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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Granhaugåsen. 
Plankart er datert 14.06.2017, bestemmelser er datert 20.06.2017.  
 
 

SAKSUTREDNING 

1.  Saksopplysninger 
 
1.1 Bakgrunn for saken 
 
Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avd. Gardermoen på vegne av Nordbohus 
Romerike AS. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse på gbnr. 
128/76, 77 og 85, og å innfri kravet til detaljregulering som ligger i gjeldende regulering. 
 
1.2 Beskrivelse av planområdet 
 
Planområdet er ca. 26,3 dekar og inkluderer del av gnr/bnr 128/76, 77, 85, 123, og 217, samt 
del av 128/26, 93, 218, 221 og 223 (tilliggende veger). 
 
Det er ca. 1 km til Råholt ungdomsskole og Råholthallen, og ca. 1,4 km til Eidsvoll Verk 
stasjon og kjøpesenteret på Råholt. Adkomst til planområdet vil i hovedsak skje via Gustav 
Granhaugs veg og Granhauglia, som ligger til Tærudvegen. 
 
Store deler av planområdet er omkranset av bebyggelse. Omkringliggende nabolag består av 
varierende former av frittliggende småhusbebyggelse. Arealene sørvest for planområdet er 
omdisponert til fremtidig byggeområde/boligformål i kommuneplanens arealdel 2015-2026. 
 
Planområdet er ubebygd, med terreng skrånende mot øst og nord, fra ca. cote c+234 moh. i 
sørvestre hjørne til et nivå om lag 15 høydemeter lavere enn dette mot nord. 
 
1.3 Planprosessen 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad den 
02.07.15. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere er direkte varslet pr. 
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brev. Frist for innspill til planen eller planprosessen ble satt til 15.08.15. Planområdet er 
senere utvidet for å få regulert adkomst til foreslått bebyggelse helt i nord, hvor det er tenkt 
adkomst fra Tærudvegen via eksisterende privat veg. Varsling ble sendt berørte parter og 
annonsert i avis den 07.12.2016 med frist for innspill 15.01.2017.  
 
Offentlig ettersyn 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens og 
nettsider. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2017 til 21.05.2017. 
Grunneiere og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette i eget brev. Planforslaget ble 
samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 
 
Det kom inn seks uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget, hvorav fem 
fra offentlige instanser og en fra nabo. Fire av disse uttalelsene gikk ut på at det ikke var 
kommentarer til planforslaget, mens kommunens kommunaltekniske avdeling hadde krav 
knyttet til utforming av veg- vann og avløp, og naboen ønsket å tilrettelegge for at 
terrengbearbeiding kunne skje delvis inne på vedkommende sin eiendom. Innspillet fra nabo 
anses ikke å ha innvirkning på plansaken, men søkes ivaretatt i forbindelse med utarbeidelse 
av utomhusplan for området. 
 
Innspillet fra kommunalteknikk innebar både  

 innspill til planbeskrivelsens avsnitt 6.4 (vedrørende konsekvenser for kommunal 
infrastruktur) 

 krav til endring av plankartet, ved at det skulle reguleres vendehammer på f_Kv4  
 krav om justeringer av bestemmelsenes pkt 2.1 og 3.6 

 
Planmaterialet er revidert i tråd med disse innspillene, og kommunalteknikk har bekreftet i e-
post korrespondanse den 07.06.2017 at det korrigerte planmaterialet kan godkjennes. 
 
1.3.3 Endringer av plan etter offentlig ettersyn 

Av hensyn til ovenstående er plankartet endret ved at felles adkomstveg i nord, fra 
Tærudvegen, er foreslått med vendehammer, for å ivareta hensyn til snumulighet for 
renovasjonskjøretøy. Reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen er justert i tråd med 
innspill fra kommunalteknikk. 
 
