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INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RÃHOLT 2016 - 2030
INKLUDERINGAV GNR. 92 BNR. 6 —SVENSKERUD GÅRD

Råholt, 28.04.2016

Som grunneier av 92/6 i Eidsvoll kommune, Ønsker undertegnede å fremme forslag om
å utvide planavgrensningen til i kommunedelplanen til å inkludere 92/6, Svenskerud
Gård, på Råholt.

Tidshorisonten på kommunedelplanen er veldig lang - frem til 2030 er det 15 år.

Vi har ingen umiddelbare planer for eiendommen nå, men siden planen skal gjelde i 15
år, vil vi gjerne beholde muligheten til å få vurdert eiendommen i forhold til behov og
veksti kommunen i denne lange perioden.

Eiendommen ligger midt på grensestreken, som er trukket i kommunens forslag og ville
være en helt naturlig del i utvidelsen og utviklingen av Råholt sentrum.

Det fremmes derfor forslag om utvidelse av planavgrensningen vist på vedlagt kart.

Med vennlig hilsen,
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Nils Kristian Paulsen

Vedlegg: 1 Kart med forslag til utvidelse av grensen for kommunedelplanen
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Fra: Hans Christian Jahren[jahren@gardermoen.no]
Dato: 29.04.2016 10:16:43
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Berit Marie Sivertsen
Tittel: Kommunedelplan for Råholt – Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram

På vegne av Gardermoen Tomteselskap AS oversendes herved innspill / merknad knyttet til 
arealutnyttelsen for den østre parsell av Gnr 96 Bnr 9 i Eidsvoll kommune. 

Parsellen er idag et gjenstående inneklemt LNF område på ca 100 meters bredde og er ca 20 DA stort 
areal sentralt på Råholt grensende til Trondheimsvegen, Vestengavegen og en nyere barnehage.  Se 
vedlagte kart.

Råholt som tettsted har serdeles gode muligheter til å utvikles i samsvar med både nationale og regionale 
føringer for arealplanlegging ved å ta ibruk arealer som samfunnsmessig gir gevinster også når dyrkbar 
mark må omgjøres til utbyggingsformål.  For parsellen øst på 96/9 er det allerede etablert gang og 
sykkelveger på to sider av eiendommen, det er etablert bussholdeplass med busslomme på 
Trondheimsvegen som er tilstøtende eiendommen, det er for få år siden fradelt og bebygd en større 
barnehage på deler av parsellen.  Parsellen har allerede etablert og bebygd avkjørsel og internveg fra 
Vestengavn med både teknisk infrastruktur i bakken som vann og avløp samt etablert trafostasjon med 
ledig kapasitet på parsellen.  Annen teknisk infrastruktr som fiber o.l. ligger i grensene øst og syd på 
parsellen.  Det er gangavstand på trygge etablerte gang og sykkelveger til skoler, kirke og alle 
sentrumsfunksjoner samt jernbanestasjon og buss.
På den bakgrunn mener vi den samfunnsnyttige gevinsten av å omgjøre dette aktuelle område fra dykbar 
mark til utbyggingsformål gir flere samfunnsmessig goder enn at parsellen fortsatt skal opprettholdes som 
dyrka mark.
Det er god samfunnsmessig arealutnytting å omdisponere inneklemte arealer fremfor å nedbygge nye 
randsonearealer.

Vår oppfatning og vårt innspill til Planstrategien er i lys av den totale utvikling på Råholt og I Eidsvoll at 
parsellen bør anvendes til kombinert formål, kombinert bebyggelse - Bolig, næring (ikke handel) og offentlig 
og privat tjenesteyting.

I forbindelse med vedtaket av gjeldende Kommuneplan ble det gjort tilsvarende vurderinger og vedtak for 
Parsellen K1 som hadde tilsvarende inneklemte og arealmessige utfordring noen hundre meter lenger fra 
Råholt sentrum omgjort fra dyrkbar mark til utbyggingsformål med samme planformål som vi foreslår for 
parsellen på 96/9.

Gardermoen Tomteselskap som arealplanlegger og tilrettelegger av utbyggingsarealer i Eidsvoll kommune 
har de siste 25 årene bidratt aktivt i det overordnede planarbeidet med og rundt flere viktige 
tilrettelegginger av areal basert på knutepunkt og miljømessige fremtidsrettede arealtiltak.  Vi ser frem til å 
også være en aktiv deltaker i forvaltningen av videre planlegging for gode samfunnsnyttige arealgrep 
basert på samfunnsnyttige merverdier ved at parsellen øst på 96/9 nå blir inntatt til utbyggingsformål i den 
kommende kommunedelplan for Råholt.

Vedlegg: Kartutsnitt med Parsellen på 96/9.

Mvh for 
Gardermoen Tomteselskap AS
Hans Christian Jahren
jahren@gardermoen.no
41500356
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Tlf. 63 96 52 20   Org.nr. 976 986 911 MVA  
E-mail: kirkevergen@eidsvoll.kirken.no    hjemmeside: www.eidsvoll.kirken.no 

DEN NORSKE KIRKE 
EIDSVOLL KIRKELIGE FELLESRÅD  
Vormavegen 28, P.b. 52,  2081 Eidsvoll 
 

 
        Eidsvoll 29.04.2016 
 
 
Eidsvoll kommune 
Postboks 90   
2081 Eidsvoll 
 
 
 
INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLANEN FOR RÅHOLT – 
NY KIRKETOMT I RÅHOLT SOKN. 
 
Det vises til tidligere innsendt forslag fra Eidsvoll kirkelige fellesråd ang. kirketomt for ny kirke i sørbygda, datert 
29.08.2014 med vedlagt notat fra Råholt menighetsråd og kommunens svarbrev , ref. 2008/1186/TFO, datert 08.10.2014.  
 
Det vises videre til forslag til planprogram pkt. 7.5 Arealutnyttelse pkt. 3. Lokalisering av offentlige funksjoner , 9. Behov 
for nytt kirkebygg / bygg for trossamfunn. 
 
Det vises førøvrig til Kirkeloven § 21. ang. Oppføring av ny kirke m.v.  
Råholt sokn hadde pr. 15.04.2016 9167 medlemmer. 
 
Eidsvoll kirkelige fellesråd har nedsatt en komite som har vurdert flere ulike tomtealternativer i soknet ut fra Råholt 
menighets vurderinger og ønsker, og kommet fram til følgende forslag som er vedtatt av  fellesrådet.  
 
