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Plan023726600 - Detaljregulering av gbnr. 128/5, 87 m.fl. - Solbakken 
- andregangsbehandling

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 128/5, 
87 m.fl. – Solbakken. Plankart og bestemmelser er datert 12.01.16. 

SAKSUTREDNING

1 Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle eiendommene gnr. 128 bnr. 5 og bnr. 87 til 
boligformål. Hensikten er å gjøre dette til et attraktivt og framtidsrettet boligområde i tråd 
med gjeldende kommuneplan. Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avdeling 
Gardermoen på vegne av grunneierne, Wenche og Rune Nilsson og Dag Rotevatn.

1.2 Beskrivelse av planområdet

Planområdet utgjør 15,2 da og omfatter eiendommene gnr. 128 bnr. 5 og bnr. 87 samt gnr. 
129 bnr. 81. Området ligger på sørsiden av Tærudvegen, rett vest for vegens høyeste punkt. 
Avstandene til Råholt sentrum er ca. 1,1 km og til Eidsvoll Verk stasjon ca. 1,2 km. Terrenget 
har vært bevokst med lauv- og grantrær, men ble for en tid tilbake ryddet etter stormen
Dagmar i 2012 og i forbindelse med den forestående utbyggingen. Det har orientering mot 
vest og nordvest med høydeforhold som gir utsikt.

1.3 Planprosessen: offentlig ettersyn

Siden behandling i HNPM den 12.10.16 har planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn i 
perioden 17.10.16-28.11.16. Dette ble annonsert på kommunens hjemmesider hvor alle 
sakens dokumenter har ligget elektronisk tilgjengelig, - dette ble annonsert i Eidsvoll
Ullensaker blad 18.10.16. Et eksemplar av plandokumentene har også ligget tilgjengelig på 
innbyggertorget under høringsperioden. Kommunen har mottatt 5 innspill på planforslaget, 4 
fra offentlige instanser samt 1 privat.
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Dato, avsender Innhold Administrasjonens
kommentar

14.10.16 – Statens 
vegvesen

Statens vegvesen har ingen merknader til 
forslaget til detaljreguleringsplan for 
Solbakken.

Tas til orientering. 

23.11.16 –
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus

Basert på oversendt informasjon har 
fylkesmannen ingen merknader til 
planforslaget. For øvrig vises det til 
kommunens ansvar som planmyndighet, jf.
Fylkesmannens forventningsbrev til 
kommunene av 16.mars 2016. 

Tas til etterretning. 

24.11.16 – Dorthe Holdhus (hjemmelshaver 129/46)

1. Ønsker at eksisterende snarveg mellom Tærudvegen og Statsrådvegen som går helt i ytterkanten av 
planområdet opprettholdes og hensyntas i reguleringsplanen, da denne er av stor verdi for de som bor i 
området. Har en datter som skal begynne på Råholt ungdomsskole til høsten og som vil ha stor nytte av 
en slik sti. 
2. Stiller seg uforstående til hun ikke på et tidligere tidspunkt har blitt informert om utbyggingsplanene. 
3. Etterlyser informasjon i plandokumentene om konsekvenser for naboer vedrørende anleggsperioden. 
Ønsker å vite tidsestimat på byggeperioden og sikkerhetstiltak som gjøres i forbindelse med sprenging 
av berg. 
4. Anser det som betenkelig at Statsrådvegen skal belastes ytterlige med trafikk uten at det blir gjort 
tiltak for å utbedre vegen.  

Administrasjonens kommentar

1. Konseptet for reguleringsplanen er så grundig gjennomarbeidet og så vidt sterkt utnyttet, at stien 
vanskelig lar seg opprettholde. En sti åpen for allmenn ferdsel kan ikke ligge så tett på den planlagte 
bebyggelsen uten at denne må reduseres med en, trolig to leiligheter. Beboerne langs Statsrådvegen 
har i dag mulighet til, og vil i fremtiden fortsatt ha mulighet til, å benytte ruten Statsrådvegen t.o.m. 
krapp sving – videre langs turdrag i retning Gustav Granhaugs veg – retning Tærudvegen og Råholt 
ungdomsskole. Dette er noen meter lenger, men ikke mange. 
2. Det er vanskelig å se at varslingen av planoppstart ikke skal ha nådd frem. Iht. adresseliste (se 
vedlegg) ble eiere av Statsrådvegen 4,6 og 8 varslet ved brev datert 27.8.2015. 
3. Alle sikkerhetsmessige hensyn vil håndheves. Naboer vil bli varslet forut for anleggsstart, -som av 
åpenbare grunner ikke er berammet og fastsatt på nåværende tidspunkt. Til informasjon vil BF3 utgjøre
den eneste tomten som er aktuell for sprengning.  
4. Det legges ikke opp til noen trafikkøkning i Statsrådvegen. Se kapittel 5.3 i planbeskrivelse, - siste 
avsnitt. 

