger utenfor 
varslet planområde, og er således ikke 
relevant for denne plansaken. Det må sendes 
en formell anmodning til kommunen om 
forholdet hvis det er ønskelig å behandle det 
som en egen sak. 
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trafikkmønster, spesielt for små barn som 
bor nær Finnbråtavegen.

16.09.16 - Statens 
vegvesen 

Har ingen konkrete merknader til tiltaket. Tas til orientering. 

22.09.16 - Jorunn Marie 
og Ragnar Millidahl 
(gbnr. 18/147)

Ønsker å forlenge inntegnet støttemur 
langs sin eiendom fordi terrenget tilsier 
det, dette etter et kort møte med 
saksbehandler.   

Etter å ha tatt plankartet i nærmere åsyn har 
saksbehandler konkludert med at dette ikke 
ble tolket riktig ved samtalen med naboene. 
Faktum er at lengden på inntegnet støttemur 
delvis er i tråd med naboenes ønske og at den 
er hensiktsmessig plassert i forhold til å takle 
den mest prekære høydeforskjellen. 
Konsulentens kommentar er at det ut fra 
innmålte terrengdata ikke vil være behov for 
mur videre oppover mot innkjørselen enn det 
som er vist i planen.

25.09.16- Olav By (gbnr. 
18/23)

Anmoder også om stenging av Brennlia-
vegen tilsvarende som i overnevnte 
merknad fra Sandstad/Skreden.  

Vegen som ønskes stengt ligger utenfor 
varslet planområde, og er således ikke 
relevant for denne plansaken. Det må sendes 
en formell anmodning til kommunen om 
forholdet hvis det er ønskelig å behandle det 
som en egen sak. 

28.09.16 - Akershus 
fylkeskommune  

Har ingen konkrete merknader til tiltaket 
ut over tidligere gitte uttalelser

Tas til orientering. 

1.5 Endringer av plan etter offentlig ettersyn

Plankartet som nå legges frem for vedtak fremstår noe ulikt fra det plankartet som ble lagt ut
til offentlig høring. Dette forklares med at kommunen ikke var i besittelse av en oppdatert 
versjon av plankartet på det tidspunkt da det var nødvendig å legge planen ut til offentlig 
ettersyn. Administrasjonen vurderte det allikevel som akseptabelt å ta utgangspunkt i et eldre 
plankart datert 22.04.16 for den offentlige høringen i perioden 29.08.16 til 10.10.16, da 
endringene som allerede var under bestilling ikke ville medføre store konsekvenser for de 
berørte naboene. Nytt oppdatert plankart kommer med disse endringene;

- Arealet som er avsatt til annen veigrunn er på store deler av strekningen snevret inn 
fordi kommunen ikke ønsker å regulere mer veigrunn enn nødvendig. Ved pel 160 
(eiendommene 18/119 og 18/116) er det gjort spesielt store innsnevringer i vegarealet 
på grunn av fjellforekomster. I sum medfører innsnevringen generelt at anleggsbeltet 
slik det var regulert i forrige plankart trekkes lenger inn mot kjøreveg for store deler av
planen (ca. 1 meter). 

- Avkjørsel KV5 som allerede er regulert i gjeldende plan for Finnbråtan ble ved en feil 
utelatt i forrige plankart. Den er tatt med i nytt plankart. 

- Det reguleres ny veg inn i avkjørslene KV3 og KV4 fordi det må gjøres tilpasninger i 
linjeføring som en konsekvens av omleggingen av Finnbråtavegen. 

- Krysningspunktet over Gamle Gullverks veg er tatt med i planen. Fortauet tilpasses til 
og med kryssingspunket uten å berøre hekken ved 18/178.

- Avkjørsel KV6 legges om for å oppnå mer gunstige stigningsforhold. Dette i tråd med 
utbygger Idehus Romerike AS sitt ønske som utvikler eiendommene nord for denne 
avkjørselen. 

- Enkelte presiseringer i planbestemmelsene.

