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Rådmannens innstilling 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 
og 60 – Linnerudgården.» Plankart er datert 30.09.16, bestemmelser datert 03.03.17.   
 

 

SAKSUTREDNING 

1. Saksopplysninger 

Bakgrunn for saken 

Gjeldende reguleringsplan for Linnerudgården (også kjent som Lensmannstunet) ble vedtatt 
september 2015 og åpner opp for to lavblokker på inntil tre etasjer. Planområdet ligger svært 
sentralt til og kan skilte med korte gangavstander til forretninger, offentlige funksjoner og 
kollektivtransport. Nye regionale føringer for areal- og transportplanlegging i Akershus som ble 
vedtatt desember 2015, tilsier (sammen med andre planfaglige vurderinger) at den bygge-
klare tomten kan tåle en enda høyere utnyttelse enn det som er fastsatt i gjeldende plan. På 
bakgrunn av dette er det igangsatt endring av gjeldende reguleringsplan, med sikte på å øke 
antall etasjer til fem. Tiltakshaver AMIBO Eiendom AS har engasjert Feste Kapp AS for 
utarbeidelsen av nytt planforslag.  

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger sentralt til langs fv. 501 Trondheimsvegen på Råholt, mellom Eidsvoll Verk 
stasjon i nord (500 m) og Amfi kjøpesenter i sør (200 m). Planområdet har adkomst fra 
Bønsmovegen som leder dirkete ut i Trondheimsvegen. Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor 
holder til på området, noe som innebærer tidvis politiuttrykning dog i begrenset omfang.  

Planprosessen – offentlig ettersyn 

Planforslaget ble behandlet og vedtatt sendt på høring i utvalgsmøte 29.11.16. Planforslaget 
ble offentliggjort for naboer og berørte grunneiere i brev datert 30.11.16 med seks ukers 
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høringsfrist. Innenfor samme periode har planforslaget ligget elektronisk tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside samt i papirversjon på innbyggertovet i rådhuset. Avisannonse sto på 
trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad 03.12.16 De offentlige instansene ble varslet om planforslaget i 
brev datert 10.01.17 med frist for uttalelse satt 22.02.17. Totalt kom det inn seks 
høringsinnspill. Nedenfor gis en kort gjengivelse av innspillene samt administrasjonens 
kommentar til hvert enkelt av dem.   
 
 

 

Avsender, dato Innhold Kommentar  
NVE (19.01.17) NVE har ingen vesentlige merknader til planen. De 

ber imidlertid om å få oversendt kopi av geoteknisk 
notat fra Løvlien Georåd, datert 15.09.16 

Tas til orientering. Geoteknisk 
rapport og notat vedlegges saken.  

Bane NOR 
(23.01.17) 

Bane NOR har vurdert planforslaget. Viser til uttalelse 
ved planoppstart og har ingen ytterligere merknader.  

Tas til orientering.  

Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 
(24.01.17) 

Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra over-
ordnede hensyn, og har ingen konkrete merknader til 
planforslaget. Viser til forventningsbrev.   

Tas til orientering.  

Naboer til 
Linnerudgården – 
felles brev 
(23.01.17) 

Innhold 
1. Mener forslag til ny detaljplan strider på vesentlige punkter mot gjeldende kommuneplan 
med tanke på byggehøyde, utnyttelsesgrad og uteoppholdsareal.  
2. Tiltakets negative innvirkning på solforholdene vil få dramatiske konsekvenser for 
bokvaliteten til enkelte naboer. 6 mannsboligen nord for Linnerudgården vil med to 18 meters 
høye blokker i sør-øst ikke få sol inn gjennom vinduene store deler av vinterhalvåret.  
3. Et ja til det omsøkte planforslaget vil i lang tid bli premissgivende for press fra andre 
utbyggere som også ønsker å fravike gjeldende kommuneplanbestemmelser og regulerings-
bestemmelser.  
4. Ønsker et svar på om det virkelig er slik at kommunens representanter, administrative og 
politiske, har oppsøkt utbygger og oppfordret til en reguleringsendring som på vesentlige 
punkter avviker fra gjeldende planverk.  
5. Krysset Trondheimsvegen /Bønsmovegen har allerede i dag kapasitetsproblemer i 
rushtiden.  
 
