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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn  
Området det presenteres forslag til detaljregulering for er tidligere regulert gjennom 
reguleringsplan for Linnerudgården, vedtatt i 2014. I tiden som er gått etter at planen ble 
vedtatt har ønsket om hvordan utnyttelsen på området skal være, endret seg. Det er nå 
ønskelig å øke antall boenheter og etasjeantall. Gjeldede plan legger til rette for inntil 3 
etasjer, men nå er det ønskelig og å kunne bygge inntil 4 etasjer. 
Det har tidligere også vært fremmet et planforslag med forslag om inntil 5 etasjer, men dette 
ble ikke sluttbehandlet av kommunen i påvente av kommunedel for Råholt.  
Men «Utvalg for næring, plan og miljø» vedtok den 13.02.2018 følgende: 
«Hovedutvalg for næring, plan og miljø fremmer reguleringsplanen for sluttbehandling i 
kommunestyret den 6.mars 2018. Det forutsettes at administrasjonen oppdaterer saken med 
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser slik at det tillates maks 4 etasjer jmf. 
prinsippvedtak om høyder og parkeringsnorm som bestemt ifbm. kommunedelplan for 
Råholt.» 
 
Derfor er planmaterialet endret i tråd med utvalgets innstilling slik at kommunen kan 
sluttbehandle saken. 
 
Planens samlede areal er 4,6 daa.  
Tiltakshaver er AMIBO Eiendom AS. 
 
 

1.2 Planprosessen frem til nå  
Ønsket om endret arealutnyttelse medfører behov for en full ny reguleringsplanprosess, da 
omfanget av endringer er større enn det som kan behandles som en mindre endring. 
Forslagsstiller og plankonsulent vil i de videre dokumenter konsentrere planmateriale rundt 
konsekvenser av den økt fortetting vil medføre for omgivelsene. Det legges derfor opp til en 
spisset planbeskrivelse som i all hovedsak kun dekker disse forholdene. 
 
Oppstartsmøte ble arrangert med Eidsvoll kommune 14.06.2016. Oppstarten ble varslet i 
aviser og til berørte myndigheter, organisasjoner og etater i juni 2016. 
 
Referat av innspill ved oppstart ligger som vedlegg. Følgende myndigheter og 
rettighetshavere har kommet med innspill: 
 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Akershus Fylkeskommune 

 Hafslund Nett 

 NVE 

 Statens Vegvesen 

 Felles brev fra Linnerudgårdens naboer 
 
Forslag til plannavn:  
Detaljregulering av gnr. / bnr 138/55 og 60, Linnerudgården  
 
Plan ID er 023728500 
 
Medvirkning: 
Det er ikke avholdt åpent orienteringsmøte. Informasjon er oversendt grunneiere, private og 
offentlige interessenter i forbindelse med varsling av oppstart, og merknader/innspill er 
hensyntatt i planprosessen. Det blir opp til kommunen å vurdere behovet for et åpent 
informasjonsmøte i forbindelse med høringsperioden.  
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

2.1 Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
Følgende retningslinjer, planer og rundskriv ligger til grunn for planarbeidet: 

 Rikspolitisk retningslinjer T 4/93 – Miljøverndepartementet, Samordnet areal- og 
transportutvikling. 

 Rikspolitiske retningslinjer for riks- og fylkesveier.  

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. 

 Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 for Eidsvoll kommune  

 Klima- og energiplan 2011-2020 for Eidsvoll kommune 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2026 

 Kommunedelplan Råholt-Sagmoen 

 Planprogram for kommunedelplan for Råholt, 2016-2030 
 

Kommuneplanen  
Utsnittet under til venstre er hentet fra den gjeldende kommuneplan (2015-2026) for Eidsvoll 
kommune, der planområdet er markert med rød stiplet linje. Gjeldende arealdel av 
kommuneplanen ble vedtatt 10.3.2015, og gjelder for hele kommunen.  
 

 
Figur 1, Kartet viser utsnitt av kommuneplanen. 
  
 

Kommunedelplanen  
Utsnittet over til høyre er hentet fra kommunedelplan for Råholt-Sagmoen, der planområdet 
er markert med rød linje. Planen ble vedtatt 06.10.1997. 
 
Etter at planforslaget ble delvis behandlet i 2016/17 har kommunen utarbeidet et forslag til 
kommunedel for Råholt. Denne er ikke endelig vedtatt enda, men reguleringsplanforslaget 
for Linnerudgården II tar utgangspunkt i noen av bestemmelsene som ligger i forslaget. 
 
 

2.2 Eksisterende planer i området 
Planområdet er identisk med tidligere regulert område for Linnerudgården / «Detaljregulering 
for gnr. 138/55 og 138/160.». Eksisterende reguleringsplan ble vedtatt 8.9.2015. Planen 
benytter 3 bebyggelsesformål. Det kombinerte formålet for næring / tjenesteyting hviler over 
eksisterende bebyggelse der Politiet holder til i dag. Området for sentrumsformål sikrer 
mulighet for forretninger i første etasje av fremtidig bygg, og boliger i etasjene over dette.  
 
Bebyggelse på områdene for sentrumsformål, og næring / tjenesteyting, samt arealer for 
konsentrert småhusbebyggelse åpner for inntil 3 etasjes bygg.  
 

Figur 2, Kartet viser utsnitt av 
kommunedelplanen 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
Planområdet grenser i vest mot Fv.501 Trondheimsvegen, mot Bønsmovegen i sør og av 
eksisterende boligbebyggelse i nord og øst. 
 

3.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eksisterende bebyggelse 
Planområdet består av et bygg for næring/tjenesteyting, et boligbygg samt en garasje/uthus. 
Store deler av planområdet er i nord benyttet til parkeringsareal. Tilstøtende områder består 
av boligbebyggelse i nord og øst, av offentlig bebyggelse i vest, samt grenser mot Fv.501 
Trondheimsvegen i vest. 
Vestsiden av Fv.501 Trondheimsvegen er i kommuneplanen avsatt til fremtidig forretnings-
/sentrumsformål samt offentlig formål. Planområdet er lokalisert på østre side av 
fylkesvegen, der området består hovedsakelig av boligbebyggelse, men også innslag av ulik 
næringsvirksomhet. 
Gjeldende reguleringsplan åpner for å bygge 2 lavblokker på 3 etasjer hver. Disse er ikke 
igangsatt, og utsatt i påvente av dette forslaget til ny reguleringsplan. Derfor blir det mest 
riktig å vurdere dette planforslaget opp imot vedtatt reguleringsplan som et «alternativ 0» og 
ikke slik området nå ligger. 
 