Eidsvoll kirkelige fellesråd mener det er nødvendig å avsette arealer i kommuneplanen for ny framtidig kirke i sørbygda i 
Eidsvoll.  
Veksten i sørbygda er stor og Råholt kirke, som bare har 222 sitteplasser inklusive galleriet, godkjent av branntilsynet , blir 
alt for liten i mange sammenhenger, som for eks. ved store begravelser, gudstjenester med barnesangkor og / eller  mange 
dåpsfamilier. Det arrangeres hvert år 7-8 konfirmasjonsgudstjenester for å få plass til alle konfirmantene og deres familier 
og på julaften er det 3 gudstjenester med fullsatt kirke.  
 
I 2015 ble det, gjennomført 79 dåp, konfirmert 101 konfirmanter, viet 13 brudepar og forrettet 62 gravferder.  
Det ble arrangert 85 gudstjenester i kirken og 8 på institusjoner med til sammen 9447 deltakere. 
   
Det er ønskelig med en sentral tomt med gode kommunikasjonsmuligheter i nærheten av boligområder og andre 
institusjoner der folk ferdes.  
Det aktuelle området ligger nær Eidsvoll Verk stasjon og bussholdeplass, på oversiden av Gladbakk, på sydsiden av vegen 
som går forbi Råholt Ungdomsskole.  
Turveien «Tærudrunden» starter der, og dette er et område som folk benytter mye.  
Tomteforslaget vil ligge nær Gladbakk eldresenter og  Råholt ungdomsskole og det blir kort veg fra Råholt barneskole.  
Det er bygd mange nye boliger i området og kommunen har godkjent en betydelig vekst i området de kommende åra, 
med blant annet fortetting og en 1814 by på Lundsjordet.  
 



___________________________________________________________________________
Tlf. 63 96 52 20   Org.nr. 976 986 911 MVA  
E-mail: kirkevergen@eidsvoll.kirken.no    hjemmeside: www.eidsvoll.kirken.no 

Kirkegården på Råholt er planlagt med utvidelser sørover og vil bestå rundt eksisterende Råholt kirke og på vestsiden av 
Trondheimsvegen. 
Nødvendig areal for nytt kirkebygg vil derfor være ca. 8 -10 da. Med kirke i dette området bør en også se  på muligheter 
for noe sambruk av parkeringsplasser med for eks. ungdomsskolen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Arnhild Ingeborgrud ( sign ) 
kirkeverge i Eidsvoll 
mob. 915 52 223 
 
Vedlagt er revidert notat ang. behov for kirketomt og ny kirke for Råholt sokn.  



NOTAT 

NY KIRKETOMT RÅHOLT  

INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN RÅHOLT  

 

1. BESKRIVELSE 

 

1.1 Innledning  

Råholt kirke ble bygget av Eidsvoll kommune i 1888, etter initiativ fra befolkningen i Sørbygda. Da 

soknet ca.  2000 mennesker til kirken,  som var kapelldistrikt under Eidsvoll.  

Nå har befolkningen i Sørbygda passert 12.000. Det er noe flytende soknegrense mellom Eidsvoll 

sokn og Råholt sokn, men i grove trekk følger grensa Brensmorkbekken  øst – vest.  

Kirken og altså Råholt menighet har stor oppslutning i bygda; 9167 mennesker er medlemmer av 

kirken i Råholt sokn pr. 15.04.2016 og tallet er stigende. Det er god oppslutning om kirkelige 

handlinger ved livets milepæler. Bare i sammenheng med dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser 

er det ca. 300 familier som årlig oppsøker kirken i vårt sokn.  

 

1.2 Behov for ny kirke  

Forholdsvis ofte opplever vi at kirken er for liten til å romme alle som oppsøker den. Til ordinære 

søndagsgudstjenester med mange dåp blir det fort trangt både i kirkerommet og i dåpssakristiet.  

Råholt kirke er en vakker kirke, ikke minst etter den vellykkede oppussingen i 2008. Samtidig har den 

klare begrensninger når det gjelder dagens bruk. Det er ingen lagerplass til konfirmantkapper, 

kirketekstiler etc. Toalettforhold er svært enkle og er vanskelig tilgjengelig siden de  er lokalisert i 

kapellet. Det er vanskelig å utbedre nåværende kirke til dagens krav.  

 

1.3 Kirkelovens § 21 sier:  

Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og 

ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende 

og ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke er kirke. 

 Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det 

kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser. 

Råholt kirke har 196 sitteplasser i kirkerommet og 26 plasser på galleriet godkjent av branntilsynet, 

totalt 222 plasser.  



1.4 Målsettinger og verdier 

Kirken vil være en positiv miljøfaktor i lokalmiljøet. Vi erfarer at kirken bidrar til positiv identitet og 

nettverksbygging for unge familier i etableringsfasen, og med dette bidrar vi sterkt til flere av de 

sentrale målsettingene som er skissert i planprogrammet; 

• Læring og kompetanseheving 

• Barn og unges oppvekstvilkår 

• Folkehelse 

• Universell utforming 

• Barn og unges oppvekstvilkår er sentrale for kirken og vårt trosopplæringsarbeid har som 

overordnet målsetting: 

• Å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen 

tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til 

engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0 -18 år, uavhengig av 

funksjonsevne. 

• Vi møter mennesker i sårbare livsfaser, og folks møte med kirken i sorg og glede gir et 

vesentlig bidrag til god folkehelse når disse møtene er positive.  

• I bygda vår slutter folk gjennomgående godt opp om hverandre i forbindelse med dødsfall og 

begravelser og det er viktig at man har gode samlingssteder for dette.  

 

2. KARTFESTING – AREAL 

 

2.1 Nytt kirkebygg 

For å realisere disse gode formålene trenger kirken tidsmessige, vakre og funksjonelle lokaler. 

Vi henstiller til planmyndigheten om å avsette et egnet areal til nytt kirkebygg. 

Vi ser det ikke ønskelig å dele opp soknet i mindre enheter, det vil være mer hensiktsmessig å 

beholde den eksisterende geografiske og befolkningsmessige strukturen.  

Et nytt kirkebygg bør være en arbeidskirke med kirkerom (vigslet) til 500 personer, kontorer til 

kirkens administrasjon i Eidsvoll, møterom og grupperom for aktiviteter for barn og unge. 

Arealbehov antas å være ca. 8 -10 dekar. 

 

2.2 Lokalisering 



Kirken bør ligge i befolkningstyngdepunktet og være et visuelt midtpunkt i landskapet. Området ved 

kirken kan være et rekreasjonssted. 

