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Planid 023723300 - Detaljreguleringsplan for Bjørnli, gbnr. 92/54, 72, 
100, 101 m.ml. - planforslag til førstegangsbehandling.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til 
«Detaljreguleringsplan for Bjørnli, gbnr. 92/54, 72, 100, 101 m.fl.», med 
reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn. Plankart datert 10.06.2015 og 
reguleringsbestemmelser datert 25.09.2015.

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
1.1 Bakgrunn for saken
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse i henhold til
kommuneplanen for Eidsvoll, 2015-2026. Planforslaget fremmes av BEIAS-gruppen AS i 
oppdrag for NORDBOLIG Innlandet AS. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette 
for boligbygging på eiendom 92/54 og fortetting av eiendom 92/100 og 92/101. Tiltaket er 
sentralt plassert på Dal, med gangavstand til skoler, barnehager, butikker og 
kollektivknutepunkt (Dal stasjon ca. 200m). Konsekvensen av planforslaget vil være en 
fortetting av boligbebyggelsen på Dal samt utnyttelse av ubebygd og uutnyttet areal.

1.2 Beskrivelse av planområdet
Planområdet er på ca. 18 daa. Dagens arealbruk innenfor planområdet er ubebygd areal
(92/54), boligbebyggelse (92/100 og 92/101) og kjøreveg. Planområdet heller mot sørøst, 
med grunn av breavsetninger. Delen av planområdet nærmest Bjørnsrudvegen er svakt 
hellende, mens del mot sørøst er litt brattere. Nabolaget er variert sammensatt av nyere og 
eldre bebyggelse som primært er eneboliger, men med innslag av konsentrert 
småhusbebyggelse.
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Adkomst til planområdet med bil vil være 
fra Bjørnsrudskogen i nord, via 
Bjørnsrudvegen. Det er gang- og sykkelveg
langs vegen Bjørnsrudskogen og frem til Dal 
skole.

Fra planområdet er det kort avstand til 
nærmeste busstopp, og ca. 200m til 
kollektivknutepunktet Dal stasjon med to 
togavganger i timen til Oslo samt
bussforbindelser både internt i Eidsvoll og ut 
til nabokommunene. Innenfor avstander på 
5-700 m finnes barnehager, skoler, 
nærbutikk og tjenester i Dal 
sentrumsområde. Nærmeste lekeplass i 
forhold til planområdet, er på feltet 
Bjørnsrudskogen 2-8. Det er ellers ca. 450m 
til skolen med stort friområde.

Figur 1: Oversikt over planområdet

1.3 Planprosessen
Det ble avholdt oppstartsmøte med planavdelingen den 08.04.2015, samt et arbeidsmøte den
08.06.2016. 

Varsel om oppstart ble sendt i to omganger. Årsaken til andre gangs varsel om oppstart var en 
utvidelse av planområdet. Førstegangs varsel ble sendt til naboer og berørte offentlige etater 
den 16.06.2015. Frist for innspill var den 10.08.2015. Varsel om oppstart ble i tillegg 
kunngjort i Eidsvoll-Ullensaker blad og Romerikes blad. Andre gangs varsel ble sendt 
27.10.2015 med frist 22.11.2015. Andre gangs varsel ble sendt til naboer av utvidelsen samt 
til berørte offentlige etater.

Uttalelsene er kort oppsummert og kommentert i den vedlagte planbeskrivelsen.
Planavdelingen har ingen ytterligere kommentarer til uttalelsene.

1.4 Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsbestemmelsene gir på vanlig måte rammer og bestemmelser for de forhold som
kan påvirke omkringliggende omgivelser og miljø. I denne sammenhengen vil det være forhold
som byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming.

Hensikten med prosjektet er i utgangspunktet å få regulert feltet BKS for boligbygging i form 
av fire- og seksmannsboliger og rekkehus. I tillegg reguleres tomtene BFS 1 og BFS 2 til 
frittliggende småhusbebyggelse. I vedlagt «bebyggelsesplan med terrengsnitt og solstudier» er 
det vist 19 boenheter. 

Utnyttelsesgraden for feltet BKS er satt til BYA=40 % inkludert parkering. 
BFS 1 og BFS 2 er gitt utnyttelsesgrad maksimalt BYA= 25 %, ment for eneboliger.

Høydebestemmelser er gitt til de ulike felter. For BKS er maks mønehøyde satt til 9,3 m for 
boliger med saltak. Maks gesimshøyde for boliger med flatt tak er også satt til 9,3 m. Garasjer 
innenfor feltet skal bebygges med maks gesimshøyde på 3,4 m.

For felt BFS 1 og BFS 2 gjelder byggehøydene som er satt i plan- og bygningslovens § 29-4.

Lekeplassen skal opparbeides før boliger på felt BKS kan tas i bruk. Krav til innhold fremgår av 
bestemmelsene. Foruten Lekeplass f_BLK, er det regulert areal til friområde – f_GN1 – som 
kan benyttes av allmennheten.



3

Det skal avsettes maksimum 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet innenfor felt BKS. 1 skal 
være som carport/garasje. Det skal avsettes areal til sykkelparkering som gir minst 1 plass per 
boenhet integrert i felles anlegg (med tak) eller ved den respektive bolig.

I forbindelse med utbyggingen skal den private vegen Bjørnsrudvegen oppgraderes til å 
tilfredsstille kommunal standard (ref. felles kommunal vegnorm av sept.2007, A1). Vegen har 
en regulert bredde på 8m, kjørebane med fast dekke 4m og grøft på hver side på 2m. Den er 
foreløpig foreslått regulert til offentlig veg, noe som kan innebære en kommunal overtakelse 
av veggrunnen. Kommunal drift ønsker på sin side at det avsettes areal tilstrekkelig for evt. 
fremtidig kommunal veg.

Det ligger 100mm vannledninger innenfor planområdet. Hensynssone H410_1 er regulert fra 
senter grøft og 4m på hver side. Det er innenfor hensynssonen ikke tillatt å oppføre byggverk. 
Det er tillatt å anlegge veg, plen, heller, lekeareal innenfor hensynssonen. 

Det reguleres inn areal for trafostasjon. Denne etableres i nærheten av området der høyspent 
legges i bakken.

For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse, som beskriver 
forhold og momenter i planforslaget noe mer utfyllende.

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Reguleringsplanforslaget er således i tråd med kommuneplanen og utløser ikke krav om
konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2. Området er regulert gjennom eldre 
planer som nå erstattes av ny plan tilpasset dagens situasjon.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov. Gjennom rekkefølgekrav er utbyggingen av feltet BKS 
organisert slik at lekeplass skal være ferdig før boliger kan tas i bruk. Det er i 
reguleringsbestemmelsene satt ned noen enkle krav til innhold på lekeplassen. Graden av 
utnyttelse i kombinasjon med arronderingen av bebyggelsen gjør at hver bolig får 
uteoppholdsarealer i henhold til kravene gitt i kommuneplanbestemmelse § 6.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) skal
bidra til å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging.
Planretningslinjene er tilpasset gjennom Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, og har som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 
bærekraftig region i Europa. Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal 
håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange, da dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp 
og nedbygging av grønne arealverdier, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, og 
utvikle attraktive byer og tettsteder.

Planforslaget utgjør en fortetting i et etablert og relativt sentralt boligområde. Det ligger i
gangavstand til bussforbindelse, skoler, barnehager og ulike servicetilbud. Det er også kort
avstand til kollektivknutepunkt Dal stasjon. Planforslaget anses derfor å være i tråd
med planretningslinjene og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

1.6 ROS-analyse
Det er utført en ROS-analyse for planforslaget, datert 07.06.2016. Konklusjonen i analysen er
som følger:
Tiltaket vurderes etter ROS-analysen slik at det er få risikomomenter ved
prosjektet. Risikomomentene vurderes slik at de ikke er til hinder for utvikling av
prosjektet.

Hovedpunktene fra ROS-analysen er gjengitt i den vedlagte planbeskrivelsen.
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1.7 Støyrapport
I støyrapport datert 12.02.2016 er det konkludert med at beregningene som er gjort har vist 
at kravene i T-1442/2012 og NS8175:2012 vil bli oppfylt uten støydempende tiltak.

1.8 Arkeologiske undersøkelser
Det er gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet 06.01.2016, og det ble 
ikke gjort noen funn.

2.  Vurdering
2.1 Overordnede planer og mål
Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende arealformål i kommuneplanen. Forslaget
anses også å være i samsvar med føringer gitt i nasjonale planretningslinjer og regionale 
planer.

2.2 Trafikkforhold
Utbygging av planområdet er vurdert til å medføre noe økning av trafikk i området. Vegen inn
til utbyggingsområdet vil bli oppgradert til kommunal vegstandard. Områdets sentrale 
beliggenhet med gangavstand til barnehager, skoler, kollektiv- og servicetilbud gjør at 
fremtidige beboere vil være mindre avhengig av privat bilbruk til daglige gjøremål. Økt 
boligvekst vil på sikt også bidra til økt kollektivtilbud.

