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PlanID: 023727600 Detaljregulering for gbnr. 96/620 – 
Ladderudsletta, Sluttbehandling 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes detaljreguleringsplan for gbnr. 
96/620 – Ladderudsletta i retur for ytterligere bearbeiding/utredning, hvor parkeringsanlegg 
planlegges under bakken.  
 

SAKSUTREDNING 

1. Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse på gbnr. 96/620, 
med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planen legger til rette for utbygging av totalt 88 
boenheter, fordelt på kjedede eneboliger/rekkehus og leiligheter, med opptil tre etasjer. 
Planforslaget legger opp til et boligområde med lekeplasser, akebakke og god grønnstruktur 
med flere sosiale møteplasser. Reguleringsplanforslaget fremmes av Øvre Romerike 
Prosjektering, på vegne av Nordbohus Romerike AS. 

 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er ca. 23,2 dekar og ligger langs Trondheimsvegen, ca. 2,4 km syd for Eidsvoll 
Verk stasjon. Eiendommen grenser i nord, vest og syd til boligområder. I øst grenser området 
til Fylkesveg 501 – Trondheimsvegen. Adkomst til planområdet vil foregå fra Nord-
Ladderudvegen, som igjen har direkteadkomst fra Hynnevgen og Fv. 501 - Trondheimsvegen.  
 
Planområdet er en ubebygd åkerlapp. Terrenget heller slakt mot øst, med høydedifferanse 
innenfor tomten på ca. 3-8 meter, hvor det meste av differansen er lokalisert i midtre, søndre 
og vestlige del. 
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Den eksisterende bebyggelsen rundt planområdet består av småhusbebyggelse, i all hovedsak 
eneboligbebyggelse og rekkehus. Det finnes ikke eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet i dag. Det er gang- og sykkelveg langsmed Trondheimsvegen, fortau langsmed 
vestsiden av Nord-Ladderudvegen, og gang- og sykkelveg/fortau langsmed Hynnevegen. Fra 
planområdet er det ca. 2,4 km til nærmeste togstasjon. Toget går retning Oslo og retning 
Eidsvoll. Det er bussforbindelse i området langsmed Trondheimsvegen. Det er i dag 
bussavgang med 15 minutters ruter mellom Dal og Råholt, som passerer planområdet.  
 
Planområdet er påvirket av vegtrafikkstøy, og støyskjermingstiltak vil være nødvendig. Det 
legges opp til støyskjermingstiltak i form av ordinær støyskjerm, med estetiske god utforming. 
Det er i planforslagets sydøstre del tatt hensyn til at det i fremtiden kan bli aktuelt med 
rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/Martin Johansens veg. Konsekvenser er at 
planområdet er innskrenket noe slik at muligheten for en eventuell fremtidig rundkjøring ikke 
skal bygges igjen.  
 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse, datert 2.12.2016, for å foreta en vurdering av 
trafikkbelastningen i eksisterende kryss Trondheimsvegen – Hynnevegen. Analysen 
konkluderer med at dagens kryssutforming vil gi rimelig god trafikkavvikling langt frem i tid. 
Med utbygging av alle de aktuelle boligområdene som fører trafikk til Hynnevegen, vil 
ventetiden/forsinkelsene for å komme ut på Trondheimsvegen øke uten at avviklingen vil bryte 
sammen. Det er allikevel i reguleringsplanen tatt hensyn til et mulig fremtidig høyresvingfelt, 
og i nordøst er det regulert inn ekstra grøfteareal. 
 
Det er vann- og avløpsledninger som blir berørt av utbyggingen. Det vises i den sammenheng 
til vedlagte rammeplan for vann- og avløp, der temaer som overvann og brannvann også er 
beskrevet. 
 