I tillegg til ovennevnte er det fra tiltakshavers side (e-post fra 20.06.2017) sendt avdekket 
behov for små justeringer av plan og bestemmelser etter nærmere studier av terrenget i 
forbindelse med utarbeidelsen av utomhusplan for planområdet. Justeringsbehovene er som 
følger: 
 

 Forskyve parkeringsplass f_P1 ca 3 meter nordover, for å skape plass til å snu det 
sørligste bygget på BK1 med orientering langs vegen 

 Endre planlagt bebyggelse på felt BK4 fra kjedede eneboliger til rekkehus med 
sokkeletasje (som B1). Dette vil innebære en formålsendring og endring av 
bestemmelser for BK4, slik at det blir tilsvarende B1. 

 Det foreslås en bestemmelse som åpner for plassering av forstøtningsmurer nærmere 
tomtegrense enn byggegrensen tilsier. Det er ikke avklart eksakt hvor dette er aktuelt. 
Bestemmelsen foreslås for å slippe å søke om dispensasjon fra planen for et slikt tiltak. 

 
Forholdet mellom terreng og planlagt bebyggelse innenfor felt BK4 er vurdert nærmere, og 
funnet at det på dette feltet ville være hensiktsmessig med sokkeletasje, slik det er tilrettelagt 
for på felt B1. På bakgrunn av at bygget som da er aktuelt har pulttak, og vil ha høyeste 
gesims ca 9 meter over terreng, er det nødvendig med en justering av bestemmelsene for 
dette feltet. Derfor foreslås det at felt BK4 skifter navn til B2, og får samme bestemmelser 
som felt B1. Som en følge av dette skifter felt BK5 navn til BK4. Forslagene til endringer av 
planmaterialet er vurdert i samråd med kommunens administrasjon. 
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Konsekvenser: 
Det anses at de foreslåtte endringene ikke er av vesentlig betydning, eller får innvirkning for 
tilliggende bebyggelse, med unntak av at vendehammeren på f_Kv4 vil bedre 
trafikksituasjonen også for eksisterende bebyggelse langs denne vegen. 
 
Ved å tilrettelegge for bebyggelse med sokkeletasje i stedet for bebyggelse basert på plate på 
mark innenfor felt B2 (tidligere BK4), kan man redusere terrenginngrepene på dette feltet. 
Samtidig vil denne typen bygg muliggjøre to ekstra boenheter på feltet. Det er derfor vist to 
ekstra adkomstpiler inn til B2. Innenfor feltet er det foreslått å øke tillatt byggehøyde med 
0,5m, fra maks byggehøyde 9m til 9,5m. På grunn av avstand til tilliggende bebyggelse, vil 
ikke denne endringen gi negative konsekvenser med hensyn til utsikts- eller solforhold. 
 
Endringene som foreslås vil ikke påvirke barn- og unges interesser eller biomangfold i negativ 
retning. De vil heller ikke påvirke forholdet til risiko- og sårbarhetsforhold. Å tilrettelegge for 
en vendehammer bedrer imidlertid trafikksikkerheten i forbindelse med 
renovasjonshåndtering. Dette gjelder både for eksisterende og planlagt bebyggelse langs 
f_Kv4. 
 
Det er vurdert at endringene av planforslaget ikke er av en slik art at det er behov for et nytt 
offentlig ettersyn. 
 
1.4 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 

Planområdet er avsatt til boligformål og grønnstruktur i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll, 
vedtatt 10.03.2015 samt i kommunedelplan for Råholt vedtatt 06.10.1997. 
 
I reguleringsplan for Granhaugåsen vedtatt 30.08.1999 er hoveddelen av området (gbnr. 
128/85, 77 og deler av 76) regulert til frittliggende småhusbebyggelse og tilhørende felles 
lekearealer/grønnstruktur. Det er satt krav om «bebyggelsesplan» før utbygging av 
planområdet, som tilsvarer dagens «detaljregulering». Reguleringsplanen må betraktes som en 
områderegulering, og med endringen av arealformål fra frittliggende til konsentrert, avvikes 
det noe fra denne planen. Samtidig er grøntforbindelsen FS5 og FS6 videreført. Eiendommen 
gbnr. 128/76 er uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplan og kommunedelplan. 
 
Planforslaget er av forslagsstiller vurdert opp mot en del overordnede retningslinjer og føringer 
som RPR-ATP (Rikspolitiske retningslinjer areal og transport) og Rikspolitiske retningslinjer for 
barn- og unge. Forslagsstiller vurderer at planforslaget er i tråd med nevnte. 
 
