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1 SAMMENDRAG 
 

Asplan Viak har på oppdrag fra Eidsvoll kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet. Planområdet ligger nordøst for Sundet/Eidsvoll 
sentrum fra Hagalykkja frem til Tynsåkjordet hvor kommunen skal bygge ny barneskole.  

Det følger av områdereguleringsplanen for Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og 
sykkelveg langs Tynsåkvegen, før det kan gis brukstillatelse for en ny skole på områdeplanens 
felt BU3. Detaljreguleringsplanen skal bidra til å oppfylle dette kravet. Hensikten med 
detaljreguleringsplanen er å bidra til å sikre at gående og syklende får en trafikksikker atkomst 
til den nye barneskolen. 

Planforslaget legger videre opp til at eksisterende kjørefelt i Tynsåkvegen utvides i tråd med 
kommunens vegnorm. Fortauet flyttes tilsvarende mot sør. I forbindelse med veganleggene 
legges det opp til å etablere ny kommunal infrastruktur frem til byggeområdet for ny barneskole 
på områdeplanens felt BU3, med tilknytningspunkt øst i planområdet.  

Planforslaget vil føre til et sikrere veganlegg for gående og syklende til skolen. Samtidig vil 
utvidelsen av Tynsåkvegen være bedre tilpasset økt busstrafikk som følger av ny 
skolelokalisering. Detaljreguleringsplanen fører til at dagens veganlegg utvides inn på 
tilgrensende boligeiendommer. I tillegg saneres to av dagens avkjørsler til boliger nord for vegen 
for å redusere antall konfliktpunkter på strekningen. Disse grepene er i hovedsak avklart i 
gjeldende regulering gjennom Områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Alle avkjørsler sør 
for Tynsåkvegen opprettholdes, men utvidelsen av Tynsåkvegen vil føre til noe inngrep på 
eiendommene på sørsiden av Tynsåkvegen.   

 

2 BAKGRUNN 
2.1 Hensikten med planen 

Detaljreguleringsplanen skal tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs 
Tynsåkvegen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet. Planen skal bidra til å sikre at gående og 
syklende får en trafikksikker atkomst til den nye barneskolen på Tynsåkjordet. 

Det følger av områdereguleringsplanen for Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og 
sykkelveg langs Tynsåkvegen i henhold til kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan, før 
det kan gis brukstillatelse for en ny barneskole på felt BU3. Detaljreguleringsplanen skal bidra til 
å oppfylle dette kravet.   

I tillegg til planlegging av gang- og sykkelveg utvides eksisterende kjørefelt i Tynsåkvegen slik at 
vegen kan utbedres i henhold til kommunes veinorm.  

Parallelt med reguleringsplanen er det prosjektert vann- og avløpsledninger i Tynsåkvegen for å 
klargjøre den kommunale infrastrukturen til ny skole på områdeplanens felt BU3.  
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Figur 2-1 Utsnitt av områdeplan for Vilbergområdet. Planområdet vises i rødt.  

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: Eidsvoll kommune v/ eiendomsavdelingen 

Plankonsulent: Asplan Viak AS v/ Åsmund Stendahl  

Eierforhold: 

Nr.  Gnr/bnr. Adresse   Nr.  Gnr/bnr. Adresse  

1 18/3 Ingen adresse   13 17/98 Tynsåkvegen 27 
2 18/68 Tynsåkvegen 30  15 18/292 Tynsåkvegen 29 
3 18/59 Tynsåkvegen 28  16 18/295 Ingen adresse 
4 18/38 Tynsåkvegen 26  17 17/151 Ingen adresse 
5 18/22 Tynsåkvegen 24 B  18 17/19 Tynsåkvegen 29 
6 18/168 Tynsåkvegen 24 A  19 18/17 Tynsåkvegen 31 
7 17/23 Tynsåkvegen 20  20 18/19 Tynsåkvegen 33 
8 17/20 Tynsåkvegen 22  21 532/1 Ingen adresse 
9 17/14 Ingen adresse  22 18/20 Tynsåkvegen 37 
10 17/121 Ingen adresse  23 18/42 Ingen adresse 
11 530/1 Ingen adresse  24 18/2 Ingen adresse 
12 533/1 Ingen adresse     

   



ID: 023732200 

Planbeskrivelse 
 
 

 
Prosess Detaljreguleringsplan  
Godkjent dato  
Endret dato 02.04.2020 

Dokumentkategori  
Siste revisjon  
Neste revisjonsdato  

11.01.2018 15:33:29  6/35 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 
elektronisk kvalitetssystem.

 
2.3 Tidligere vedtak i saken 

Tiltaket er en oppfølging av områdereguleringsplan for Vilbergområdet, vedtatt 10.10.2017.  

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale er ikke aktuelt.  

 
2.5 Krav om konsekvensutredning? 

Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringsplan for Vilbergområdet og det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i områdereguleringsplanen. Planforslaget utløser derfor ikke krav 
om konsekvensutredning.  
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3 PLANPROSESSEN 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Planarbeid ble varslet 18.10.2019 med brev til berørte grunneiere og epost til relevante 
myndigheter. Annonse sto på trykk i Eidsvoll og Ullensaker blad 19.10.2019. Det ble innsendt 
seks innspill til varsel om oppstart. Sammendrag og kommentarer til innspillene er vedlagt 
planforslaget, se vedlegg 4.  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

4.1 Overordnede planer  

Regional planstrategi for Akershus (2017-2020) 

Regional planstrategi skal være et styringsdokument der en foretar prioriteringer og vegvalg for 
regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. De temaområder som skal følges opp i 
videre planlegging er: 

- Utdanning og næringsutvikling 
- Bomiljø, mangfold og inkludering 
- Klima og miljø 
- Areal og transport 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 

Målet er mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus. Veksten skal skje i prioriterte 
vekstområder og det skal tilsvarende være en klar begrensning utenfor disse områdene. Det er 
en sterkere prioritering av både vekst og vern. Det er prioritert noen lokale byer og tettsteder 
der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, og et tilbud om 
kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg. Innbyggerne skal kunne gå og 
sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Eidsvoll er definert som et 
prioritert tettsted. 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, 2019-2024, vedtatt november 2019  

Gjeldene regional plan for kulturminner ble vedtatt av Akershus fylkeskommune i november 
2019. Vedtaket var resultat av en forenklet prosess, hvor eksisterende plan fra 2007 videreføres 
med hovedmål og delmål, mens det nye plandokumentet inneholder oppdaterte strategier, 
retningslinjer og handlingsprogram. 