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 
 
Planprosessen: hva har skjedd 
Oppstartsmøte ble avholdt 8.3.16, og varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i 
Eidsvoll/Ullensaker blad 16.3.2016. Varsel ble sendt til berørte offentlige myndigheter, 
grunneiere, naboer og gjenboere per e-post og brev, med frist for uttalelse 20.4.16. Ved 
fristens utløp hadde det kommet inn 11 uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse 
merknadene, samt konsulentens kommentarer, inngår i planbeskrivelsen.  
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Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble i Utvalg for næring, plan og miljø 16.1.2018 vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn, og planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.1.2018 -19.3.2018. Dette 
ble kunngjort på kommunens hjemmesider hvor sakens dokumenter lå offentlig tilgjengelig 
under hele høringsperioden. Et eksemplar av plandokumentene lå også tilgjengelig på 
innbyggertorget under høringsperioden. I tillegg har annonse av planforslaget stått på trykk i 
Eidsvoll Ullensaker Blad den 27.1.18. 
 
Kommunen har mottatt 10 innspill på planforslaget, hvorav 5 er fra offentlige instanser, 2 fra 
kommunens egne virksomheter, og 3 fra private. Merknadene er vedlagt i uavkortet form, og 
merknadsbehandlingen kan leses som eget vedlegg. 
 
Statens Vegvesen fremmet innsigelse til forslaget om å regulere byggegrensen langs fv. 501 
(Trondheimsvegen), fordi denne byggegrensen vil være til hinder for å kunne utføre 
forbedrende tiltak langs fv. 501, av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende. 
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. 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. Det har vært dialog med Vegvesenet. Forslagstiller har 
utarbeidet nytt reguleringsplankart av 17.12.2019 som viser en byggegrense på 20 meter fra 
senterlinje Fv. 501. Vegvesenet har trukket sin innsigelse i brev datert 14.1.2019, på vilkår om 
at bebyggelsen reguleres 20 meter fra senterlinje veg. Nytt planforslag viser nå byggegrense 
20m fra midtlinjen til fv. 501. Renovasjonsareal/avfallsbrønner, garasjer, parkeringsplasser, 
intern veg eller andre faste anlegger nå flyttet med avstand på min. 20m. fra senterlinje veg. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget av 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. Fylkesmannen viser til sin 
uttalelse til kommunedelplan for Råholt datert 16.11.2017, og fremmer derfor innsigelse til 
reguleringsforslaget, da innsigelsen i kommunedelplanen ikke er avklart. I ettertid av dette har 
kommunen vedtatt å avslutte kommunedelplan for Råholt som selvstendig planprosess i sin 
nåværende form. Planmaterialet og de innkomne merknader danner grunnlaget for en 
områdereguleringsplan for Råholt sentrum, og inngår også som en del av pågående arbeid 
med kommuneplanen. Kommuneplan er dermed gjeldende for overnevnte planområde. 
Administrasjonen har forståelse for at hensynet til jordvern og regional plan for areal og 
transport er viktig, og at nye føringer skal hensynstas. Likevel mener administrasjonen at det 
ikke er riktig å fremme innsigelser til en reguleringsplan som viderefører en kommuneplan kun 
to år etter vedtak av kommuneplan og som er i tråd med denne. Fylkesmannen er av den 
oppfatning at nye føringer gjør det mulig å fremme innsigelse til planer som tidligere er avklart 
og vedtatt. Kommuneplanen ble vedtatt 10. mars 2015 etter mekling i 2014. Regional plan for 
areal og transport (RP-ATP) ble vedtatt i desember 2015. Fylkesmannen anser at siden RP-ATP 
ble vedtatt etter at kommuneplanen ble vedtatt, foreligger det nye føringer som gir 
Fylkesmannen anledning til å fremme innsigelse til en plan som i utgangspunktet er i tråd med 
kommuneplanen. Dersom kommunen er uenig i dette skal departementet avgjøre saken, jf. 
PBL. § 5-5 første ledd tredje punktum. Eidsvoll kommune mener at innholdet i RP-ATP var 
kjent for Fylkesmannen i forbindelse med kommuneplanprosessen og meklingen høsten 2014. 
Eidsvoll kommune fastholder gjeldende kommuneplan, og anmodet Fylkesmannen om å 
oversende saken til departementet som her skal ta stilling til om det er ny kunnskap eller nye 
forhold som gjør at en tidligere plan ikke lenger skal kunne legges til grunn for senere planer. 
Fylkesmannen svarte da at KMD ikke tar stilling til kommunens spørsmål etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 5-5 før saken eventuelt blir oversendt til departementet som en 
innsigelsesavgjørelse (pbl § 5-6). Dersom kommunen ikke tar innsigelsen til følge skal det 
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foretas mekling. Dersom det ikke oppnås enighet sendes saken til departementet, som da vil 
vurdere Fylkesmannens adgang til å fremme innsigelse. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for utbygging av gbnr. 
96/620 med konsentrert boligbebyggelse, med 
tilhørende adkomst og infrastruktur. Det er tenkt 
88 boenheter fordelt på min. 40 % kjedede 
eneboliger/rekkehus, maks. 50 % 2- og 3roms 
leiligheter, og min. 10 % 4roms leiligheter, slik at 
min. 50 % av områdets boenheter vil være 
tilpasset familier. Kjedede eneboliger/rekkehus er 
på ca. 105m2 BRA og ca. 120m2 BRA. Det er tenkt 
2-roms leiligheter fra ca. 49 m2 BRA, 3- roms opp 
til ca. 75m2 BRA, og 4- roms fra ca. 80 m2 BRA. 
 
