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1. BAKGRUNN 

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avdeling Gardermoen på vegne av grunneierne, 
Wenche og Rune Nilsson og Dag Rotevatn. 

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen 

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.   
 

Reguleringsplanen vil bli fremmet som en privat detaljreguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 
12-11. 
 

1.3 Eiersituasjon og samarbeid 
Gnr. 128 bnr. 5 eies av Wenche og Rune Nilsson. Eiendommen utgjør 11,771 da og er bebygd med 
et lite, men opprinnelig bolighus samt et mindre uthus. Gnr. 128 bnr. 87 eies av Dag Rotevatn og 

danner en forlengelse av hans nylig utbygde prosjekt «Fagerli» med 5 eneboliger i kjede. Denne 
eiendommen utgjør 1,986 da. Grunneierne har inngått et samarbeid basert på en avtale som 
reflekterer arealer og gjennomførte infrastrukturinvesteringer. Avtalen innebærer at det for 

utbyggingen ikke skal tas hensyn til beliggenheten av grensa mellom disse to eiendommene. 
Boligeiendommen gnr. 129 bnr. 81, som også inngår i planen, tilhører fam. Nilsson. 
 

 
2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Forhold til gjeldende arealplaner 

I gjeldende ”Eidsvoll kommuneplan 2013 - 2024» vedtatt 24.03.2015 er planområdet avsatt til 
boligformål som «bestående bebyggelse».  

Området er for det meste uregulert, med unntak av en del av gnr. 128 bnr. 87. Denne delen rommer 
en vendehammer som inngår i ”Reguleringsplan for Fagerli, Tærudvegen”, vedtatt 18.06.2013. 
Videre grenser planområdet til ”Reguleringsplan for Granhaugåsen”, vedtatt 17.03.1997. 

2.2 Konsekvensutredning 

Reguleringen er i samsvar med overordnet plan, dvs. kommuneplanen. Virkningene av planen er 

vurdert i forhold til kriteriene i KU-forskriften. Tiltakene som følger av planen vil ikke få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. De er heller ikke i en slik størrelsesorden at de utløser krav om 
konsekvensutredning i henhold til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift. 

 
 
3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

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.  

 
Nedenfor er det lagt inn kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet og avgrensing. 
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Den røde ringen markerer planområdets beliggenhet på Råholt

Ka rtutsnitt som viser planområdet

3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kvaliteter og verneverdig bebyggelse

Det er lite bebyggelse innenfor plano mrådet . På g nr . 128 bnr. 5 står det et eldre bolighus og et lite
uthus. Bolighuset er det opprinnelige på eiendommen og det er registrert som bolig. Over tid kan det
vente s erstattet av nytt bolighus . Ellers er g nr . 129 bnr. 81 bebygd med relativt ny enebolig med
garasjer . De t er ikke planer om tiltak på de nne sistnevnte eiendommen, bortsett fra eventuell e
tilpassinger til vendehammer som ny adkomst .

3.3 Veg - og trafikkforhold

Planområdet forbindes med Tærudvegen via regulert/delvis opparbeidet veg gjennom « Fagerli » .
Tærudvegen er kommunal og har fortau på nordsiden som går over i gang - og sykkelveg. Denne
fører helt ned til Eidsvoll Verk stasjon og Råholt sentrum. Fartsgrensa på Tærudvegen forbi

Tærudvegen

Råholt
sentrum

Idrettshall

Ungdomsskole

Svømmehall
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planområdet er 50 km/t, mens den er 40 km/t over høydedraget i øst. Det foreligger ikke 
trafikkmålinger for trafikkbelastningen på Tærudvegen.  

3.4 Kommunal infrastruktur og høyspentkabler 

Det ligger kommunalt vann- og avløpssystem (for både spillvann og overvann) i nærheten. Fra 

Eidsvoll kommunes side er det likevel signalisert at overvann må tas hånd om innenfor planområdet. 
Det finnes en nettstasjon ved Tærudvegen rett nordenfor reguleringsområdet. «Fagerli» er knyttet til 
denne. Så langt tyder det på at denne nettstasjonen kan oppgraderes til å kunne betjene hele 

Solbakken-utbyggingen.    