I Akershus fylkeskommunes fylkesdelplan for kulturminner og kultur-miljøer i Akershus 2007-
2018 «Spor for framtiden» er kulturminner i Eidsvoll kommune med i en oversikt over 
kulturminner med nasjonal eller regional verdi. 

Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016-2030 

Visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» skal vise vei i utviklingen av Akershus som et bærekraftig 
fylke og et godt sted å leve. Akershus skal være et levende velferdssamfunn med fysisk aktivitet 
som en naturlig del av dagliglivet i alle livets faser. Attraktive muligheter for idrett og friluftsliv 
skal gjøre det populært og enkelt å være aktiv på egen hånd og delta i organiserte aktiviteter. 
Kapasitet, tilgjengelighet og tilrettelegging av arealer og anlegg skal utvikles i takt med en 
økende og mer sammensatt befolkning. 

En av flere strategier i planen handler om aktive forflytninger – på sykkel og til fots.  
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Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050 – 18.06.2018 

Planen har følgende overordnete målsetting: «Det direkte klimagassutslippet i Akershus er 
redusert med 55% innen 2030, og med 85-90% innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 
1991». Planen stiller blant annet konkrete mål for utslippsreduksjon fra transportsektoren samt 
mål om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2030.  

Regional plan for masseforvaltning i Akershus – 24.10.2016 

Hensikten med regional plan for masseforvaltning i Akershus er å få en mer langsiktig og 
helhetlig masseforvaltning i fylket vårt. Antall innbyggere og byggeaktiviteten i Akershus øker. 
Det fører til et økt behov for byggeråstoff og store mengder overskuddsmasser som må 
håndteres forsvarlig. 

Kommuneplanens arealdel – vedtatt 10.03.2015 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNF formål, nåværende bolig, nåværende 
offentlig eller privat tjenesteyting. Deler av planområdet omfattes av hensynsone infrastruktur – 
fjernvarmeanlegg. 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Områdereguleringsplan for Vilbergområdet – vedtatt 10.10.2017 

I områdereguleringsplan for Vilbergområdet (planID 237_023726200) reguleres store deler av 
arealene nord for Tynsåkvegen til undervisning, samt enkelte bolig- og naturområder. Dagens 
Vilberg skole skal legges ned og området benyttes til boligformål, ny barneskole skal etableres 
på felt BU3, det er krav om godkjent detaljreguleringsplan før bygging. I områdeplanen stilles 
krav om at gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen skal være etablert i henhold til kommunens 
vegnorm og detaljreguleringsplan, før den nye skolen tas i bruk. Planforslaget skal bidra til å 
oppfylle dette kravet.   

Planen avgrensning ligger langs Tynsåkvegens midtlinje.  

Reguleringsplan for Gbnr. 18/20 m.fl. – vedtatt 02.09.1991  

Reguleringsplanen (planID 023708300) omfatter boligområdet øst for Lars Tønsagers veg med 
tilhørende vegsystem. Reguleringsplanen omfatter også deler av Tynsåkvegen sør for vegens 
midtlinje hvor det blant annet stilles krav til frisktlinjer i krysset Tynsåkvegen x Lars Tønsagers 
veg. I henhold til bestemmelsene er det ikke tillat å etablere nye avkjørsler til Tynsåkvegen.  

Reguleringsplan for fortau langs Tynsåkvegen – vedtatt 23.10.1997 

Reguleringsplanen (planID 023710700) regulerer fortau og tilgrensende arealer mot 
boligeiendommer langs Tynsåkvegen mellom Lars Tønsagers veg og Vilbergvegen. 
Reguleringsplanen har ikke bestemmelser.  

Reguleringsplan for Vilberg Helsetun, gbn. 17/178 m.fl – vedtatt 30.01.2018 
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Reguleringsplanen (PlanID 023730000) regulerer arealene i Helge Neumannsvei til veiformål, 
gang/-sykkelveg og parkering.  

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen, strekningen Lars Tønsagers veg - Rv 
177– vedtatt 19.05.2003 

Reguleringsplanen (planID 023715400) regulerer østgående kjørefelt i Tynsåkvegen i den østre 
delen av planområdet.   

 
Figur 4-1 Figuren viser gjeldende reguleringsplaner som blir berørt av planforslaget.  

  



ID: 023732200 

Planbeskrivelse 
 
 

 
Prosess Detaljreguleringsplan  
Godkjent dato  
Endret dato 02.04.2020 

Dokumentkategori  
Siste revisjon  
Neste revisjonsdato  

11.01.2018 15:33:29  11/35 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 
elektronisk kvalitetssystem.

4.4 Temaplaner 

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2028 

Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer 
risikoen for ulykker og den skal danne bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Planen har en langsiktig del med mål og strategier for 
trafikksikkerheten og en kortsiktig handlingsdel. Trafikksikkerhetsplanen rulleres høsten 2016. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017-2027 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll kommune skal danne grunnlaget for en 
målstyrt utvikling for denne sektoren. Planen inneholder en oversikt over aktuelle langsiktige 
utbyggings- og rehabiliteringsoppgaver av idretts- og friluftslivsanlegg for planperioden 2010 – 
2020. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, 2010 

Eidsvoll er en kommune med mange rike kulturminner og kulturmiljøer av både nasjonal, 
regional og lokal verdi. Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll er en 
prioritert bevaringsplan for forvaltning av de kulturminner og det kulturlandskap som skal 
bevares. 

Klima og energiplan 2011-2020 

Eidsvoll kommune har utarbeidet en egen klima- og energiplan som skal ha status som 
kommunedelplan. Planen omfatter mål og tiltak innenfor kommunens virksomhet og 
ansvarsområde. 

Folkehelsestrategi Eidsvoll kommune – 17.06.2014 

Strategiens overordnete mål er at folkehelse er implementert i alle områder og at kommunen 
tenker «helse i alt vi gjør». Kunnskap om – og oversikt over påvirkningsfaktorer på folkehelse 
skal være et grunnlag for kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven.  