Ut over disse endringene er det verdt å merke seg at det forestående tiltaket heretter omtales 
som fortau og ikke som gang- sykkelveg. Fortau er iht definisjonen den mest riktige 
beskrivelsen av det anlegget som nå reguleres, og det vil derfor være fornuftig å konsekvent 
omtale tiltaket som dette.
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1.6 Beskrivelse av planforslaget

1.6.1 Ros-analyse

Planforslaget gjelder et relativt enkelt tiltak i et relativt enkelt område, noe som resulterer i en 
enkel ROS-analyse. Av sjekklisten i planbeskrivelsen fremgår ingen negative hendelser eller 
konsekvenser av tiltaket. Tiltaket har stor positiv konsekvens i forebyggingen av ulykker fordi 
det planlegges for en separering av trafikantgrupper. 

1.6.2 Naturmangfold

Det er i Naturbase og Artskart ikke registrert spesielle områder/arter knyttet til naturmangfold 
i området, som kan bli skadet i anleggsfasen eller i bruksfasen. Det er heller ikke registrert 
drikkevannskilder, nedbørsfelt eller grunnvann som gjør det nødvendig å vurdere tiltak knyttet 
til dette.

1.6.3 Estetikkvurdering

Fortauet vil ha en bredde på 3 meter samt 0,25 meter skulder og grunn grøft med 
drensledning under mot boligeiendommene. Skjæringsskråninger og fyllinger vil ha helning 1:2
til eksisterende terreng. Ved to eiendommer er det planlagt mur for å redusere inngrep i
hager. 

1.6.4 Geoteknisk rapport

Planbestemmelsene stiller krav om at det foreligger en geoteknisk vurdering av byggegrunnen 
og fundamenteringsmetode før tiltaket iverksettes. Dette vil gjøres i forbindelse med den 
endelige prosjekteringen av fortauet. 

2. Vurdering

Ved å etablere et sammenhengende og funksjonelt fortau på denne strekningen blir det 
tryggere å ferdes langs Finnbråtavegen både for bilister, gående og syklende. Fortauet kobler
seg på eksisterende fortau langs Finnbråtavegens vestgående parsell mellom Skovseth og 
Elstadlia samt den sørgående parsellen mellom Gamle Gullverksvegen og fv. 181 Odalsvegen. 
Dette gir seg utslag i en lang sammenhengende akse for myke trafikantene å ferdes på. 

Forholdene for barn- og unge i nærområdet bedres og tiltaket er således i tråd med 
Rikspolitiske Retningslinjer for barn og unge. Fortauet vil også gjøre det enklere for beboerne i 
Finnbråtavegen å gå eller sykle når de skal til Sundet, noe som både er folkehelsefremmende 
og i god tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

2. Alternativer

A: Planforslaget vedtas slik det foreligger.
B: Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding og utredelser.
C: Planforslaget avvises.

3. Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler rådmannen at detaljreguleringsplan for gbnr. 
540/2- fortau langs Finnbråtavegen, vedtas.

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Teknisk plan
5 Tverrprofiler
6 Kommentarer til merknader_2016-11-25
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Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til
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EIDSVOLL KOMMUNE

Rplan 023726400 Side 1 av 3

REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR

Detaljreguleringsplan for Finnbråtavegen gbnr. 540/2, fortau etappe 2 

-Plan ID 023726400

 Planen er datert: 12.12.16
 Bestemmelsene er datert: 12.12.16
 Vedtatt av kommunestyret: (31.01.17)

FORMÅL

Formålet med detaljregulering er å legge til rette for fortau langs Finnbråtavegen. 
Regulert område er vist ved stiplet avgrensning i plankart og bestemmelsene gjelder for 
arealet som ligger innenfor denne. 

§1. REGULERINGSFORMÅL

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-
5: 

Nr. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
 Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

Nr. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
 Kjøreveg (KV)
 Fortau (F)
 Annen veggrunn- grøntareal (AVG)

Nr. 3. GRØNNSTRUKTUR
 Friområde (F)

§1.1 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-6)

 Frisiktsone H140 

§1.2 OMRÅDEBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-7)

 Anlegg- og riggområde 

§2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§2.1 Byggeplan

Før opparbeidelse av trafikkområdene skal det foreligge byggeplan godkjent av 
Statens vegvesen.