2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten.
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor er viktig for
bokvalitet og fremmer fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt er tilgangen til friluftsområder
for bebyggelsen i sørvestre deler av Dal tettsted mindre god enn andre steder i kommunen, 
ettersom E6, ØRNfeltet og jernbanelinja ligger som barrierer i flere retninger rundt 
boligområdet. Planområdet ligger snaut 500 m i luftlinje fra Dal IL sitt stadionområde, og 
derfra er det ytterligere 800 m til nedlagte Hasler gartneri med utfartsmuligheter til 
turområder og skiløyper.

2.4 Sosial infrastruktur
Planforslaget vil bidra til et økt antall sentralt beliggende boliger på Dal. Boligene vil kunne
være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. På sikt vil økt antall
boliger i regionen være med å bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og elevplasser, 
utbygging av omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud.

2.5 Bokvalitet
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor planområdet sammenlignet med omkringliggende
boligområder. Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. I mange
tettsteder er det en utfordring å sikre god bokvalitet samtidig som kravene til høy utnytting
øker.

Bokvalitetsbegrepet blir ofte satt i sammenheng med både fysiske egenskaper ved boligen og 
egenskaper i nærmiljøet. På den ene siden kan høy tetthet føre til dårligere solforhold, tap av 
utsikt, mer innsyns- og støyproblemer. Et godt bomiljø bør derfor gi mulighet for lys/luft, 
sosialt samvær, trygghet og identitet. Det skal ha god estetisk utforming og sist – men ikke 
minst – være funksjonelt og anvendelig for ulike brukergrupper. På den annen side er høy 
tetthet arealeffektivt. Det bidrar også til mindre transportbehov dersom boligområdet ligger i 
sentrum eller nær busstopp eller togstasjon. Mindre behov for transport vil videre føre til bedre 
bokvalitet ved at hverdagen blir enklere.

For å sikre god bokvalitet på Bjørnli må estetikk og god arkitektur være sentrale tema i den 
videre prosjekteringen. Det må være et tydelig fokus på prosjektering av gode ute- og 
lekeområder. I planbeskrivelsen er det et gjort en vurdering av estetikk basert på 
kommuneplanbestemmelse § 9, se side 13 og 14.

2.6 Barn og unge
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Kommuneplanens § 6 har implementert sentrale punkter fra tidligere nevnte Rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989):

«Innenfor boligområdene skal det finnes arealer der barn i ulike aldersgrupper, og i samhandling med 
voksne, kan skape sitt eget lekemiljø på ulike årstider. Slike arealer skal være sikret mot støy, trafikkfare 
og annen helsefare.»

Retningslinjene til § 6 angir størrelseskrav til lekeplasser basert på antall boenheter. I dette 
forslaget er det funnet plass til en lekeplass på 300 m2 samt et friområde på 1,6 km2. Da det 
er foreslått 19 boenheter er avsatt lekeareal tilstrekkelig. Lekeplassen skal være ferdig til bruk 
før husene kan bebos. Det skal opparbeides stier internt i planområdet for å gi økte muligheter 
for bevegelse mellom og utenom «gater og veger».  Bilparkeringen er lagt ut mot 
Bjørnsrudvegen, for å skape et mest mulig bilfritt miljø blant husene.

3.  Alternativer
Planforslaget er utarbeidet i tråd med pbl. § 12-3, og følger opp gjeldendende kommunale 
planer innholdsmessig. Andre alternativer er derfor ikke vurdert i saken.

4.  Konklusjon
Planforslaget legger opp til fortetting og en forlengelse av et allerede utbygd og veletablert
boligområde, og planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.

Det er kort avstand til barnehage, skoler, kollektivtilbud etc. og planforslaget er derfor i 
samsvar med gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder. Planforslaget legger til 
rette for en arealeffektiv utnyttelse av området med en BYA på 40%, og vil derfor være et 
viktig tilskudd til Dal sentrumsområde.

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg som følger saken:
1 Reguleringsplan (målestokkriktig i A2)
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse for Bjørnli
4 ROS- analyse
5 Illustrasjonsplan planområde
6 Bebyggelsesplan med terrengsnitt og solstudier
7 3D-modeller
8 Arealregnskap
9 Støyrapport
10 Rapport arkeologisk utgraving
11 Innkomne merknader

Utskrift av behandlet sak sendes til
Offentlige instanser iht. liste
Grunneiere, naboer, berørte
Tiltakshaver
Forslagsstiller