 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – 26.09.2014 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging 
og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer 
og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og fortetting rundt knutepunkter 
for å redusere transportbehovet som bør løses ved kollektiv/sykkel/gange. 
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Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er 
koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.09.2018. 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Formålet med planretningslinjene er å: 

a) sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter 
plan- og bygningsloven. 

b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning 
når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre 
hensyn eller interesser. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og planlegging (T-2/08). 

Retningslinjen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Retningslinjene setter både krav til at den kommunale planleggingen vurderer 
konsekvensene for barn og unge og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 
Det settes også krav til den fysiske utformingen, og arealer som brukes av barn og unge skal 
sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I forventningsbrev fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 08.04.2015 står det: Dersom det oppstår konflikt om et areal, 
skal barns interesser gå foran andre interesser, jf. Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008). 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger nordøst for Sundet/Eidsvoll sentrum. Tynsåkvegen med sidearealer på 
strekningen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet inngår i planavgrensningen.  
 

 
Figur 5-1 Kartet viser planområdet som er lokalisert nordøst for Eidsvoll sentrum.   

 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Sideområdene langs Tynsåkvegen er preget av spredt eneoligbebyggelse med hager og 
vegetasjonsområder.  

I planområdet er det innslag av dyrket mark, men disse arealene er i områdereguleringsplan for 
Vilbergområdet regulert til undervisning. Arealenes juridiske status avviker derfor fra dagens 
bruk. Eidsvoll kommune følger opp områdereguleringsplanen og er i gang med å planlegge ny 
skole på Tynsåkjordet til erstatning for dagens Vilberg skole som skal nedlegges. Sør for 
planområdet ligger Vilberg helsetun.  
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Figur 5-2 Varslet planområde vises med rød strek.  

5.3 Landskap  
Planområdet ligger i utkanten av byggesonen i Sundet/Eidsvoll sentrum, i overgangen mellom 
tettstedet og landskapet rundt. Det ubebygde landskapet består av dyrka mark og raviner som i 
hovedsak er dekket av skogsvegetasjon. Byggeområdene består av eneboligbebyggelse med 
hager og innslag av større trær som står enkeltvis eller i grupper.  

Planområdet er relativt flatt uten store terrengsprang eller fjellblotninger. 
 
5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

I forbindelse med konsekvensutredning av områdereguleringsplan for Vilbergområdet ble det 
gjennomført kulturminnekartlegging i planområdet våren 2016.  

Det ble funnet to kokegroper på Tynsåkjordet men disse ligger utenfor planområdet for 
detaljreguleringsplanen.  

Nyere tids kulturminner er utredet i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i 
Eidsvoll, vedtatt i 2010. Planområdet ligger innenfor delområdet Vilberg og grenser til 
Midtbygda øst (Tønsager).  

I tilknytning til planområdet finnes ett bygningsmiljø i bevaringskategori 3:  
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«Bygningsmiljø 13-12 Tynsåkvegen 22 (gnr/bnr 17/20) og Tynsåkvegen 20 (gnr/bnr 17/23) 
Kategori/art: Bygningslokalitet/Bolighus-boligmiljø. 
Beskrivelse og vernevurdering: Villa i sveitserstil med uthus. Godt bevart eksempel på sveitserstilen 
med mange originale detaljer bevart».  

I områdereguleringsplan for Vilbergområdet er bygningsmiljøet avsatt som hensynssone 
kulturmiljø, se Figur 5-3. Planbestemmelsenes § 7.2 gir føringer for eventuell ombygging eller 
modernisering av eksisterende bebyggelse. Boligene kan ikke rives. Det stilles krav til at 
eksisterende terreng, hage og vegetasjon med betydning for kulturmiljøet skal søkes bevart.  

 
Figur 5-3 viser planavgrensning og hensynssone kulturmiljø fra områdereguleringsplanen.  

 
5.5 Naturverdier  

Naturmiljø ble kartlagt i forbindelse med konsekvensutredningen i områdereguleringsplanen. 
Utredning konkluderer med at det ikke er verneområder, naturtypelokaliteter, rødlistede- eller 
fremmede arter innenfor planområdet. Det er heller ikke kartlagte naturverdier eller 
artsforekomster i naturbase.   
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5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet berører ikke kartlagte områder for rekreasjon og friluftsliv direkte. Jordet som 
grenser til den sørøstre delen av planområdet, «Skiløype Tønsaker/Elstad», er i kommunens 
kartdatabase kartlagt som friluftsområde med høy bruksfrekvens vinterstid.      

Tynsåkvegen er en del av pilegrimsleden mellom Oslo – Gjøvik/Hamar - Trondheim.  

5.7 Landbruk 

Deler av planområdet grenser til dyrket mark. Jordene er imidlertid regulert til undervisning i 
områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Tiltak for å ivareta matjordressursene er 
innarbeidet som krav i områdereguleringsplanens bestemmelser.  

 
5.8 Trafikkforhold 

Vegsystem 
Tynsåkvegen vil bli atkomstveg til den nye barneskolen fra Sundet/Eidsvoll sentrum i vest og fra 
Østsidevegen i øst. Trafikk til Eidsvoll videregående skole og busser til Vilberg ungdomsskole tar 
av fra Tynsåkvegen i krysset med Hagalykkja.  

Trafikkmengde 
Trafikk ble utredet i områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Dagens trafikkmengder i 
Tynsåkvegen er anslått til 200 ÅDT1. Fremtidig turproduksjon til skolen er beregnet til 125 biler 
i makstimen i morgenrushet.  

Ulykkessituasjon 
Det er ikke registrert trafikkulykker i planområdet (vegkart.no).   

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Fartsgrensen i Tynsåkvegen er 40 km/t gjennom boligområdet. Ved Tynsåkjordet er 
fartsgrensen 50 km/t. I områdereguleringsplan for Vilbergområdet anbefales å videreføre 
fartsgrense 40 km/t frem til avkjøring til Vilberg skole.  

