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1. Bakgrunn 
Regulering for Fåmyrsrøet ble vedtatt i 1999, med noen mindre endringer, siste vedtatt 01.07.2019. Man 
er nå i gang med realisering av planen og ser behov for justering av adkomst for eksisterende boliger i 
nord. Det har vært kontakt mellom tiltakshaver, kommunen og Statens vegvesen underveis med hensyn 
til å finne en akseptabel løsning, og forslag til endring av planen beskrives nærmere nedenfor. 
 
Eksisterende plan er vedtatt etter plan- og bygningsloven av 1987. Forslag til endringer legger plan- og 
bygningsloven av 2008 til grunn. Det er i forslag til endring lagt vekt på å oppdatere kun de områdene og 
de arealformålene som berøres, og at planen også etter endring skal fremstå ryddig og forståelig for en 3. 
part. 

2. Beskrivelse av endring 
2.1. Endring av adkomst  
Det ble i forbindelse med vedtak av reguleringsplan vedtatt sanering av eksisterende adkomster langs 
deler av fylkesvegen i tråd med innspill fra Statens vegvesen. For noen eiendommer utenfor planområdet 
medfører dette en nokså omfattende omlegging av adkomst til eksisterende boligeiendommer (gbnr. 
7/54, 90, 29, 57 og 75).  Etter innspill til planarbeidet ble avkjørsel til gbnr. 7/54 tillatt opprettholdt så 
lenge det drives næringsvirksomheten på eiendommen (bestemmelse 5.2). Det har i etterkant vært store 
protester mot denne omleggingen. De gjenværende tomteeierne legger vekt på at det har vært en 
forskjellbehandling og at de også ble forelagt mulighet for å opprettholde eksisterende avkjørsel. 
Kommunen har erkjent at den midlertidige adkomsten var ment å gjelde for alle eiendommene, og at 
henvisning til dette i bestemmelsen var uteglemt. I ettertid er det enighet mellom kommunen og Statens 
vegvesen om at adkomstene kan opprettholdes permanent, med en mindre justering for gbnr. 7/29.  
 
En endring av adkomst for eksisterende boliger og næringsvirksomhet nord for planområdet, medfører at 
regulert kjørbar gangveg forbi eiendommen (gbnr. 7/29) smalnes inn med 1 meter og omreguleres til 
gang- og sykkelveg (o_SGS1) tilsvarende som på resten av strekningen. I tillegg omorganiseres 
boligtomtene innenfor B4 slik at nye boligtomter nås via en blindveg med innlagt vendehammer (f_SKV1) 
samt mindre avkjøring (f_SKV2) i nordvest. Den offentlige veien gjennom området beholdes som i vedtatt 
plan (V3). Felles kommunal vegnorm for Romerike er lagt til grunn ved utforming. SKV1 har FA1-standard 
og SKV2 har FA2-standard. Videre opprettes det et grønt «smett» - en grøntkorridor (modifisering av F4) i 
5 meters bredde langs plangrensen mot eksisterende eiendommer.  
 
Endringen begrunnes med at: 
• Den gjelder kun 5 eksisterende eiendommer og disse bør likebehandles. 3 eksisterende avkjørsler 

reduseres til 2.  
• Avkjørslene ligger på en oversiktlig strekning hvor krav til frisikt er tilfredsstilt.  
• Eksisterende avkjørsler gir mindre trafikk gjennom nytt boligområde.  
• Det åpnes for et grønt «smett» - en grøntkorridor ut til planlagt gang- og sykkelveg. 
• Man unngår å kombinere gang- og sykkelveg med kjøreveg. 
 
Forslag til justert planbestemmelse og plankart 
Planbestemmelse 5.2, 5. og 6. avsnitt: 
Regulert gang- og sykkelveg langs fv. 1603 skal fullføres samtidig med boligene i felt BFS1-BFS2 (tidligere 
B4) og ingen boliger i feltet tillates tatt i bruk før den regulerte gang- og sykkelvegen er ferdig. Avkjørsler 
fra eksisterende boliger skal samtidig legges om som vist i planen. Avkjørsel fra gnr. 7 bnr. 54 tillates 
fortsatt benyttet inntil transportfirmavirksomheten med store biler opphører på eiendommen. 
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Figur 1. Vedtatt reguleringsplan for Fåmyrsrøet til venstre og forslag til endring av adkomst til høyre 

Del av plankart får ny internveg og det markeres på plankartet hvilke eksisterende adkomster som skal 
opprettholdes og hvilken adkomst som stenges. Det reguleres inn ordinær gang- og sykkelveg i nord. 
 