28.11.16 – Hafslund Nett Hafslund Nett ber om at utbygger tar kontakt 
i god tid før utbygging, for å klarlegge 
hvordan ny bebyggelse skal forsynes med 
strøm.

Tas til orientering og 
videreformidles. 

28.11.16 – Akershus 
fylkeskommune

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 
10.09.15 til varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid for området og 
oversendelse av arkeologisk registrerings-
rapport og har ingen ytterligere merknader til
planforslaget.

Tas til etterretning. 

  

1.4 Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget innebærer 27 boenheter fordelt etter frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse. Det avsattes plass til kjøreveg i totalt 9,5 m bredde (vegklasse A1), 
renovasjonsanlegg, vendehammer for renovasjonsbil, felles parkeringsplass samt felles 
lekeplass på totalt 4, 17 daa. Alle boenheter får to biloppstillingsplasser på egen grunn samt 
tilstrekkelige uteoppholdsarealer i tråd med kommuneplanens minimumskrav på 40 m2. 

For den frittliggende bebyggelsen skal det avsettes åtte tomter (nummerert 1-8 i kart) for 
oppføring av to etasjers enebolig med garasje. Det settes en utnyttelsesgrad på BYA=35 % for 
disse boligene. For den konsentrerte bebyggelsen skal det avsettes tre tomter (BK1-3) for 
oppføring av totalt 19 eneboliger i kjede med tilhørende utearealer og terrasse. 
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt BYA=45 %. 
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1.4.1 ROS-analyse

ROS-analysen viser at det totalt er liten sannsynlighet og små konsekvenser for uønskede 
hendelser ved gjennomføring av planen. Trafikkulykker i tilknytning til av-/påkjørsler, myke 
trafikanter og anleggsgjennomføring er de forhold som antas kan medføre risiko. For disse 
hendelsene vurderes sannsynligheten til å være liten og konsekvensen til å være alvorlig. Lav 
fartsgrense, bred kjøreveg og en forskriftsmessig anleggsgjennomføring vurderes som egnede 
tiltak for å motvirke hendelser av denne art. Hovedkonklusjonen er at planen ikke vil medføre 
uakseptabel risiko for mennesker, miljø og materielle verdier.

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold

 Planområdet ligger omkranset av bestående bebyggelse. Det er ikke registrert truede 
eller sårbare arter, eller viltforekomster innenfor grensene.

 Arkeologiske undersøkelser er utført og det foreligger ikke funn av kulturminner som 
skal hensyntas. 

 Det er ikke landbruksinteresser knyttet til planområdet. 

1.4.3 Støyrapport

Området har ikke blitt utredet for støy da planområdet i seg selv ikke er utsatt for 
vegtrafikkstøy av betydning, og ligger utenfor beregnet flystøysone for Gardermoen. 

1.4.4 Geoteknisk rapport

Grunnforholdene er gode med sparsomme løsmasser over fjell som stedvis ligger i dagen. Ved 
arkeologenes undersøkelser og ved bruk av jordbor ble det på flere steder påvist kun et tynt 
torvlag over berget. Hovedbergarten er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt – blant de 
eruptive bergartene som representerer det hardeste grunnfjellet.
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1.4.5 Estetikkvurdering

I områdene for konsentrert småhusbebyggelse vil bebyggelsen oppføres som enten kjedede 
eneboliger eller rekkehus. Boligene vil bindes sammen på noe forskjellig vis men forutsettes 
oppført etter samme prinsippet som de 5 nyoppførte boligene på gbnr. 128/53 etter 
reguleringsplan for «Fagerli» for å sikre et helhetlig preg på bebyggelsen og området. Den 
foreslåtte bebyggelsen er orientert med sikte på å nyte de kvalitetene som ligger i gode 
solforhold og flott utsikt. Lekeplassen er plassert på områdets mest oversiktlige sted – på 
toppen der utsikten og solforholdene er de aller beste. 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer

1.5.1 Planstatus i Eidsvoll kommune

I gjeldende kommuneplan er planområdet definert som et nåværende boligområde. En liten 
del av planområdet, gbnr. 128/87, er regulert til vendehammer i den tilgrensede regulerings-
planen for «Fagerli», vedtatt 18.06.13. I henhold til reguleringsbestemmelsene for denne 
planen tillates vendehammeren forskjøvet/fjernet fra planområdet dersom adkomstvegen 
forlenges inn på eiendommen gbnr. 128/5, hvilket den i foreliggende planforslag blir. Ny 
vendehammer planlegges helt i enden av den forlengede adkomstvegen f_kjøreveg1.   

1.5.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Gjennom retningslinjene skal det oppnås samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder. 
Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og fortetting rundt knutepunkter for å 
redusere transportbehovet som bør løses ved kollektiv/sykkel/gange. I henhold til retnings-
linjene heter det seg at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Planforslaget er i tråd med disse føringer.