Følgende områder er vurdert av fellesrådets komite  for ny kirketomt:   

• Alternativ A: Området fra kirkegården nordover på det arealet hvor menighetshuset og 

menighetskontorene nå ligger.  

• Alternativ B: Sør og vest for den nye kirkegården på vestsiden av Trondheimsvegen.  

• Alternativ C: Nær Eidsvoll verk stasjon  

• Alternativ D: Området Dal/ Hasler.  

 

3. ADKOMSTLØSNINGER 

Alle alternativer vil ha lett adkomst. Alternativene A, B, og C har allerede i dag god kollektiv adkomst 

og vil være lett tilgjengelig til fots. 

 

4. TRAFIKKBELASTNING 

Trafikkbelastningen ved alternativ A og B vil ikke endres fra dagens situasjon.  For alternativ C vil det 

bli en økning i stasjonsområdet.  Alternativ D medfører ingen sterk trafikkbelastning da det er liten 

trafikk der i dag. 

 

5. BELIGENHET I FORHOLD TIL SKOLE OG BARNEHAGE  

Alternativ A og B vil være innenfor gå-distanse  til nåværende og planlagte  barnehager og 

barneskole. Det er heller ikke stor avstand til Råholt ungdomsskole. 

Alternativ C vil ligge svært nær Råholt ungdomsskole og kort veg fra Råholt barneskole. Det er ingen 

barnehage i nærheten. Det er bygd mange nye boliger i området og kommunen har godkjent en 

betydelig vekst i området de kommende åra, med blant annet mye fortetting og en 1814 by på 

Lundsjordet. Det er kort avstand til Gladbakk eldresenter.  

Alternativ D vil være nær nåværende og planlagt barnehage. Det vil være noe avstand til Dal 

barneskole 

 

6. SAMBRUK 

Ny kirke kan evt. planlegges som sambruk med andre funksjoner for eksempel barnehage, bibliotek, 

eldresenter, ungdomsklubb etc.  

 



7. TIDSHORISONT 

Råholt nye kirke er et stort og omfattende løft både for kirken og for Eidsvoll kommune. Det er 

imidlertid nødvendig å komme i gang med samtaler om dette dersom skal bli realisert,  og det er 

viktig å få satt av et tomteområde  for kirken i denne planprosessen.  

 

 

Arnhild Ingeborgrud 

Kirkeverge i Eidsvoll 

 

 



Fra: Per Rønne[per.ronne@ronneholding.no]
Dato: 29.04.2016 16:15:03
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Merknad til kommunedelplan Råholt 

Viser til offentlig ettersyn ifm. kommunedelplan Råholt.

Vi ønsker å komme med følgende merknad:

 Vi har sammen med flere grunneiere sendt høringsuttalelse om fremtidig 
avlastnings/omkjøringsvei fra Vestby svingen til Råholt Sentrum/Eidsvoll 
Verk stasjon, men ønsker også å minne om vedlegget til denne mailen som 
omfatter våre innspill vedr. gnr. 96, bnr. 8, Eidsvoll med flere i 2014 som 
kommunen den gang henviste til ny rullering samt samtale  med kommunen 
om saken.

Vennlig hilsen

Rønne Holding AS/Ladderudåsen Vest AS

Per Rønne

Dette er en e-post fra:

Per Rønne, siv.øk
Postboks 100, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo

Tlf. 92050042 - Faks 22286690 - Mail per.ronne@ronneholding.no
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Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma

Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjek tledelse

Gjensidigegaarden Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40

Fax 63 97 49 94 Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR RÅHOLT
– OMDISPONERING AV GNR 133, BNR. 4 M.FL I EIDSVOLL KOMMUNE

På vegne av Jessheim Bygg og Eiendom AS fremmes inn spill for omdisponering av gnr. 133,
bnr. 4 m. fl. Arealet ønskes avsatt til byggeområde for boligbebyggelse - blokkbebyggelse.

1. SAMMENDRAG

Regional plan for areal- og transport for Oslo og A kershus legger til grunn at 90 prosent av
boligveksten i Eidsvoll skal komme i Sundet og omkr ing Eidsvoll Verk stasjon/Råholt. Råholt
er i planen definert innenfor kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Tett på
kollektivknutepunktene bør arealer innenfor naturli g gangavstand utvikles med en høy
utnyttelsesgrad. I slike områder skal også kravet t il jordvern kunne vike til fordel for
utbygging.

Eiendommen ligger i forlengelsen av Råholt sentrum, og i luftlinje kun 350 meter fra
kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. Område ts sentrale beliggenhet tilsier at det her
bør legges opp til tilsvarende bebyggelse som for n aboområdet (Lundsjordet) i syd.

Arealet er derfor godt egnet for boligbebyggelse. E n fornuftig utnyttelse av arealet tilsier
blokkbebyggelse med et sted mellom 180 - 250 leilig heter i 4 - 6 etasjer.

På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet vil en utbygging av eiendommen være i tråd
med de overodnede arealpolitiske føringer i statli ge og regionale planer og retningslinjer.

2. HENSIKT OG BELIGGENHET

2.1 Hensikt
Hensikten med innspillet er å legge forholdene til rette for fremtidig videre vekst for Råholt –
Eidsvoll Verk i et meget sentralt område i kort gan gavstand til kollektivknutepunkt og
sentrumsfunksjoner. Områdets sentrale beliggenhet, kun 350 meter i luftlinje fra Eidsvoll
Verk stasjon, tilsier at det her bør legges opp til tilsvarende bebyggelse som for
naboområdet i syd. Blokkbebyggelse på 4 - 6 etasjer og lag 180 – 250 leiligheter vil da være
den mest hensiktsmessige utnyttelsen av arealet, og vil således være i tråd med regional
plan for areal- og transport for Oslo og Akershus.

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 EIDSVOLL

post@eidsvoll.kommune.no

29.04.2016
F440.16a/ak

Dato:
Vår ref.:
Deres ref.:
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2.2 Beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes omdisponert har ifølge kommuens kartverk et areal på 19,8 daa.
Området befinner seg om lag 350 meter i luftlinje f ra Eidsvoll Verk stasjon, og er nærmeste
nabo i nord til vedtatt reguleringsplan for Lundsjo rdet.

Oversiktskart som viser lokaliseringen av området.