Det er av kommunen og av forslagsstiller kommet til at tiltak iht. planen ikke vurderes å få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er dermed ikke behov for å behandle planen 
etter forskrift for konsekvensutredning. Imidlertid er aktuelle temaer vurdert av forslagsstiller i 
vedlagte planbeskrivelse. 
 
1.5 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget tilrettelegger for utbygging av gbnr. 128/76, 77, 85,123 og 217. Oversikt over 
alle reguleringsformål fremgår av plankart og bestemmelser med utdypende forklaring i 
planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget innebærer 56 boenheter. Det foreslås en maksimal utnyttelse på %BYA=35% for 
hvert felt i planområdet. Bebyggelsen er tenkt utformet som ulike boligtyper innenfor 
arealformålet konsentrert småhusbebyggelse: to-etasjers kjedehus, rekkehus og 
flermannsboliger. 
 
Byggehøyder er bestemt ut i fra takform. For bebyggelse med pulttak eller flatt tak er høyeste 
tillatte gesims 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng, unntatt for B1 og B2 hvor det er 9,5 
m. For saltak er høyeste tillatte mønehøyde 9 m over gjennomsnittlig planert terreng, og 
gesimshøyde ikke høyere enn 7 m over gjennomsnittlig terreng.  
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I gjeldende regulering er det vist adkomst fra øst via vegen Granhauglia, og dette videreføres i 
planforslaget. Det er i planforslaget tilrettelagt for breddeutvidelse av dagens opparbeidede 
veg, og foreslått regulert grøfteareal langs vegen. Granhauglia deler seg i to armer, en sørlig 
og en nordlig. Den nordlige armen utgjør hovedadkomst til planområdet, og langs denne skal 
det opparbeides fortau som strekker seg forbi de to større, regulerte parkeringsarealene, frem 
til grøntforbindelsen som består av f_turdrag 1-3. 
 
For feltene BK1- BK3 er det lagt til rette for en kapasitet på opptil 1,5 p-plasser pr boenhet. 
For B1-2 og BK4 er det lagt opp til parkering på egen grunn, med plass til høyst 2 p-plasser pr 
boenhet. 
 
Det er i planforslaget satt av areal til i alt 2,2 daa lekeplasser, hvorav en er eksisterende 
lekeplass som reguleres til en størrelse på omtrent 660 m2. Størrelsen blir noe redusert i 
forhold til dagens situasjon, for å gi areal til fortau. Denne lekeplassen suppleres av en 
lekeplass på drøye 1060 m2 i nord, og en lekeplass på litt over 500 m2 i sør. Lekeplassene 
skal opparbeides før ulike felter kan tas i bruk. Krav til innhold fremgår av bestemmelsene. 
 
Det er regulert inn areal for trafostasjon og areal for tre felles renovasjonsanlegg, der det er 
lagt opp til nedgravde avfallsbrønner. For de fem boenhetene på felt BK4 tenkes avfallsdunker 
for hver boenhet. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse hvor forhold og 
momenter i planforslaget er omtalt noe mer utfyllende. 
 
1.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Risiko og sårbarhet er vurdert i 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. Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko 
av betydning for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. 
 
1.7 Grunnforhold og overvann 

Planområdet er ikke utsatt for flomfare, og områdestabilitet for planområdet synes av 
forslagsstiller avklart. Terrenget ligger vesentlig over marin grense, med innslag av fjell i 
dagen flere steder. 
 
En forutsetting for utbygging av området er at terrenget skal jevnes ut, og få et jevnere fall fra 
sør mot nord. Fordeling av overvann vil endres som følge av de terrengendringer som følger av 
opparbeidelse av planområdet. Sannsynligvis vil mindre andel av overvannet dreneres til 
infiltrasjonsmagasinet, men heller sige nordover. Avklaring av håndteringen av overvann mot 
nord er tenkt gjort som en del av utarbeidelsen av rammeplanen for VA-anlegg på 
planområdet. Det er fra kommunalteknikk anbefalt å etablere fordrøynings- og 
infiltrasjonsmagasiner med kassettløsning med mulighet for rengjøring, av hensyn til 
driftssikkerhet over tid. Samtidig er det i reguleringsbestemmelsene åpnet for at det kan 
gjøres avbøtende tiltak innenfor egnede arealer, da særlig grøntområder eller lekearealer, 
alternativt grøfter mot veg. 
 