3.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 
Planområdet ligger i et svakt hellende terreng fra øst mot vest. Vegetasjonen i området 
består av opparbeidet hage tilknyttet bolighuset, samt større asfalterte flater.  
 

3.4 Eiendom og eierforhold 
Planområdet omfatter eiendommene med gnr.br: 138/55 og 160.  
Grunneiere er AMIBO Eiendom, ved Bjørn Nilsen, Kai Morten Aalborg og Bjørn Johnstad.  
 

Figur 2, viser nedskalert plankart. 
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3.5 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes to bygg innenfor planområdet, hvorav ett er tjenesteyting/næringsbygg som per i 
dag huser Lensmannskontoret, samt ett bolighus med utleieleiligheter. Det finnes i tillegg en 
garasje sørøst i området. Store deler av planområdet i nord og i tilknytning til næringsbygget 
er benyttet til parkeringsareal.  
 

3.6 Trafikk/adkomst/parkering per i dag 
Det er i dag adkomst til planområdet fra Bønsmovegen sør i planområdet, med tilknytning til 
Fv.501 Trondheimsvegen. Tilgrensende Fv. 501 Trondheimsvegen vest for planområdet har 
fartsgrense 50 km/t og ÅDT på 12 300. Bønsmovegen har fartsgrense 30 km/t og er relativt 
lite trafikkert da gjennomkjøring ikke er tillatt. 
 
Planområdets nordvestre del benyttes som parkeringsareal i tilknytning til næringsbygget 
(politi), med ca. 8 p-plasser. Det er noe parkering i tilknytning til eneboligen i sørvest. I tillegg 
benyttes arealet nord for eksisterende garasje til parkeringsareal. Det er ingen oppmerking 
av p-plasser, og grunnet tilfeldig parkering innenfor området er ikke antall eksisterende p-
plasser innenfor området eksakt eller fullt utnyttet. 
 
Dagens interne veg deler planområdet i to. Det er i forbindelse med Lensmannskontoret 
tidvis uttrykning fra underetasjen på næringsbygget, men dette er i et meget begrenset 
omfang. Utrykningskjøretøyene kommer da direkte ut i vegbanen, som også benyttes av 
beboere innenfor og nord for planområdet. Det stipuleres at utrykning med bruk av 
varslingsutstyr skjer i snitt 2-3 ganger per uke, jf. brev fra Politiet ifbm. forrige planprosess.  
 
I tillegg finnes det en gang- og sykkelveg langs fylkesvegen vest for planområdet. Denne 
ivaretas videre i planprosessen.  
 
Vedtatt reguleringsplan innebærer at skal det avsettes parkering i tråd med følgende 
parkeringsnorm, jf. planbestemmelse § 2.9: 

 Næring: 1,5 plasser per 100m2 BRA. 

 Boligbebyggelse  
o Leilighet – 1-3 roms: 1 plass per boenhet 
o Leilighet – 4-roms eller større: 1,5 plass per boenhet 

 Gjesteparkering: Det skal sikres til sammen 5 egne gjesteplasser i p-kjeller eller på 
terreng. I tillegg kan parkeringsplassene for næringslokalene benyttes som 
gjesteplasser etter åpningstid.  
 

3.7 Vann- og avløpsnett   
I forbindelse med den forrige planprosessen med var det skissert 22 boenheter og inntil 
500m2 forretningslokale var det tilstrekkelig kapasitet for vann og avløp på det kommunale 
nettet, Vi forutsetter at dette fortsatt gjelder selv ved økt antall boenheter. Dette vil uansett bli 
avklart i forbindelse med byggesak og sikret i kraft av rekkefølgebestemmelser som ivaretar 
kravet til en detaljert VA-plan. Takvann og overvann fra utearealer vil håndteres lokalt. Se 
pkt. 6.2 – Vann- og avløpsnett. 
 

3.8 Strøm, fjernvarmenett 
Planområdet befinner seg innen konsesjonsområde for fjernvarme, der Mistberget Bioenergi 
AS er leverandør. I henhold til kommuneplanen skal det i forbindelse med utbyggingsavtale 
vurderes vannbåren varme for alle nybygg med samlet areal over 300m2 innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme.  
De konkrete løsningene vil framkomme av byggesaken og forholde seg til kravene i teknisk 
forskrift. 
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3.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert felter med arkeologiske kulturminner, SEFRAK-registrerte bygg samt 
Pilegrimsleden ca. 150 meter vest for planområdet. 
Det er ikke påvist automatiske fredete eller andre kulturminner eller kulturmiljøer innenfor 
planområdet. Kulturarvenheten har etter brev fra grunneier, som beskriver dagens arealbruk, 
frafalt kravet til arkeologiske utgravninger før utbygging. 
   

3.10 Naturverdier og NML-vurdering 
Det er ikke registrert truede eller sårbare arter, verken av flora eller fauna. Det er heller ikke 
registrert spesielt sårbare naturtyper. Ut ifra vedlagt NML-vurdering (vedlegg 2) er det ingen 
spesielle forekomster eller verdier som er til hinder for, eller som vil ta skade av, en 
utbygging av området. 
 
Kilder:  
http://artskart.artsdatabanken.no.  
www.naturbase.no 
www.miljostatus.no 
www.vann-nett.no 
 

3.11 Grønnstruktur og rekreasjon 
Det finnes et belte av grønnstruktur med gangveg/tursti i forbindelse med Kjeldalsbekken, ca. 
80 meter sør/ sørøst for planområdet. Dette har en viktig rekreasjonsverdi. Utbyggingen vil 
ikke medføre konsekvenser for dette området. 
 

3.12 Gang- og sykkelstier 
Det finnes en gang- og sykkelveg vest for planområdet, og denne kobler planområdet til 
sentrum i nord og grønnstruktur med gangnett langs Kjeldalsbekken i sørøst. Det finnes et 
krysningspunkt under Fv.501 Trondheimsvegen både nord og sør for planområdet. 

 
3.13 Støyforhold 

Fv. 501 Trondheimsvegen er en vesentlig støykilde. Planområdet befinner seg i tillegg 
innenfor Flystøysone I (50-60dBA). 
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. 
 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.vann-nett.no/
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3.14 Grunnforhold 

Figur 4, Støysonekart med framskrevet støy (til 2033), som viser støyforhold ved beregningshøyde  
1,5 meter etter tiltak. 

