
 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Eidsvoll kommune 
Rådhusgata 1 
2080 EIDSVOLL 
 
 
 

Dato: 09.03.2018 
Saksref: 201800828-3 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake 
Telefon:    
Mobil: +47 91655127 
E-post: Gudrun.Cathrine.Laake@banenor.no 

 
 
   

 

Eidsvoll kommune - Uttalelse ved offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan planID 
023727600 Ladderudsletta 

Vi viser til brev datert 24. og 25. januar 2018. 

Planområdet ligger ca 3 km fra Eidsvoll verk stasjon. Bane NOR har ingen merknader til planen. 

  

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien  
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 
senioringeniør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 
 



 

 

 
 

FYLKESADMINISTRASJONEN 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

Eidsvoll kommune 
Rådhusgt 1 
2080 EIDSVOLL 
 
Att. Julie Helene Waaler Bjørkhaug 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret A. Mortensen 28.02.2018 2016/4351-6/13707/2018 EMNE L12  
Telefon 
22055622 

Deres dato 
24.01.2018 

Deres referanse 
2015/3745/JWB 

 
Eidsvoll kommune - Detaljregulering- Gbnr 96/620 - Ladderudsletta - Uttalelse til offentlig 
ettersyn av planforslag 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 24. januar 2018 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på 23,2 dekar og er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde for 
kombinert bebyggelse og anlegg. Formålet med planen er å legge til rette for 102 boenheter i form 
av kjedete eneboliger/rekkehus og leilighetsbygg i inntil 3 etasjer. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 20. april 2016 til 
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader til planforslaget: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Detaljregulering for Ladderudsletta legger til rette for etablering av drøyt 100 boenheter i et 
område beliggende ca. 2,5 kilometer fra Eidsvoll verk stasjon. Eidsvoll kommune er i prosess med 
å revidere kommunedelplan for Råholt. Ett av hovedmålene med revisjonen har vært å definere et 
tydeligere tettstedssentrum. Som fylkeskommunen påpekte i sin uttalelse til offentlig ettersyn av 
kommunedelplanen, vil det være avgjørende for å lykkes i dette at veksten i all hovedsak skjer i 
Råholt sentrum og i gangavstand til Eidsvoll verk stasjon. En slik utvikling vil også bidra til å nå 
målene i regional plan for areal og transport. Fylkesrådmannen forventer at kommunen i sitt videre 
planarbeid prioriterer utvikling av de sentrumsnære områdene. 
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
  
Øvrige regionale interesser 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Margaret Andrea Mortensen     Pia Skipper Løken 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Statens vegvesen, Region øst  
Ruter As 

 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Ladderudsletta - 
gbnr 96/620 - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 24.01.2018. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Det aktuelle planområdet ligger i et område som Fylkesmannen fremmet innsigelse til i sin 
uttalelse til kommunedelplan for Råholt datert 16.11.2017. Innsigelsen er begrunnet med 
hensynet til jordvern og føringene i regional plan for areal- og transport. Fylkesmannen viser i 
innsigelsen til at arealet omfatter over 20 dekar fulldyrka jord, og at det er avsatt så store områder 
til bolig- og sentrumsformål på Råholt at det ikke er behov for å bygge ut dette arealet nå. 
Innsigelsen til kommunedelplanen er ikke avklart, og vi fremmer derfor innsigelse til 
reguleringsforslaget som nå er framlagt.  
 
 
Med hilsen 
 
 
  
Anne-Marie Vikla Morten Ingvaldsen 
fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 EIDSVOLL 

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 2015/3745
Deres dato: 24.01.2018
Vår ref.: 2018/2433-5 FM-M
Saksbehandler: Ingeborg Austreng
Direktetelefon: 22 00 36 45

Dato: 12.03.2018

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/


 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
 
 



Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2018-01-24 

Vår dato 

2018-03-05 

Deres referanse 

2015/3745/JWB 

  

Vår referanse 

58654 

 

 

Eidsvoll kommune 

Kommunal forvaltning  

Postboks 90 

2081 Eidsvoll 

Vår saksbehandler 

ECFJE 

 

 