§1. FELLESBESTEMMELSER
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§1.1 Kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning 
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om 
funn skal straks sendes Akershus fylkeskommunes kulturminneavdeling, jf. lov 
om kulturminner § 8, annet ledd.

§1.2 Geoteknikk

Før tiltaket iverksettes skal det foreligge geoteknisk vurdering av byggegrunnen
og fundamenteringsmetode. Vurderingen skal foretas av fagkyndig. Utbygging 
skal skje i henhold til anbefalinger i disse vurderingene. Innenfor planområdet
skal fjell – og jordskjæringer utformes og sikres slik at det ikke er fare for skred.

§1.3 Anleggsfasen

Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendige støy og støvplager for 
omgivelsene, og at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir 
forurenset. Alle trafikantgrupper skal sikres framkommelighet gjennom 
anleggsperioden.

§2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1)

§2.1 Boligbebyggelse- frittliggende boligbebyggelse (BFS)

Område BFS er regulert i gjeldende reguleringsplan for Finnbråtan gbnr. 18/1 
m.fl. vedtatt 26.02.08. Bestemmelser tilhørende denne planen skal fortsatt
gjelde. 

§3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd 
nr. 2)

§3.1 Kjøreveg (KV)

o_KV1 (Finnbråtavegen) og o_KV2 reguleres til offentlige veger. 
f_KV6 er fellesprivat avkjørsel for eiendommene 18/179, 18/180 og 18/181
Øvrige veger er private. 
For områdene 0_KV2 og f_KV5 gjelder bestemmelser i reguleringsplan for 
Finnbråtan gbnr. 18/1 m.fl. vedtatt 26.02.08. 
Avkjørsler er vist med eget pil-symbol i plan.  Disse skal opparbeides i henhold til 
felleskommunal vegnorm for Romerike.

§3.2 Fortau (F)

Området o_F reguleres til offentlig fortau.

§3.3 Annen veggrunn- grøntareal (AVG)

Områder merket AVG reguleres til skjærings- og fyllingsarealer langs vegen. Dette 
arealet skal opparbeides som en del av veganlegget/fortauet

§4. GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 3)
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§4.1 Friområde (F)

Områdene F1 og F2 er regulert i gjeldende reguleringsplan for Finnbråtan gbnr. 
18/1 m.fl. vedtatt 26.02.08. Bestemmelser tilhørende denne planen skal fortsatt 
gjelde.

§5. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-6)

§5.1 Frisiktsone H140

Avkjørsler er markert med frisiktsoner i plankartet. I frisiktområdene
skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller annet med 
høyde mer enn 50 cm over vegens planum

§6. OMRÅDEBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-7)

§6.1 Anlegg- og riggområder

Anleggs- og riggområder er regulert inn i plan og skal benyttes til anleggsvei og 
som lagerplass for materiell samt mellomlagring av masser. Etter at anleggsdrifta 
er avsluttet skal disse områdene ryddes og istandsettes, og føres tilbake til det 
aktuelle reguleringsformålet. 
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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET  

Trafikksikkerhetsarbeidet i Eidsvoll kommune, definert gjennom trafikksikkerhetsplan 2011-2020, vedtatt 

22.3.2011, prioriterer utbygging av fortau langs Finnbråtavegen.   

Langs nedre del, mot fv177, ble GS-veg anlagt i 2014.  På naboparsellen ovenfor, til like sørøst for 

Bergstien, ble fortau regulert i plan: Finnbråtan, gbnr. 18/1 m.fl., vedtatt 26.02.2008. 

Strekningen videre opp mot Gamle Gullverksveg behandles i dette planforslaget. 

Det er også nødvendig med en mindre justering av Finnbråtavegen i grensesnittet mellom de to planene 

for å unngå ugunstige fallforhold i avkjørsler. 
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2. SAMMENDRAG 

Eidsvoll kommune arbeider systematisk med forbedring av trafikksikkerhet langs vegnettet, og 

skoleveger har stort fokus.  Nåværende situasjon med blandet trafikk i Finnbråtavegen representerer en 

sikkerhetsrisiko. Eidsvoll kommune ønsker derfor å anlegge fortau.  