Det er fortau langs sørsiden av Tynsåkvegen. Nord for Tynsåkvegen er det etablert gang- og 
sykkelveg fra Hagalykkja og forbi bussholdeplassen Helge Neumanns veg. Krysset Hagalykkja – 
Tynsåkvegen er tilrettelagt med gangfelt i alle tilfarter. Øst for planområdet er det gang- og 
sykkelveg langs Tynsåkjordet som via gangfelt knyttes til fortauet langs sørsiden av 
Tynsåkvegen.  

 

 

 
1 Konsekvensutredning for transport – Vilbergområdet. Asplan Viak 2016. 
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Kollektivtilbud 
Det er busslommer på begge sider av Tynsåkvegen ved stoppestedet Helge Neumanns veg. Ifølge 
Ruters kart stopper bussen også ved Lars Tønsagers veg, men her er det ikke tilrettelagt 
stoppested.  

Skolebusser kjører i dag opp Hagalykkja til Eidsvoll videregående skole og til Vilberg 
ungdomsskole. Skolebussene vil i fremtidig situasjon også kjøre i Tynsåkvegen frem til den nye 
barneskolen på Tynsåkjordet.  

Atkomst 
Eksisterende eiendommer i Tynsåkvegen har direkte atkomst fra Tynsåkvegen. I 
områdereguleringsplan for Vilbergområdet legges det opp til å sanere tre avkjørsler på 
strekningen for å redusere antall konfliktpunkt mellom kjørende og gående/syklende.  
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5.9 Barns interesser 
Det er ikke arealer i planområdet som er tilrettelagt for barns opphold eller lek. Planområdet er 
imidlertid en viktig skoleveg som følge av nærhet til barneskole, ungdomsskole og videregående 
skole.  

5.10 Sosial infrastruktur 
Planforslaget skal bidra til å sikre trafikksikker atkomst til den nye skolen på Tynsåkjordet, 
områdeplanens felt BU3, og er dermed et ledd i utvidelsen av skolekapasiteten i Eidsvoll.  

5.11 Universell tilgjengelighet 

Bussholdeplassen Helge Neumanns veg er ikke opparbeidet i henhold til prinsippet om 
universell utforming.  

5.12 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Det ligger en vannledning i deler av planområdet i dag, men denne foreslås lagt om som en del 
av tilpasningen til å etablere vannforsyning til den nye skolen på Tynsåkjordet, områdeplanens 
felt BU3. Det foreslås også å etablere nye stikkledninger til eksisterende bebyggelse langs 
Tynsåkvegen.  

Overvann 

Planområdet er ikke flomutsatt. Det ligger et overvannsnett i området i dag, men det er ikke 
kartlagt. Dette skal kartlegges nærmere byggestart.  

Nettstasjon 
Det står en trafo/nettstasjon i feltet som er regulert til energianlegg i områdereguleringsplan for 
Vilbergområdet.   

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Det ligger fjernvarme i Hagalykkja frem til Eidsvoll videregående skole. Det legges opp til at den 
nye skolen på Tynsåkjordet, områdeplanens felt BU3, kobles til fjernvarme.  

 
5.14 Grunnforhold 

Det er ikke kartlagte aktsomhetssoner for jord- og flomskred, steinsprang eller kvikkleire i 
planområdet (NVEs aktsomhetskart).  

Ifølge informasjon fra Norges nasjonal løsmassedatabase består området av tykk hav- og 
fjordavsetning, «finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-talls meter». 
Det er boret en fjellbrønn ved Hagalykkja 6, i ca. 100 m avstand fra planlagt tiltaksområde 
(Granada – Norges grunnvannsdatabase). Resultater viser 6 m dybde fra overflaten til stabil 
grunnvannstand og fjell på 36 m dybde. Løsmassene er beskrevet som leire. 
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Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering av planområdet, vedlegg 3. Notatet konkluderer med 
at områdestabiliteten er tilfredsstillende basert på tilgjengelig informasjon om grunnforhold og 
høydekurver. Det er videre konkludert at ca. 5 m bred, 4 m høyning av området der planlagt 
gang- og sykkelvei skal plasseres er akseptabel mht. områdestabilitet. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

6.1 Planlagt arealbruk og arealfromål  

Planforslaget viderefører arealbruken i områdereguleringsplan for Vilbergområdet og regulerer 
gang/- sykkelveg mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet. Tynsåkvegen utvides for å oppfylle krav i 
kommunens vegnorm.   

Følgende arealformål reguleres:  

Hovedformål Underformål  Areal  

Boligbebyggelse  649,9 m2 

Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse  

360,3 m2 

Offentlig eller privat tjenesteyting  48,3 m2 

Undervisning  712,4 m2 

Bebyggelse og anlegg  

Energianlegg  63,2 m2 

Veg  707,3 m2 

Kjøreveg  2 975,0 m2 

Fortau  789,7 m2 

Gang/- sykkelveg  1 120 m2 

Annen veggrunn – tekniske anlegg  786,3 m2 

Annen veggrunn – grøntareal  1 259,4 m2 

Kollektivholdeplass  230 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Parkeringsplasser  198,9 m2 

Hensynssoner Frisikt  825,9 m2 

Bestemmelsesområde  Anlegg- og riggområde  3 810,5 m2 

 

Planen avgrensning er noe utvidet sammenlignet med området som er varslet. Utvidelsen 
berører ikke nye grunneiere slik at alle berørte grunneiere er omfattet av varslingen.  
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6.2 Nærmere om arealformålene 

Veg  
Felles private atkomster reguleres til vegformål i tråd med områdereguleringsplanen for 
Vilbergområdet. Piler på plankartet viser hvor avkjørslene skal etableres og tilpasses over 
gang/- sykkelvegen.  

Kjøreveg 
Tynsåkvegen reguleres til kjøreveg mellom eksisterende vegkant mot nord og ny kantsteinslinje 
mot fortau i sør. Det legges opp til kjørefelt med 3 meters bredde, skulder og variabelt rom for 
breddeutvidelse.  

Arealformålet o_SV4 er med i planen som underliggende formål for rigg- og anleggsområdet i 
Lars Tønsagers veg. Rigg- og anleggsområdet skal sikre atkomst til kum ved omlegging av VA-
ledninger. For o_SV4 skal reguleringsbestemmelser i reguleringsplan for Gnr. 18 Bnr. 20 fortsatt 
gjelde.  

