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Detaljreguleringsplan for Solbakken, gbnr. 128/5, 87 m.fl.: Planforslag 
til førstegangsbehandling

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til
detaljreguleringsplan for gbnr. 128/5, 87 m.fl. – Solbakken, ut til offentlig ettersyn. 
Plankart er datert 12.07.16 og planbestemmelser er datert 16.09.16

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Planforslaget skal legge til rette for boligfortetting i området Solbakken på Råholt i form av 
både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Eier av gbnr. 128/5 og eier av gbnr. 
128/87 har inngått en avtale om en helhetlig utbygging av området som ikke tar hensyn til 
grensegangen mellom de to eiendommene som inngår i detaljplanen. Plan 1 AS fremmer
planforslaget på vegne av tiltakshavere. 

Beskrivelse av planområdet
Planområdet utgjør 15,2 da og omfatter eiendommene gbnr 128/5,87 samt gbnr 129/81. 
Området ligger på sørsiden av Tærudvegen, rett vest for vegens høyeste punkt. Terrenget har 
orientering mot vest og nordvest med høydeforhold som gir en flott utsikt. Det er lite 
bebyggelse på planområdet foruten to eksisterende bolighus på gbnr. 128/5 og gbnr. 129/81. 
Dette er henholdsvis et eldre og et nyere hus som vil bli regulert gjennom plan i form av 
frittliggende småhusbebyggelse (tomt nr. 2 og 8 i plankart). 

Avstandene til Råholt sentrum er ca. 1,1 km og til Eidsvoll Verk stasjon ca. 1,2 km.
Området er lokalisert like i nærheten av skogsarealer mellom bebyggelsen i nærområdet og 
E6. Følger man grusvegen langs E6 mot sør kan man enkelt ta seg til de store utmarks-
områdene vest for E6 via fotgjengerbru, hvor det finnes et stort nettverk av stier og 
skogsveger. 

Planprosessen
Oppstartsmøte ble avholdt 02.09.14 med Eidsvoll kommune. På møtet deltok representanter 
fra kommunen, tiltakshaverne og Plan1 AS. Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i 
Eidsvoll/Ullensaker Blad den 29.08.15. Brev 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 
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01.10.2015. Fem instanser hadde merknader til planarbeidet og disse er gjengitt i 
planbeskrivelsen samt i eget vedlegg.   

Beskrivelse av planforslag
Boligbebyggelsen vil totalt romme 27 boenheter fordelt etter frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. For den frittliggende bebyggelsen skal det avsettes åtte tomter
(nummerert 1-8 i kart) for oppføring av to etasjers enebolig med garasje. Det er muligheter 
for å anlegge underetasje med hybelbolig på de tomtene hvor terrengforholdene ligger til rette 
for det. Hybelleiligheten skal i tilfelle være sikret en ekstra parkeringsplass i tillegg til allerede 
to avsatte biloppstillingsplasser. 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 %. Boligene i feltene BK1-3 kan bindes sammen på noe forskjellig vis, men 
I feltet BK1 vil bebyggelsen oppføres etter samme prinsipp som de fem nyoppførte boligene på 
gbnr. 128/53,71, «Fagerli». Alle boenhetene i BK1-3 får to biloppstillingsplasser på egen 
grunn. Bebyggelsen vil ha velegnede og tilstrekkelige uteoppholdsarealer i tråd med 
kommuneplanens minimumskrav på 40m2. 

Alle boenheter vil være sikret sykkelparkering med tilstrekkelig kapasitet ved sine innganger.
Det avsettes en felles lekeplass (f_L) på 417 m2 på områdets mest oversiktlige sted hvor 
utsikten og solforholdene er de aller beste. 

Boligområdet vil betjenes med adkomstveg fra Tærudvegen i forlengelse av allerede regulerte
og delvis bebygd adkomstveg opparbeidet i forbindelse med reguleringsplan for «Fagerli». 
Vegstrekningen i den planen har en total reguleringsbredde på 9,0 m, men ventes bebygd med 
standard A1 etter kommunal vegnorm for denne planen (økning i vegbredden på 1,5 m) for å 
sikre trygge forhold ved glatt føre og møtende biler. Vegen må ligge relativt tungt i terrenget 
for å oppnå tilfredsstillende stigning grunnet en noe bratt terrengprofil. Det skal anlegges felles 
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avkjørsel (Kjøreveg2) mot vest fra felles kjøreveg1 som gir adkomst til tomtene nr. 2, 4 og 6. 
Tomt 3 og 7 betjenes med adkomst fra Statsrådvegen. Det anlegges vendehammer i enden av 
felles kjøreveg1, dimensjonert for lastebil/renovasjonsbil i henhold til kommunal vegnorm. For 
øvrig vises det til planbeskrivelsen for ytterlige beskrivelse av planforslaget. 

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.

Forhold til gjeldende planer
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål som «nåværende 
boligbebyggelse». Området er for det meste uregulert, med unntak av en del av gbnr. 128/87. 
Denne delen rommer en vendehammer som inngår i ”Reguleringsplan for Fagerli, 
Tærudvegen”, vedtatt 18.06.13. Videre grenser planområdet i sør-øst til ”Reguleringsplan for 
Granhaugåsen”, vedtatt 17.03.97. 

Det er for øvrig varslet oppstart av detaljregulering av gbnr. 128/76, - området som grenser til 
Solbakken i sør-øst. Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, grønt- og lekeareal. Det planlegges med 
adkomstløsning i tråd med gjeldende reguleringsplan for Granhaugåsen som området omfattes 
av. Administrasjonen ser helst at planleggingen av adkomst til gbnr. 128/76 skjer i nærmere 
sameksistens med Solbakken-planen og har derfor i samråd med plankonsulent blitt enige om 
å ta inn en bestemmelse som ivaretar dette forholdet, les mer om dette i vurderingskapittelet. 

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. 

2.  Vurdering
Overordnede planer og mål
Denne planen legger opp til boligfortetting på ubebygd boligtomt i henhold til kommuneplan,
på innsiden av den etablerte byggegrensen på Råholt. Videre skal man bemerke at kommunen 
har avsatt store uregulerte arealer i nærområdet til fremtidige boligtomter helt inntil 
byggeforbudssonen langs E6, - omtalt som «Tyskerud» i kommuneplan. I det lengre
perspektiv er utbyggingen av Solbakken et ledd i en langt større boligekspansjon og utvikling 
av dette området. Det er riktig å tenke fortetting av de gjenværende hullene innenfor dagens
rådende boligavgrensning slik som gjøres i denne plan, og det er riktig at dette skjer før 
kommunen tillater utvidelse av bebyggelsen inn mot dagens grøntarealer. 

Planen ansees som i overenstemmelse med viktige overordnede føringer slik som statlige plan-
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Sistnevnte legger nå opp til at minimum 80 % av boligveksten i 
kommunen skal finne sted sentralt i Eidsvoll (Sundet) og Eidsvoll verk/Råholt

Bokvalitet og sosial infrastruktur
Det legges opp til høy utnyttelsesgrad med et betydelig innslag av konsentrert 
småhusbebyggelse i form av kjedede eneboliger. Bolignormen for områdene Sagmoen, 
Granhaugåsen og Bekkedalshøgda er i hovedsak frittliggende småhusbebyggelse i form av 
eneboliger eller vertikaldelte tomannsboliger. Innenfor dette området er det ikke tidligere blitt 
oppført konsentrert bebyggelse i tilsvarende stor eller større avstand fra Eidsvoll Verk stasjon 
enn det det nå legges opp til. Som nevnt i avsnittet «forhold til gjeldende planer» foregår det 
imidlertid regulering av nabotomt gbnr. 128/7 med en tilsvarende konsentrert bebyggelse. 
Solbakken vil dermed i fremtiden utgjøre en sammenhengende del av en langt mer fortettet 
boligområde. 
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Administrasjonen vurderer planområdet som sentrumsnært da det er relativt korte
gangavstander til både offentlige funksjoner (skole/barnehage), sentrumsformål og til Eidsvoll 
Verk stasjon. Administrasjonen mener derfor det er riktig at det legges til rette for en høyere 
områdeutnyttelse med en overvekt av konsentrert bebyggelse som bryter med områdets 
tradisjonelle eneboligtomter.

Utbygging av området vil ikke tilsidesette vesentlige miljøhensyn da området i seg selv innehar 
lav eller ingen verdi i forhold til biologisk mangfold, kulturminner og landbruk. Ei er det heller 
eksponert for vegtrafikk- og flystøy av betydning. Planområdet har tilgang på store frilufts-
arealer på både vestsiden og østsiden av E6. 

Trafikkforhold, forholdet til adkomst 
Administrasjonen er opptatt av å legge til 
rette for boliger, veger og grøntarealer 
samtidig som man søker å begrense
tilfanget av biltrafikk i boligområder som 
ligger potensielt utsatt til med henblikk på 
fremtidig utvikling. I den forbindelse er det 
riktig at fremtidig bebyggelse på gbnr. 
128/76-område B6, arealet på vestsiden for 
FS6-felles grøntareal i plan for 
Granhaugåsen (se kart under), får sin
biladkomst forlenget videre fra 
vendehammer i Solbakken reguleringsplan. 
Dette fremfor at all fremtidig bilkjøring inn 
på område B6 skjer via Gustav Granhaugs
veg lokalisert nede i høyre hjørne i kart. 
Kjøreveg 1 vil ikke bli åpen for 
gjennomkjøring og vil kun betjene området 
vest for FS6-felles grøntareal, som estimeres 
til å kunne romme omtrent 16 fremtidige 
boliger. Følgende bestemmelse (§ 8.2) tas 
derfor inn i plan for Solbakken: «Det legges 
til rette for at Kjøreveg 1 skal betjene 
framtidig bebyggelse på del av eiendom gbnr 128/76 som ligger vest for FS6-felles grøntareal i 
plan for Gramhaugåsen, vedtatt 22.11.2001.»

3. Alternativer
Det er ikke vurdert andre alternativer.

4. Konklusjon
Planforslaget legger opp til fortetting av eksisterende boligområde på Råholt. Området er 
sentrumsnært og innenfor rekkevidden av eksisterende offentlige funksjoner og et større 
friluftsområde. Området vil få en blandet utnyttelsesgrad som følge av at det reguleres både 
for eneboliger og rekkehus (mindre eneboliger i kjede). Med bakgrunn i det ovenstående 
anbefaler rådmannen at forslag til detaljreguleringsplan for Solbakken, gbnr. 128/5, 87 m.fl. 
legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Beskrivelse
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
5 Registeringsrapport, Fylkeskommunen
6 Referat oppstartsmøte
7 Kunngjøring, annonse
8 Merknader
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Vedlegg som ligger i saksmappen

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