 

Oppstart av planarbeidet ble varslet med frist for merknader den 20. august 2015.  Det kom 10 innspill til 

planarbeidet.  Siden det under prosjekteringsarbeidene viste seg formålstjenlig å justere Finnbråtavegen 

for å unngå uheldige konsekvenser i to avkjørsler, ble planområdet utvidet.  Utvidet varsel ble utsendt 

med frist for merknader den 16. desember 2015.  I denne runden kom det 5 merknader.  

Innspillene er oppsummert og kommentert i kap 7.  

 

Eidsvoll kommune mener at planforslaget gir en god løsning for trafikksikkerheten langs Finnbråtavegen, 

og at det er stort sett bare positive effekter av tiltaket. Det kan anføres som negativt at tiltaket medfører 

inngrep i private hager, men den totale samfunnsnytten vurderes som så stor at inngrepene kan 

forsvares. 

 

ROS-analysen viser at det er få negative hendelser som kan inntreffe.  
 
Eidsvoll kommunes administrasjon anbefaler at reguleringsplanen godkjennes, slik at tiltaket kan 
gjennomføres så snart som nødvendige bevilgninger foreligger. 
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3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Gjeldende arealplaner 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet. Et utsnitt av gjeldende kommunedelplan er vist 

nedenfor.  

 

 

 

 

4. PLANOMRÅDET  

Planavgrensningen var ved oppstartvarsel som vist med sort stiplet strek nedenfor. 
 
 

 
 
 
Arealbruken i området er i hovedsak private boligtomter. 
 

 

Strandhytta 

Brøttum stasjon 

Strandhytta 
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5. ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

Eidsvoll kommune har engasjert Structor Lillehammer AS til å utarbeide reguleringsplan for tiltaket. 

Arbeidet skjer i nært samarbeid med Eidsvoll kommune.  Kontaktpersoner er: 

 Eidsvoll kommune ved Cathrin R. Helgestad Telefon 66 10 71 57 

 Structor Lillehammer AS ved Ole Bjørn Bringa Telefon 93 24 30 56 
 
 

6. REGULERINGSPLAN – PROSESS 

Reguleringsplanen utarbeides i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er lagt opp til 

følgende planprosess: 

Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet i avisa Eidsvoll Ullensaker Blad den 2. juli 2015 

med utvidet varsling den 30. oktober 2015. 

Samtidig ble varselet lagt ut på kommunens hjemmeside, og aktuelle offentlige etater, grunneiere 

og andre berørte ble varslet skriftlig med basis i lister mottatt fra Eidsvoll kommune. Frist for 

innspill ble satt til 20. august 2015 og til 16. desember 2015 for utvidet varsling.  

 

Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan.  Til grunn for planforslaget ligger utsendte varsler om 

oppstart og relevante innspill til planarbeidet.  Mottatte innspill til planarbeidet er omtalt i neste kapittel. 

Videre prosess blir: 

1. Første behandling av reguleringsplanen i planutvalget i Eidsvoll kommune med vedtak om å legge 

planen ut til offentlig høring. 

2. Offentlig ettersyn av planforslaget.  Høringsfristen skal være minimum 6 uker. 

3. Det må vurderes om det er behov for åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn av 

planforslaget.  Dette vurderes pr i dag som mindre aktuelt, men det er naturligvis aktuelt med 

direkte kontakter og møter med berørte grunneiere.  

4. Eidsvoll kommune må vurdere om det har kommet merknader til planforslaget som medfører behov 

for endringer i planen.  