Figur 3, Støysonekart med framskrevet støy (til 2033), som viser støyforhold ved beregningshøyde 
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Berggrunnen består av gneis (granodiorittisk til tonalittisk). Planområdet befinner seg under 
marin grense og består av løsmasser i form av breelvavsetning. (Kilde: www.ngu.no, 
www.skrednett.no) I henhold til «Plan for skredfarekartlegging – Delrapport kvikkleireskred» 
(NGU) er breelvavsetning en jordartstype med potensiale for kvikkleireforekomst. 
Breelvavsetning defineres som følger: 
 
«Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte 
lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare 
overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter.» 
 
Planområdet er jf. www.skrednett.no ikke registrert som i faresone for skred eller forekomst 
av kvikkleire. Det er per i dag ikke registrert kvikkleireforekomst innenfor planområdet, og 
grunneier kan opplyse at grunnen består av sandholdige løsmasser. 
 
Det finnes et større kvikkleireområde ca. 800 meter øst for planområdet, i tillegg til områder 
med løsmasser i form av tykk havavsetning like nord og øst for planområdet. (Kilde: 
www.skrednett.no, www.ngu.no). Det er ikke registrert erosjonsrisiko for planområdet, men 
nærområdene viser liten til middels risiko, jf. www.miljostatus.no. 
 
For å bedre kunne vurdere de geotekniske forholdene på planområdet er det utarbeidet en 
geoteknisk rapport som er vedlagt plandokumentene, jf. Notat RIG 01, Linnerudgården, 
Råholt, utarbeidet av Løvlien Georåd, datert 15.09.2016, samt geoteknisk datarapport med 
samme dato. Konklusjonen fra prøveboringene er at: 
 
«Vi vurderer at tomta er egnet til formålet. Videre prosjektering synes å kunne bli utført 
uten ytterligere geoteknisk bistand.»  Det fremkommer også at: «Iht. til faregradskart [2] 
ligger ikke tomtene i et skredutsatt område. Vi har heller ikke påvist masser som kommer 
under kategorien sprøbruddmateriale. Dette tilsier at områdestabiliteten for tomten ikke er 
truet.»  
 
De geotekniske forholdene anses gjennom utarbeidet rapport som tilfredsstillende og godt 
dokumentert.  
 

3.15 Radon 
Det er ikke registrert forekomst av radon innen planområdet. Deler av området kan likevel 
være utsatt for radon, ettersom flere nabokommuner viser forekomster av radon (lave 
verdier). Dette er utredet i ROS-analysen (vedlegg1). 
(Kilde: www.nrpa.no) 
 

3.16 Barn og unges interesser 
 
Lokaliseringsfaktorer: Planområdet har en sentral plassering som gir en rekke fordeler for 
barn og ungdom. Det er korte avstander både til barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. 
Eidsvoll kommune er i henhold til kommuneplanen positive til fortetting i området. Dette 
bekreftes av kommunen gjennom prinsippvedtak om høyder og parkeringsnorm som bestemt 
ifbm. kommunedelplan for Råholt. 
 
Trafikksikkerhet: Det finnes en gang- og sykkelveg langs vestsiden av planområdet, som 
gir forbindelse til sentrum samt grøntstruktur med tilhørende gangveg langs Kjeldalsbekken 
sør/sørvest for planområdet. Gang- og sykkelvegnettet kan benyttes like frem til Bønsmoen 
barneskole, men det er sannsynlig at enkelte vil benytte Bønsmovegen og eventuelt 
Råholtvegen som snarveg til skolen. 
 
Kollektivtransport: Det er gode bussmuligheter med avganger hver halvtime ca. 100 meter 
vest for planområdet. I tillegg finnes Eidsvoll Verk stasjon ca. 500 meter nord for 

http://www.ngu.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.nrpa.no/
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planområdet, med flere avganger for både buss (Ruters busslinje 811 – Eidsvoll, samt 
Olavsgaard, 817 Eidsvoll Verk stasjon-Dal stasjon) og tog (lokaltog mellom Kongsberg-Oslo-
Eidsvoll, Gardermobanen). 
 
Rekreasjon- og aktivitet: Det finnes en rekke tilbud i nærmiljøet til planområdet. 
Råholthallen (flerbrukshall med klatrevegg) og Råholt Bad (svømmehall med stupebrett, 
lekebasseng samt klatrevegg) er lokalisert ca. 300 meter vest for planområdet. I tillegg finnes 
muligheter for friluftsaktiviteter i tilknytning til grøntbeltet med Kjeldalsbekken sør/sørvest for 
planområdet, samt aktivitetsområder tilknyttet skoleanlegget for Bønsmoen barneskole i øst.  
 

3.17 Nærhet til skole og barnehage 
Råholt barnehage ligger ca. 400 meter sørvest for planområdet, men denne ble avviklet 
31.07.2014. Bønsmoen barnehage ligger ca.300 meter øst for planområdet, i tilknytning til 
Bønsmoen barneskole. Råholt ungdomsskole ligger ca. 300 meter vest for planområdet.  
 

3.18 Vurdering av behov for uteoppholdsareal og nærlekeplass 
I henhold til kommunedelplan for Råholt-Sagmoen, skal det i boligområder avsettes felles 
utearealer for lek og opphold med min. 50 m2 per bolig, hvorav det innenfor en avstand på 
50-100 meter fra hver bolig skal anlegges en nærlekeplass på minimum 100 m2. I tillegg skal 
det avsettes 25 m2 per boenhet for leilighet til privat uteoppholdsareal. 
 

3.19 Universell utforming 
Terrenget innenfor planområdet er forholdsvis flatt, og dette gir gode stigningsforhold. 
Prinsipper for universell utforming skal ivaretas ved at gjeldende teknisk forskrift legges til 
grunn, som ved tidligere regulering.  
 