 

 Kopi til 

      

 

 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING AV 
LADDERUDSLETTA 

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for detaljregulering av Ladderudsletta i 
Eidsvoll kommune.  Høringsfristen er 19. mars 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
Nettselskapet bemerker at verken ny eller eksisterende nettstasjon er inntegnet på plankartet. HN viser til opplysninger 
gitt ved uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet «Arealer som skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i 
planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 
1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften».  
 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily Coch Fjeldstad 
Avd. Rettigheter  



 

 

 

 

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Eidsvoll kommune 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

   

 

 

 

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/41975-8 2015/3745/JWB 16.03.2018 

     

      

Innsigelse og merknader til forslag til detaljreguleringsplan for Ladderudsletta 

Vi viser til brev datert 25.01.2018 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
Ladderudsletta. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger. 
 
Statens vegvesens uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan  
 
Innsigelse til planforslaget 
 
1. Byggegrense langs fv. 501  

Statens vegvesen fremmer som statlig sektormyndighet innsigelse til forslaget om  
å regulere byggegrensen langs fv. 501 (Trondheimsvegen) som vist på reguleringsplanen 
fordi denne byggegrensen vil være til hinder for å kunne utføre tiltak langs fv. 501.  
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende er det viktig å regulere en bygge-
grense som sikrer mulighet til å kunne utføre tiltak langs fylkesvegen som kan gi et bedre 
tilbud for gående og syklende enn dagens tilbud. Forslaget til regulering av byggegrense 
er i strid «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging», 
som bl.a. sier at planlegging av arealbruk skal fremme god trafikksikkerhet. 
 
Byggegrensen må reguleres i en avstand på minst 20 m fra midtlinjen til fv. 501. 
Formålet med byggegrensen er bl.a. å sikre mulighet til å kunne bygge om dagens gang- 
og sykkelveg til sykkelveg med fortau. Byggegrensen skal også sikre areal til å kunne 
bygge om krysset mellom fv. 501, Martin Johansens veg og Fjellet fra x-kryss til 
rundkjøring. På forslaget til reguleringsplan er byggegrensen vist 12 m fra midtlinjen  
til fv. 501, i samme avstand som regulert støyskjerm. 
 
Statens vegvesen kan ikke akseptere at det reguleres renovasjonsareal/avfallsbrønner, 
garasjer, parkeringsplasser, intern veg eller andre faste anlegg på området mellom 
byggegrensen og fv. 501. Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres støyskjerm med 
plassering som vist på forslaget til reguleringsplan fordi det er mulig å flytte på 
støyskjermen dersom det i fremtiden skal bygges tiltak langs fv. 501.  
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Merknader til planforslaget  
 

2. Beregninger av trafikkstøy ved boliger må foreligge før reguleringsplanen vedtas 
Planbeskrivelsen, avsnitt 5.5. Støyforhold, viser at reguleringsplanen legger til rette for 
bygging av boliger i gul støysone etter at det er bygget støyskjerm langs fv. 501. 
Gul sone er en sone der utendørs støynivå er Lden 55 dB eller høyere. 
Det fremgår ikke av støykartet i planbeskrivelsen i hvilken høyde trafikkstøyen er  
beregnet i.  
 
Statens vegvesen forventer at kommunen som støymyndighet ikke vedtar forslaget til 
reguleringsplan før kommunen har mottatt støyberegninger som dokumenterer at det 
med bygging av støyskjerm er mulig å oppnå støynivå Lden 55 dB eller lavere støynivå 
utenfor alle vinduer til soverom og stuer, og på private uteplasser/balkonger.  
Det må beregnes trafikkstøy utenfor vinduer til soverom og stuer og balkonger i alle 
etasjer. Vi viser her til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
avsnitt 3.2.1 Etablering av ny bebyggelse i støysonene, som sier at støyfaglig utredning/ 
støyberegninger skal foreligge samtidig med planforslaget i plansaker. Videre viser vi til 
veilederen til retningslinje T-1442/2016, avsnitt 3.1 Støy som tema i reguleringsplaner, som 
bl.a. sier at støy må utredes tidlig i planprosessen. 
 

3. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming 
For å forebygge støyplager og sikre at beboerne ikke blir utsatt for trafikkstøy over 
grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016 må ordlyden i reguleringsbestemmelse 2.4 
endres til følgende ordlyd: «Kommunen må ha mottatt dokumentasjon på at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå utenfor alle vinduer til soverom og stuer, og på 
balkonger/uteplasser er Lden 55 dB eller laver før kommunen kan gi brukstillatelse/ 
ferdigattest for boliger.» 
 
 

 
 
Vegavdeling Akershus 
Med hilsen 
 
 
Nils Audun Karbø 
Avdelingsdirektør Inga-Elisabeth Gjerdalen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 



                                                                                                                          

       

 Telenor Norge AS 
Fornebu, Bærum 

Kontoradresse: 
Snarøyveien 30 
1360 Fornebu 

Postadresse: 
P.O. Box 800 
1331 Fornebu 

Telefon: 
810 77 000 
Telefaks: 
23 16 60 10 

Bankgiro: 
7058 06 66947 

Hovedkontor: 
Snarøyveien 30 
1360 Fornebu 
Organisasjonsnummer: 
NO 976 967 631 MVA 

   
Vår dato Vår referanse 

12.02.2018   
  
Deres dato Deres referanse 

24.01.2018 2015/3745/JWB  
 
Vår saksbehandler 

Arne Sandland 

Eidsvoll Kommune  
Attn: Julie Helena Waaler Bjørkhaug 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

 

 
 
 
Offentlig ettersyn av forslag til Detaljreguleringsplan planID 023727600 Ladderudsletta, 
Gbnr. 96/620. 
 
Telenor har noen kabeltraseer i området, som må hensyn tas ved videre planlegging 
Vedlagt kart med våre kabeltraseer. 
 
Nå arbeid skal igangsettes må saken meldes inn til Telenor via vår portal www.telenor.no/kabelnett. 
Videre gjør vi oppmerksom på at kabelpåvisning må bestilles og utføres før arbeid igangsettes. 
 
  
Brevet er kun sendt elektronisk 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arne Sandland 
Overingeniør 
Rådgiver Nettomlegginger  
Fixed Network Rollout, Technology  
Telenor Norge AS 
+47 913 37 438 
Kongensgt 20A 
3717 Skien 
 
  

http://www.telenor.no/kabelnett
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Vedlegg: Kartskisse med Telenors kabeltraseer. 
 
 
 



 

 
Eidsvoll kommune 
Kommunalteknikk 

 
 
Ref.: 
Dato.: 
Saksbehandler: 

 
 
2015/3745/EA 
06.02.2018 
Erling Amdahl 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:  66107162 Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

Etatens/avdelingens e-post: 
 

Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

Julie Helene Waaler Bjørkhaug  

 
 
 
 
 

NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 

Detaljregulering Ladderudsletta, offentlig ettersyn. 
Kommentar fra KOT 

 
Vedlagt VA-rammeplan er i prinsippet akseptabel, men det må påregnes enkelte endringer 
og oppdateringer før innsending iht. bestemmelsene pkt. 2.5. Bl.a. må hovedvannledningen 
legges om fram til nærmeste kum på nordsiden av Hynnevegen.  
Krav til min. avstand mellom bygg/konstruksjon og nærmeste ledning er 4m, og ikke 3m 
som angitt i rammeplanen. Jfr. gjeldende VA-norm. 
 
I pkt. 5.2 er fortauet betegnet som FO1. Dette skal vel være SF1? 
 