3.5 Offentlige og private servicefunksjoner 

Råholt sentrum ligger vel 1 km fra planområdet. Det er fortau/gang- og sykkelveger til Eidsvoll Verk 
barneskole ca. 2 km unna, og til Råholt U-skole med idrettshall og svømmehall. Dit er det ca. 0,8 km 
og til Eidsvoll Verk stasjon ca. 1,2 km når gang- og sykkelvegen følges. Det er flere barnehager i 

distriktet og et godt utbygd offentlig og privat tjenestetilbud i Råholt sentrum. 

3.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

De nærmeste åpne uteområdene er skogarealene mellom bebyggelsen i nærområdet og E6. Dit 
leder det fortau, gang- og sykkelveger, lokale veger videre og etablerte stier inn i skogarealene. Det 
er dessuten bygd fotgjengerbru over E6 til de store utmarksområdene vest for E6. Andelva og dens 

randsone ca. 1 km unna er et naturområde som kan benyttes til bade- og båtliv med god «vann-
forbindelse» til Hurdalsjøen. 

3.7 Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima 

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 en flott utsikt, jfr. bildet på forsiden. Det er ikke opplyst å råde 
spesielle klimatiske forhold på stedet, men høydeforholdene gjør deler av planområdet noe utsatt for 

vind.  

3.8 Grunnforhold 

Grunnforholdene er gode med sparsomme løsmasser over fjell som stedvis ligger i dagen. Ved 
arkeologenes undersøkelser og bruk av jordbor ble det flere steder påvist kun et tynt torvlag over 
berg. Hovedbergarten er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt – m.a.o. blant de eruptive 

bergartene som representerer det hardeste grunnfjellet.  

3.9 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Planområdet er ikke utsatt for vegtrafikkstøy av betydning, og ligger utenfor beregnet flystøysone 
rundt Gardermoen. Det er ikke kjente luft- eller grunnforurensninger innenfor området.  

3.10 Biologisk mangfold/vilt 

Planområdet ligger omkranset av bestående bebyggelse. Det er ikke registrert truede eller  

sårbare arter, eller viltforekomster innenfor grensene. 

3.11 Kulturminner 

Det er foretatt arkeologiske registreringer innenfor planområdet og avgitt rapport fra Akershus 
fylkeskommune, jfr. vedlagte rapport av 09.02.2016. Det er ikke gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner eller nyere tids kulturminner.  

3.12 Landbruksinteresser 

Planområdet er ikke klassifisert som dyrket eller dyrkbar mark, og er dessuten avsatt til boligformål i 
kommuneplanen.  
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4. PLANPROSESSEN  

4.1 Oppstart av planarbeid 

Oppstartsmøte ble avholdt 02.09.2014 med Eidsvoll kommune. På møtet deltok representanter fra 
kommunen, tiltakshaverne og Plan1 AS. Det ble gitt visse føringer og opplysninger for det videre 

planarbeidet og lagt rammer for selve kunngjøringen.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll/Ullensaker Blad den 29.08.2015. Brev 

datert 28.08.2015 ble sendt direkte til berørte offentlige myndigheter, naboer, gjenboere iht. liste 
mottatt fra kommunen. Varsel om oppstart ble også kunngjort på kommunens og forslagsstillers 
hjemmesider. Frist for å komme med innspill var 01.10.2015.  

 
Følgende fem merknader kom inn ved varslingen av oppstart:  
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 04.09.2015 
2. Akershus Fylkeskommune, brev av 10.09.2015 

3. Statens Vegvesen, brev av 10.09.2015 
4. Hafslund AS, e-post av 22.09.2015.  
5. Ruter AS, e-post av 28.09.2015. 

4.2 Oppsummering av innkomne merknader med sammendrag og våre kommentarer 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 04.09.2015: 
FOA registrerer planområdets størrelse og lokalisering 900 meter vest for Råholt ungdomsskole. 
Videre at det aktuelle området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. FOAs rolle i 

planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor instansens fagområder og se til at 
nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. 
 

FOA har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor sine 
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har FOA ingen konkrete merknader. 
 
Kommentar: 
Fylkesmannens formidlede føringer anses ivaretatt. 
 
2. Akershus Fylkeskommune, brev av 10.09.2015: 

AFK registrerer at formålet med planen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle 
som regional planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. 

Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
Automatisk fredete kulturminner 

På det tidspunktet AFK avga sin merknad var området ikke befart og uttalelsen bygde på 
arkivmateriale. Det gjengis likevel et sammendrag av dette punktet nedenfor: 
Funn i nærområdet og topografiske forhold tilsier at det er potensial for funn av både utmarks-

kulturminner, gravminner og andre fornminner uten synlig markering i planområdet.  
 