Fortau  
Fortau reguleres i 3 meters bredde og opparbeides med kantstein mot kjørebane. Arealet inn 
mot tilgrensende eiendommer skal opparbeides i tråd med dagens bruk.  

 
Figur 6-1 Plankart til offentlig ettersyn.  

Gang/- sykkelveg  
Gang/-sykkelvegen reguleres til formålet gang/- sykkelveg. Asfaltert vegbane og skulder med en 
samlet bredde på 3,5 m inngår i formålet.  

Annen veggrunn 
Annen veggrunn – tekniske anlegg omfatter grøfta mellom kjørevegen og gang/- sykkelvegen 
der det blir liggende kabelgrøft og plassert master til vegbelysning. Trafikkøyer skal steinsettes 
og arealer i tilknytning til avkjørsler tilsås. Annen veggrunn - grøntareal omfatter arealer mot 
tilgrensende eiendommer, disse arealene jordekkes og tilsås etter anleggsperioden.  
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Kollektivholdeplasser 
Dagens busslommer reguleres til kollektivholdeplass. I tillegg reguleres et areal til leskur ved 
bussholdeplassen i vestgående retning. I østgående retning er det knapt med areal, og leskur 
reguleres ikke.  

 
6.2 Utforming og standard  
Detaljutforming av tiltaket fremgår av tegningshefte «Gang- og sykkelveg Tynsåkvegen» datert 
20.03.2020. Tiltaket er prosjektert i henhold til kommunens vegnorm, vedtatt 09.04.2019.  

 
Figur 6-2 Tegning av vegtiltaket.  

Gang/- sykkelveg   
Gang/- sykkelvegen er gjennomgående regulert i 3 meters asfaltert bredde med 0,25 m skulder 
mot grøft og 0.50 m skulder mot støttemur, i henhold til kommunens vegnorm, se Figur 6-3. 
Mellom gang/-og sykkelvegen og Tynsåkvegen etableres grøft i 2 meteres bredde. Forbi 
støttemuren er bredden redusert til 1 m, for å ivareta krav til frisikt ved avkjørsel til 
Tynsåkvegen 20. Dette reduserer behovet for grunnerverv og nærføring til eksisterende 
bebyggelse i Tynsåkvegen 20. Gang/- sykkelvegen stiger mot øst med en maksimal stigning på 5 
% på enkelte strekninger.  

Utvidelse av Tynsåkvegen  
Kjørebanen i Tynsåkvegen er prosjektert i henhold til krav i kommunens vegnorm, vegklasse 
samlevei (S). Kjørebanen utvides mot sør til kjørefeltbredde 3 m, se Figur 6-3. Vegen vil i 
hovedtrekk ha tilsvarende stigningsforhold som i dag, med noe senkning av vegbanen på enkelte 
punkter grunnet tilpasning til avkjørsler til boligeiendommer i sør. Kjørevegen stiger mot øst og 
største stigning er 4,7 %.   

Nytt fortau i Tynsåkvegen  
Når kjørefeltene i Tynsåkvegen utvides flyttes eksisterende fortau tilsvarende mot sør. Nytt 
fortau blir 2,75 m asfaltert bredde i tråd med kommunens veinorm.  
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Figur 6-3 Normalprofil for tiltaket.  

Krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen 
I krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen blir det kun mindre endringer med justering av svingradier 
og ombygging av trafikkøy og gangfelt. Hensikten med ombyggingen er at krysset skal bli bedre 
tilpasset buss og store kjøretøy.  

Belysning  
Dagens vegbelysning byttes ut med nye lysmaster som plasseres i grøfta mellom Tynsåkvegen 
og den nye gang/- sykkelvegen. De samme mastene vil gi lys til gang/- sykkelvegen. Mastepunkt 
er optimalisert for å gi god belysning ved gangfelt.  

 
6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

I planforslaget etableres ny sammenhengende gang/- sykkelveg nord for Tynsåkvegen fra 
krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen til Tynsåkjordet. Videreføringen av gang/- sykkelforbindelsen 
helt frem til området for ny barneskole vil inngå i kommende detaljreguleringsplan for skolen.   

Når kjørefeltene i Tynsåkvegen utvides flyttes eksisterende fortau tilsvarende mot sør slik at 
dagens gangforbindelser sør for Tynsåkvegen opprettholdes.  

6.4 Felles atkomstveger og avkjørsler  

Det følger av områdereguleringsplanen at tre av seks avkjørsler langs nordsiden av Tynsåkvegen 
skal saneres. Atkomst til boliger som mister sin avkjørsel skal tilrettelegges via gjenværende 
atkomstveger.  

Sanering av avkjørselen til boligen i Tynsåkvegen 20 (gnr. bnr. 17/23) vil føre til inngrep og 
ombygging av hageanlegget i hensynssone kulturmiljø i områdereguleringsplanen.  Av hensyn til 
kulturminneverdiene til bolighuset og hageanlegget i Tynsåkvegen 20 opprettholdes avkjørselen 
i planforslaget. Eksisterende avkjørsel til Tynsåkvegen 26 og 28 saneres slik det fremgår av 
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områdereguleringsplanen. Bolighusene på eiendommene får tilpasset nye avkjørsler fra 
eksisterende atkomstvegene som opprettholdes forbi eiendommene, se Figur 6-4.  

Eksisterende avkjørsler sør for Tynsåkvegen opprettholdes som i dag og tilpasses med 
nedsenket fortauskant.  

Iht. veinormen skal en samlevei være fri for avkjørsler. Avkjørselssanering på hele strekningen 
vil ha store konsekvenser for tilliggende boligbebyggelse og er derfor ikke vurdert som aktuelt. I 
alle kryss og avkjørsler er det regulert frisiktlinjer, hvor det ikke er tillatt å etablere bygg, anlegg 
eller vegetasjon som kan hindre sikten.  

 
Figur 6-4 Sanering av avkjørsler nord for Tynsåkvegen.  