Detaljert kart som viser arealet som søkes omdispo nert.
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Innspillet omfatter følgende eiendommer:
Eiendom (gbnr.) Størrelse i kvm Eier
133/4 16 917 Jessheim Bygg og Eiendom AS
133/19 201 Thorbjørn Ingvaldsen
133/20 1 802 Thorbjørn Ingvaldsen
133/23 188 Eidsvoll kommune
133/24 736 Eidsvoll kommune

SUM 19 844

Eiendommene til Eidsvoll kommune er også foreslått omdisponert til byggeområde da de
ligger slik til at det vil være naturlig at disse t as med.

Flyfoto av området med Eidsvoll Verk stasjon og Lu ndsjordet like i syd.
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3. IDESKISSE FOR OMRÅDET

Det er laget en ideskisse for utnyttelse av arealet hvor det er lagt opp til høy utnyttelse.
Dette er i tråd med regional plan for areal og sam ferdsel i Oslo og Akershus der det skal
bygges konsentrert rundt kollektivknutepunkt. En se r for seg at området har et potensiale
for 180 – 250 boenheter i form av blokkbebyggelse. Det er også vist areal for felles privat
lekeplass og uteplass sentralt i området. Adkomst t il området kan løses på 2 ulike måter; det
kan etableres adkomst via regulert område i syd, og direkteadkomst fra Trondheimsvegen i
øst.

Ideskisse for mulig utbygging av området som viser fotavtrykket til blokkbebyggelse og to alternative atkomster.

4. PLANSTATUS

4.1 Kommuneplan
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LN F-o mråde. Områdene like i vest er område
for eksisterende boligbebyggelse. Området i syd er avsatt til boligebebyggelse med høy
utnyttelse.

Området vist i utsnitt fra kommuneplanens arealdel .
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Arealet er i kommuneplanens arealdel vist med henys nssone for innflygingssone for
Gardermoen hovedflyplass.

4.2 Reguleringsplaner
Området er i dag uregulert. Reguleringsplan for Lun dsjordet grenser til området i syd, og det
vil derfor være en naturlig forlengelse av denne me d tilsvarende urbanisert bebyggelse og
høy utnyttelse.

Området vist i utsnitt med tilgrensende regulerings planer.

5. BESKRIVELSE AV OMRÅDET

5.1 Solforhold og utsikt
Området har flotte solforhold. Leiligheter som blir liggende i øverste etasjer – og i ytterkant
av bebyggelsen - har muligheter for god utsikt ove r landskapet.

5.2 Friluftsliv, rekreasjon og idrett
Råholthallen samt idrettsplasser ved nærliggende sk oler er ikke langt unna.

5.3 Flom og skred
Det er ikke registrert noen fare for flom eller skr ed av noe slag innenfor området jfr.
www.miljostatus.no.

5.4 Arealbruk i dag
Arealet er åpent landbruksareal. Området er registr ert som åpen fastmark som er fulldyrket,
og skog, samt bebyggelse.
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Kart som viser arealbruken, og at det er fulldyrka jord innenfor deler av området (www.miljostatus.no) .

5.5 Støy
En mindre del av området nærmest Trondheimsvegen i øst ligger innenfor rød og gul
støysone. Støyforoholdene anses ikke å være problem atiske.

Kart som viser støyforholdene (www.miljostatus.no).

5.6 Byggegrunn og terrengforhold

Løsmassekart fra NGU
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Løsmassekartet viser at området består av tykk hava vsetning. Geoteknsike utredninger vil
være nødvendig i en reguleringsplanprosess, og før utbygging kan igangsettes.

5.7 Biologisk mangfold
Det er ingen spesielle registreringer (dyr og plant er) i området jfr. www.miljøstatus.no.

5.8 Kulturminner
Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner e ller kulturminner fra nyere tid i området.
Utbyggingsområdet ligger såpass langt unna Eidsvoll sbygningen at det derfor ikke anses som
uheldig i forhold til det vern som dette anlegget k an kreve.

5.9 Omkringliggende boligbebyggelse
Omkringliggende areal domineres av boligbebyggelse og landbruksjord.

5.10 Skoler
Avstand til Bønsmoen barneskole og Råholt ungdomssk ole er godt innenfor 10 minutters
gange.

5.11 Kollektivtrafikk
Kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon ligger kun 350 meter i luftlinje fra området.
Området ligger meget sentralt i forhold til kollekt ivtilbudet.

6. INFRASTRUKTUR

6.1 Vann og avløp
Området ligger sentralt til. Det er eksisterende va nn- og avløpsledninger i området hvor det
vil være mulighet for tilkobling. Det er så langt i kke foretatt noen kartlegging av kapasiteten
på eksisterende VA-ledningsnett i nærheten. Området i syd skal bebygges og der kan det
eventuelt vise seg naturlig å knytte seg til vann o g avløp. En påfølgende
reguleringsplanprosess vil avklare slike forhold.

6.2 Intern veg
Krav til opparbeidelse og utforming i henhold til k ommunale krav blir tema i en eventuell
reguleringsplanprosess for området.

6.3 Adkomstveg til området
Adkomst til området kan løses på 2 ulike måter; det kan etableres adkomst via regulert
område i syd og direkteadkomst fra Trondheimsvegen i øst.

6.4 Gang- og sykkelveg
Det er kort veg til kollektivknutepunkt og til hand els- og servicetilbudet på Råholt. Det er
gode gang- og sykkelvegforbindelser i området, og y tterligere forsterking av dette realiseres
med utbygging av Lundsjordet i syd.
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7. SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING

Råholt er i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definert innenfor
kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Planen legger til grunn at 90 prosent av
boligveksten i Eidsvoll skal komme i Sundet og omkr ing Eidsvoll Verk stasjon/Råholt. Statlige
planretningslinjer for samordnet areal- og transpor tplanlegging sier også at det skal legges til
rette for en utbygging som skaper kompakte byer og tettsteder, og samtidig skaper mer
klimavennlig utvikling av samfunnet. Redusert trans portbehov er helt sentralt. Målet er at
bilkjøring erstattes med sykkel og gange.

Ved Eidsvoll Verk stasjon er imidlertid grensen for utbygging vest for Trondheimsvegen i
kommuneplans arealdel satt bare ca. 300 meter fra s tasjonen, mens det ellers legges til
grunn at arealer innenfor naturlig gangavstand til kollektivknutepunkt bør utvikles med en
høy utnyttelsesgrad. Arealet som ønskes omdisonert ligger godt innenfor det som må
vurderes som gangavstand innenfor den avstand hvor jordvern kan vike til fordel for
utbygging.