3.20 Landbruk 
Det er ingen landbruksinteresser tilknyttet planområdet. 
 

3.21 Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse. For mer informasjon, se 
punkt 6.1 samt vedlegg 1 – ROS-analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
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4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Innledningsvis er det igjen ønskelig å understreke at det etter vår vurdering er mest 
hensiktsmessig i de to påfølgende avsnittene å synliggjøre endringen i forhold til allerede 
vedtatt reguleringsplan, og ikke situasjonen slik området fremstår i dag. En økning i 
utnyttingen av området fra 3 – 4 etasjer medfører naturlig nok at konsentrasjonen i planen 
øker. Uteområdene på bakkeplan blir ved dette planforslaget noe redusert samtidig er det 
flere boenheter som skal dele på området. Under vises en visualisering av slik området vil 
fremstå med en fire etasjes blokk ut mot Trondheimsvegen og Bønsmovegen. En økt 
utnyttelse gir seg naturlig nok utslag i behov for en lavere parkeringsnorm og at det må stilles 
krav til takhage på begge blokkene for å kunne oppfylle tilfredsstillende uteoppholdsareal. 
 

 
Figur 5, viser planforslagets versjon av bebyggelsen ut mot Trondhjemsvegen. 

 
Videre presenteres visualisering av ny og gammel situasjon side om side, slik at de skal 
være direkte sammenlignbare: 
 
    

       
Figur 6, Ny situasjon/forslag til ny plan. 
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Figur 7, Gammel situasjon/gjeldende plan. 

 
På samme måte som i tidligere regulering legges det opp til ivaretakelse av eksisterende 
bygning for næring/tjenesteyting nordvest i planområdet. Den eksisterende bygningen 
benyttes i dag til tjenesteyting i form av lensmannskontor. Det resterende arealet planlegges 
benyttet til bolig og noe næringslokale, samt nødvendig parkering.  
Forrige regulering la opp til ca 2800 m2 med boligareal. I dette planforslaget er totale 
boligarealet ca. 3631 m2 BRA. Dette er en økning på 831 m2.  
 
Slik skissene foreligger i planforslaget vil det til sammen bli ca 1100 m2 med næring på NT 
(tjenesteyting – lensmannen) og ca. 500 m2 forretning /tjenesteyting i 1. etg på SE og totalt 
ca. 3631 m2 med boligareal. Dette er en fordeling med større overvekt av bolig i forhold til 
næring og forretning i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Planforslaget legger til rette for bygging av ytterligere en etasjer i tillegg til vedtatte 3 etasjer 
innenfor gjeldende regulering. Den fjerde etasjene vil bli trappet/ inntrukket. 
 
Parkering 
Vedtatt reguleringsplan for Linnerudgården stadfestet følgende parkeringskrav: 

 Næring/tjenesteyting/forretning: 1,5 plass per 100m2 BRA (på terreng) 

 Boligbebyggelse (krav om 1 p-plass i p-kjeller/etasje uavhengig av størrelse) 
o Boenhet – 4 rom eller større: 1,5 p-plass per boenhet 
o Boenhet – 1-3 rom: 1 p-plass per boenhet  

 
I det nye planforslaget foreslås følgende parkeringsnorm: 

 

Bebyggelsestype Pr. min max 

Forretning/Næring/Tjenesteyting 100 m2 BRA 1 4 

Boligbebyggelse  
 

Boenhet 1 1,25 

 
 
Begrunnelse for parkeringsnormen 
I oppstartsmøtet ble det drøftet muligheten for å redusere p-kravet i forhold til gjeldende plan. 
Dette er også i tråd med et generelt ønsket om høy utnyttelse av et sentrumsområde og sett i 
forhold til prinsipper i rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 
med fortetting langs kollektiv-knutepunkter.  
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Det er også et nasjonalt mål å redusere bilbruken og på den måten kan det forsvares å 
redusere p-normen i slike sentrumsprosjekt. 
Det legges derfor opp til en lav parkeringsnorm og at parkering for nye boenheter primært 
etableres i parkeringskjeller, mens parkering tilknyttet næring/tjenesteyting i hovedsak legges 
på terreng. Mange av disse plassene vil også bli brukt som gjesteplasser for beboerne etter 
arbeidstid. Forslaget til p-norm er i samsvar med forslag til revidert kommunedelplan som har 
ligget ute til offentlig ettersyn i siste del av 2017. 
          
 
Uteoppholdsareal 
For alle boenheter skal det sikres minimum 6 m2 til privat uteopphold, og minimum 12 m2 til 
felles uteoppholdsareal. Felles uteareal løses gjennom krav til opparbeidelse av takhage på 
begge blokkene. Med en så høy utnyttelse som i dette forslaget tvinger det seg fram behov 
for å ta i bruk takflater til dette formålet. Det er minimalt med areal på bakkeplan med 
tilfredsstillende kvaliteter til uteoppholdsareal. Det er kun noe restareal rund bygg B som kan 
kvalifiseres som uteoppholdsareal, men disse er både innestengt og skyggefulle slik at dette 
ikke kan medregnes som fullverdige uteoppholdsareal.  
Av areal avsatt til felles uteopphold, skal det anlegges en felles uteplass på minimum 50 m2 
som inneholder lekeapparater og sittemøbler på både områdene SE og BB. Alle 
uteoppholdsarealer skal være beskyttet mot støy, trafikkfare og annen fare, samt innfri 
rimelige krav til sol- og lysforhold. Private uteoppholdsplasser kan dekkes gjennom 
balkonger/terrasser og/eller andre uteplasser på bakkenivå. 
 
Begrunnelse for uteoppholdsarealnormen 
Kravet til privat og felles uteoppholdsareal er det samme som i gjeldende plan. Forskjellen i 
denne planrevisjonen er at det stilles krav til at det etableres takhager på begge blokkene for 
å ivareta kravet til felles uteoppholdsareal. 
Områdets sentrale beliggenhet med god tilgjengelighet til kollektivtilbud, eiendommens 
størrelse og form, byggegrenser, krav om høy arealutnyttelse og parkeringskjeller samt 
forhold omkring trafikksikkerhet, bidrar til å begrense mulighetene for uteoppholdsarealer på 
terreng samt kvaliteten og størrelsen på disse. 
 
Blokkbebyggelse (BB) 
Dette området endrer formål fra Konsentrert boligbebyggelse til blokkbebyggelse fordi 
etasjeantallet øker fra tre til fire. For området er maksimal % BYA = 60 %, inkludert 
biloppstillingsplasser på terreng.  
En økning av mulig utnyttelse med to etasjer påvirker naturlig nok tillatt bebygd mønehøyde. 
Innføringen av krav til takhage medfører også nødvendigheten av å tillate flatt tak. 
Dette planforslaget innebærer en maksimal gesimshøyde på 14 meter over gjennomsnittlig 
terreng rundt bygningen mot 11 meter i gjeldende plan. I tillegg til 14 meter gesimshøyde 
tillates det å etablere støyvegg og tekniske installasjoner som heissjakt ventilasjonsanlegg 
osv inntil 16 meter over bakken. 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – næring/tjenesteyting (N/T) 
På samme måte som i gjeldende regulering reguleres N/T til bebyggelse benyttet til 
næring/tjenesteyting, og eksisterende bebyggelse i området planlegges ivaretatt. Det er 
ingen endring i tillatt % - BYA for dette feltet. På samme måte som tidligere er det definert at 
maksimal % BYA = 50 %, inkludert biloppstillingsplasser på terreng. 
 