6.5 Kollektivtilbud 

Dagens bussholdeplasser opprettholdes og utvides til 60 meters lengde. Ved utvidelse til 70 m i 
tråd med kravet i veinormen, ville busslommene komme i konflikt med krysset med Hagalykkja 
og Helge Neumanns vei. Busslommene er derfor prosjektert med en lengde på 60 m. Til 
sammenligning er det i Statens vegvesens håndbok V 123 «Kollektivhåndboka» anbefalt 54 m 
lange busslommer på en veg med 60 km/t (utbedringsstandard). 60 m lange busslommer er 
derfor vurdert som tilstrekkelig.   

 
6.6 Universell utforming  

Anlegget er prosjektert i tråd med Statens vegvesens håndbok V129 «Universell utforming av 
veger og gater».  

6.7 Anleggsgjennomføring   

Langs tiltaket reguleres det et midlertidig anleggsområde som kun skal benyttes i 
byggeperioden. Før anleggsområdet tas i bruk skal områdets standard dokumenteres, for å sikre 
at arealene tilbakeføres til opprinnelig standard etter at anlegget er ferdigstilt.  

I plankartet er underliggende formål lagt under skravuren for anleggsbeltet. For disse arealene 
videreføres gjeldende regulering og planforslaget legger ikke nye føringer for bruk.  
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I planforslaget stilles krav til at tilgjengeligheten for myke trafikanter langs Tynsåkvegen skal 
være ivaretatt i hele anleggsperioden. I praksis betyr dette at gang/- og sykkelvegen må bygges 
først, mens fortauet sør for vegen fortsatt er intakt. Når gang/- sykkelvegen er ferdig kan 
Tynsåkvegen utvides mot sør. I denne fasen kan gående og syklende benytte ny gang- sykkelveg.   

I planbestemmelsene stilles det krav til at entreprenør skal utarbeide en plan for anleggsfasen. 
Planen skal være godkjent av kommunalteknikk før oppstart av anleggsarbeid.  

6.8 Teknisk infrastruktur  

Omlegging av VA-ledninger og fremføring av fjernvarme til fremtidig tilknytningspunkt til ny 
skole inngår i tiltaket. Tilknytningspunktet vil ligge nord for gang- og sykkelvegen ved 
Tynsåkjordet. I planforslaget er det lagt et anleggebelte frem til tilknytningspunktet samt frem 
til kum i Lars Tønsagers veg, slik at kommunen skal være sikret midlertidig tilgang til arealet i 
anleggsperioden, jf. planbestemmelsenes punkt 5.1.  

Eksisterende vannledning i området legges om og det etableres stikkledning til bebyggelsen 
langs Tynsåkvegen. I tillegg legges kum 14800 ned (kum i Lars Tønsagers vei), og det anlegges 
ny kum for vannforsyning til den nye skolen. Det reguleres anleggsbelte frem til ny kum for å 
sikre atkomst til denne i anleggsperioden.  

6.9 Overvann  

Krav til dimensjonering av overvannsløsninger i områdereguleringsplanen videreføres i 
planforslaget som en fellesbestemmelse. Ifølge kravet skal ikke avrenningen fra planområdet 
overskride ca. 1 års flomavrenning. Flomvannsføring for ca. 1 års flomføring for området vil tilsi 
en flomvannsføring på ca. 50 l/s fra feltet. Dette vil igjen føre til et fordrøyningsbehov på 42 m3 
for at overvannsløsningen skal kunne fordrøye en 200 års flomhendelse.  

Overvannsløsninger er vurdert i et eget notat vedlagt planforslaget.  

 
6.10 Fremmede arter  

Før oppstart av anleggsarbeid skal planområdet kartlegges for fremmede arter. Infiserte masser 
skal ikke spres. For øvrig legge tiltak i forskrift om fremmede organismer legges til grunn ved 
behandling av infiserte masser.   

6.11 Byggegrenser  

Det er ikke aktuelt å regulere byggegrenser på denne planen:  

 Nord for Tynsåkvegen er byggegrense regulert i områdereguleringsplanen. Denne vil 
fortsatt gjelde.  

 Sør for Tynsåkvegen er byggegrenser regulert i tilgrensende reguleringsplaner.  
 For det uregulerte eiendommene i Tynsåkvegen 29-31 gjelder veglovens bestemmelser 

for byggegrenser mot kommunal vei inntil området eventuelt blir regulert i fremtiden. .  
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6.12 Rekkefølgebestemmelser 

Planforslaget har ingen rekkefølgebestemmelser.  

  



ID: 023732200 

Planbeskrivelse 
 
 

 
Prosess Detaljreguleringsplan  
Godkjent dato  
Endret dato 02.04.2020 

Dokumentkategori  
Siste revisjon  
Neste revisjonsdato  

11.01.2018 15:33:29  27/35 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 
elektronisk kvalitetssystem.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i hovedsak i henhold til områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Oppdatert 
kartgrunnlag og økt detaljering i prosjektering har medført noen mindre avvik fra 
områdereguleringsplanen, men hovedløsninger er ikke endret.  

Planforslaget er vurdert opp mot følgende overordnete planer:  

 Regional planstrategi for Oslo og Akershus (2017-2020)  
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024 
 Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018  
 Aktivitetsløftet – regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 

2016-2030 
 Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050  
 Regional plan for masseforvaltning i Akershus  
 Kommuneplanens arealdel  
 Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 
 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet  
 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll  
 Klima og energiplan 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
 Retningslinjer for støy i arealplanleggingen  
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

Planforslaget er ikke i konflikt med nevnte planer.  

7.2 Landskap  
Tiltaket er i konflikt med enkelte store trær langs nordsiden av Tynsåkvegen og den 
sammenhengende trevegetasjonen sør for Tynsåkvegen, se Figur 7-1. Trærne har ved sin 
størrelse og sentrale plassering i vegrommet, visuell betydning og preger landskapet i 
planområdet. Trærne må felles som en følge av tiltaket og dette vil prege området. Utover dette 
vil planforslaget i liten grad påvirke landskapskarakteren.  

Forbi Tynsåkvegen 20 etableres en støttemur for å ta opp terrengforskjellen mellom gang/- 
sykkelvegen og eiendommen, se Figur 7-2. Muren vil ha varierende høyde, opp mot 1,5 m på det 
høyeste, og opparbeides i granittstein. Muren etableres som en bue for å ivareta krav til frisikt 
ved avkjørsel til Tynsåkvegen 20. Det settes opp et gjerde på toppen av muren.  
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Figur 7-1 Store trær på strekningen.   