Fylkesrådmannen krever derfor at det gjennomføres arkeologisk registrering i de deler av plan-

området som tidligere ikke er regulert. All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til fornminner bør 
gjøres tidligst mulig i planprosessen. 
Det er ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 

 
Kommentar: 
AFK’s arkeologer har foretatt sine undersøkelser uten å gjøre funn, jfr. rapport av 09.02.16 som 
følger vedlagt. 
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Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er under arbeid (nå vedtatt). Planarbeidet har 
som mål å bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem. Planprogrammet, som ble 

vedtatt juni 2012, fastsetter at hovedutfordringen knyttet til areal- og transportplanlegging er å 
redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster og 
øke andel reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. 

 
Kommentar: 
Planen innebærer en fortetting og rasjonell arealbruk av så vidt sentrale arealer. Avstandene til gode 
kollektivtilbud og sentrumsfunksjoner egner seg for utstrakt sykkelbruk og gange. 
 
Sykkelparkering 

Fylkesrådmannen anbefaler at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. 
 
Kommentar: 
Det er lagt inn krav om sykkelparkering i bestemmelsene og planen med den forutsatte bebyggelsen 
sikrer god plass for dette.  
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst. 

 
Kommentar: 
Det foreligger ingen merknader fra vegvesenet.  
 
Barn og unges interesser 
Eidsvoll kommuneplan stiller i § 6 krav til leke-, ute- og oppholdsplasser. Fylkesrådmannen forventer 
at disse følges opp i det videre planarbeidet. Fylkesrådmannen anbefaler at det i regulerings-

bestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode 
solforhold og siktlinjer fra boligområdene. 

Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før 
utbyggingen er ferdigstilt. Videre bør bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i 
planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep. 

Det er viktig at slike områder avmerkes på plankart og at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav 
om sikringstiltak i anleggsfasen. 
 

Universell utforming 
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell 

utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som 
omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Kommunen bes å vurdere om det i planen skal stilles 
krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. 

 
Kommentar: 
Planen og bestemmelsene ivaretar kommuneplanens krav. Rekkefølgebestemmelsene har et punkt 
nettopp om opparbeidelse av leke- og fellesarealer før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. 
Fellesarealer tilrettelegges i tråd med de påpekte intensjonene og hensynet til universell utforming er 
sikret. Fra kommunens side er det ikke påpekt behov for en definert andel boliger med 
livsløpsstandard. 
 
3. Statens Vegvesen, brev av 10.09.2015 

Statens Vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Solbakken, gbnr 
128/5, 87 m.fl. 
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4. Hafslund AS, e-post av 22.09.2015 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for arealer til ny nettstasjon. Nettselskapet ber 
om at utbygger tar hensyn til dette i planarbeidet. En nettstasjon må plasseres minimum tre meter 

fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Størrelsen på nettstasjonen kan være opptil 10 m2. For 
frittliggende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare 
overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet 

til bygget. Av hensyn til magnetfelt og støy fra nettstasjon anbefaler nettselskapet at det minimum 
er 10 meter mellom nettstasjon og bebyggelse.  
Arealer som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 

anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1500, jfr. vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 
 

Kommentar: 
Det er registrert at det kan bli behov for ny nettstasjon. Fra Hafslunds side er det imidlertid antydet 
direkte overfor tiltakshaver at nåværende nettstasjon (kiosk 00037) kan bygges ut til å dekke i 
størrelsesorden den utbyggingen som ligger i planen.   
 
5. Ruter AS, e-post av 28.09.2015 

Det er et omforent mål at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta transportveksten. Dette til tross for 
at det forventes en kraftig befolkningsvekst i Oslo og Akershus. For å nå målet om at 
persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange er det av stor betydning at nye 

boliger plasseres slik at de aller fleste reiser kan foregå med gange og sykkel eller skje kollektivt. For 
å få ønsket reisemiddelfordeling mener Ruter at begrensning i parkeringsdekning er et egnet 
virkemiddel i denne planen. Bebyggelsen og det interne veinettet i planområdet må planlegges på en 

slik måte at det etableres en snarveier gjennom planområdet for gang- og sykkeltrafikk til 
Tærudvegen og Eidsvoll Verk stasjon. 
Vi vil anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og at sykkel-
parkeringsplassene bør ha minst samme kvalitet som parkeringsplasser for bil, fortrinnsvis under tak 

nær inngangspartiene. 
 
Kommentar: 
Som nevnt i kommentarene til AFK’s merknad er Ruters anførsler ivaretatt.  
 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG ILLUSTRASJONER  

5.1 Reguleringsformål  

Planområdet omfatter totalt: 15,2 da.  
Av dette utgjør formålene i planen: 
BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL § 12-5 NR.1 

 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, felt BF (1111) 
 Boligebebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse, feltene BK1-3 (1112)  

 Renovasjonsanlegg, f_Ren 1 og 2 (1550) 
 Lekeplass, f_L (1610) 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK  INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5 NR.2 
 Kjøreveg, f_Kjøreveg1 og 2 (2011) 

 Annen veggrunn-tekniske anlegg, grøft m.v. (2018) 
 Parkeringsplasser, f_P (2082). 

 
5.2 Arealregnskap og reguleringsplan                                                                                                                                       
 

Formål Areal Bruk 

Boliger-frittliggende småhusbebyggelse , BF 7.036 m2 8 tomter 
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Boliger-konsentrert småhusbebyggelse, BK1-3 5.449 m2 Eneboliger i kjede eller rekkehus 

Renovasjonsanlegg, f_Ren 1 og 2  147 m2 Nedgravde containere 

Lekeplass, f_L  417 m2 Felles lekeplass for hele området 

Kjøreveg, f_Kjøreveg1  1.144 m2 Adkomstveg, privat, standard A1 

Kjøreveg, f_Kjøreveg2 196 m2 Adkomstveg, privat, standard FA1 

Annen veggrunn  597 m2 Grøfter og areal for snøopplag langs  
F_Kjøreveg1 og 2 

Parkeringsplasser, f_P (2082) 184 m2 Felles parkering for hele området 

         
Tabellen over viser fordelingen på de enkelte formål                                                                                                                                               

 

Reguleringsplanen med utførelse, formål og tittelfelt datert 12.07.2016 og revidert 12.01.2017 

5.3 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelsen vil samlet romme 27 enheter med mulighet for enkelte hybelløsninger i noen 

underetasjer. Det er avsatt 8 tomter for frittliggende småhus/eneboliger hvorav 2 er bebygd. 
Utnyttelsesgraden er satt til maks. %-BYA = 35 %. Disse tomtene er i planen nummerert 1-8. De 
forutsettes å ha en garasje eventuelt en åpen bilplass samt en i tillegg for besøk.  

Den konsentrerte småhusbebyggelsen oppføres som eneboliger i kjede med i alt 19 enheter, benevnt 
som feltene BK1-3. De får 2 hovedetasjer hver på ca. 60-80 m2 med tilhørende utearealer og 
terrasser. De kjedede eneboligene/rekkehus-enhetene i feltene BK1-3 kan bindes sammen på noe 

forskjellig vis og forutsettes seksjonert eller delt med egne gnr. og bnr. I feltet BK1 oppføres 
bebyggelsen i prinsippet over samme lest som de 5 nyoppførte boligene på gnr. 128 bnr. 53 og 71, 
«Fagerli». Alle enhetene i BK1-3 kan få plass til 2 biler på egen grunn, med mindre det legges 

restriksjoner på antall p-plasser. Det finnes også en felles reserve i f_P med 4 plasser. 
Utnyttelsesgraden er beregnet til å ligge under %-BYA=45 % og settes derfor til maks. %-BYA=45 
%.  
Kommuneplanens krav til uteoppholdsarealer på egen tomt for konsentrert småhusbebyggelse er 

min. 40 m2 pr. boenhet. De private utearealene vil variere noe i størrelse, men alle enhetene er 
sikret arealer der de velegnede delene er godt over kommuneplanens krav. All bebyggelse får 
mulighet for svært fine terrasser/balkonger og hvis ønskelig uteoppholdsarealer også på tak.  
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Det avsettes en felles lekeplass f_L på 417 m2 på områdets mest oversiktlige sted – på toppen der 
utsikten og solforholdene er de aller beste. I sum anses utearealenes særlig gode orientering å 
kunne forsvare den relativt høye U-graden. 

