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Kastellåsen K4 detaljregulering, planforslag til førstegangsbehandling 

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for del av gbnr. 17/303 – Kastellåsen K4, ut til offentlig ettersyn. 
Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 13.09.16. 

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanforslaget fremmes av PLAN1 AS avdeling Gardermoen på vegne av tiltakshaver 
Weenbo Skandia AS. Hensikten med planarbeidet er å utvikle området til et attraktivt og 
framtidsrettet boligområde i tråd med gjeldende kommuneplan.  

Forhold til gjeldende planer og retningslinjer
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026 avsatt til nåværende 
boligområde. Dette beror på at området allerede er regulert til boligformål, lek og friområde 
gjennom «Reguleringsplan for Kastellåsen, del av gbnr. 11/1 m.fl.», vedtatt 21.06.99. Siden 
denne planen stiller krav om bebyggelsesplan før igangsetting av tiltak (tilsvarende dagens 
detaljreguleringsplan) kan denne betraktes som gjeldende områdereguleringsplan for 
planområdet. Detaljreguleringen som nå er i prosess vil avvike fra enkelte bestemmelser i 
opprinnelig reguleringsplan med henblikk på tillatt etasjeantall og type bebyggelse.  

Detaljreguleringen samsvarer med gjeldende kommuneplan. Virkningene av planen er vurdert i 
forhold til kriteriene i KU-forskriften. Tiltakene som følger av planen vil riktignok ha virkninger 
for miljø og samfunn, men ikke i en slik størrelsesorden at de utløser krav om 
konsekvensutredning i henhold til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift.

Beskrivelse av planområdet
Planområdet utgjør ca 29 daa. Det omfatter en del av gnr. 17 bnr. 303 og inkluderer gnr. 13 
bnr. 102 samt deler av tilliggende veger. Byggeområdet ligger på nordsiden av Vormvikvegen 
hvor området vil få sin adkomst fra. Det begrenses i øst av Gruehagans forlengelse og gang-
og sykkelvegen mot Vilbergkroken retning Sundet. I vest og nord begrenses det av friområdet 
F3, dvs. Kastellåsen. Avstandene til Sundet/rådhuset er 700-900 m på etablerte gang- og 
sykkelveger.  Til nærmeste bussholdeplass på Nesvegen, fv. 177 er det 200-400 m. 

Planområdet er i dag en del av et større nærskogområde kalt Kastellåsen, og har et lokalt 
høydedrag med en fri og fin orientering som blir brukt til en del lek og opphold. Terrenget er 
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bevokst med lauvtrær og området er grunnlendt med stedvis fjell i dagen. Kastellåsen 
inkludert planområdet ligger omkranset av til dels tett bebyggelse på alle kanter. Det er ikke 
registrert truede eller sårbare arter, eller viltforekomster innenfor grensene.

Planprosess
Arbeidet med detaljreguleringen er overtatt av Plan1 etter at Øvre Romerike Prosjektering AS 
(ØRP) satte i gang prosessen og varslet oppstart av plan 4.2.2015 gjennom annonse i EUB og 
gjennom brev til berørte instanser, naboer og grunneiere på standard vis. Grunnet et langt 
avbrekk i tid og nye prosjekteiere siden sist oppstart, ble det gjennomført et bredt anlagt 
avklaringsmøte mellom tiltakshaver, Plan1 og administrasjonen 20.05.2016. Siden er det også 
holdt kontaktmøter med administrasjonen ved 3 anledninger.  

Som nevnt ble det varslet oppstart av plan i EUB og ovenfor berørte. Oppstartsvarselet var 
også tilgjengelig på kommunens og forslagstillers hjemmeside med frist for innspill satt til 
3.3.2015. Sju merknader fra offentlige instanser kom inn ved varsel om oppstart, og disse er 
summert opp og svart ut av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 

ROS-analyse
Risiko og sårbarhet er vurdert iht. sjekkliste for ROS-analyse og følger som vedlegg. 
De punktene hvor det antas at tiltaket i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller 
forhold, er omtalt i ROS-analysen og kommentert i planbeskrivelsen foran. Hovedkonklusjonen 
er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko av betydning for mennesker, miljø 
eller materielle verdier i negativ retning. 