Utover dette har KOT ingen innvendinger til planforslag eller bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling Amdahl 
fagleder plan og prosjekt 

 
 
 
 
Kopi til: 
Alexander Vatnehagen    



 

 
Eidsvoll kommune 
Landbruk og Geodata 

 
 
Ref.: 
Dato.: 
Saksbehandler: 

 
 
2015/3745/DEO 
06.02.2018 
Dag Erland Opsahl 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:  66107093 Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

Etatens/avdelingens e-post: 
 

Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

Julie Helene Waaler Bjørkhaug  

 
 
 
 
 

NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 

Merknader til Planid 023727600 - Detaljreguleringsplan for 
gbnr. 96/620 m.fl. - Ladderudsletta 

Jeg har følgende merknader til planforslaget: 
 
1. Til saksutredningen/planbeskrivelsen: 
 

 Ved KOSTRA-rapportering av omdisponering av dyrka og dyrkbar mark etterspørres 
omdisponert areal fordelt på reguleringsformål. Planen inneholder som vanlig ingen 
oversikt over dette, hvilket medfører mye ekstraarbeid ved rapporteringen. Det bør 
for ettertiden settes som krav at planer som medfører omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark, inneholder en oversikt over omdisponert areal fordelt på 
reguleringsformål. Hvis mulig bør en slik oversikt utarbeides også for denne planen.  
 

 Til punkt 5.10 Vann og avløp. 
Her står det: «Overvann håndteres på eiendommen». En slik formulering bør ikke 
brukes i en planbeskrivelse, da det i praksis ikke mulig. Spesielt gjelder dette når det 
er tele i bakken og ved store nedbørsmengder og – aller verst – ved en kombinasjon 
av disse. Vann renner som kjent nedover, og vil før eller seinere havne i lukket avløp 
eller åpen bekk nedstrøms planområdet. Ved utbygging øker andelen tette flater 
dramatisk hvilket medfører at avrenningshastigheten også ved telefrie forhold øker 
tilsvarende dramatisk. Dette kan medføre lokal flomfare inne i det regulerte området 
og flom- og erosjonsfare på eiendommer nedstrøms planområdet. En legger merke til 
at kommunen ved kommunalteknikk har forledet planlegger til å komme med denne 
formuleringen, noe som bør tas opp til intern diskusjon. 
 

 
2. Til reguleringsbestemmelsene: 
 

 Til pkt. 3.2 Masseforvaltningsplan for matjord. 
Det bør nevnes at masseforvaltningsplanen skal foreligge ved søknad om tillatelse til 
tiltak, på lik linje med utomhusplanen. 
 

 Til pkt. 5.3 Tekniske anlegg 
Det vises til merknad under pkt. 1 over. Å satse på at 
«overflatevann/takvann/drensvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet 
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om lokal overvannshåndtering» er lite forutseende og en smule naivt. Inntrykket 
rettes opp noe ved at det slås fast at «flomveger skal sikres og vises i 
detaljprosjekteringen av VA og overvannsanlegg». Men da er det viktig at det settes 
følgende krav, for eksempel formulert slik: «Foreslått løsning for overvannbehandling 
skal sikre at avrenning ut av reguleringsområdet kan foregå uten skade på 
omgivelsene ved minimum en 200-årsflom.»  
 
Det er flere eksempler på, både på Råholt og andre steder i kommunen, at utbygging 
har ført til vannrelaterte problemer på eiendommer nedstrøms byggeområdet. Jeg 
kan også minne om at NVE har fremmet innsigelse mot kommunedelplanforslaget for 
Råholt nettopp fordi planen ikke har gode nok bestemmelser om flomfaresoner og 
soner for erosjons- og rasfare. Dette er et problemområde som det må sette mye 
større fokus på i framtida for å møte de antatt økte utfordringene med økt 
nedbørintensitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag Erland Opsahl 
rådgiver jordbruk 

 
 
 
 



Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 08.02.2018 10:20:28
Til: Alexander Vatnehagen; Arne Muller
Kopi: Julie Bjørkhaug
Tittel: SV: Reguleringskart

Hei. Dette gjelder uttalelse til reg.plan som er lagt ut til offentlig ettersyn, sak 15/3745. Jeg har svart på denne med
dok. 39 i saken.
Dersom deres kommentarer har betydning for, eller medfører endringer i plankart eller bestemmelser er det fint
om dere kan ta dette direkte. Svarfristen er 19/2.  
 