Ved tilfeller der eksisterende bebyggelse rives eller brenner ned, er det videreført en 
bestemmelse om at ny bebyggelse skal etableres i samsvar med byggehøyder som gjelder 
for område SE. Det er positivt for Råholt at lennsmannen holder til i sentrum både med tanke 
på tilstedeværelse og arbeidsplasser i sentrum. Denne reguleringsplanen legger opp til en 
videreføring av denne tjenesten og gir også mulighet for utvidelse dersom det skulle bli 
aktuelt. 
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Sentrumsformål(SE) 
SE reguleres også som tidligere regulering til forretning/bolig/tjenesteyting, hvor det tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer, med forretning/tjenesteyting i 1-etasje og boliger i etasjene over. 
For området er maksimal % BYA = 65 % inkludert biloppstillingsplasser på terrengnivå. 
 
Dette planforslaget innebærer en maksimal gesimshøyde på 14 meter over gjennomsnittlig 
terreng rundt bygningen mot 11 meter i gjeldende plan. I tillegg til 14 meter gesimshøyde 
tillates det å etablere støyvegg og tekniske installasjoner som heissjakt ventilasjonsanlegg 
osv inntil 16 meter over bakken. 
 

4.2 Skisseforslag til mulig utbygging 
Arkitekten har sammen med utbygger sett på alternativer for utbygging. Det foreliggende 
skisseforslaget er et resultat av denne prosessen. Det understrekes at skisseforslaget ikke er 
bindende, men viser en mulig løsning for utbygging av området både i forhold til bygningenes 
plassering og volum, antall boenheter og størrelse, parkering, interne atkomstveger, 
uteoppholdsarealer med mer. Justeringer og/eller andre løsninger kan forekomme innen 
byggesak.  
 
Bygning A 
Bygning A ligger ut mot Trondheimsvegen og anlegges med flatt tak. Flatt tak gir mulighet for 
etablering av felles uteoppholdsareal i form av takhage (ca.500 m2) forutsatt tilstrekkelig 
støyskjerming (jmf støyutredningen). Takhagen skal være felles for beboerne i bygning A. 
Privat uteoppholdsareal dekkes ved terrasse/balkong. I parkeringskjelleren planlegges det 16 
p-plasser, derav 1 HC-plass. 
 
Bygning B 
Nybygg B anlegges også med flatt tak for å sikre takhage og redusere den totale 
byggehøyden. Takhage på bygg B kan være tilgjengelig for beboere i bygg B. I tillegg kan 
uteoppholdsareal anlegges på grøntområde rundt bygg B, men dette har svært begrensende 
kvaliteter og betraktes mer som tilpasningsarealer mellom blokka og eiendomsgrenser, 
parkeringsplassen osv. Privat uteoppholdsareal dekkes ved terrasse/balkong.  
I parkeringskjelleren planlegges det 33 p-plasser, derav 1 HC-plass. 
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Etasje 1 2 3 4 Sum P-krav min P-krav max. 

A      1 pr. leil 4 pr.leil 

Leilig. < 
60 m2 

N 3 3 1 7   

Leilig > 
60 m2 

N 4 4 4 12 
 

  

Sum A  7 7 5 19 19 76 

B        

Leilig. < 
60 m2 

3 4 3 2 12   

Leilig > 
60 m2 

5 4 5 4 18   

Sum B 8 8 8 6 30 30 120 

SUM 
A+B 

8 15 15 11 49 49 196 

 
Til sammen gir bygg A og B et parkeringsbehov på minimum 49 P-plasser for boligene.  
 
Parkeringsfordeling: 
 

 
 
 

Gammel situasjon Ny situasjon  

Næring 8 plasser på terreng vest for A 8 plasser på terreng vest for A 
(situasjonen er uforandret) 

Boenheter 15 plasser i p-kjeller A 16 plasser i p-kjeller A 
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10 plasser i p-kjeller B 

25 plasser totalt 

33 plasser i p-kjeller B 

7 plasser på bakkeplan sør for bygg B 

56 plasser totalt 

Gjester 8 plasser på terreng vest for A,                      

tilknyttet næringslokalet. Det 

legges det opp til sambruk av p-

plasser tilknyttet næringslokalet, 

noe som totalt gir 16 gjesteplasser. 

 

16 plasser på terreng vest for A,                      

tilknyttet næringslokalet. Det legges 

det opp til sambruk av p-plasser 

tilknyttet næringslokalet, og plassene 

som benyttes av politiet på dagtid, noe 

som totalt gir 16 gjesteplasser.  

 

Politi 7 plasser i p-kjeller A 

3 plasser på terreng, sør for 

politihuset 

16 plasser på terreng, vest og 

sørvest for politihuset 

 

16 plasser på terreng, vest og sørvest 

for politihuset (1100 m2 BRA x 0,015 

P-faktor) (8 plasser forbeholdt Politiet 

nord vest ved Lensmanngården) 

 

HC-
parkering 

Totalt minimum3 HC-plasser. Et krav til 5 % HC parkering medfører 
behov for 2 HC plasser på bakkeplan, 
samt 1 HC plass i hver p-kjeller.  

Totalt 67 plasser 80 plasser 

 
 
Vegføring: 
Eksisterende atkomstveg ivaretas på samme måte som i tidligere reguleringsplan. 
Adkomsten til p-plassene og forretning/tjenesteytings-lokaler ut mot Trondhjemsvegen må 
skje via vegen nord for Lensmannsgården. Dette er en endring fra gjeldende plan der det var 
planlagt en internvei også på sørsiden av bygg A. Men kravet til fortau langs Bønsmovegen 
og et noe større grunnflate på bygg A er det ikke plass til denne vegen lenger. Dette betyr at 
arealene mellom bebyggelsen og Trondhjemsvegen blir mindre tilgjengelig. Det innebærer 
også en noe mer utfordrende situasjon for utrykningskjøretøy på grunn av mer trafikk forbi 
politiets uttrykningslokaler. 
Det legges som tidligere opp til at det etableres fortau langs Bønsmovegen. Parkeringskjeller 
med nedkjøringsrampe er planlagt i forbindelse med nybygg A og B. Nedkjøringsramper 
anlegges på nordsiden begge blokkene. Forbindelse til eksisterende gang-sykkelveg vest for 
planområdet ivaretas. 
 