Utbygger er innforstått med at utbygging her kan na turlig komme etter/samtidig med
avslutning av utbygging av Lundsjordet. Dette kan e ventuelt legges inn som en forutsetning.
Dette avhenger selvfølgelig av atkomstløsning for o mrådet.

Eiendommen anses å oppfylle målene i både Statlige planretningslinjer for samordnet areal-
og transportplanlegging, og regional plan for samor dent areal og transport i Oslo og
Akershus.

8. KON SEKVENSER AV OMDISPONERINGEN

8.1 Lokale miljøverdier
Utbygging av eiendommen anses å ikke medføre noen k onsekvenser for lokale miljøverdier.

8.2 Friluftsinteresser
Det er ingen friluftsinteresser inennfor planområde t. En omdisponering vil dermed ikke få
negative konsekvenser for slike interesser.

8.3 Skole og barnehage
En utbygging som ønsket antas å medføre en økning a v elevtallet på skoler i nærheten, samt
behov for barnehageplasser. Det er ikke foretatt no en kartlegging av skole- eller
barnehagekapasiteten i området.

9. OPPSUMMERINGSVIS

Området ligger sentralt til på Råholt/Eidsvoll Verk , og har kort avstand til
kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. Overor dnede arealpolitiske føringer tilsier at
slike områder bør utbygges med høy utnyttelse.

Arealet som ønskes omdisponert ligger godt innenfor det som må vurderes som
gangavstand innenfor den avstand hvor jordvern kan vike til fordel for utbygging.
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Utbyggingsområdet ligger såpass langt unna Eidsvoll sbygningen at det derfor ikke anses som
uheldig i forhold til det vern som dette anlegget k an kreve.

Fremtidig boligbebyggelse på eiendommen anses å vær e i tråd med overordnede statlige og
regionale planer og retningslinjer for samordnet fo r areal- og transportplanlegging, og
herunder for steder som er definert som «prioriterte lokale byer og tettsteder».

Med hilsen
for Øvre Romerike Prosjektering AS

Andreas Kaarbø
Arealplanlegger
Dir.tlf.: 452 86 101
e-post : ak@orp.no

Vedlegg: Ideskisse for utbygging

Kopi: Grunneiere
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Innkjøring
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Mulig innkjøring

Format: A 4

Mål: 1 : 1 0 0 0



 

 

Eidsvoll Kommune                                              
Råholt 30.04.16  
 

 

Kommunedelplan for Råholt  2016-2030. 

 
Vi viser til reguleringsbestemmelser i tilknytting til Reguleringsplan  

Del av Råholt sentrum- Del 2:  vedtatt av kommunestyret 15.12.97. 

 

Området som er omfattet av planen, går fra Eidsvoll Amfi og frem til Tærudvegen. 

 

I planen er det regulert områder til følgene formål. 

 

* Byggeområder  for forretninger/kontorer(F1-F4).  

* Områder for blandet bebyggelse forretning/kontor- boliger (FB-1) 

*  Byggeområder for offentlig bebyggelse (O1-O2) 

 

* Spesialområder for frisikt (inngår i bygge- og trafikkområdene).          

* Offentlige trafikkområder og T1-T3  

* Friområder park sti  (FV1-FV3) 

* Fellesområder og felles veger (FV1-FV3) 

 

  Som eiere av 126/1 Gladbakk har vi følgende å bemerke.  

  Vi bor på gården og familien har ingen planer om at dette skal opphøre. 

 

  Gågate T1 og vegforbindelse mellom torgplass ved Søndre Samfund og 

Tærudvegen   

  må trekkes lengre vekk fra driftsbygningen, for å gi fri tilkomst rundt hele bygget. 

  Min. avstand 3m. 

 

   Parkering på F4 mot Tærudvegen bør reguleres til et byggeområde for forretning/       

   kontor- bolig. Bygget kan bygges med parkeringsplasser i kjeller, og i tillegg med  

parkeringsplasser  på marknivå.  

 

 

 

   Med vennlig hilsen 

 

   Kari og Trond Jostad 

   Tærudvegen 4 

   2070 Råholt 
    



Ole E Leinæs

Skogholtvegen 9

2O7O Råholt

Råholt 31. mars 2OI7

Eidsvoll kommune

Planavdelingen

Når kommer Råholt-planene?

De første av de rundt 3000 nye leilighetene som er planlagt bygd på Råholt, er nå lagt ut for salg. I den

forbindelsen tillater jeg meg å spørre Eidsvoll kommune om når de skal presentere sine planer for
utviklingen av Råholt.

Kommunen fortalte på et folkemøte for 13 måneder siden hvordan planprosessen for Råholt skulle
gjennomfØres. Siden den gang har mannen igata ikke hørt noe orn planene.

Kommunen svarer jo normalt ikke på leserinnlegg. Derfor sender jeg dette leserinnlegget også som et
brev til kommunen, for å få svar på mine spørsmåI.

lnformasjonskiosk

Planlegging av nye boligprosjekter i Eidsvoll har dessverre ofte vært lukkede prosesser, hvor innbyggerne
bare får informasjon via lokalavisa. Kommunen har selv sagt at utbyggingen på Råholt er kjempestor, selv i

landsmålestokk, og da tar jeg det for gitt at kommunen nå ønsker innbyggernes deltagelse i den videre
prosessen! Det er forhåpentligvis klart at alle utfordringene i dette store prosjektet ikke kan løses på

Rådhuset, eller bare gjennom dialoger med utbyggerne.

De med erfaring fra store byggeprosjekter sier at vi ikke får skapt et godt lokalmiljø uten en god, toveis
dialog mellom kommunen og innbyggerne. Det er jo innbyggerne som skal bruke <produktet)) som

kommunen har planlagt. Foreninger,lag, bønder, næringsliv, huseiere, kulturarrangører, mannen igata,
mao alle som føler behov, må få delta i uWiklingen av Råholt. Dette må selvfølgelig skje i god tid før
kommunen sier at det er for seint å koqrme med endringsforslag.

For at vi skal bli kjent med planene for Råholt, og kunne komme med konstruktive forslag, foreslår jeg at
kommunen gØre som mange andre store byggeprosjekter har gjort, å etablere en <informasjonskiosk>.

Den må selvfølgelig være på Råholt.