1.5.3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Gjennom regional plan legges det opp til at 80 % av boligveksten skal skje innenfor regionalt 
prioriterte tettsteder (arealstrategi A2). Reguleringsplanen ansees som i overenstemmelse 
med dette- da området ligger relativt sentrumsnært i Råholt samtidig som det legges opp til en 
fornuftig høy utnyttelsesgrad. I henhold til arealstrategi A3 er det riktig at vekst og 
utbyggingshensyn går foran vern i områder innenfor byggesone, noe dette planforslaget utgjør
et klart bidrag til. 

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 retningslinjer og planer fra regionale og 
nasjonale myndigheter. Planen legger opp til boligfortetting innenfor dagens byggesone. I det 
lange perspektiv er utbyggingen av Solbakken et ledd i en langt større og mer merkbar
utvikling av Sagmoen og omegn jf. kommuneplanens arealdel. Det er riktig at de gjenværende 
hullene innenfor dagens byggesone «fylles inn» slik som det gjøres i denne plan, og det er
riktig at dette skjer før bebyggelse tillates utvidet på utsiden av byggesonen. 

2.2 Trafikkforhold

Adkomstvegen f_kjøreveg1 danner «stammen» i planen. Det bemerkes fra administrasjonen at 
vegen ventes bygd med økt vegbredde tilsvarende 1.5 m over en 100 m. strekning
(tilsvarende 2/3-deler av f_Kjøreveg1). Dette er et viktig og nødvendig trafikksikkerhetstiltak 
for en veg som denne som anlegges i et område med en betydelig bratt terrengprofil. Med en 
utvidet reguleringsbredde på totalt 9,5 m som i vegnormen tilsvarer en utvidet vegklasse 
«A1», ligger vegen bare så vidt over generell maksstigning på 8 % (planforslaget innebærer 9 
% stigning). Dette er et mindre avvik som kan godtas om vi tar i betraktning at f_kjøreveg1 vil 
være en relativt kort blindveg med adkomstfunksjon for et begrenset antall boenheter hvor 
trafikken også blir begrenset.



5

Den fastsatte utnyttelsesgrad for BK1-3 er ikke til hinder for opparbeidelse av egne snuplasser
/manøvreringsareal på de enkelte tomtene. Etter administrasjonens skjønn er dette noe som 
må tilstrebes ved planlegging/prosjektering av forestående rekke-/kjedehusbebyggelse. 

2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder

Ny boligbebyggelse vil nyte godt av de større friluftsområdene som er å finne i umiddelbar 
nærhet. Fra planområdet er man innenfor kort avstand til Lysaker hoppbakke og videre til 
flotte skogsområder mot Dal og Bergermoen på henholdsvis østsiden og vestsiden av E6. Disse 
er forbundet med en nylig anlagt gangbru som kom til i forbindelse med E6-utvidelsen for 
noen år siden. Områdene er i dag svært populære rekreasjonsmål for folk bosatt i sørbygda. 

2.4 Sosial infrastruktur

Administrasjonen anser planområdet som sentrumsnært da det er relativt korte gangavstander
til offentlige funksjoner, sentrumsformål og til Eidsvoll Verk stasjon. Administrasjonen mener 
derfor det er riktig at det legges til rette for en høyere utnyttelse med overvekt av konsentrert 
bebyggelse som bryter med områdets tradisjonelle eneboligtomter. Råholt ungdomsskole 
ligger innenfor kort gangavstand (1 km.). 

2.5 Bokvalitet

Den planlagte bebyggelsen vil nyte godt av de rådende sol- og utsiktsforholdene i området, 
dette som en konsekvens av bebyggelsens naturlige orientering mot vest. Areal for uteopphold
og lekeplass avsettes i en slik størrelsesorden som gjør det mulig å skape et godt bomiljø
innenfor planområdet. Selv om bolignormen for områdene Sagmoen, Granhaugåsen og 
Bekkedal hovedsakelig utgjøres av eneboliger eller vertikaldelte tomannsboliger, foregår det 
imidlertid boligfortetting på alle disse områdene i dag med en gradvis overgang til mer 
konsentrert småhusbebyggelse. Det foreligger også planer om fortetting av nabotomten gbnr. 
128/7 med tilsvarende konsentrert bebyggelse. Tettere bomiljøer med korte avstander til 
viktige funksjoner/kollektivknutepunkt vil bli et viktig utbyggingsprisnipp i utformingen av 
Råholt tettsted de nærmeste årene. 

3 Alternativer

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere utredninger/bearbeidelse
C. Planforslaget avvises

4 Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for 
gbnr. 128/5, 87 m.fl. – Solbakken.» vedtas.

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Saksfremlegg, førstegangsbehandling
5 Registreringsrapport, Akershus fylkeskommune
6 ROS-analyse
7 Høringsinnspill
9 Brev - nabovarsling reguleringsplan
9 Naboliste
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Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til