 
Generelt: 
Nødvendig areal til, søppelhåndtering, postkasser, hensetning av sykkel/rullestol etc. vil på 
samme måte som i forrige regulering måtte vurderes i sammenheng med planløsning for 
boligene. Antall boenheter kan endres i forbindelse med detaljprosjektering og byggesaken, 
og dette vil kunne påvirke krevet til antall p-plasser ut i fra kravet i 
reguleringsbestemmelsene. 
I forbindelse med den planlagte økningen av antall boenheter er det behov for en 
arealeffektiv avfallshåndtering, Dette kan løses i tilknytning til p-plassen på bakkeplan sør for 
bygg B, eller sør for bygg A. Det anbefales nedgravde løsninger. 
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Arkitektens vurdering av skisseforslaget 
Skisseforslaget tar utgangspunkt i en kompakt og tett utnytting, sett i forhold til utnyttelse av 
tomta, plassering av ny bebyggelse, infrastruktur samt tilgjengelighet. Ved ivaretakelse av 
den eksisterende atkomstvegen sikres enkel tilgang til eiendommer i nord, til 
næringsvirksomhet/tjenesteytelser samt til ny boligbebyggelse. Det etableres i tillegg private 
og felles terrasser for alle leilighetene, samt opparbeidelse av felles oppholdsområder på 
takplan med både terrasseområder og grøntarealer. Det skal i tillegg etableres fortau langs 
Bønsmovegen, noe som vil sikre trygg atkomst til og forbi planområdet samt bedre 
tilgjengelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Planforslaget tar utgangspunkt i godkjent 
detaljregulering. 
 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Plankartets utstrekning er identisk med planavgrensningen til gjeldende reguleringsplan for 
Linnerudgården. Formålsbruken videreføres derfor i sin helhet bortsett fra området som er 
avsatt til konsentrert boligbebyggelse (BK) foreslås endret til blokkbebyggelse (BB). Under 
følger imidlertid en gjengivelse av takst fra gjeldende regulering:  
 
Veg 

 o_V er eksisterende offentlig veg (Bønsmovegen) og planen stadfester dagens 
arealbruk. Vegens totale bredde er 4,5 meter, inkludert vegskuldre à 0,25 meter. 

 FTA er regulert til fortau. Det skal etableres fortau med minimumsbredde 2,75 meter 
(inkludert skulder). 
 

Annen veggrunn: 

 Grøntanlegg (VG) skal sikre nødvendig sideareal og annen terrengtilpasning langs 
veg, samt sikre areal for snølagring.  

 

4.4 Hensynssoner  
Sikringssoner – Frisikt (H140) og Støy (H210, H220): 

 Frisiktsonen (H140) Frisiktsonen for krysset Fv.501 Trondheimsvegen/ 
Bønsmovegen reguleres til 10x84 meter. I frisiktsonen skal terrenget planeres og 
holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke rager mer 
enn 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan 
likevel tillates med høyde inntil 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå. I tillegg kan 
enkeltstående, oppstammede trær inntil 15 cm i diameter, dersom sikten ikke hindres. 

 Tormod Knutsens/ Bønsmovegen veg reguleres til 6x36 meter, men dette er ikke vist 
i plankartet da bestemmelsene åpner opp for å flytte avkjørselen etter godkjent 
teknisk plan. Det er derfor stilt krav til at den tekniske planen skal vise frisiktsonen i 
denne avkjørselen. 

 Støysone – rød sone (H210): Innenfor rød støysone skal støyfølsom arealbruk 
unngås. Planområdet berøres i liten grad av rød støysone, vest-sørvest i 
planområdet. Det skal i forbindelse med byggesak dokumenteres iverksettelse av 
nødvendige tiltak for å sikre uteområder og bebyggelse mot støy, iht. T-1442/2016. 

 Støysone – gul sone (H220): Ny bebyggelse og uteoppholdsarealer skal tilfredsstille 
anbefalte støygrenser. Planområdet befinner seg i noen grad innenfor gul sone, og 
det skal i forbindelse med byggesak dokumenteres iverksettelse av nødvendige tiltak 
for å sikre uteområder og bebyggelse mot støy, iht. T-1442/2016. 

 

4.5 Universell utforming 
Det sikres god tilgjengelighet for alle, gjennom vektlegging av prinsipper for universell 
utforming ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Gjeldende teknisk forskrift legges til 
grunn for planforslaget. 
Universell utforming for planområdet sikres ved: 
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 Inngang og/eller parkeringskjeller med heis sikrer trinnfri tilgang til alle etasjer. 

 Gangveger innad i planområdet skal så langt terrenget tillater det være universelt 
utformet. 

 Parkeringsarealer på terreng skal så langt terrenget tillater det være universelt 
utformet. Minimum 5 % av p-plassene skal være reservert for HC. 

 Uteoppholdsarealer, parkeringsarealer og inngangspartier skal så langt terrenget 
tillater det tilfredsstille kravene til universell utforming i henhold til Norsk Standard. 

 100 % av boenhetene skal være tilgjengelig for alle, dvs at alle hovedfunksjoner 
ligger på ett og samme plan.  

 Gjeldende teknisk forskrift og prinsipper for universell utforming skal legges til grunn 
for å sikre tilgjengelighet, og dette ivaretas gjennom krav i 
reguleringsbestemmelsene. 