1.8 Støy 

Bestemmelsene sikrer at ny støyfølsom bebyggelse skal tilfredsstille Miljøverndepartementets 
forskrifter om innendørs og utendørs støy. 
 
1.9 Estetikk 

Forslagsstiller har i vedlagt planbeskrivelse gjort en kortfattet vurdering iht. Eidsvoll 
kommuneplan § 11. Det er innarbeidet bestemmelser som skal sikre at estetikkparagrafen 
ivaretas for den videre prosjekteringen av både uteområder og bebyggelse. 
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1.10 Sol- og skyggeanalyse 

Det er utarbeidet en sol-/skyggeanalyse av skissert bebyggelse og foreslått nytt terreng for 
planområdet. Som en helhetsvurdering anses at den foreslåtte bebyggelsens skala og høyder 
får små konsekvenser for solforholdene på omkringliggende områder, og at de foreslåtte 
terrengendringene vil ha gunstig innvirkning på sol- og skyggeforhold vinterstid, da graden av 
helning mot nord reduseres. 
 
1.11 Illustrasjonsplan 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for planområdet. Denne viser en mulig plassering av 
bygg. Her er det innarbeidet forslag til plassering av bebyggelse, og valg av typer bebyggelse 
på de ulike feltene. Ved plassering og utforming av bebyggelsen skal det tas utgangspunkt i 
illustrasjonsplanen, men den er ikke juridisk bindene. 
 
1.12 Sjekkliste naturmangfoldloven 
 
Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet. Det vises for øvrig til 
vedlagte «Sjekkliste Naturmangfold». 
 
2.  Vurdering 
 
2.1 Overordnede planer og mål 

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. Det legges 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 til å 
utvikle attraktive byer og tettsteder. 
 
Eidsvoll kommune (Kommuneplanens arealdel 2015-2026) skal vektlegge et langsiktig, robust, 
trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i all arealplanlegging. Kommunens arealstrategi 
bygger på at utbygging og vekst i hovedsak skal skje i lokalsentrene. Målsettingen er å 
videreføre eksisterende strategi om styrking av en polysentrisk sentrumsstruktur, i form av 
knutepunktutvikling. 
 
I det pågående arbeidet med ny kommunedelplan for Råholt, videreføres og tilpasses mål fra 
gjeldende kommuneplan og føringene i Regional plan for areal og transport (2015). 
Kommunen ønsker at Råholt tettsted skal utvikles til et identifiserbart sentrumsområde. 
Boligområder skal struktureres med økende utnyttelse inn mot et sentrumsområde med høy 
utnyttelse. Det legges opp til en mer effektiv utnyttelse av ubebygde arealer i et etablert 
boligområde enn hva som er foreslått i planen som ligger til grunn for detaljreguleringen. 
Foreslått utnyttelsesgrad synes fornuftig basert på områdets karakter og avstanden til sentrum 
og togstasjonen. Planforslaget anses for å være i tråd med overordnede planer. 
 
2.2 Trafikkforhold 

Planforslaget tilrettelegger for å videreføre trafikkløsningen i gjeldende regulering basert på 
adkomst fra Tærudvegen via Gustav Granhaugs vei og Granhauglia. Planområdet ligger et 
stykke unna Råholt sentrum og Eidsvoll Verk stasjon, og med lite kollektivtilbud i umiddelbar 
nærhet, og beliggenheten tilsier at en biluavhengig hverdag er vanskelig å innfri. Samtidig er 
området relativt godt tilknyttet gang- og sykkelvegnett, noe som er med på å øke sjansene for 
at en viss del av turer fra planområdet kan foregå med sykkel og gange - da særlig turer til og 
fra skole og fritidsaktiviteter for større barn. Til Råholt ungdomsskole og Råholthallen er det 
kortere avstand til enn sentrumsområdet eller togstasjonen. 
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Det må derfor forventes at utbygging av planområdet er vurdert til å medføre noe økning av 
trafikk i området. På en annen side vil utbyggingen være med å bidra til et stadig bredere 
grunnlag for forbedring av tettstedets interne kollektivtilbud. 
 