Med dagens fantastiske lT-verktØv kan det lages naturtro modeller og skisser. De vil gi oss muligheten til å

se og forstå hvordan utbyggerne og kommunen planlegger å utvikle Råholt. I kiosken må det også være

verter som kan informere og svare på spørsmå1. De skal også bringe spørsmå|, kommentarer og forslag
videre til de rette i kommunen. Utbyggere bør selvfølgelig også tilbys plass i informasjonskiosken.

lnformasjonsplikt

Store folkemøter med presentasjoner av varierende kvalitet er selvsagt bedre enn ingenting, men
gjennomf Øring av slike <show> må ikke bli en sovepute for kommunen. Halvgode bilder og litt
informasjon i EUB løser heller ikke kommunens informasjonsplikt.

Dialogen mellom kommunen og innbyggere kan ikke basere seg på e-poster til planavdelingen, som det
ble antydet under folkemøtet om Sundet nå i mars. Kommunens hjemmeside er heller ikke verktØyet for
mannen i gata, når han skal få tak itilstrekkelig og riktig informasjon om alle de store prosjektene på

Råholt.



Båndlagte tomter?

Kommunen må ikke la utbyggerne sikre seg alle de attraktive tomtene på Råholt. Kommunen trenger jo

også nye tomter for egne <anlegg>. Det eneste som er sikkert er at ledige tomter på Råholt neppe vil bli

mer sentrale eller billigere ved å vente! Hva har kommunen valgt å g1øre?

Med 6-7000 nye innbyggere må det jo bygges nytt eller utvides for at innbyggerne skal ha tilfredsstillende

kommunale tilbud. Det kan være tilbud som barnehager, lekeplasser, skoler, idrettshaller, eldreboliger,

pleiehjem, bibliotek, helsestasjon, kirke, gravplass, parkeringshus ved EV stasjon, fjernvarmeanlegg, vei,

vann og kloakk. Kan kommunen si mer om plasseringen av disse?

Folkehelse

Hvilke nye <anlegg> vil kommunen tilby større barn og unge, for at Eidsvoll Amfi ikke skal bli deres

viktigste tomleplass? Det kan være ballbinger, sykkelbaner, skatebaner, trimlØyper, klatrevegger,

skiløyper, nye fotballbaner eller idrettshaller. Hvis jeg forsto utbyggerne rett, så tilbyr de i beste fall bare

grøntarealer og leketilbud til de minste barna mellom eller ved de nye boligblokkene, samt noen benker

for de voksne.

Et populært og mye brukt friområde på Råholt i dag er Tærudåsen. Ved foten av åsen ligger også

Skaubanen, med vår eneste ordentlige ski-/akebakke. Hvilke planer har kommunen for Tærudåsen og

Skaubanen? Er det planlagt å legge ut nye områder for rekreasjon og fritidsaktiviteter?

Hva med vegene?

Lokalpolitikerne har snakket om avlastningsveger på Råholt i flere 10-år. Snakker de fortsatt, eller har

administrasjonen overtatt saken for å gjennomføre den?

Alle i Sørbygda vet at Trondheimsvegen er overbelastet. Nesten all lokaltrafikk må jo benytte og/eller

krysse denne vegen. Trondheimsvegen benyttes også av mange som gjennomkjøringsveg, og den er

dessverre også eneste aktuelle omkjøringsveg når E6 ivår nærhet blir stengt av en ulykke eller noe annet.

Trondheimsvegen er fylkesveg, og det er derfor Vegvesenet som eier vegen. I følge plansjefen i Eidsvoll

har Vegvesenet sagt at det ikke er behov for å BiØre noe med Trondheimsvegen. Utrolig! De burde jo vite

at lokalvegen vår allerede har nesten like mye trafikk som E6 forbi Råholt, og de burde også vite at det

flere steder lang Trondheimsvegen verken finnes fotgjengerfelt eller undergang, der det er naturlig for

barn og unge å krysse vegen. Svært mange barn og unge må derfor flere ganger daglig, også i verste

rushtid, foreta livsfarlige kryssinger av Trondheimsvegen for å komme til/fra skolebuss, barneskolen eller

f ritidsaktiviteter.

Vi er for snille!

Vi som bor på Råholt har vært for snilS. Vi burde selvfølgelig for lenge siden ha forlangt at Vegvesenet

skulle gJøre noe med den mangelfulle sikkerheten for myke trafikanter som må krysse Trondheimsvegen.

Veien må vi fortsatt ha der, for våre lokalpolitikere ved flere anledninger skrinlagt nye vegprosjekt til

fordel for boligbygging. Nå håper jeg dagens lokalpolitikere vil ta et tak og rette opp gamle synder. Våre

barn og unge må krysse Trondheimsvegen i underganger, slik at de kommer seg trygt til og fra skolen.

Flere underganger vil også forbedre trafikkflyten på Trondheimsvegen. Bedre trafikkflyt vil det også bli

dersom alle avkjøringer fra Trondheimsvegen får et tredje kjørefelt. Da kan trafikken fortsatt gå, selv om

en bil må stå å vente for å krysse motgående kjørefelt.

Vegvesenet må jo en gang innse at Trondheimsvegen på Råholt trenger et <løft>. Før blokkene spretter

opp langs Trondheimsvegen, håper jeg derfor at Eidsvoll kommune har sikret seg nødvendige arealer

langs Trondheimsvegen for nye underganger og et tredje kjørefelt ved alle aktuelle avkjøringer.

Ole E Leinæs
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Reguleringsetaten

2080 Eidsvoll

lnnspill til Kommunedelplanen for Råholt.

Undertegnede ber om at eiendommen " Vestengen" g.nr. 96 br.nr 9 i Eidsvoll behandles i

forbindelse med den kommende Kommunedelplan for Råholt.

Eiendommen er idag betegnet som landbrukseiendom , men landbruksetaten i Eidsvoll har

tidligere uttalt at eiendommen "er tapt" for landbruket.

Eiendommen ønskesderfor i sin helhet omdisponert til boligformål. l de seinere år er det

fradelt parseller både til boliger og barnehager , både på skoggrunn og dyrket mark. Det er

forøvrig allerede søkt omdisponering til boligformål for ca. 10 da av eiendommen mot

sydvest i samarbeid om felles regulering med to andre grunneiere.

Jegber med dette om et møte de ansvarlige for Kommunedelplanen i sakensanledning så

snart som mulig.

/

'V'Vh- , z‘[zin/2¢«,L4'c«w‘////71

Steinar Øverbye
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EIDSVOLL KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 – 2019 OG 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2016-2030. INNSPILL  
Dato: 30.04.2016 
 
INNLEDNING 
Eidsvoll kommunes planstrategi 2016-2019 og planprogram for kommuneplan 2016-2030 
(datert 01.03.16) ligger ute til offentlig ettersyn med frist 30.04.16.  
 