2.2. Justering av tomteinndeling 
Område B4 er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger) med utnyttelse 
BYA=25%. Som følge av en endring av adkomst for eksisterende boliger er også tomteinndeling og 
adkomst til boligtomtene innenfor østre del av B4 justert slik at utnyttelsen av området blir bedre og 
tilpasset ny løsning. Områdene her gis ny benevnelse, BFS1 og BFS2, i tråd med plan- og bygningsloven av 
2008. 
 
Det tilrettelegges for 15 tomter på mellom 810 og 880 m2. I opprinnelig reguleringsplan var det planlagt 
med 14 tomter.  
 
Forslag til justert planbestemmelse  
Det er ikke behov for å justere planbestemmelsene som følge av justeringen av tomteinndelingen, men 
overskriften suppleres med områdene BFS1 og BFS2: 
3. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER, ÅPEN SMÅHUSBEBYGGELSE (B1-B4 og BFS1-BFS2) 

3. Konsekvenser av foreslåtte endringer 
Det er gjort en vurdering av konsekvensene ved de foreslåtte endringene sammenlignet med vedtatt 
reguleringsplan. 
 
Landskapsbilde 
Ingen endring i konsekvens. 
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Nærmiljø og friluftsliv 
Liten positiv endring i konsekvens. Ved at det opprettes et grønt smett langs hele grensen mot 
eksisterende boliger i nord oppnår man et trafikksikkert smett fra gang- og sykkelveg og ut i 
omkringliggende skogsområder. 
 
Naturmiljø 
Ingen endring i konsekvens. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Ingen endring i konsekvens. 
 
Naturressurser 
Ingen endring i konsekvens. 
 
Støy og luft- eller annen forurensning 
Ingen endring i konsekvens. 
 
Trafikksikkerhet 
Forslag til endringer vil i sum ikke medføre særlig endring i konsekvens, men bidrar både litt i positiv og 
negativ retning. Krav til frisikt fra eksisterende avkjørsler er ivaretatt (se figur 2). 
+: Gang-/sykkelveg skilles fra kjørbar veg. Det opprettes et grønt smett for bakenforliggende boenheter 
ned på gang-/sykkelveg.  
-: Flere utkjøringer på fylkesvegen kan bidra til flere mulige ulykkespunkt.  
 

 
Figur 2. Frisikt fra eksisterende utkjørsler 

Konsekvenser i anleggsperioden 
Liten positiv endring i konsekvens ved at eksisterende boliger ikke vil bli berørt av anleggstrafikk i 
forbindelse med utbygging av nye boliger. 
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4. Risiko og sårbarhetsvurdering av endring 
For endring av plan gjelder de samme bestemmelsene som for utarbeiding av ny plan, jf. PBL §12-14, 
første ledd. Det er i den forbindelse krav om at risiko- og sårbarhet vurderes også ved endring av 
reguleringsplan iht. PBL § 4-3.  
 
Det var ikke krav om ROS-analyse ved vedtak av detaljregulering for Fåmyrsrøet (planID 19-22), men det 
er utarbeidet ROS-analyse for detaljregulering for Rustadsletta som er en nyere plan (planID 15-13). Det 
er gjennomført en forenklet ROS-analyse for plan 19-22, se vedlegg.  
 
Det legges til grunn at forslag til planendring ikke vil påvirke risiko og sårbarhet i negativ retning. Det har 
for reguleringsplan Fåmyrsrøet ikke fremkommet nye risikomoment som får vesentlige konsekvenser for 
gjennomføring av planen.  
 

5. Oppsummering 
Trafikksikkerhet er viktigste vurderingstema mht. å gjennomføre en endring som omsøkt. Endringen 
medfører at færre avkjørsler på fylkesvegen blir sanert, men strekningen er oversiktlig og har frisikt i 
henhold til kravene. Ut fra dette anbefales at planen endres som omsøkt.   
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