Kommentar 
1. Planavdelingen presiserer: Forslaget strider ikke mot kommuneplan på forhold som angår 
byggehøyder og utnyttelsesgrad. Dette er faktorer som alltid vurderes spesifikt i hver enkelt 
plansak. Minste uteoppholdsareal for [blokk]leiligheter er i dagens kommuneplan ikke målsatt 
(kun ned til konsentrert småhusbebyggelse). I dette planforslaget skal det avsettes minimum 
5 m2 + minimum 12 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet fordelt på hhv. balkong /terrasse og 
takhage. Til sammen tilsvarer dette minimum 17 m2 pr. boenhet. I praksis vil dette tallet 
jevnt over fortone seg høyere når en foretar de faktiske beregninger på takarealet som skal 
fordeles på boenhetene samt tar varierende balkong/-terrassestørrelser i betraktning. Pr d.d. 
er det beregnet maks 61 boenheter, noe som kan bli nedjustert.   
2. Her må det vises tilbake til saksfremlegget behandlet av planutvalget i møte 29.11.17 
(Underkapittelet Kommentar til nabomerknader). Det er viktig å ha i mente at vi vurderer 
konsekvensen av økningen fra 3-5 etasjer i denne planrevisjonen, ikke 0-5 etasjer. 
Forskjellen på 3 og 5 etasjer er ikke så drastisk som beboerne gir uttrykk for, jf. merknaden 
om fravær av sol gjennom vinduene. Fravær av sol er tilfellet også med 3 etasjer slik som 
regulert i dag, observer de små forskjellene i vedlagte sol-/skyggediagram.   
3. Tas til orientering.  
4. Administrasjonen har i sin vurdering lagt vekt på at planforslaget følger opp sentrale 
målsettinger i Statlige planretningslinjer for samordnet areal-, -bolig og transportplanlegging, 
og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus samt at en utvikling i retning 
høyere bygg langs Trondheimsveien er veien å gå. 
5. Tas til etterretning. Særlig venstresving inn/ut Trondheimsvegen er en utfordring.  

Statens vegvesen 
(14.02.17) 

Statens vegvesen anbefaler at kommunen ikke 
vedtar planen før kommunen har mottatt en revidert 
støyrapport som dokumenterer at utendørs støynivå 
på balkonger og utenfor vinduer til alle soverom blir 
Lden 55 dB eller lavere med støyskjermingstiltak. 
 
Anbefaler endring i ordlyd for en rekkefølge-
bestemmelse knyttet til støyskjerming.  

Tiltakshaver har bestilt en tilleggsdel 
til støyrapporten for å dokumentere 
at dette vil bli ivaretatt. Dette vil 
foreligge senest samtidig med 
innsendt rammesøknad for tiltaket.  
 
Forslag om endring av ordlyd i 
bestemmelse tas til etterretning og 
er fulgt opp i en revisjon av 
bestemmelsene.   

Akershus 
fylkeskommune 
(15.02.17) 

Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til 
automatisk fredete kulturminnevern eller nyere tids 
kulturminner. På bakgrunn av det tilsendte materialet 
har fylkesrådmannen ingen ytterlige merknader. Det 
vises for øvrig til tidligere gitte uttalelser.  

Tas til orientering.   
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Beskrivelse av planforslaget 

Den viktigste endringen i nytt planforslag er i all vesentlighet økningen fra tre til fem etasjer.  
Byggene vil ha gesimshøyde 16 m. og vil være trappet inn de to øverste etasjene. 
Planforslaget legger opp til totalt ca. 3730 m2 bruksareal fordelt på de to blokkene. 
Parkeringsnormen er 0,5 plasser pr. boenhet under 60 m2, og 1 pr. boenhet over 60 m2. Alle 
boenheter skal ha tilgang til minimum 17 m2 privat/felles uteoppholdsareal. Felles uteopphold 
løses hovedsakelig gjennom anleggelse av takhager hvor det stilles krav om lekeapparater og 
sittemøbler. Maks utnyttelse tilsvarer BYA=65 % for blokk avsatt til sentrumsformål (SE), 
BYA=60 % for blokken avsatt til blokkbebyggelse (BB). 1. etasje i blokk SE vil inneholde 
næring, resterende etasjer avsettes til boliger.  

ROS 

Vedlagte ROS-analyse beskriver mulige hendelser som vil ha uønskete konsekvenser for 
samfunnsfunksjoner, miljø, helse og sikkerhet. Radongass gis her en såpass høy 
risikovurdering at det innebærer behov for tiltak. Dette blir ivaretatt gjennom § 2.15 i 
bestemmelsene som sier at nye bygg skal sikres mot radon.  

Sjekkliste naturmangfold 

Planforslaget vil ikke medføre noen negative konsekvenser for sårbar flora eller fauna, da det 
ikke er registrert forekomster innenfor eller i nærområdet til planområdet. Det er heller ikke 
registrert kulturminner eller kulturmiljøer som vil komme i konflikt med planforslaget. 
Eventuelle funn ved utbygging sikres gjennom planbestemmelsene. 

Støyrapport 

Det er utarbeidet en støyanalyse som viser at en betydelig del av planområdet ligger i gul 
støysone, samt at området mellom eksisterende bebyggelse og Fv. 501 Trondheimsvegen 
ligger i rød støysone med dagens trafikk. Med framskrevet trafikk til 2033 og uten 
støydempende tiltak vil støybildet forverres noe. Det vil som tidligere være behov for 
støydempende tiltak i form av støyvegg, som vil ha god effekt for uteoppholdsområder og 
bygg. For detaljer vises til vedlegg 3 – Støyanalyse. Se også vedlegg 1 - ROS-analyse 

Geoteknisk rapport 

De geotekniske forholdene anses som tilfredsstillende og godt dokumentert gjennom vedlagte 
fagrapport utarbeidet av Løvlien Georåd, datert 15.09.16. Tomten beskrives som egnet til 
planlagt utbyggingsformål samt at områdestabiliteten vil ikke bli truet som følge av tiltaket.  

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

Planområdet er identisk med godkjent reguleringsplan for Linnerudgården - gbnr. 138/55 og 
160, vedtatt 08.09.15. Denne planen benytter de tre bebyggelsesformålene kombinert næring/ 
tjenesteyting, sentrumsformål og konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll vedtatt 10.03.15 avsatt til nåværende 
boligbebyggelse. 

2. Vurdering 

Overordnede planer og mål 

Planforslaget legger opp til høyere utnyttelse av et allerede regulert område med korte 
avstander til daglige gjøremål og kollektivtransport, i tråd med prinsippene i statlige 
planretningslinjer for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging. Planforslaget er også i 
tråd med vedtatte arealstrategier i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
(ATP) slik som A1; vekst i prioriterte vekstområder og A2; utvikling av prioriterte 
vekstområder med bykvalitet og flerfunksjonalitet, effektiv arealutnyttelse og gangavstand til 
daglige gjøremål. 
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Trafikkforhold 

Eksisterende gang- og sykkelvegtraseer langs Fv. 501 Trondheimsvegen, regulering av fortau 
langs Bønsmovegen samt nærhet til offentlige funksjoner og knutepunkter for buss og tog 
reduserer behovet for bil og virker positivt på folkehelsen. Intern atkomstveg oppgraderes i 
forbindelse med utbyggingen. Dette i kombinasjon med utbygging av nytt fortau bidrar til å 
skape en tryggere og mer oversiktlig trafikksituasjon.  

Tilgjengelighet til friluftsområder 

Grøntstruktur med tilhørende gangnett i tilknytning til Kjeldalsbekken, i underkant av 100 
meter sør/sørvest for planområdet, samt kulturminner, SEFRAK bygninger og Pilegrimsleden 
ca. 150 meter vest for planområdet er rekreasjonsverdier i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Sosial infrastruktur 

Planområdet ligger i sentrum av Råholt. Det er korte avstander til daglige gjøremål, herunder 
barnehage, barneskole, ungdomsskole, forretninger og kollektivknutepunkt.  

Bokvalitet 

Det finnes en rekke tilbud og muligheter i planområdets nærmiljø med korte avstander både til 
lekearealer ved barnehage og skole samt flerbrukshall, svømmehall og friluftsområder. På 
bakgrunn av dette vurderes det derfor å være tilstrekkelig med minimum 17 m2 privat og 
felles uteoppholdsareal avsatt per boenhet, forutsatt at disse blir opparbeidet med høy 
kvalitet.  
 
Ny bebyggelse tilrettelegges iht. prinsipper om universell utforming, der 100 % av boenhetene 
tilrettelegges for livsløpsstandard med alle hovedfunksjoner på ett plan. Uteoppholdsarealer på 
tak vil skjermes mot støy i form av støyvegg. Balkonger/terrasser i nybyggene er orientert mot 
sør og vest. Dette gir svært fordelaktige solforhold på ettermiddags- og kveldstid.  

Estetikk 

For vurderingen av tiltakets estetiske sider er det tatt utgangspunkt i estetiske prinsipper for 
utbygging av Råholt, jf. Estetisk veileder Eidsvoll s. 30, rev. januar 2013:  
 
1. Nye tiltak skal underbygge Råholts unike, lineære preg og forsterke den eksisterende 
sentrumsaksen. Vurdering: Tiltaket ivaretar dette med en beliggenhet som bygger opp under 
Råholts lineære sentrumsstruktur.  
 
2. Ny bebyggelse skal i form og uttrykk bygge opp under de eksisterende strukturene, 
herunder spesifikt transportaksene som er representert gjennom hovedveiene gjennom 
sentrum. Vurdering: Tiltaket innehar en massiv form og et massivt uttrykk som står i kontrast 
til eksisterende bebyggelses-struktur, men bygger opp under infrastrukturen med sin 
beliggenhet langs Trondheimsvegen.   
 
3. Innenfor sentrumsområdet skal en høy utnyttelse etterstrebes og ny bebyggelse skal 
fortrinnsvis gis et bymessig og kvartalsmessig uttrykk. Vurdering: Tiltaket innehar en 
utnyttelse som er i tråd med den sentrale beliggenheten. Anleggelsen av takhager på 
blokkene, et plangrep som er lite utprøvd i Eidsvoll tidligere, bidrar til å gi blokkene et urbant 
uttrykk. Blokkenes byggehøyde, de nedtrappede veggfasadene mot eksisterende bebyggelse 
og takhagene på toppen bidrar dessuten til å skape et nytt arkitektonisk uttrykk som skiller 
seg fra det tradisjonelle.      
 
4. Av terrengmessige føringer er det siktlinjer og orienteringspunkter som er viktigst, da det 
flate landskapet øker behovet for en tydelig og intuitiv bebyggelsesstruktur. Vurdering: Tiltaket 
vil fra bakkeplan fungere som et orienterings- og referansepunkt i et ellers flatt 
sentrumsområde bestående av mye lav bebyggelse.  
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Forholdet til kommunedelplan for Råholt (KDP) 

Som en del av vurderingen av planforslaget bør også problemstillingen høy-lav bebyggelse 
drøftes, - i hvor stor grad skal Trondheimsvegen kunne strukturere og fastsette høyden på 
bebyggelsen hhv. vest og øst for vegen? Tettstedsanalysen (innspill og anbefalinger til 
kommunedelplanprosessen) gjennomført av Pir II behandler denne problemstillingen i mindre 
grad da det kun foreslåes å videreføre området på østsiden av Trondheimsvegen som et 
sentrumsnært boligområde bestående av variert bebyggelse. Forøvrig antyder analysen at 
vestsiden av Trondheimsvegen (området på innsiden av Gladbakkgutua, Amfi kjøpesenter og 
Eidsvoll Verk stasjon) bør utformes med en gjennomgående høyere byggehøyde og 
områdeutnyttelse. Tettstedsanalysen er imidlertid ikke entydig på at Trondheimsvegen alene 
skal avgrense fremtidig høy-lav bebyggelse.  
 
Dette åpner opp for noen alternative tilnærminger til utviklingen av Råholt og bebyggelsen 
langs sentrumsaksen Trondheimsvegen. Et alternativ er å videreføre dagens praksis med 
gjennomgående lavere bebyggelse på østsiden av vegen med påfølgende høyere bebyggelse 
på vestsiden. Planforslaget vil med flertall i en slik tilnærming ikke være i tråd med ønsket 
sentrumsutvikling. Det andre alternativet er å legge til rette for noe høydefortetting også på 
utvalgte tomter øst for Trondheimsvegen, da det er flere tomter pr. i dag som utmerker seg og 
er egnet til et slikt formål (les: dårlig utnyttede sentrumsarealer).  
 
Administrasjonen har hele tiden, i kraft av å ha behandlet denne reguleringsendringen og lagt 
foreliggende planforslag ut på offentlig ettersyn, vært åpne for at det sistnevnte alternativet vil 
være riktig veg å gå i utviklingen av Råholt. Formålene som nå reguleres har hjemmel i 
allerede vedtatt detaljplan (08.09.15) samtidig som at fem etasjers byggehøyde har hjemmel i 
overordnede retningslinjer og føringer, som reflektert ved instansenes høringsuttalelser.      

3. Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger 
B. Planforslaget sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredninger 

4. Konklusjon 

A. Med bakgrunn i det overstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljreguleringsplan 
for gbnr. 138/55 og 60 – Linnerudgården», vedtas.  
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Planbestemmelser 
2 Plankart 
3 Planbeskrivelse 
4 Alle merknader 
5 ROS-analyse 
6 Naturmangfold, vurdering 
7 Støyrapport 
8 Sol- skygge diagram 
9 Saksfremlegg 29-11-16 
10 Analyse og anbefalinger for Råholt. Pir II 
11 Geoteknisk rapport - Notat 
12 Geoteknisk rapport 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