62 av 88 boliger vil få adkomst fra bakkeplan. 
Boligmiljøet skal sikre gode utekvaliteter; 
akebakke, lekeplasser og gode grøntområder. En 
detaljert utforming av lekeplassene er vist i 
illustrasjonsplanen, som er en del av 
plandokumentene. Illustrasjonsplan datert 
15.2.2019 er bindende for plassering av 
bebyggelsen og kvalitet av regulerte lekeplasser.  
Bebyggelsen består av et sett 
bygningskomponenter med leiligheter og kjedede 
eneboliger/rekkehus i tilnærmet lik skala, som kan 
settes sammen på ulike måter slik at det ikke 
oppstår noe tydelig skille mellom de som bor i 
leilighet og de som bor i kjedede 
eneboliger/rekkehus. I bestemmelsene sikres noe 
av dette med bestemmelse om at illustrasjoner i 
planbeskrivelsens kap. 5.2, skal være førende for 
utforming av bebyggelsen i området, og at 
maksimal fasadebredde med enhetlig fasade skal 
være maks 10 m, slik at det blir oppdeling/ 
variasjon i detaljering, materialbruk, høyder og 
sprang. 
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Det legges opp til to nye avkjøringer fra Nord-
Ladderudvegen, som vil fungere som 
hovedatkomster for området. Intern hovedveg er 
regulert til privat felles kjøreveg med en 
reguleringsbredde på 8 meter. I tillegg er det 
planlagt tre interne gårdsplasser/veger, med bredde 
på 6 meter, som vil fungere som intern adkomst til 
boliger. Det er lagt opp til en gjennomsnittlig 
parkeringsdekning på 1,25 parkeringsplasser, 
herunder en i garasje, for boliger i leilighetsbygg. 
Kjedede eneboliger/rekkehus har to 
parkeringsplasser, hvorav én i garasje/carport. Alle 
boligenheter får tildelt én garasjeplass. For kjedede 
eneboliger/rekkehus vil dette bli integrert i egen 
bebyggelse, og for leilighetene vil dette bli innenfor 
arealet regulert til BG1/garasjeanlegg. I 
bestemmelsene sikres to sykkelparkeringsplasser for 
hver boenhet, hvorav min. 25 % skal være under 
tak. 
 
Det er regulert inn 3 meter bredt fortau med 
tilhørende 1,5 meter grøft i nord, slik at det blir et 
sammenhengende fortau langsmed Hynnevegen og 
ned til gang- og sykkelvegen ved Trondheimsvegen.  
 
Vann hentes fra kommunal vannledning. Avløp vil 
også bli tilkoblet kommunalt avløpsnett. 
Eksisterende ledningsnett ligger inne på området 
langsmed Trondheimsvegen, som viser seg å 
komme i konflikt med ny bebyggelse og da må 
legges om. Overvann håndteres på egen 
eiendommen. Det vises for øvrig til vedlagt 
rammeplan for vann- og avløp. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 
 
Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 
Planområdet er i dag uregulert. I kommuneplanens arealdel 2015-2026, er området avsatt til 
byggeområde – kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det ble ved forrige revisjon av 
kommuneplanen, valgt å omdisponere arealet til byggeområde. Planområdet grenser inntil 5 
reguleringsplaner; PlanID 023707700 «Vestenga Råholt», vedtatt 29.6.1989, 023712500 
«Kryss Fv. 501 Trondheimsvegen x veg til Ladderudåsen nord, Råholt», vedtatt 30.8.1999, 
023710000 «Ladderudåsen nord, vedtatt 28.2.1994, 023704900 «Ladderudtunet», vedtatt 
23.11.1983, og 023700002 «Ladderudåsen nord, felt B2», vedtatt 22.6.2000. 
Omkringliggende områder er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med BYA= 25 % og 
konsentrert boligbebyggelse med BYA= 35 %. Aktuelt planområde legger opp til BYA= 36, 37 
og 42 %. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny 
bebyggelse konsentreres til tettsteder, slik at en større del av ulike reisemål kan nås til fots 
eller med sykkel, at mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god 
kollektivdekning, at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, 
og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde 
områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest 
mulig. 
 
Planforslaget er i tråd med retningslinjene. Ny boligbebyggelse oppføres i et relativt sentralt 
område, og kan karakteriseres som fortetting i allerede eksisterende boligområder. Det er kort 
veg til bussforbindelse, og 2,4 km til Eidsvoll Verk stasjon og Dal stasjon. I dag er det 
bussruter med 15 minutters intervall mellom Dal og Råholt, som passerer planområdet. 
 
Jordvernstrategien i Akershus (2015)  
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser. Planområdet er i dag egnet for landbruk, men forholdet til landbruk er avklart i 
forbindelse med siste revisjon av kommuneplanens arealdel, der konklusjonen var at området 
ble anbefalt avsatt til byggeområde. Videre sikres matjorda i reguleringsbestemmelsene med 
en masseforvaltningsplan, hvor planen skal godkjennes av jordbruksmyndigheten i 
kommunen. Matjord disponeres etter anvisning fra jordbruksmyndigheten. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)  
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europeisk sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. 
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til 
resten av landet og utlandet. Det skal være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med 
tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig behov for biltransport. I planen foreligger det også 
detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold 
og tettstedsutvikling. I samme regionale plan er det også målsettinger som har å gjøre med 
vedlikeholdsvekst: «Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til 
det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø, […]. Utvikling utenfor prioriterte 
vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder».  
Planforslaget legger opp til fortetting i et sentralt område på Råholt som egner seg godt til 
utbygging. Området er for øvrig omkranset av boligbebyggelse. 
 
I forbindelse med varsling anmoder Fylkesrådmannen ved Akershus fylkeskommune 
kommunen om å avvente regulering av Ladderudsletta, til området har vært gjenstand for 
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helhetlige vurderinger gjennom arbeidet med kommunedelplanen. Fylkesmannen anbefaler 
kommunen å knytte rekkefølgebestemmelser til området, som sikrer transformering og 
fortetting av stasjonsnære arealer før Ladderudsletta tillates utbygd. Gjeldende planområde 
var gjenstand for innsigelse i kommuneplanprosessen, og var også tema i påfølgende mekling 
som fant sted i oktober 2014. Meklingen førte fram, og det ble enighet om kommuneplanens 
arealdel slik den nå foreligger etter vedtak i 2015. Planforslaget er en videreføring av 
kommuneplanen i form av ytterligere detaljering av arealbruk, hensynssoner og 
bestemmelser. Kommunen stiller spørsmål ved om det er riktig å fremme innsigelser til en 
reguleringsplan som viderefører en kommuneplan kun to år etter vedtak, og som er i tråd med 
denne. 
 
Videre fraråder fylkesmannen omdisponering av ca. 21 dekar fulldyrka jord til kombinert 
utbyggingsformål K1 (totalt 27 daa) i kommuneplanen, og viser til nasjonale mål for jordvern 
og om økt matproduksjon. Forslagstiller ønsker å imøtekomme Fylkesmannens ønske om 
gjenbruk av matjorda med en masseforvaltningsplan, hvor planen skal godkjennes av 
jordbruksmyndigheten i kommunen. 
 
ROS-analyse 
Det er utført Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger vedlagt. Den viser at dersom det tas 
hensyn til eventuelle farer, så er det forsvarlig å bebygge området slik som ønsket. Analysen 
viser at følgende temaer har vært viktige å ivareta i planprosessen: Risiko for støy fra 
biltrafikk, trafikkulykker og ulykker ved anleggsgjennomføring. 
 
2. Vurdering 
 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til samme formål, med noe høyere utnyttelse enn omkringliggende 
område. Planforslaget er videre i tråd med gjeldene kommuneplan og forrige revidering av 
den. Planforslaget ligger ikke sentrumsnært nok til å følge retningslinjene hva gjelder 
avstander til dagligdagse gjøremål og kollektivknutepunkt i Regional plan for areal– og 
transport (RPR-ATP). Allikevel har planområdet godt gang– og sykkelnett til sentrum, og anses 
som et område som går under begrepet «vedlikeholdsvekst» i RPR-ATP. Ved dette forstås at 
det åpnes for noe utbygging utenfor prioriterte vekstområder for å kunne opprettholde stabile 
bomiljø og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur. Området ligger inneklemt i et 
eksisterende boligområde, med etablert infrastruktur. 
 
Trafikkforhold 
Planforslaget vil til dels være bilbasert, men lite trafikkbelastet av andre enn menneskene som 
selv bor i område. Med gangavstand til busstopp og sykkelavstand til sentrum er det også 
tilrettelagt for alternativ transport. Det er bussholdeplass tett inntil, det er gang- og 
sykkelavstand til de fleste servicefunksjoner, og det er sykkelavstand til togstasjonen. Med et 
fremtidig økende kollektivtilbud langsmed Trondheimsvegen til og fra togstasjonen, vil 
kollektivandelen fra området kunne øke betydelig – også for eksisterende beboere i området. 
 
Tilgjengelighet til friluftsområder 
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten. 
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor er viktig for 
bokvalitet, samtidig som det fremmer fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt er tilgangen til 
friluftsområder for bebyggelsen vest for Trondheimsvegen god. I planforslaget er det også lagt 
til rette for gjennomgang av området i form av en sti, som viderefører tilgjengeligheten til og 
mellom grøntområder. Innenfor planområdet er det også en attraktiv akebakke, som 
planforslaget viderefører og tilrettelegger for flerbruk hele året. Det vurderes at tiltaket ikke 
får nevneverdige konsekvenser for nærområdets verdi som friluftsområde. 
 
Sosial infrastruktur 
Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg på Råholt. Boligene vil kunne være 
attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. På sikt vil økt antall 
boliger i regionen bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og elevplasser, utbygging av 
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. 
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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, for å ivareta et bærekraftig utbyggingsmønster 
og transportsystem. Da er det spesielt viktig at de ubebygde arealene representerer høy 
kvalitet.  
 
Planforslaget legger opp til varierte uterom, med en framside og en bakside, som står i 
kontrast til hverandre. Fremsiden er atkomstsiden med forhager som vender mot hverandre og 
skaper et gatetun. Baksiden, hagesidene, vender mot grøntområdene og gir en forlengelse av 
hagen. En langsgående gangveg knytter boligene og grøntområdene sammen, og små 
smutthull mellom byggene skaper passasjer og siktlinjer mellom de skjermede grøntområdene 
og de mer aktive gatetun-sidene. Alle husene er planlagt med gjennomgående oppholdssone i 
1. etasje, slik at de oppnår god kontakt mot begge sider av huset. 
 
Parkering er i planforslaget planlagt på bakken, med biloppstillingsplasser og garasjeanlegg. 
Om parkeringsanlegget hadde blitt lagt under bakken, ville området blitt bilfritt og bokvaliteten 
betraktelig hevet. Området ville fått kvaliteter som bedre hadde ivaretatt barn og unge, trivsel 
og miljø, og området ville vært fremmende for folkehelsen. Planavdelingen har fått opplyst at 
dette var et tidlig tema mellom konsulent og utbygger, men ikke et ønske fra utbygger. 
Administrasjonen ser at kommunen burde ha krevd dette tidligere i prosessen, men mener det 
ikke er omfattende og endre dette i inneværende planforslag. Sammenlignbart planforslag for 
Ladderudåsen nord, Gbnr. 96/419 mfl., har all parkering regulert i garasjeanlegg under 
bakken, selv som det er lagt opp til et betydelig mindre antall boenheter enn hva planforslaget 
for Ladderudsletta legger opp til. Administrasjonen mener det ikke bør tillates konsentrert 
utbygging med et stort antall boenheter, uten at det stilles krav til underjordisk 
parkeringsanlegg.   
 
3. Alternativer 
 
Alternativene i saken er: 

 
A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger, og oversendes til Fylkesmannen for mekling. 

Plankart er datert 15.2.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 22.2.2019. 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning, hvor parkeringsanlegg 

legges under bakken.  
C. Forslag avvises, og område vurderes ved rullering av kommuneplan. 

 
4. Konklusjon 
 
Planforslaget legger opp til fortetting i etablert boligområde. Planforslaget legger opp til et 
bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem tett på Råholt, utpekt som prioritert 
tettsted. Boligene vil bygges innenfor rammene av plan – og bygningslovens bestemmelser om 
byggehøyder og uterom. Krav til parkering, uteoppholdsareal og gode lekeplasser ivaretas i 
tråd med kommuneplanens bestemmelser. Boligenes beliggenhet og kvalitet er i samsvar med 
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder. For å kunne forsvare utbygging som 
ikke ligger sentrumsnært nok til å følge retningslinjene hva gjelder avstander til dagligdagse 
gjøremål og kollektivknutepunkt i Regional plan for areal– og transport (RPR-ATP), mener 
administrasjonen at planforslaget må tilby svært høy kvalitet for attraktive bomiljøer. Området 
har en rekke planlagte gode kvaliteter med gode uteområder og tundannende konsept. 
Allikevel kan områdets kvalitet bli betraktelig hevet ved at det stilles krav til at parkering 
legges under bakken, slik at området blir bilfritt.  
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for 
gbnr. 96/620 - Ladderudsletta» sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning, hvor 
parkeringsanlegg planlegges under bakken. 
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Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart, datert 15.2.2019 
2 Reguleringsbestemmelser, datert 22.2.2019  
3 Illustrasjonsplan, datert, 15.2.2019 
4 Planbeskrivelse, datert, 18. 2.2019 
5 Merknadsbehandling i forbindelse med offentlig ettersyn 
6 Merknadene i sin helhet 
7 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert, 25.10.2017 
8 Rammeplan VA, datert, 6.3.2017 
9 Geoteknisk rapport, datert, 21.1.2016 
  
1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Illustrasjonsplan 
4 Planbeskrivelse 
5 Merknadsbehandling ved offentlig ettersyn 
6 Merknadene i sin helhet ved offentlig ettersyn 
7 ROS analyse 
8 VA rammeplan 
9 Geoteknisk rapport 
 
 