2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder 

Generelt er tilgangen til friluftsområder for bebyggelsen vest for Trondheimsvegen god. I 
planforslaget er det lagt til rette for å sikre gjennomgang til områder i sør og i vest. Det 
vurderes at tiltaket ikke får nevneverdige konsekvenser for nærområdets verdi som 
friluftsområde. 
 
2.4 Sosial infrastruktur 

Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg på Sagmoen/Råholt. 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 høyere utnyttelse innenfor planområdet sammenlignet med nabolaget 
forøvrig. 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. 
 
Det vurderes som fornuftig å utnytte området noe høyere enn hva gjeldende reguleringsplan 
gir anledning til. Samtidig er det vurdert at de kvaliteter som både det ubebygde landskapet 
og de bebygde omgivelser representerer, ivaretas best med en viss avstand mellom 
bebyggelsen.  
 
Rekkehusbebyggelsen er plassert med lineær struktur orientert i retning sør-nord, med 
utearealer i vest og parkering i øst. Flermannsboligene er arrondert med et preg av klyngetun. 
Parkering er lagt mot øst innenfor feltene. Dette vil gi et relativt bilfritt bomiljø, med 
muligheter for å skape felles og private arealer for trivsel mellom byggene. 
 
For å sikre god bokvalitet innenfor hvert felt som skal bebygges, må estetikk og god arkitektur 
være sentrale tema i den videre prosjekteringen. Det er formulert bestemmelser som gir 
rammer for utforming av bebyggelsen. Det må i fortsettelsen også være et tydelig fokus på 
prosjektering av gode ute- og lekeområder, i tråd med krav som fremgår av 
reguleringsbestemmelsene. 
 
De foreslåtte endringene som nevnt i avsnitt 1.3.3 anses ikke å endre bokvaliteten innenfor 
feltet eller naboområdene negativt. Endring av bestemmelsene for felt B2 tilrettelegger for 
bruk av sokkeletasje, noe som også gir mulighet for to ekstra boenheter på dette feltet. Dette 
vil ikke gå på bekostning av verken utnyttelsesgrad, krav til uteoppholdsareal eller parkering. 
 
2.6 Barn og unge 

Kommuneplanens § 6 har implementert sentrale punkter fra 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. I dette forslaget er det funnet plass 
til lekeplasser med god størrelse. Disse vil også være tilgjengelige for alle. f_Lek 3 ligger til 
f_turdrag 3 og vil derfor oppleves som større enn det regulerte arealet. Lekeplassene ligger 
godt beskyttet mot trafikk, støy og gir en mulighet for større felles aktiviteter for alle beboere i 
alle aldre. Lekeplassene og uteoppholdsområdene vil få greie solforhold, jf. solskyggeanalysen. 
Det er satt krav til innhold på lekeplassene, og gjennom rekkefølgekrav er det sikret at 
lekeplassene skal være ferdig til bruk før boliger innenfor definerte felt kan tas i bruk. 



7 

 
Interne stier vil gi fremtidige beboere økte muligheter for bevegelse innenfor eller gjennom 
planområdet uten nødvendigvis å måtte ferdes langs bilveger. Parkering i er i størst mulig grad 
forsøkt samlet øst for bebyggelsen, for å skape et mest mulig bilfritt miljø vest for, og mellom 
husene. Planforslaget anses å være i samsvar med barn- og unges interesser. 
 
3.  Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding 
 
4.  Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til ”Detaljregulering for 
Granhaugåsen”, vedtas. Plankart datert 23.01.2017, revidert 14.06.2017og bestemmelser 
datert 23.01.2017, revidert 20.06.2017 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Planbestemmelser 
2 Plankart 
4 Planbeskrivelse 
5 Illustrasjonsplan 
6 Sol og skygge diagram 
7 Saksutredning førstegangsbehnadling 
7 E-post 20.06.2017 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