5. Andre behandling i planutvalget i Eidsvoll kommune. 

6. Sluttbehandling og vedtak om godkjenning av reguleringsplanen, i kommunestyret i Eidsvoll 

kommune. 
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7. INNSPILL TIL PLANARBEIDET VED OPPSTART 

Det har kommet innspill til planarbeidet fra: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Statens vegvesen, Region øst 

 Akershus fylkeskommune 

 NVE 

 Hafslund Nett AS 

 Sissel Bråten, Finnbråtavegen 8 

 Mari Bragstad, Finnbråtavegen 16 

 Anne Brit Sandstad og Per Skreden, Finnbråtavegen 22 

 Sigurd Holm, Gamle Gullverksveg 4 

 Christian Langvatn, Gamle Gullverksvegen 2 

Ved utvidet varsling kom det innspill fra 

 Akershus fylkeskommune 

 Hanne Jacobsen, Finnbråtavegen 11 

 Olav By, Finnbråtavegen 12 

 Rolf Arne Brendehaug, Finnbråtavegen 20 

 Idéhus Romerike AS  

 

I det videre kommenteres de innspill som har relevans for planarbeidet. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM) 

FM har ingen konkrete merknader. 

 

FM viser til sitt forventningsbrev til kommunene av 8.april 2015 samt «Nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging» av 24.6.2011 og forutsetter at dette følges opp i planarbeidet. 

 

Kommentar: 

1. Medvirkning i planprosessen har skjedd ved at alle aktuelle parter har fått direkte, skriftlig varsel ved 

oppstart.  

2. Reguleringsplanen medfører ingen reduksjon i dyrket eller dyrkbar mark. 

3. Søk i databaser i forhold til naturmangfold viser at det ikke er registrert relevante arealer eller 

forekomster innen området, og det er ikke kjennskap til slike innen området. 

4. Universell utforming ivaretas ved 2% tverrfall på fortau og nedsenk ved avkjørsler. 

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse inngår i planforslaget. 

6. De landskapsmessige konsekvensene blir begrenset. 

7. Tiltaket medfører ikke endring i støybildet.   
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Statens vegvesen, Region øst 

Statens vegvesen har ingen merknader til varselet, og tar varselet til orientering. 

 

Akershus fylkeskommune (AFK) 

Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader verken til opprinnelig eller utvidet oppstartvarselet, 

men viser til sin rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for kulturminnevern. 

AFK har vurdert kulturminner i området ved befaring 20.juli 2015 og konkluderer med at nærmere 

utredning av fornminneinteressene ikke vil være nødvendig.  AFK anbefaler imidlertid at det foretas en 

vurdering av det miljøet som samspillet mellom hus og hage representerer for lokalmiljøet. 

AFK forutsetter at universell utforming og tilgjengelighet for alle ivaretas i det videre planarbeidet. 

 

Kommentar: Det er vanskelig å unngå inngrep i hager, enten på den ene eller andre side av 

Finnbråtavegen, ved anleggelse av et fortau og justering av vegen.  Det vurderes imidlertid ikke som 

ødeleggende for lokalmiljøet å anlegge fortauet og veijusteringen, slik som planlagt. 

 

NVE 

NVE har ingen spesielle merknader til planarbeidet. 

 

Hafslund Nett AS 

Hafslund Nett AS har ingen bemerkninger til planarbeidet, men påpeker at de har el-anlegg innen 

planområdet og at disse må det tas hensyn til.  Anleggene er vist på kartvedlegg. 

Kommentar: Dette blir ivaretatt i den videre planlegging av tiltaket. 

 

Sissel Bråten 

Sissel Bråten bor i Finnbråtavegen 8 og har spørsmål i forbindelse med sin avkjørsel fra Finnbråtavegen, 

som befinner seg utenfor planområdet. 

Kommentar: Det tas nærmere kontakt med Sissel Bråten under utarbeidelse av byggeplan for 

naboparsell. 

 

Mari Bragstad 

Mari Bragstad bor i Finnbråtavegen 16 og har spørsmål i forbindelse med sin avkjørsel og koordinering 

mot sine planer for oppsetting av mur mot vegen. 

Kommentar: Det er tatt kontakt med Mari Bragstad under utarbeidelse av planforslaget.   

 

Anne Brit Sandstad  

Anne Brit Sandstad bor i Finnbråtavegen 22.  Hun forutsetter at hennes beplantede skråning ned mot 

Finnbråtavegen istandsettes på en hensiktsmessig måte.  

Kommentar: Skråningen vil bli istandsatt og detaljene fremkommer i grunneieravtale og i byggeplanen. 

 

Sigurd Holm 

Sigurd Holm bor i Finnbråtavegen 28.  Han ber om orientering om eiendomsinngrep og viser til 

opparbeidet hekk med kostpris på ca. 65.000 kroner, som sikrer at hans barn ikke løper ut i vegen. 

Kommentar: Eiendomsinngrepet er illustrert på plantegning og tverrprofiler og fremlagt for Holm.  

Grunnerverv vil ivareta oppgjør og oppgjørsform for hans grunnavståelse og utforming av terreng og 

erstatningsbeplantning. 

 

Christian Langvatn 

Christian Langvatn bor i Gamle Gullverksvegen 2.  Denne eiendommens atkomst representerer 

endepunktet for planlagt fortau i øst. Eiendommen omfatter også ei smal stripe langs ytterkant fylling for 
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eksisterende Finnbråtavegen.  Langvatn ønsker informasjon om hvorvidt denne stripen blir berørt av 

fortau-planene samt om hvor fortauet avsluttes i forhold til hans innkjørsel. 
 

Kommentar: Langvatn er informert om at den smale stripa langs Finnbråtavegen vil bli liggende under 

ny fylling for fortau og vil bli ervervet i sin helhet.  Likeså har han fått tilsendt detaljtegning som også 

viser fortauets avslutning ved hans atkomst. 
 
 

Hanne Jacobsen  

 
Hanne Jacobsen bor i Finnbråtavegen 11 og etterlyste informasjon om tiltakets mulige konsekvenser for 
sin eiendom. 
 
Kommentar: Jacobsens eiendom vil ikke berøres av veijusteringen. 
 

 

Olav By 

 
Olav By bor i Finnbråtavegen 12 og etterlyste informasjon om tiltakets mulige konsekvenser for sin 

atkomst. Han spurte også om inngrep og erstatning i forhold til eksisterende hekk langs Finnbråtavegen. 
 

Kommentar: Det tas nærmere kontakt med Olav By under utarbeidelse av byggeplan.  Grunnerverv vil 

ivareta oppgjør og oppgjørsform for erstatningsbeplantning. 
 

 
Rolf Arne Brendehaug 
  
Rolf Arne Brendehaug bor i Finnbråtavegen 20 og informerte om eksisterende el- og signalkabler og 
stikkrenne og hadde spørsmål omkring omlegginger. 
 

Kommentar: Det tas nærmere kontakt med kabeletatene under utarbeidelse av byggeplan.  Vurdering 
av stikkrenneløsning inngår også i denne. 
 

 
Idéhus Romerike AS  
 
Idéhus Romerike AS utvikler eiendommene 18/179, 180 og 181.  De etterspurte informasjon om tiltakets 

konsekvenser for sine planer og ny atkomst til eiendommene, samt forholdet til eksisterende VA-anlegg.   
 
Kommentar: Det har blitt oversendt foreløpige tverrsnitt forbi 18/180 og 181.  Reguleringsplanen vil 
omfatte ny avkjørsel og byggeplanen ivaretar øvrige forhold omkring atkomst og VA-tilknytning. 
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8. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Eidsvoll kommune ønsker å anlegge fortau langs Finnbråtavegen som illustrert på tegningen nedenfor.  

For å oppnå en løsning som gir akseptable forhold for atkomster til eiendommer «oppstrøms» fortauet, er 

det nødvendig å legge om Finnbråtavegen over en strekning midt på parsellen. 

 

 

Geometriplan 

 

Fortauet vil ha en bredde på 3 meter samt 0,25m skulder og grunn grøft (1:4) med drensledning under, 

mot boligeiendommene.  Skjæringsskråninger og fyllinger vil ha helning 1:2 til eksisterende terreng.  

Kantstein vil ha vis på 13cm, men nedsenkes til 2cm ved avkjørsler.  Nedsenk av kantstein er 

dimensjonert for liten lastebil ved inn/utkjøring. Noen av avkjørslene er skrå, slik at svingebevegelse med 

liten lastebil kun er mulig i en retning.  Ved et par eiendommer er det planlagt mur for å redusere 

inngrep i hager. 