 
 

4.6 Arealoppgave 
Reguleringsplanen viser de ulike arealformålene innenfor planområdet. Prosjektets totale 
areal er på 4,6 daa og fordeler seg som vist i tabellen under. Disse tallene er uforandret sett 
opp mot gjeldende regulering med unntak av at BB erstatter BK: 
 

Arealbruk Areal (daa) 

BB – Blokkbebyggelse 1,5 

N/T – Næring/tjenesteyting 2 

SE – Sentrumsformål 1,54 

o_V – Kjøreveg – offentlig 0,145 

FTA – Fortau – offentlig  0,184 

VG – Annen veggrunn-grøntanlegg 0.234 

SUM 4,6 daa 

 

Arealregnskap 
Planområdet består av en bygning benyttet for næring/tjenesteyting med tilhørende 
parkeringsarealer samt en enebolig med garasje og tilhørende opparbeidet hage. Det er 
variert hage-vegetasjonen innenfor planområdet, i hovedsak bestående av stedegne løv- og 
bartrær samt noe buskbeplantning. Utbyggingen vil i prinsippet ikke endre arealbruken da 
det fortsatt vil bli en utbygd del av sentrum. Planforslaget reduserer ikke dyrket eller dyrkbar 
mark jf. hensynet til jordvern. 
 
 

5 ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS 
I planfasen for Linnerudgården II som har pågått i perioden 2016-2017 vært det en del 
endringer i forbindelse med den politiske behandlingen av planforslaget som innebar 5 
etasjer. Sluttbehandlingen av forslaget med fem etasjer ble satt på vent av planutvalget i 
påvente av planarbeidet med ny kommunedelplan. 
 
Men «Utvalg for næring, plan og miljø» vedtok den 13.02.2018 følgende: 
«Hovedutvalg for næring, plan og miljø fremmer reguleringsplanen for sluttbehandling i 
kommunestyret den 6.mars 2018. Det forutsettes at administrasjonen oppdaterer saken med 
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser slik at det tillates maks 4 etasjer jmfr. 
prinsippvedtak om høyder og parkeringsnorm som bestemt ifbm. kommunedelplan for 
Råholt.» 
 
Med utgangspunkt i dette vedtaket er planmaterialet justert og oppdatert med utgangspunkt i 
dette vedtaket. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

6.1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet 
ROS-analysen viser at det forventes at reguleringsplanen for Linnerud gården er utsatt for 
eller kan medføre enkelte hendelser som har risiko for uønskete konsekvenser for 
samfunnsfunksjoner, miljø, helse og sikkerhet. Dette gjelder ett naturforhold, radongass. For 
å minimere risikoen for radonstråling er det satt krav om sikring gjennom Teknisk forskrift.  

 Planområdet ligger i nærhet til kvikkleirforekomst samt består av og er lokalisert i 
nærhet av løsmasser med potensial for kvikkleirforekomst. Temaet er ivaretatt på en 
god måte gjennom utarbeidet geoteknisk rapport som redegjør for de faktiske 
forholdene på stedet, og som konkluderer med at områdestabiliteten er god, og at 
tomta er egnet til formålet. 

 Planområdet er utsatt for støy fra bil- og flytrafikk. For å få støyen ned på et godkjent 
nivå i henhold til T-1442/2016, er det satt krav til støysikring gjennom 
planbestemmelsene og plankartet. Bestemmelsene fra gjeldende regulering 
videreføres, og sikrer at støy ivaretas på samme måte som tidligere. Det er utarbeidet 
en ny justert støyanalyse som kartlegger støysituasjonen i det nye planforslaget.  

I tillegg finnes det fire hendelser hvor det skal det vurderes om det skal gjennomføres tiltak:  

 Hendelse 1: Masseras/ skred: Risikoforholdet vedrørende masseras/skred er redusert 
som følge av at det gjennom foreliggende planforslag er gjennomført en geoteknisk 
vurdering som konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende og at tomta 
er egnet for utbyggingsformålet.  

 Hendelse 5: Radongass: Risikoforholdet vedrørende radongass vil ikke endres som 
følge av nytt reguleringsplanforslag. 

 Hendelse 17: Brann/politi/sivilforsvar: Det ble i gjeldende regulering pekt på at 
utrykningskjøretøyer skal kjøre gjennom planområdet, mellom de to blokkene. I 
foreliggende planforslag er denne situasjonen den samme. Det skal fremdeles være 
gjennomkjøring for utrykningskjøretøyer i planområdet. Frekvensen på uttrykningene 
forventes å forbli den samme som tidligere. At planområdet utnyttes tettere medfører 
at den teoretiske og generelle sannsynligheten for konflikt mellom 
utrykningskjøretøyer og myke og «harde» trafikanter / beboere på området øker, 
siden det blir økt frekvens på sivil trafikk til og fra planområdet. Det er vanskelig å si 
noe om økningen er håndterbar eller ikke. 

 Hendelse 28, 29 og 37: Støv/støy fra trafikk: Revidert støyrapport avdekker tilnærmet 
det samme støyforholdene på bakkeplan som tidligere. Det vil være behov for en 
støyskjerm langs Trondheimsvegen. Nytt planforslag viderefører denne 
forutsetningen. Mer detaljerte beregninger avdekker i tillegg behov for støyskjerm ved 
uteoppholdsareal på tak. I utarbeidet støyrapport fremkommer det at: «For 
uteoppholdsområder på takflatene til planlagte bygg viser beregningene at man kan 
få tilfredsstillende støyforhold dersom man benytter støyskjerming. Kartutsnittet viser 
beregningspunkt 1.5 meter over takflata med støyskjerming. Beregningen er utført 
med en støyskjermhøyde på 2 m over tak.» Behovet for støyskjerming på takflate er 
sikret gjennom et tillegg i videreført bestemmelse og rekkefølgekrav om 
støyskjermingstiltak, jf. Bestemmelse § 2.1 e).  

 Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, er det samlet ansett å være 
mindre sannsynlighet for risiko for hendelser med uønskede konsekvenser forbundet 
med tiltaket.  

ROS-analyse ligger som vedlegg 1. 
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6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 
Det er gjort vurderinger om planforslaget vil medføre endringer av hvorvidt planen kommer i 
konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer tilknyttet følgende tema, sett opp mot 
gjeldende reguleringsplan: 

o Folkehelse og universell 
utforming 

o Barn og unges interesser 
o Støy, forurensning og 

sikkerhet 
o Avfallshåndtering  
o Vann- og avløpsnett 

o Energi- og klima 
o Natur og miljø 
o Kulturminner og 

kulturmiljøer 
o Landskap og estetikk 
o Grøntstruktur og rekreasjon 
o Trafikk og parkering 

 
Folkehelse og universell utforming:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Eksisterende gang- og sykkeltraseer langs Fv. 501 Trondheimsvegen, etablering av nytt 
fortau langs Bønsmovegen samt nærhet til sentrumsformål og kollektivknutepunkt reduserer 
behovet for bil og virker positivt på folkehelsen. Den eksisterende forbindelsen til gang- og 
sykkelveg vest for planområdet ivaretas.  
 