Med vennlig hilsen 
Erling Amdahl 
Fagleder prosjektavdelingen
Kommunalteknikk 

Tlf: 66 10 71 55  /  406 25 515
erling.amdahl@eidsvoll.kommune.no
 
 
Fra: Alexander Vatnehagen 
Sendt: 8. februar 2018 10:04
Til: Erling Amdahl; Arne Muller
Emne: SV: Reguleringskart
 
Hei,
 

‐          For renovasjon må det beregnes 140 liter for fraksjonene restavfall, plast og papir. Det må avsettes
tilstrekkelig areal tilpasset totalt kapasitetsbehov for området.

‐          Renovasjonskjøretøy kan ikke stå i kjøreveg eller på fortau ved tømming av avfall. Areal for
renovasjonskjøretøy må tilrettelegges.

 
Alexander
 
Fra: Erling Amdahl 
Sendt: 5. februar 2018 14:10
Til: Alexander Vatnehagen; Arne Muller
Emne: Reguleringskart
 
Sak,15/3745

Jeg har fått reg.plan for Ladderudsletta til uttalelse. Har dere noen innvendinger til renovasjonsløsningen? Evt. noe
annet?

532768: Reguleringskart.PDF



Fra: Eirik Killingdalen[eirikkil@gmail.com] Dato: 24.01.2018 21:46:59 Til: Eidsvoll Post Tittel: Offentlig ettersyn av
forslag til Detaljreguleringsplan planID 023727600 Ladderudsletta, Gbnr. 96/620

Hei. 

 

 

Jeg heter Eirik Killingdalen å bor i Ladderud.

 

I dag mottok jeg brev via digipost om «Offentlig ettersyn av forslag til Detaljreguleringsplan planID 023727600
Ladderudsletta, Gbnr. 96/620». 

Jeg finner ikke dokumentet det er henvist til via deres elektroniske link.

 

 

I den forbindelse lurer jeg på følgende:

 

-       Fylkesmannen stanset i 2017 forsøk på utbygging av Ladderudsletta. Er utbygging en realitet nå?

-       I klartekst, hva er bestemt her?

-       Skal det bygges i 3 etasjer? Det vil i såfall fjerne all utsikt og blokkere kveldssolen. På grunn av den lille utsikten
som er i dag oppleves det svært urimelig om denne skulle blitt redusert.

-       Har kommunen tatt hensyn til at det er svært vanskelig å kjøre inn på hovedvegen ut fra Ladderud? Det er svært
dårlig sikt på grunn av autovernet ut fra Ladderudutkjøringen, som er plassert på et lavere punkt enn autovernet.
Vegen er i dag tungt traffikkert. Det er enkelte dager vanskelig å komme ut på vei og mange trafikkfarlige situasjoner
forekommer. Det er ikke daglig, men heller ikke uvanlig med knuste lykter i krysset. Hvordan planlegger kommunen å
håndtere denne trafikkfarlige situasjonen hvis det kommer over 100 nye boliger?

-       På grunn av allerede mye trafikk og vedovner er det spesielt i kalde perioder ett grå/blått luftlokk i området.
Hvordan planlegger kommunen å ivareta innbyggernes helse ved en økt fortetning? I såfall, vil tiltakene medføre
belastninger, for eksempel økonomisk, for oss som i dag bor i området?  

-    Jeg ønsker å få tilsendt alle sakens dokumenter med en folkelig forklaring på beslutningene som er fattet. Samt
navn på saksbehandlere, beslutningstakere og involverte entreprenører, utbygger og andre interessenter. 

Med vellig hilsen
Eirik Killingdalen
Innbygger





Fra: EVEN HAUGERUD[even.haugerud@gmail.com] Dato: 11.03.2018 13:36:57 Til: Eidsvoll Post Tittel: PanID:
023727600 Detaljregulering for gbnr. 96/620
I følge kommuneplanen har utbyggingsområdet et brutto areal på 27,2 dekar. I saksframlegget  er dette betegnet
som en ubebygd åkerlapp.
I denne delen av landet betyr en lapp en ubetydelig verdiløs del av en større enhet. Et sammenhengende dyrkingsareal
på ca 26 dekar med god bonitet, er i norsk sammenheng en verdifull resurs å ta vare på.
En har full forståelse for Fylkesmannens innsigelse til denne saken både når det gjelder jordvern og beliggenhet i
forhold til senterdannelse og trafikknutepunkter.

Det omsøkte utbyggingsområdet gbnr. 96/620 er beliggende mellom Dal og Råholt. Avstanden er så stor at
mesteparten av bevegelsene til disse knutepunktene vil foregå med bil, bare i mindre grad med buss.
Allerede i dag er trafikkbelastningen på Trondheimsvegen på et nivå som på enkelte tider av døgnet og på enkelte
dager skaper kaotiske trafikale forhold.
Det er ikke en ubetydelig gjennomgangstrafikk på Råholt, og på grunn av "forretningsgatas" lengde blir det mye intern
forflytting i løpet av en dag.
Parkeringsplasser begynner også å bli mangelvare.
Den foreslåtte utbygging av gbnr. 96/620 vil bidra til å forsterke dagens situasjon.
Har ikke sett noen offisielle tall, men vil anta at minst 80% av de som besøker "handlegata" på Råholt ankommer med
bil.

Det er positivt at akebakke og ball-løkke inngår i planen, men da må arealet som blir avsatt til formålet være av
tilstrekkelig størrelse. På vinterstid brukes bakken allerede i dag, og den praktiske bruk er helt fram til eksisterende
gangveg langs Trondheimsvegen.
Dette er et tilbud som har vært etterspurt, og kommunen kjører nå også opp skiløype på området. 2 til 3 barnehager
legger sine vinteraktiviteter til stedet.

Gbnr 96/620 skal betjenes av en sammenhengende veg med tilslutning til Nord-Ladderudvegen i begge ender med T-
kryss.
Kryssutformingen bør skje vinkelrett og ikke slik som tegnet. Vegnormalen bør følges.
Garasjer og biloppstillingsplasser er plassert langs Trondheimsvegen. Dette betyr at alle motoriserte bevegelser vil skje
gjennom hele boligfeltet til alle døgnets tider. Hvis det ikke skal innføres enveiskjøring må hovedvegen få en
reguleringsbredde på 10 meter, da trafikken vil gå i begge retninger.

For å begrense trafikkstøyen for de fremtidige beboere på feltet skal det bygges en støyskjerm kombinert av garasje
og støyvegg. Dette vil medføre at de som beveger seg på gangvegen langs Trondheimsvegen vil - på grunn av den
reflekterende støyen fra skjermen - få en langt høyere støybelastning enn i dag. Det samme vil også gjelde for de som
bor på motsatt side av Trondheimsvegen, og bokvaliteten der vil bli redusert.
Avbøtende tiltak er ikke foreslått.

Det foreligger også plan for et nytt boligfelt i forlengelsen av Nord-Ladderudvegen. Dette er presentert som
konsentrert boligbebyggelse i terrasseutførelse, med rundt 100 boenheter. Av kjente planer vil det da bli rundt 200
nye boenheter som får sin adkomst fra Nord-Ladderudvegen og videre til Hynnevegen og Trondheimsvegen.
Avstanden til sentrumsdannelse og trafikknutepunkt er tidligere kommentert.

Konklusjonen blir at dette er en lite gjennomtenkt plan. Det virker som om det å sende inn en plan har vært
avgjørende uten tanke for helheten.
Forholdet til lokalisering, landskap, eksisterende bebyggelse og kommunikasjon er også drøftet i brev av 03.07.2014
til kommunen.
Det anbefales å avvise planen.

HVH



Even Haugerud
Martin Johansens veg 1
2070 Råholt.
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I forbindelse med høring av planforslag over Ladderudsletta Gbnr. 96/620 foreslås det herved å avvise denne med

bakgrunn i følgende:

1. Fylkesmannen har allerede sagt nei til utbygging av omtalte område. Dette er en meget sterk føring som bør

overholdes. På hvilket grunnlag mener man seg hevet over slike føringer?