 

 

 

  

Eksisterende  

undergang 

Brøttum stasjon 

planovergang 
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9. REGULERINGSPLANEN 

9.1 Reguleringsformål 

 

 

Planområdet blir regulert til følgende formål:  
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, 2. ledd, nr 2)  

 Kjøreveg (KV) 

 Fortau (GS) 

 Annen veggrunn (AVG), dvs. skjærings- og fyllingsarealer langs kjøreveg/fortau. 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Grønnstruktur 

 Friområde (F) 

Hensynssone i reguleringsplan 

 Frisiktsone H140 
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Anleggsområde 

Utenfor annet vegareal er det avsatt en sone på 5 meter som «Anlegg- og riggområde». Dette er 

midlertidige anleggsområder som kan benyttes til lagerplass for materiell, anleggsveger og mellomlagring 

av masser. Etter at anleggsdrifta er avslutta skal disse områdene ryddes og istandsettes, og føres tilbake 

til det aktuelle reguleringsformålet.  

 

 

9.2 Konsekvenser av tiltaket 

Planforslaget medfører inngrep på private boligeiendommer.  

 

Det er i Naturbase og Artskart ikke registrert spesielle områder/arter knyttet til naturmangfold i området, 

som kan bli skadet i anleggsfasen eller i bruksfasen. Det er heller ikke registrert drikkevannskilder, 

nedbørsfelt eller grunnvann som gjør det nødvendig å vurdere tiltak knyttet til dette. 

 

Vegfylling på sørsiden av omlagt strekning av Finnbråtavegen blir maksimalt på x meter fra ny vegkant. 

Skjæringsutslaget på nordsiden blir maksimalt x meter. Terreng- og høydeforhold bidrar i en viss grad til 

at disse ikke blir svært synlige i fjernvirkning, spesielt etter en tid når ny vegetasjon får etablert seg.  

 

Det er ingen andre konsekvenser av betydning, og negative konsekvenser av tiltaket må derfor vurderes 

som små. Positive konsekvenser av planforslaget er: 

 

 Bedre trafikksikkerhet ved separering av myke trafikanter fra biltrafikk. 
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10. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

10.1 Metode for ROS-analyse 

Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk 

som bl.a. er beskrevet i ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Kartlegging av risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2008 /1/. Gradering av 

konsekvens og risiko følger betegnelsene i denne publikasjonen.  

   

Hensikten med ROS-analysen har vært å avdekke om tiltak  

hjemlet i reguleringsplanen kan forårsake uønskede hendelser 

eller påvirkes av uønskede hendelser som skyldes eksisterende 

omgivelser. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene 

er og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, 

skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynlig-

heten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av 

hendelsene.  Tiltakene kan således både være forebyggende og 

skadebegrensende. 

 

Risiko kan defineres som en funksjon av sannsynlighet  

og konsekvens. De ulike hendelsene er plottet i en risikomatrise hvor: 
 sannsynlighet er kategorisert i 4 grupper, avhengig av hvor ofte hendelsen kan opptre 

 konsekvenser er inndelt i 5 klasser, avhengig av hvor alvorlig hendelsen kan være 

 

Sannsynlighet er kategorisert slik: 

Sannsynlighet Frekvens 

Lite sannsynlig (svært sjelden) Skjer mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig (sjelden) Skjer mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50  år 

Sannsynlig (ofte) Skjer mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av ti år 

Meget sannsynlig (svært ofte) Skjer mer enn en gang i løpet av ett år 

 

Konsekvensvurderingene er delt inn slik: 

Konsekvens Personer, liv/helse Miljø 
Materielle og  

økonomiske verdier 

Ufarlig Ingen personskade Ingen skade 
Ingen skade  

på materiell 

En viss fare 
Få og små 

personskader 

Mindre skader,  

lokale skader 

Mindre lokale  

skader på materiell 

Kritisk Alvorlig personskade 
Omfattende skader, regionale 

konsekvenser med restitusjonstid < 1 år 

Betydelig  

materiell skade 

Farlig Alvorlig skade/en død 
Alvorlig skade, regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 år 

Alvorlige skader  

på materiell 

Katastrofalt En eller flere døde 
Svært alvorlige og langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade 

Fullstendige  

materiell skader 

 

Det skal vurderes om hendelsen kan få konsekvenser for: 

• Liv & helse 

• Miljø 

• Materielle og økonomiske verdier 
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10.2 Kartlegging av mulige hendelser 

 

Hendelse/situasjon Ja Nei Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold    
1.   Masseras-/skred  Nei  
2.   Kvikkleire, ustadig grunn  Nei  
3.   Snø-/isras  Nei  
4.   Flomras  Nei  
5.   Flom i elver, bekker eller Mjøsa  Nei  
6.   Radongass  Nei Ingen nye bygg, ikke relevant 
7.   Skogbrann  Nei  
Værforhold    
8.   Vindutsatt  Nei  
9.   Nedbørsutsatt  Nei  
10. Store snømengder  Nei  
Natur- og kulturområder    
11. Sårbar flora  Nei  
12. Sårbar fauna/fisk  Nei  
13. Verneområder  Nei  
14. Vassdragsområder  Nei  
15. Kulturminner  Nei  
16. Park/idrett/lek/rekreasjon  Nei  
17. Dyrket/dyrkbar mark  Nei  
Menneskeskapte forhold    
18. Vei, bru, knutepunkt  NEI Separasjon av trafikantgrupper 
19. Havn/kaianlegg  Nei  
20. Sykehus/-hjem, kirke  Nei  
21. Brann/politi  Nei  
22. Vann-/ kraftforsyning  Nei  
23. Forsvarsområde  Nei  
Forurensningskilder    
24. Industri  Nei  
25. Bolig  Nei  
26. Landbruk  Nei  
27. Akutt forurensning  Nei  
28. Støv/støy; industri  Nei  
29. Støy/støv; trafikk  Nei  
30. Støy/støv; annet  Nei  
31. Forurensning i vann  Nei  
32. Forurensning i grunn  Nei  
33. Elforsyning  Nei  
Andre risikoforhold    
34. Industriområde  Nei  
35. Høyspentlinje  Nei  
36. Avfallsbehandling  Nei  
37. Oljekatastrofeområde  Nei  
38. Utbyggingsforhold  Nei  
Trafikksikkerhet    
39. Ulykke - farlig gods  Nei  
40. Ulykke - av/påkjørsler  NEI Separasjon av trafikantgrupper 
41. Ulykke - gang/sykkel  Nei  
42. Andre ulykkespunkter  Nei  
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10.3 Vurdering av mulige hendelser 

Planforslaget gjelder et relativt enkelt tiltak i et relativt enkelt område og dette ender derfor opp i en 

enkel ROS-analyse. Av sjekklisten på forrige side fremgår ingen negative hendelser eller konsekvenser av 

tiltaket. 
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Her er det satt opp et skur for søppelkasser etter at innmålingene ble gjort, så vi vet ikke eksakt 

posisjon for dette, men ut fra foto ser det ut til at skuret står mer enn 3 meter fra Finnbråtavegens 

vegkant.  Fotoet ble tatt i forbindelse med etterfølgende befaring for VA-prosjektering. 

Som det fremgår av modell av innmålingene (øverst) var det ei grøft langs innkjørselen, med skråning 

mot veg og mot hekk i nord.  Dette kan også leses av koteforløpet på planutsnittet på forrige side. 

Ut fra innmålte terrengdata vil det ikke være inngrep i sideterrenget som medfører behov for mur 

lenger mot innkjørselen enn det som er vist i planen.  
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Som planutsnittet på første side viser, vil det ved P.455 være en overgang mellom skjæring (hvor mur 

er planlagt som avbøtende tiltak) og fylling. 

Dette er også vist på modellutsnittet over, der eksisterende gjerder og hekk er vist sammen med 

prosjekterte tiltak. 

Ut fra innmålte terrengdata vil det ikke være behov for mur videre oppover mot innkjørselen enn det 

som er vist i planen.   

På plantegningen C-01 er anført at det nye fortauet medfører tilpasninger inn i avkjørselen. 
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