 
Figur 7-2 Eiendommen i Tynsåkvegen 20 hvor det etableres støttemur forbi bolighuset.  

7.3 Trafikkforhold og trafikksikkerhet  

Trafikkmengder 
Trafikale konsekvenser av planlagt arealbruk er utredet i Områdereguleringsplan for 
Vilbergområdet. Det er i hovedsak den nye skolen som vil påvirke trafikkmengdene i 
planområdet, anslått til en økning i trafikken på 100 ÅDT og 125 biler i makstimen.  

Trafikksikkerhet  
Utvidelsen av kjørefeltene i Tynsåkvegen iht. kommunens veinorm vil bedre trafikksikkerheten 
for de kjørende på strekningen. Vegen vil bli bedre tilpasset økt busstrafikk til og fra den nye 
skolen på Tynsåkjordet. Fartsgrense på 40 km/t opprettholdes. Gang- og sykkelvegen på 
nordsiden av Tynsåkvegen vil gi et trygt og sikkert tilbud til skolebarn, både på vei til /fra skolen 
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og ved bruk av idrettsanleggene i skoletiden. Det reguleres frisiktlinjer hvor det ikke er tillatt å 
oppføre bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten til de kjørende.  

Sanering av avkjørsler 
Hensikten med avkjørselssaneringen til eiendommene nord for Tynsåkvegen er å redusere 
antall konfliktpunkt mellom avsvingende trafikk til boligeiendommene på strekningen og 
gående og syklende på gang/- sykkelvegen. Planforslaget opprettholder imidlertid avkjørselen 
til Tynsåkvegen 20 som er forutsatt sanert i områdereguleringsplanen. Ved den aktuelle 
avkjørselen er det god sikt, lav fart og 30 m til neste avkjørsel. Avkjørselen betjener kun en 
eiendom og vil derfor ha lite trafikk. De negative virkningene for trafikksikkerheten ved å 
opprettholde avkjørselen vurderes derfor som små, sammenlignet med inngrep i hageanlegget 
ved sanering.  

 
7.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Bestemmelsen om automatisk fredete kulturminner i områdereguleringsplan for 
Vilbergområdet er videreført i planforslaget.  

Kulturverdiene i planområdet er knyttet til bolighuset i Tynsåkvegen 20 og tilhørende 
hageanlegg avsatt som hensynssone kulturmiljø i Områdereguleringsplan for Vilbergområdet. 
Som det fremgår av Figur 7-3 er det ingen direkte arealkonflikt mellom tiltaket og 
hensynsynssonen.  

 
Figur 7-3 Hensynssone kulturmiljø i områdereguleringsplan for Vilbergområdet vist sammen med tiltaket.  
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7.5 Nærføring til bebyggelse  
Gang/- sykkelvegen legges nord for eksisterende vegkant i Tynsåkvegen slik at veganlegget vil 
komme nærmere boligbebyggelsen i nord. Nærføringen vil være mest betydelig ved bolighuset i 
Tynsåkvegen 24A hvor gang/- sykkelvegen vil ligge rundt 3,5 m fra husveggen. Deler av 
eksisterende biloppstillingsplass på eiendommen må bygges om. Gang/- sykkelvegene er 
imidlertid lagt i tilsvarende trasé som i områdereguleringsplanen og følger derfor opp vedtatt 
arealbruk.  

Sør for Tynsåkvegen utvides fortauet mot sør sammenlignet med i dag. Dersom man ser fortauet 
opp mot gjeldende regulering (PlanID 023710700 og 023708300) som regulerer fortauet langs 
sørsiden av Tynsåkvegen, vil det permanente tiltaket i liten grad berøre arealer som ikke 
allerede er regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplaner, se Figur 7-4.  

Fortau
Ytterkant grøft 

Gang/- sykkelveg 

 
Figur 7-4 viser det permanente fotavtrykket til fortauet langs sørsiden av Tynsåkvegen. Det nye fortauet vises over arealer 
som er regulert til vegformål i gjeldende planer.   

7.6 Grunnerverv  
For å gjennomføre tiltaket kreves grunnerverv både sør og nord for Tynsåkvegen. Midlertidig og 
permanent erverv fremgår av W-tegninger i tegningsheftet.  

Planforslaget omfatter ikke ombygging av nye avkjørsler til Tynsåkvegen 26 og 28. Detaljer 
knyttet til opparbeidelsen av nye avkjørsler må avtales direkte med kommunen som en del av 
grunnervervet.  
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7.7 Barns interesser 

Planforslaget berører ikke arealer som er regulert til friområde eller er spesielt tilrettelagt for 
lek. Planforslaget er imidlertid et viktig tiltak for å sikre trygg skoleveg til den nye barneskolen 
og mellom idrettsanleggene og den nye skolen.  

Figur 7-5 viser ganglinjer i planforslaget. Skolebarn som kommer opp Helge Neumanns veg eller 
Lars Tønsagers veg må følge fortau langs sørsiden av Tynskvegen til oppmerket gangfelt ved 
Hagalykkja eller øst for Lars Tønsagers veg. Kryssing av Helge Neumanns veg og Lars Tønsagers 
veg blir tilsvarende som i dag.  

 
Figur 7-5 Ganglinjer i planforslaget.  

7.8 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Tiltaket påvirker eksisterende kantvegetasjon og hagemark langs Tynsåkvegen. Det er ikke 
kartlagte naturverdier eller arter av forvaltningsinteresse som krever spesielle tiltak i 
planområdet. Bestemmelsene i naturmangfoldloven kapittel 2 anses som ivaretatt.  

7.9 Universell utforming  
Offentlige samferdselsarealer er prosjektert med varselfelt og ledelinjer som beskrevet i Statens 
vegvesens håndbøker.   

7.10 Dyrka mark  
Planområdet grenser til dyrka mark. Jordbruksarealene er i områdereguleringsplan for 
Vilbergområdet avsatt til undervisningsformål. Omdisponeringen av arealene til byggeformål er 
derfor formelt avklart gjennom overordnet plan.  

Omfanget av konflikten med dyrket mark er begrenset og kun kantsonen av eksisterende jorder 
blir berørt. Dyrka mark som kan bli berørt permanent og i anleggsfasen, fremgår av Figur 7-6. 
Omdisponert areal er 230 m2, og arealet som kan bli midlertidig berørt i anleggsfasen er 670 m2.  

For å ivareta eksisterende matjordressurser, stiller planbestemmelsene krav til at toppjordlaget 
skal legges til side og mellomlagres i ranker, og tilbakeføres etter anleggsperioden.  
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Figur 7-6 Figuren viser dyrka mark som kan bli midlertidig berørt i anleggsperioden. Arealene er regulert til bebyggelse og 
anlegg i gjeldende regulering.  

7.11 Overvann  
Overvannsledninger i området er ikke fullt ut kartlagt, men i henhold til beregninger vil det være 
et fordrøyningsbehov på 42 m3 for at overvannsløsningen skal kunne fordrøye en 200 års 
flomhendelse. Det er da tatt utgangspunkt i avrenningslinjer fra Scalgo, og det antas at det ikke 
vil være noe tilrenning fra andre områder enn selve reguleringsområdet. 

Ved å etablere terskler i grøftene langs vegen vil grøftene i tillegg til sandfang kunne håndtere 
overvannet i henhold til kravet.  

7.12 Støy- og luftforurensning  
Det er utført støyvurdering for planområdet iht. retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016. Det er beregnet støysoner for fremtidig situasjon og dagens 
situasjon med/uten gang- og sykkelveg. 

Støyberegningene viser en tilnærmet uendret støysituasjon før og etter utbygging av tiltaket. Det 
blir ingen merkbare endringer i støyforholdene, den største endringen er ifølge beregningene på 
Lden 1 dB(A). Alle boliger nærmest Tynsåkvegen ligger utenfor gul støysone. På bakgrunn av 
dette vil det ikke være aktuelt med støytiltak i forbindelse med utbygging av tiltaket. 
Støyrapporten er vedlagt planforslaget.  
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7.13 Utbyggingsrekkefølge  
Områdereguleringsplan for Vilbergområdet stiller krav til at gang- sykkelvegen skal være 
opparbeidet før den nye skolen på områdeplanens felt BU3 tas i bruk. Utvidelse av Tynsåkvegen 
omfattes ikke av kravet og tiltaket kan derfor i prinsippet bygges i to faser:  

Fase 1 
Gang- og sykkelvegen bygges sammen med mindre justeringer av svingradier, og ombygging av 
trafikkøy og gangfelt i krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen. I denne fasen bygges støttemuren mot 
eiendommen i Tynsåkvegen 20. Nødvendig grunnerverv nord for vegen gjennomføres sammen 
med nødvendige tilpasninger av nye avkjørsler til boligeiendommer. Det legges også ned 
infrastruktur som VA, strøm, fjernvarme og fiber frem til påkoblingspunkt for skolen på 
områdeplanen felt BU3.  

Fase 2 
I fase 2 bygges resten av anlegget, dvs. utvidelse av Tynsåkvegen og fortau mot sør. Fasen 
omfatter nødvendige justeringer ved avkjørsler mot eksisterende boligeiendommer og 
tilpasninger av overvannsledninger sør for vegen.  

8 ROS-ANALYSE 
 

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet er 
det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer 
plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven 
§4-3).   

ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i planforslaget slik det foreligger ved 
oversendelse til 1. gangs behandling.  

Planområdet er ikke flomutsatt. Tiltaket er undersøkt av geoteknisk fagpersonell opp mot 
eksisterende grunnforhold for å vurdere risikoen for løsmasseskred. Faren for skredhendelser 
vurderes som små.  

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert:   

 Overvann  
 Kvikkleireskred  
 Trafikkulykke med myke trafikanter  
 Distribusjon av forurenset drikkevann  
 Bortfall av energiforsyning  

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, 
statistikk og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en 
risikomatrise med kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er 
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risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende 
tiltak. 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet  Materielle 
verdier 

 

Overvann    Fellesbestemmelse fra 
områdereguleringsplanen om overvann 
videreføres i detaljreguleringsplanen.    

Løsmasseskred     Prosjekterte tiltak er sjekket med 
geoteknisk fagpersonell og oppsummert i 
Vedlegg 3.  

Det bør innarbeides i bestemmelsene at alle 
tiltak skal avklares med geoteknisk 
fagpersonell før oppstart av 
anleggsarbeider. 

Trafikkulykke med 
myke trafikanter 

   Gangfelt og tilrettelagte gangkryssinger 
etableres ved kryssingspunkt. 
 
God belysning ved gangfelt og tilrettelagte 
gangkryssinger. 

Frisiktlinjer med tilhørende bestemmelser 
reguleres inn i plankartet.   

Distribusjon av 
forurenset drikkevann 

   Nye vannledninger er prosjektert i henhold 
til kommunens VA-norm. 

Bortfall av 
energiforsyning og 
ulykke ved graving over 
høyspent.  

   Ingen tiltak. Det forutsettes at entreprenør 
følger standard prosedyre ved graving, 
dette er å få utført en kabelpåvisning før 
man setter i gang anleggsarbeider. 
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9 INNKOMNE INNSPILL 
Ved varsel om oppstart av planarbeid kom det i alt seks innspill fra:  

 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 Statens vegvesen  
 Akershus fylkeskommune 
 Hafslund nett  
 Grunneiere i Tynsåkvegen (samlet uttalelse)  
 Nils Egil Søvde v/ Knut MacDonald Aursnes  

Innspillene er oppsummert og besvart i vedlegg 4 til planforslaget.  

10  VEDLEGG 
 

Følgende vedlegg er vedlagt planforslaget:  

1. Teknisk plan (tegningshefte veg), dato 10.03.2020 
2. ROS-analyse datert 12.03.2020 
3. Geoteknisk rapport datert 04.03.2020 
4. Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader 
5. Merknader til innspill ved varsel om oppstart  
6. Støyutredning, datert 22.01.2020 
7. Overvannsnotat, dato 04.03.2020 
8. Trafikkanalyse, dato 12.03.2020