2. Utbygging ødelegger matjord for all fremtid. Dette er matjord som naturen har brukt tusenvis av år på lage, og

som man nå vil ødelegge i løpet av et par år. Man tør minne om at det å kunne dyrke mat er grunnlaget for all

sivilisasjon og bosetting. Norge har 3% dyrkbar mark, hvorav 1% egner seg til matkorn. Man bør i aller høyeste

grad ta vare på det lille vi har igjen. Dette kan være spesielt aktuelt i en eventuell beredskapssituasjon. Regjeringen

legger opp til at man ikke bør bygge den mer enn 4000 dekar i året. Da bør Eidsvoll kommune, som har mye mark

av spesielt god kvalitet være særs aktpågivende i så henseende.

Planforslaget er svært mangelfullt i sin behandling av dette.

Her kan man minne om:

Brev av 21. feb 2006 til alle kommuner: “Vern om jorda og kulturlandskapet - kommunenes ansvar innenfor

nasjonale mål”

Stortinget nasjonale vernestrategi

NOU 2004:28 “Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold”

Jordvernloven: LOV-1995-05-12-23 Kap IV, § 9: “Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til

jordbruksproduksjon i framtida.”

3. Biltrafikksituasjonen gjennom Råholt vil bli enda dårligere. Prosjektet ligger altfor langt fra sentrum.Det er

allerede altfor stort trykk på “hovedveien”. Spesielt ille er det i de såkalte rushtider. Til tider står trafikken bom

stille. I tillegg ble det 06.03.2018 godkjent utbygging av  hhv. 230 og 166 på Grindatunet. Dette alene vil bidra til

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



forverret trafikkavvikling, selv UTEN dette forslaget. Det er forøvrig en utopi å tro at folk kommer til å sykle ved

alle sine behov. Flere røster er allerede kritiske mht. at dette prosjektet ligger for langt fra sentrum (Ruter, Akershus

Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, eier av Martin Johansens vei 1, undertegnede).

Trafikkanalysen som er gjort stemmer ikke overens med virkeligheten (basert på én ukesobservasjon). Vi som bor

her VET hvordan trafikksituasjonen er i dag. (basert på 52 ukesobservasjoner i året).

4. Estetikk. Eller mangel på sådan. “Den eksisterende bebyggelsen rundt planområdet består av småhusbebyggelse”.

Bygg på 3 etasjer som det legges opp til her, harmonerer ikke med hverken området rundt eller begrepet “småhus”.

Det finnes undertegnede bekjent meget få til ingen 3-etasjes bygg i nærheten. Man tør minne om at området forøvrig

er preget av jorder og eneboliger med store tomter. Det å si at “Den nye bebyggelsen vil gli inn i eksisterende

bebyggelse” er å strekke det langt. Under punkt 6.4 skrives det “Utbyggingen anses derfor å ha en positiv effekt”.

Dette er en totalt subjekt vurdering. På samme subjektive grunnlag kan undertegnede og mange med meg hevde

“Utbyggingen anses å ha en negativ effekt”.

5. Å legge opp til den demografien denne (og andre prosjekter rundtom) gjør er ikke Eidsvoll kommune tjent med.

Dette vil bli relativt rimelige boliger (sett i forhold til andre kommuner man “konkurrerer” med). Ergo vil man

tiltrekke seg nye innbyggere med lavere lønnsnivå, ergo lavere skatteinngang og mer belastning på

sosialbudsjettene, enn ved å bygge større, dyrere enheter.  Dette gjelder generelt i kommunen og ikke bare ved dette

prosjektet.

6. Undertegnede synes innsigelsene under punkt 7 - Innkomne merknader blir ganske lemfeldig behandlet. Seriøse

og velbegrunnede merknader avfeies med et par setninger. Hva er poenget med innsigelser hvis de ikke skal tas til

etterretning?

7. Undertegnede ønsker å få avklart hvordan det er med konsesjon på denne eiendommen. Denne eiendommen var

opprinnelig en del av en større landbrukseiendom. Hvor ble det av kravet om konsesjon for denne, og for

hovedeiendommen denne tilhører/tilhørte?

Ønsker Eidsvolls politikere for alle fremtidige generasjoner å stå igjen som de som sa til ja til å frarøve våre

barnebarn muligheten til å dyrke mat av hensyn til kortsiktig gevinst for utbyggere?

Mvh

Paul M. Nerby

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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