Ny bebyggelse skal tilrettelegges iht. prinsipper om universell utforming, der 100 % av 
boenhetene tilrettelegges for livsløpsstandard med alle hovedfunksjoner på et plan. 
Utearealene skal så langt terrenget tillater det gis en universell utforming. HC-parkering 
ivaretas ved at minimum 5 % av parkeringsplassene skal utformes universelt. 
 
Atkomst til lokaler for næring/tjenesteyting/forretning sikres ved tilretteleggelse i henhold til 
prinsipper om universell utforming. HC-parkering ivaretas ved at minimum 5 % av 
parkeringsplassene skal være universelt utformet. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Det er vurdert at en økning fra 3-4 etasjer ikke påvirker forholdene folkehelse og universell 
utforming.  
 
Barn og unges interesser:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Planområdet har korte avstander til barnehage, skole, friluftsliv- og idrettsanlegg gir således 
gode oppvekstsvilkår. Se for øvrig punktet om Grøntstruktur og rekreasjon. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Det er ingen endring i planområdet nærhet til institusjoner og idrettsanlegg. Planen legger 
opp til en fortetting i forhold til gjeldende regulering som kan medføre at vrimleareal rundt 
blokkene kan oppleves som mer kompakt enn om byggene ble bygget med 3 etasjer, slik 
som er en forutsetning i gjeldende regulering. Dette arealet er uansett ikke av en kvalitet som 
gjør at det kan benyttes som uteareal i planteknisk forstand. 
 
Etter vår vurdering har planen overordnet en svak/ingen negativ effekt for barn og unges 
interesser.  
 
 
Støy, forurensing og sikkerhet:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Generelt reduserer korte avstander og lite transportbehov forurensning og klimautslipp. Ved 
ny utbygging vil planen bidra til en mer sentralisert utvikling, som igjen underbygger visjonen 



   
 

om fortetting langs kollektiv- og sentrumsknutepunkter og korte avstander for bevaring av 
miljøet.  
Planområdet er lokalisert nær Fv.501 Trondheimsvegen samt ligger innen flystøysone I. Det 
skal etableres en støyskjerm langs eksisterende gang- og sykkelveg i planområdets vestre 
avgrensning, for å redusere støypåvirkningen fra fylkesvegen. Slik vil kun mindre deler av 
planområdet berøres av rød støysone, og den del av planområdet som berøres av gul 
støysone vil i stor grad reduseres. De områder som berøres av rød støysone ligger utenfor 
byggegrensen, og planlegges benyttet til parkering og trafikkareal. Det vurderes 
uteoppholdsareal på takflaten til planlagt bygg nærmest Trondheimsvegen, der adekvate 
uteoppholdsarealer vil oppnås ved etablering av en 2 meter høy støyvegg over tak. Det er 
naturlig at dette kombineres med krav til rekkverk. Ny bebyggelse med tilhørende utearealer 
vil sikres mot støy iht. gjeldende teknisk forskrift og T-1442/2016.  
 
Intern atkomstveg oppgraderes i forbindelse med utbyggingen, og det skal i tillegg etableres 
fortau langs Bønsmovegen. Dette bidrar til å skape en tryggere og mer oversiktlig 
trafikksituasjon, noe som er spesielt viktig med hensyn til at vegen også vil benyttes ved 
utrykning fra Lensmannskontoret. En utbygging av området vil ikke føre til flere uttrykninger, 
men myke trafikanter i området vil øke og potensielt farlige situasjoner kan oppstå. For å 
redusere dette stilles det krav til nytt fortau langs Bønsmovegen, samt skiltplan der uttrykning 
må framkomme tydelig. Det påpekes gjennom planbestemmelsene behov for særskilt fokus 
på trafikksikkerhet for avkjørsel til planområdet, se planbestemmelsene § 2.8. 
 
Eidsvoll kommune har ingen registrering av forekomst av radon, men deler av kommunen 
kan likevel være utsatt for radon (se vedlegg 1, ROS-analyse). Plan- og bygningslovens 
teknisk forskrift sikrer tiltak for å redusere risikoen for uønsket høy forekomst av radon.  
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Forholdene rundt støy for arealer på bakkeplan forblir uforandret, og påvirkes i mindre grad 
av fortettingen. Gjennom en oppdatert støyanalyse er det avdekket at ny støyskjerm langs 
Trondheimsvegen ikke vil ha tilstrekkelig effekt for etasjer mellom 10 og 14 meter over 
terreng, ut mot Trondheimsvegen. Privat uteoppholdsareal for disse vil derfor mest 
sannsynlig bli liggende i rød støysone, samtidig som det gjennom byggesaksbehandlingen 
blir sikret at tilfredsstillende innendørs støynivå blir ivaretatt. 
 
Disse vil imidlertid på lik linje med øvrige beboere ha tilgang til felles uteoppholdsareal 
utenfor gul støysone. Hensynet til støy ivaretas og sikres på samme måte som tidligere, 
gjennom støyskjerm og tilhørende bestemmelser og rekkefølgekrav som tidligere, jf. 2 e), 
men med en presisering i bestemmelsen som også sikrer at det innarbeides 
støyskjermingstiltak på takflater beregnet for uteopphold. 
 
Forurensing anses heller ikke som påvirket av fortettingen.  
 
Avfallshåndtering:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Det skal etableres inntil tre felles avfallsanlegg innenfor planområdet, og det tillates 
plassering av avfallscontainere utenfor byggegrensen, så fremt det ikke er til hinder for sikt 
og snølagring.  
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Det legges til grunn at avfallshåndteringen kan dimensjoneres for å håndtere økningen i 
avfall uten nevneverdige konsekvenser. Det anbefales at det etableres ett felles 
renovasjonsanlegg for hele planområdet i tilknytning til p-plassen sør for bygg B eller på 
sydsiden av bygg A. 
 



   
 

 
Vann- og avløpsnett: 
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Det er tilstrekkelig kapasitet for tilkobling til det eksisterende vann- og avløpsnettet. 
Overvann og takvann håndteres lokalt. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Det legges til grunn at kapasiteten på det kommunale VA-nettet ikke er så marginal at en 
økning fra 3 til 4 etasjer er problematisk. 
 
Forventet fotavtrykk fra henholdsvis eksisterende regulering og i foreliggende planforslag har 
økt noe. Det medfører at arealer med tette flater også vil øke. