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Skjematisk framstilling av reguleringsplanprosessen



● PBL § 12-1: Reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av 
arealer og fysiske omgivelser

● Reguleringsplanen skal gi rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, bygging og drift av veien. 

● Reguleringsplanen skal også være en del av grunnlaget for prioritering av tiltaket i årlige budsjetter. 

● Reguleringsplanen består av: 
Plankart – juridisk bindende
Bestemmelser – juridisk bindende
Planbeskrivelse- orienterende, beskriver bl.a. plankart og bestemmelser

Hva er en reguleringsplan?



Delstrekning 1 og 2



Et sammenhengende sykkelvegnett er et 
viktig bidrag til å nå nullvekstmålet. 

Et attraktivt, sammenhengende og sikkert 
sykkelvegnett bidrar i seg selv til flere 
syklende. Like viktig er det å tilby mer 
sikker og effektiv transport for de som 
allerede sykler og for de som ikke lenger har 
mulighet til å bruke bilen som følge av økte 
kostnader og restriktive tiltak.



● Smal gang- og sykkelveg
● Mangler separering mellom syklende og gående
● Stigning, bratt bakke rett før kryss. Stor fartsforskjell blant syklister
● Dårlig standard og bæreevne på gang- og sykkelvegen, sprekker nesten hele vegen
● Konflikt mellom busspassasjerer og gående/syklende ved Okstad bussholdeplass. Bussholdeplassen mangler universell 

utforming
● Dårlig sikt mellom syklende og kjørende i krysset med Fossestuvegen. Utflytende kryss med langt gangfelt.

Utfordringer i dagens situasjon:





● Det er gjennomført telling av syklister torsdag 16 september 2021. I tillegg er det telt tirsdag 1. 
og onsdag 2. desember 2020.

Sykkeltellinger



Planavgrensning



Snitt





● Området er kjent for å ha utfordrende grunnforhold. Tiltaket berøres 
av to registrerte kvikkleiresoner, 210 Tonstad og 207 Okstad.

● Supplerende grunnundersøkelser langs hele strekningen 
gjennomføres i uke 5-8 langs hele strekningen

Grunnforhold



Kryss med Fossestuvegen



Alt. 2 justert T-kryss



Alt. 3 Rundkjøring



● Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
● Landbruk
● Naturmiljø
● Landskap
● Grunnforhold og miljøgeologi
● Støy
● Kulturmiljø
● Klima
● Universell utforming
● Nullvekstmålet
● Gjennomføring av anleggsfase og teknisk infrastruktur
● Fjernvarme
● Kostnader

Temaer som skal utredes i planprosessen:



Foreløpig



Foreløpig



Foreløpig



Foreløpig



Foreløpig



Foreløpig



Foreløpig



● Varsel om oppstart – januar-februar 2023

● Planforslag på høring – sommer 2023

● Vedtatt reguleringsplan – desember 2023 (optimistisk)

● Grunnerverv – 2024/2025

● Mulig byggestart – tidligst i 2025 (avhengig av finansiering)

Framdriftsplan



● Formelt
- Skriftlige høringsuttalelser til oppstartsvarsel. Frist 24.02.23 
- Skriftlige høringsuttalelser til planforslag 
- Klage på reguleringsvedtak 

● Uformelt
- Informasjonsmøte/ grunneiermøte
- Telefon / mail
- Befaring / kontorbesøk

● Skriftlighet 
- Skriftlige innspill til plan omtales i planbeskrivelsen
- Muntlige henvendelser omtales ikke 

Påvirkningsmuligheter



● Når veg skal bygges eller utbedres, må Statens vegvesen skaffe seg rettigheter til arealene som beslaglegges
– Permanent erverv
– Midlertidig erverv (anleggsperioden)
– Rettigheter

● Etiske retningslinjer
– Skal gjennomføres på et faglig grunnlag
– Respekt
– Ivareta Vegvesenet og grunneier sine interesser

● Grunnervervsprosessen
– Starter når reguleringsplan er godkjent og midler til bygging er bevilget
– Tre alternativer

• Kjøpekontrakt
• Tiltredelsesavtale og avtaleskjønn
• Ekspropriasjon

● «Hva skjer når Vegvesenet erverver grunn?» - Vi har med brosjyrer dersom noen er interessert
● Husk medvirkning i planprosessen! Det kan komme gode innspill, men de må komme i tide!

Hva er grunnerverv?



Tusen takk!
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