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Adkomstvegen f_Kjøreveg1 danner «stammen» i planen og betjener hele området med adkomst så 
nær som de 2 tomtene nr. 3 og 7. Disse sistnevnte betjenes av Statsrådvegen. f_Kjøreveg1 er 
regulert som privat adkomstveg med standard som A1 i den kommunale vegnormen. Den har 

dermed i utgangspunktet en regulert bredde på 8,0 m hvor kjørefeltet er 4,0 m pluss 2x0,5 m 
skuldre og 1,5 m grøft/snøopplag på hver side. Størstedelen av vegen er imidlertid så vidt bratt (ca. 
1:11 eller 9%) at normens generelle profil må utvides. Fra ca. pel 30 til ca. pel 130 økes derfor 

kjørebanen med 1,5 m. Dette sikrer trygge forhold ved glatt føre og møting. I enden av f_Kjøreveg1 
ved pel 170 anlegges en vendehammer slik den er angitt i normen (s. 60) dimensjonert for 
lastebil/renovasjonsbil. Fra f_Kjøreveg1 går ved ca. pel 130 en felles avkjørsel f_Kjøreveg2 mot vest 
som gir adkomst til tomtene nr. 2, 4 og 6. Den har standard som FA1 i vegnormen. 

 
f_Kjøreveg1 er en forlengelse av regulert og delvis bygd veg (V2) i planen for «Fagerli». 
Vegstrekningen i den planen har en total reguleringsbredde på 9,0 m, men ventes bygd med 

standard A1. Det må skje en tilpassing i forhold til «Fagerli»-planen, men dette ventes ikke å by på 
noe problem. Det vil imidlertid bli nødvendig å løfte vegen noe i overgangen ved grensa mellom gnr. 
128 bnr. 53 og gnr. 128 bnr. 78. Fra ca. pel 30 og enda mer fra ca. pel 60, må f_Kjøreveg1 ligge 

relativt tungt i terrenget for å oppnå tilfredsstillende stigning. Det antas å være vesentlig løsmasser 
på denne strekningen, slik at et hensiktsmessig terrengprofil inn mot vegen kan etableres. Sistnevnte 
er viktig av hensyn til adkomstforholdene til hver enkelt boligenhet. 

 

   
 
I figurene over er det til venstre vist tverrsnitt av f_Kjøreveg1 (på strekningen der den er en utvidet A1) og 
lengdeprofil for f_Kjøreveg1 i hele lengden – til høyre en planskisse for f_Kjøreveg1 med kjeding. 

 
Som nevnt foran får de to tomtene nr. 3 og 7 sin adkomst fra Statsrådvegen. I planen er avkjørslene 

i prinsippet vist med pil. Situasjonen i dag er at 2 av boligene i reguleringsområdet, henholdsvis den 
opprinnelige boligen på gnr. 128 bnr. 5 og den bestående boligen på gnr. 129 bnr. 81, har sine 
adkomster fra Statsrådvegen. Ved at disse nå legges til den nye f_Kjøreveg1, gis anledning til å la 

Statsrådvegen betjene de 2 tomtene nr. 3 og 7 slik at balansen/belastningen holdes uendret.  
   
5.4 Illustrasjoner 

Nedenfor er det vist eksempler på den konsentrerte bebyggelsen som er aktuell i feltene BK1-3 og 
en skisse med samlet konsentrert utbygging.  
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Illustrasjonene over er hentet fra prospektet for «Fagerli» på gnr. 128 bnr. 53 og 71 og danner utgangspunkt 
for bebyggelsen i felt BK1. 

 

 

 
 
 

Bildet over viser bebyggelsen som tenkes i felt BK3   Prinsippskisse som illustrerer den konsentrerte                       
småhusbebyggelsen i feltene BK1-3 samt de 
øvrige tilhørende anleggene 

 

6. KONSEKVENSER  

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

Av orienteringen foran og materialet ellers, ses at utforming og innhold er en oppfølging av 
overordnede planer og gjeldende retningslinjer. Eidsvoll kommune har vært positiv til en relativ høy 

utnyttelse i prinsippet som foreslått og forslaget er fullt ut samsvarende med kommuneplanens 
boligformål.  
 

En fortetting som denne er i tråd med alle føringer fra sentralt hold, ikke minst i betraktning av 
planområdets beliggenhet nær sterkt utbygd infrastruktur og omfattende servicetilbud. 
Nedenfor er det derfor bare listet opp hvilke temaer som planforslaget bl.a. er vurdert opp mot og 

funnet i orden: 
6.1.1 Kommuneplan for Eidsvoll, gjeldende reguleringsplaner og kommunale føringer 



 
 

2589 Planbeskrivelse   

 
11 

6.1.2 Konsekvensutredningsforskriften 
6.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) 
6.1.4   Fylkesmannens forventningsbrev (2015) 
6.1.5   Regional plan for areal og transport i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (des. 2015) 
6.1.6 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge interesser i planleggingen (RPR-BU) 
6.1.7   Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) 
6.1.8 Universell utforming og folkehelse. 

6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kvaliteter og verneverdig bebyggelse 

I forhold til de nærmeste omgivelsene vil området fortone seg noe høyere utnyttet all den stund det 
er eneboliger på romslige tomter som omgir det. De nylig bygde sammenkjedede eneboligene på 

«Fagerli» har ført an når det gjelder fortetting i nær-området. Bare 250 m unna ligger det også 
svært tett anlagte rekkehus. Det er naturlig nok en fortetting i gang rundt om, beliggenheten tatt i 
betraktning. At prosjektet gir god bokvalitet innad og ikke virker fremmedartet utad, vil få sterkt 
fokus ved den videre prosjekteringen. Eneboliger i kjede eller rekkehus kan ved god planlegging falle 

godt på plass i det varierende og vestvendte landskapet. De rene eneboligtomtene vil for sin del 
sogne til nåværende og nært beliggende eneboligbebyggelse. Det er ellers ikke noen verneverdige 
bygg eller anlegg i nærheten som krever særlige hensyn. 

6.3 Veg- og trafikkforhold, trafikksikkerhet 

Med planområdets 25 (27 minus 2) boligenheter vil trafikken øke noe på Tærudvegen, anslagsvis 
opp mot 200 kjt. i ÅDT mot Råholt. Dette er beskjedne tall, tatt i betraktning at det er begrenset 
trafikk på vegen uansett. I tillegg kommer at det er fartsbegrensning på 50 km/t forbi planområdet, 

40 km/t rett sør for det, fortau langs vegen og humper i vegbanen. Det skal dermed fortsatt være 
gode trafikksikkerhetsmessige forhold langs Tærudvegen. 
 

f_Kjøreveg1 innenfor reguleringsområdet og vegen i «Fagerli»-planen blir dimensjonert som A1 iht. 
vegnormen. De skal etter denne kunne være adkomst til 50 boligenheter i blindveg. Krysset med 
Tærudvegen blir oversiktlig ved at terrenget senkes i kryssområdet. Det blir dermed også bedre 
siktforhold for avkjørselen rett østenfor. Som nevnt betinger den betydelige stigningen opp mot 

toppen i søndre del at vegen utvides med 1,5 m. Dette er lagt inn i reguleringsplanen. I tillegg 
kommer at avkjørslene og høydeforholdene knyttet til hver enkelt boligenhet i detalj må tilpasses 
vegens profil.    

6.4 Kommunal infrastruktur 

Som anført under pkt. 3.4 er det tilgang til teknisk infrastruktur som vann og avløp (spillvann), el-
forsyning m.v. i umiddelbar nærhet. Det er ikke framkommet opplysninger om mangel på kapasitet, 
heller ikke hva gjelder brannvann. Fra kommunens side er det krevd at overvannshåndteringen skjer 

innenfor planområdet. I oppstartmøtet har Eidsvoll kommune bedt om at det utarbeides en VA-plan 
som inkluderer brannvannsforsyning. Detaljeringen av vann- og avløpsløsninger, overvannsanlegget 
og brannvannløsningen blir utarbeidet i forbindelse med første byggesøknad, og må godkjennes av 

kommunen før tiltak kan iverksettes. 
 
Hafslund har tatt forbehold om at det kan bli behov for en ny nettstasjon. Selskapet har definert 

hvilke krav som settes til et aktuelt areal, men det er foreløpig ikke angitt noe sikkert om hvor mye 
som kan bygges før behovet utløses. Det er derimot antydet fra Hafslunds side ved direkte 
henvendelse at nærliggende nettstasjon trolig kan oppgraderes til å ta den utbyggingen som planen 
rommer. Så langt er det derfor ikke satt av noe areal til ny nettstasjon innen planområdet.  

6.5 Offentlig og privat servicefunksjoner 

Med utbyggingen vil noen flere familier sogne til Råholt sentrum. Bruken av dagens tilbud og 
infrastruktur øker og gir denne forbedret driftsgrunnlag. Det er ikke meldt om begrensninger i skole- 
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og barnehagekapasitet og situasjonen på det offentlige tjenestetilbudet er allsidig og god, jfr. pkt. 
3.5.  

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Reguleringsområdet har i dag ikke spor av lek eller uteliv. Utbyggingen fortrenger derfor ingen fra 

slik bruk. De framtidige beboerne kan, alt etter hva de vil oppleve, benytte skogarealene mot sør 
eller de rikholdige fritidstilbudene i Råholt-området som er beskrevet i pkt. 3.6.   

6.7 Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima 

Terrenget med vegetasjon, solforhold osv. er beskrevet i pkt. 3.7. Den foreslåtte bebyggelsen er 
orientert med sikte på å nyte de kvalitetene som ligger i gode solforhold og flott utsikt. Kun en 

enebolig på gnr. 128 bnr. 54 får redusert sin utsikt noe mot vest som følge av den nye bebyggelsen. 
Huset der ligger imidlertid en del høyere enn dagens terreng i planområdet og dette skal i tillegg 
senkes 1-2 m. Selv om de nye husene får 2 etasjer, vil utsikten likevel bli god over disse mot vest. 

Utvikling må dessuten kunne forventes å gi nye nabohus som gir visse begrensninger i nåværende 
utsiktsforhold. Utbyggingen verken påvirker eller påvirkes i særlig grad av lokalklima.   

6.8 Grunnforhold, flom 

Grunnforholdene er som beskrevet i pkt 3.8 meget gode og gir muligheter for solid fundamentering, 
trygge tekniske anlegg osv. Det kan likevel bli behov for enkelte undersøkelser av grunnens 

mottaksevne for vann når overvannshåndteringen skal prosjekteres. Denne er forutsatt å skje uten 
at omgivelsene påvirkes negativt. Fare for flom i en eller annen form er helt uaktuelt.   

6.9 Miljøbelastninger området er eksponert for, trafikkstøy fra Tærudvegen og flystøy 

Trafikkstøy fra Tærudvegen: 

Det finnes ikke trafikktall for Tærudvegen langs planområdet. Det antas at den ikke overstiger 1.000 
kjt. ÅDT. Benyttes sjablonmetodens tabell 47, andel tunge kjøretøyer 5 % og fartsgrense 50 km/t, 
strekker rød sone seg bare 6 m fra senterlinje veg, mens gul sone går 20 m inn fra Tærudvegens 

senterlinje. Med 500 kjt. ÅDT er tallene de samme. Med eksempelvis ÅDT på inntil 2.000 kjt. ligger 
rød sone fortsatt i samme avstand, men gul sone havner 45 m fra Tærudvegens senterlinje. 
Nærmeste bolig i planområdet kommer ca. 60 m fra senterlinja. Den felles lekeplassen f_L ligger 
hele 150 m fra Tærudvegen. Trafikkstøy fra Tærudvegen er dermed ikke noe problem. 

Flystøy: 
Iht. gjeldende kommuneplan for Eidsvoll ligger planområdet som foran nevnt utenfor støysone I (nå 
gul sone). Det kan tilføyes at det befinner seg nøyaktig midt mellom forlengelsene av rullebanene på 

Gardermoen, og at det er ca. 1.000 m i horisontalplanet til begge banenes flytraséer. Overflyging er 
dermed ikke aktuelt.  
 

Radonfaren er satt til «moderat til lav» for det alt vesentlige av planområdet. En liten del i vest 
(tomtene 3, 4 og 6) er ansett som «usikkert»). Det er uansett ikke aktuelt å etablere bebyggelse for 
permanent opphold uten å sikre denne mot radonfare.  

6.10 Biologisk mangfold/vilt 

Det er som nevnt under pkt. 3.10 ikke fare for negative konsekvenser av utbyggingen slik sett. 

6.11 Kulturminner 

Arkeologiske undersøkelser er foretatt og det foreligger ikke kulturminner som skal hensyntas.  

6.12 Landbruksinteresser 

Temaet er uaktuelt, jfr. pkt. 3.12. 
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6.13 Risiko og sårbarhet – ROS-analyse 

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven, skal det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, 
som kan være av interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om 

arealbruken fattes. Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt 
fremheve om endringer som planen medfører at arealet endrer risiko for mennesker, miljø og 
materielle verdier, ev. for andre objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”  

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. 
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