Med henvisning til e-post av 27.04.16 fra kommunens prosjektleder Hans Martin Scharning, 
er det gitt anledning å komme med innspill i løpet av mandag 02.05.16. Våre innspill er derfor 
sendt rettidig. 
 
Disse innspill er sendt på vegne av tiltakshaver ved Nils E. Mostue og Vidar Svendby.  
 
Formålet med kommunale planstrategier er at kommunen selv skal drøfte sitt totale 
planbehov i planperioden 2016-2019, og at alle innspill skal bidra til en god og omforent plan.  
 
Forslag til ny plan skaper begeistring og engasjement fra vår side, og vi  
håper våre innspill hensyntas og dermed bidrar til at formålet med planprogrammet innfris.  
 
Våre innspill er tredelt, dvs:  
I)  Potensial på tomten 
II)  Muligheter (for utvikling) 
III)  Tiltak  
 
Tredelingen er videre inndelt i likelydende tematiserte undernummer; 
 

1. Beliggenhet 
2. Knutepunkt 
3. Naturskjønne omgivelser 
4. Mangfold og kvalitetsrike løsninger 
5. Historie, bevaring og landbruk 
6. Hjørnesteinsbedrift Næringsvirksomhet / arbeidsplasser 
7. Kvalitet/miljø 

 
Underdelingen kommer tydelig frem i vedlagte tabelloppsett sist i dokumentet. 
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Beliggenhet 
Det er av stor betydning for tiltakshaver å formidle at man ser det avgjørende at hele tomten 
tas med i den nye kommuneplanen, og at det søkes å skape et helhetlig område som gir 
gode bo- og oppvekstvilkår for alle aldersgrupper. 
 

 
Illustrasjon: Oversiktsbilde, nærhet til Oslo og flyplassen. 
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Tomten / Avgrensning 
Kommentarene knytter seg primært til eiendommene G/BR 140/4, 96/212 samt 96/213 som 
omfatter totalt ca 126 da.  
 
For å få til et helhetlig område, vurderes også å inkludere evt. naboeiendommer, dersom 
dette er formålstjenelig. Foreløpig er ikke disse tatt med. 
 

 
Illustrasjon: Eiendommer 
 
Ovennevnte (eide) eiendommer ligger delvis innenfor gjeldende Kommunedelplan, og vi 
ønsker med dette å påpeke vårt innspill og ønske om at hele eiendommen tas med. Dette 
henger også sammen tanken om å få til et helhetlig uttrykk for stedet.  
 
I hht regionale føringer (planprogram 2.3), skal knutepunkt søkes å fortettes. Vårt innspill 
knytter seg til dette samt kommunens overordnede visjoner som fremkommer i 
høringsutkastet. Utvikling av nevnte områder vil også skape en likevekt for sentrum. 
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Illustrasjon: Eksisterende funksjoner i nærområdet. 
 
 
I. POTENSIAL 
Det ligger et stort potensial på tomten, som tenkes foredlet med stødige grep. 
 
Beliggenhet og mangfold 
Tomten har en sentral beliggenhet med nærhet til Oslo (bane/vei). I tillegg er det flere 
nærliggende skoler, barnehager, svømmehall, butikker, serveringssteder og idrettsanlegg. 
Det er kort vei til trafikalt knutepunkt og kollektive fremkomstmidler.  
 
Natur 
Videre kan tomten skilte med nærhet til naturskjønne områder og omgivelser med  
turområder hvor både skogsholdt, mark og våtmark er representert.  
 
Kultur & næring 
Det er gangavstand til Eidsvollbygningen med parker, turstier og kulturtilbud. Det er gode 
muligheter for ulike aktiviteter på tomten, være seg knyttet til eksisterende gård, turområde 
og benytte den dyrkbare marken i en annen skala.  
 
I området er det nærhet til arbeidsplasser og flere hjørnesteinsbedrifter, dvs nærhet både til 
skole og jobb. 
 



 

PLANSTRATEGI 2016-2019 /PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2016-2030. INNSPILL   Side 5 av 5 	
	

 
Illustrasjon: Bilder av landskapet på tomten 
 

 
Illustrasjon: Bilder av eksisterende bebyggelse ved knutepunktet. 
 
II. MULIGHETER  
 
Kvalitet og miljø. Arkitektur. 
Det skal legges til rette for gode og kvalitetsrike løsninger, som vil skille seg ut fra 
omkringliggende felt og dermed kunne tilby noe annerledes. Dette vil også bidra til å berike 
området.  
 
Det ønskes å skape et område som kan tilby kvalitet i både materialvalg og oppholdssoner, 
ute som inne.  
 
Det tilstrebes å skape en arkitektur som begeistrer. 
 

 
Illustrasjon: Bærekraftig bomiljø og tundannelser 
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Illustrasjon: Bebyggelse i tre 
 
Området vil ha som mål å tilby tilrettelagte og miljøvennlige løsninger, til beste for nærmiljø 
samt den enkelte beboer. Det vil legges opp til løsninger som sparer miljø og er økonomisk 
fordelaktig over tid. Miljøvennlige løsninger og materialbruk understøtter målet om å skape et 
attraktivt, helhetlig område. 
 
III. TILTAK 
I vårt forslag, som sees illustrert i bebyggelsesplanen senere i dokumentet, er det gitt en 
indikasjon på hvordan man kan se for seg å utvikle tomten. Det er primært lagt opp til 
kvalitetsrike boenheter i form av rekkehus og blokkhus innenfor egen tomt, og innen en 
radius på 500 meter fra jernbanestasjonen, dvs. 10 minutters gange.  
 

 
Illustrasjon: Fortetting ved knutepunkt 
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Alle enheter vil ha kvaliteter som sol, utsikt og tilgjengelighet i tillegg til bestandig 
materialbruk. Det vil være mulig å øke tettheten på tomten generelt, og mot vegkryss og 
jernbanestasjon spesielt. Planen hensyntar og gir rom for en fleksibilitet og justering av 
planen, samtidig som kvalitetene i planen beholdes. 
 
Det ønskes å legge til rette for næring, samt butikklokaler (1200 BRA) mot vegkryss og på 
den andre siden av jernbanen.  
 
Vi håper våre innspill bidrar til å peke på viktige argumenter for å skape et best mulig område 
(samfunn) og hvordan innbyggere kan få gode boforhold (et best mulig liv) – både i vår tid og 
for neste generasjoner. 
 
For å sikre god bokvalitet vil det anlegges støyskjermer der nødvendig, og bygningskroppene 
vil også arronderes på en slik måte at de skaper en ”rygg” mot vei og bane og at de åpner 
seg mot natur og grønt.  
 
Grønne lunger på tomten vil forbindes med trygge gangveier, som forløper videre til tur- og 
markaområder.  
 
De eksisterende våtmarkspartiene hensyntas og vil gjøres om til en kvalitet for området. 
 

 
Illustrasjon: Eksempel på vei-/gangsystem tilpasset terreng og tunbebyggelse 
 
Det ligger et ønske om å tilstrebe en helhetlig plan til grunn for dette innspill, en plan med 
solide, kvalitetsrike løsninger og god arkitektur.  
 
Vi støtter kommunens slagord om “Trivsel og vekst i grunnlovsbygda” og mener våre innspill 
knytter seg til dette fullt og helt. Vi ber derfor om at våre innspill hensyntas i det videre 
planarbeid.  
 
Under følger et utkast på bebyggelsesplan og en oppsummering av potensial, muligheter og 
tiltak.  
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Illustrasjon: Bebyggelseplan Mostue  (Målestokk 1:2500) 
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OPPSUMMERING MHP POTENSIAL, MULIGHETER OG TILTAK 
 

I POTENSIAL PÅ TOMT/ 
OMRÅDE 

KOMMENTARER 

1 Beliggenhet Sentral beliggenhet og nærhet til Oslo. Nærliggende 
skoler, barnehager, svømmehall, butikker, 
serveringssteder og idrettsanlegg. 
 

2 Knutepunkt Trafikknutepunkt. Tettsteds- / sentrumsutvikling. 
 

3 Naturskjønne omgivelser Naturskjønt område og omgivelser med nærhet til 
turområder. Naturkvaliteter som skogsholdt, mark og 
våtmark. Gangavstand til Eidsvollsbygningen med 
parker, turstier og kulturtilbud. 
 

4 Mangfold 
 

Mulighet for flere ulike aktiviteter på tomten. 

5 Historie/bevaring/landbruk 
 

Eksisterende gård, dyrkbar mark og landbruksområde. 

6 Hjørnesteinsbedrift 
Næringsvirksomhet / 
arbeidsplasser 

Nærhet til hjørnesteinsbedrift med arbeidsplasser. Kort 
avstand jobb.  
 

7 Kvalitet / miljø Tomten består primært av landbruksareal, med ett  
gårdstun mot knutepunkt/sør. 
 

	
II MÅLSETTING I FM VIDERE 

UTVIKLING 
KOMMENTARER 

1 Beliggenhet I hht nasjonale retningslinjer vil det være et mål å 
fortette inn til knutepunkt.  

2 Knutepunkt Tettsteds / sentrumsutvikling. Tilrettelegge for enkel 
tilkomst til kollektive fremkomstmidler og togstasjon. 
Legge til rette for trygg adkomst fra tomten.  
 

3 Naturskjønne omgivelser Alle enheter har god kontakt med omkringliggende 
landbruksområde (LNF) samt utsikt til natur, skog og 
mark. 
 

4 Mangfold Målsettingen er å skape aktivitet og næringsvirksomhet 
i sørlig del av tomten, mot krysset til sentrum (veg).  
Man kan videre få til et mangfold mhp boligtypologier og 
ulike boformer. Mulighet for å legge til rette for 
forskjellige aldersgrupper. Det vil være et mål å ta vare 
på og bygge opp sosiale møtesteder hvor interaksjon 
foregår. Hensynta (hele) det menneskelige aspektet.  
 

5 Historie/bevaring/landbruk: Opprettholde tun-typologi som finnes i området og 
gårdstun og ta vare på eksisterende tundannelse på 
tomten.  
Ett alternativ er å oppgradere gårdstunet, samt å tilby 
parseller til å dyrke på til beboerne i området.  
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6 Hjørnesteinsbedrift:  

Næringsvirksomhet / 
arbeidsplasser 
 

Inngå samarbeid med lokal bedrift for å lage 
miljøvennlige, attraktive boliger i tre bygget med 
kortreist materialer.  Skape nye arbeidsplasser.  

7 Bokvalitet / miljø Legge til rette for at både bokvalitet og arkitektonisk 
kvalitet er på høyt nivå. 
Miljøvennlige løsninger og materialbruk av god kvalitet 
understøtter målet om å skape et attraktivt, helhetlig 
område. Tilgang på utsikt, sol og grønne private soner. 
 

	
III TILTAK REF OVENNEVNTE 

POTENSIAL/ MÅLSETTING 
KOMMENTARER 

1 Beliggenhet Kombinasjon av boliger: leiligheter og hus i rekke med 
enkeltstående eneboliger. Hus med utleiemulighet. 
Knytte seg på gode gang- og sykkelveinett som leder til 
skole, butikk, bank og bane (tog/buss).  
Gang og sykkelveinett knytter seg til turområde – ikke 
bare for beboerne men for nærområdet generelt.  
 

2 Knutepunkt Nærhet til knutepunkt mhp gangovergang. Støyskjerm – 
som en rygg mot vei og bane som skjermer både 
uteområder og boenheter. Attraktive gangsoner som 
tilknytter seg til sentrum 
 

3 Naturskjønne omgivelser Nedtrappet bebyggelse mot skogen og 
våtmarksområdene (myrområde). Skape utsikt  for flest 
mulige enheter. Gode naturlekeplasser forbundet med 
turstier seg imellom for trygge oppholdssoner for både 
voksne og barn. 
 

4 Mangfold Tun og naboskap mellom 7-30 enheter. Og kobling 
mellom rom og funksjoner.  
 

5 Historie/bevaring/landbruk Dyrke marken (jordbruk) og dermed støtte opp om 
tomtens og gårdens historie. Oppgradere eksisterende 
gårdsbruk og gjøre dette til et viktig sosialt, møtested 
for området. Kobling mellom landbruk og kultur. 
Mulighet å dyrke i hagen for hver enkelt.  
 

6 Hjørnesteinsbedrift 
Næringsvirksomhet / 
arbeidsplasser 
 

Utvikle kostnadseffektive boenheter, kortreist 
materialbruk.  

7 Bokvalitet / miljø 
 

Miljø. Nær offentlig transport. Bygg i tre. Bygge tettere. 
Dyrke marken. Bruke fornybar energi til oppvarming. 
Fellesrom, delingsøkonomi. 
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