Beskrivelse av planforslag 
Hovedgrepet i planforslaget bygger videre på gjeldende reguleringsplan for Kastellåsen K4 
vedtatt 21.6.1999 hvor det er regulert to avkjørsler fra Vormvikvegen som skal betjene 
fremtidig boligbebyggelse på planområdet. Disse adkomstvegene følger planområdets ytre 
avgrensning i øst og vest og avsluttes i nord som to blindveger. Plasseringen av avkjørslene er 
justert noe i forhold til opprinnelig reguleringsplan av hensyn til å få større tomtearealer sør i 
planområdet. Et sentralt plangrep for dette planforslaget er regulering av et sammenhengende 
grøntareal på innsiden av bebyggelsen med lokale lekeplasser og kryssende stiforbindelser 
som binder boligområdet sammen. På denne måten oppnås det en tydelig skjerming og 
separering av myke trafikanter fra biler.  



3

Boligbebyggelsen vil samlet 
romme 115 enheter med en 
variasjon fra små leiligheter på 
37 m2 til familieboliger på inntil 
ca. 100 m2. Boligtypene vil 
variere tilsvarende med 
rekkehus i 2 etasjer, firemanns-
boliger (inkl. en tomannsbolig) i 
2 etasjer og blokker med 
henholdsvis 4 og 5 boligetasjer 
og parkeringskjeller. 

Utnyttelsesgraden for blokk-
bebyggelsen (BB1-3) er maks. 
%-BYA=40 %, mens tilsvarende 
for den konsentrerte småhus-
bebyggelsen (BK1-4) er maks. 
%-BYA=45 %. 

For planområdet samlet sett 
ligger utnyttelsesgraden litt 
under gjeldende 
reguleringsplans angitte maks. 
%-BYA = 30 %. Se plan-
beskrivelsen for en detaljert 
tabell over arealbeslag. 

Terrengets beskaffenhet former i mange henseende bebyggelsens orientering. Selve 
Kastellåsen i vest ligger opptil 10 m høyere enn planområdets høyeste punkt og dette virker 
inn på lysforholdene. For at flest mulig skal få gode solforhold har man vendt leilighetenes 
oppholdsrom mot sør-vest mens inngangspartiene i hovedsak er vendt mot øst og nord. For 
den konsentrerte bebyggelsen vil kommuneplanens krav til minimum 40 m2 uteoppholds-areal 
pr. boenhet ivaretas, der 5 m2 med privat balkong/terrasse medregnes. For blokkbebyggelse 
ses ikke krav til utearealer tallfestet i kommuneplanen. Blokkbebyggelsen i feltene BB1-3 har i 
tillegg til felles uteareal på min. 20 m2 for hver på egen tomt, også godt orienterte 
terrasser/balkonger og et privat areal på bakkeplan for leilighetene i første etasje. 

Adkomstvegene V2 og V3 (private veger) betjener hver sin halvdel av bebyggelsen og vil få
standard FA1 i henhold til kommunens vegnorm. Det skal avsettes totalt seks
renovasjonsanlegg for nedgravde beholdere langs adkomstvegene V2 og V3 som gir dekning 
for hele området. I enden av adkomstvegene avsettes det to snuplasser tilpasset liten lastebil. 
Eksisterende fortau langs Vormvikvegen forlenges videre på innsiden av V3 og kobler seg på 
den eksisterende gang- og sykkelvegen (G/S1) på andre siden. 

Dagens situasjon tilsier at G/S1 er en kjørbar gang- og sykkelveg for beboerne på eiendom
gnr. 13 bnr. 87. I denne planen foreslås det å gi eiendommen ny adkomst fra adkomstveg V3 
fremfor å videreføre praksisen med adkomst via gang- og sykkelveg kun for denne 
eiendommen.

Det er i dag en del eksisterende stier langs og gjennom planområdet. Disse vil ivaretas og 
videreutvikles i grønnstrukturene/turdragene G/T1-2.

2.  Vurdering
Utviklingen av dette området vil ha stor betydning for Eidsvoll sentrum, da det i praksis 
handler om tilførsel av en ny «bydel» i et av de siste større sentrumsnære områdene i Sundet 
som har til gode å bli utbygd. Høy utnyttelse og høy andel boenheter har vært intensjonen helt 
fra starten av, og planavdelingen mener nåværende planforslag imøtekommer denne 
intensjonen. Det er foretatt noen endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan, bla annet 
ved å øke maks antall etasjer fra 2 til 5. Dette som en konsekvens av innføringen av blokk 
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som boligtype i foreliggende planforslag, mens gjeldende reguleringsplan vedtatt 21.06.99 
stiller krav om tett/lav småhusbebyggelse som nå delvis fravikes. 

Administrasjonen aksepterer at det dispenseres fra tidligere bestemmelser når det går på 
bekostning av etasjeantall og ikke på utnyttelsesgraden totalt for området (BYA=30) som er 
videreført fra gjeldende plan. Flere etasjer gir flere boenheter samtidig som det ikke innvirker 
på graden av bebygd areal eller innskrenker boligområdets grønne arealer. Dette mener 
administrasjonen er den riktige veien å gå i utviklingen av et sentrumsnært område som dette.  

Plasseringen av leke- og friområdet i et sammenhengende grøntdrag på innsiden av 
boligbebyggelsen ivaretar forholdet til og forebygger ulemper knyttet til forurensning, støy 
trafikkfare og annen helsefare på en god måte. Grøntarealene reguleres i en såpass 
størrelsesorden at det ligger til rette for at barn og unge kan utfolde seg og skape et trivelig 
lekemiljø innenfor et variert og potensielt spennende område bestående av vegetasjon, 
stiforbindelser og flere lekeplasser. Lekeplass L1 sør-øst i planområdet er allerede opparbeidet 
med fotballbane og lekeapparater og vil betjene fremtidige beboere i blokkbebyggelse BB1. 
Planforslaget ansees derfor som i tråd med «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen». 

Planområdet ligger ca. 1 km fra Eidsvoll sentrum, Vilberg skole og Vilberg ungdomsskole.
Planavdelingen registrer at boligområdets beliggenhet bygger opp om eksisterende 
infrastruktur ved å koble seg på kommunale veger som leder frem til sentrum og skoler. All 
motorisert ferdsel til og fra Kastellåsen vil foregå via Vormvikvegen som er opparbeidet med 6 
meter veibredde samt 2 meter bredt fortau. Vormvikvegen leder frem til trafikkrysset med bru 
over fv. 181 Nesvegen, lokalisert vest for «Vilberggarasjen» holdeplass. Dette er funksjonelt 
oppbygd vegkryss med god avviklingskapasitet som geleider sør-, vest- og nordgående trafikk 
på effektivt vis. Krysset vil derfor kunne tåle ytterlige trafikktilførsel fra Kastellåsen. 

Det ligger til rette for en potensiell bilfri tilværelse for fremtidige beboere med tilrettelegging 
av sykkelparkering under tak og med godt utbygde gang- og sykkelforbindelser i området 
rundt. Eidsvoll stasjon ligger i 5 og 20 min avstand fra planområdet ved bruk av henholdsvis 
sykkel og gange. Vi anser at utviklingen av Kastellåsen som boligområde støtter opp om de 
rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transport. 

Vedlagt i saken følger en sjekkliste for naturmangfold. Sjekklisten viser relevante forhold som 
alltid må vurderes med tanke på en reguleringsplans mulige negative konsekvenser for 
naturmangfoldet iht. naturmangfoldloven. Av forslagstillers vurderinger framkommer det at 
utbygging av området ikke vil tilsidesette viktige verdier knyttet til naturmangfold. Det blir 
dermed konkludert med at området vurderes som lite interessant eller relevant med tanke på 
naturmangfold. 

3.  Alternativer
Planforslaget legges ikke frem i alternativer. Planen vedtas slik den foreligger eller den sendes 
tilbake til administrasjonen for ytterligere behandling. 

4.  Konklusjon
Planforslaget legger opp til at del av gbnr. 17/303- Kastellåsen K4 utvikles til et nytt og 
moderne boligområde med nærhet til Eidsvoll sentrum, skoler og togstasjon. Bebyggelsen vil 
bestå av både konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende 
grønnstruktur, veganlegg og lekeplasser. Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler 
rådmannen at Forslag til Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 17/303 Kastellåsen K4, legges 
ut til offentlig ettersyn.



5

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Bestemmelser
3 Beskrivelse
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
6 Innkomne merknader ved varsel om oppstart
7 Kunngjøring og brev ved varsling av oppstart
8 Møtereferat Kastellåsen
8 Rapport fra Miljøfaglig Utredning AS
9 Sjekkliste - naturmangfoldloven

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til


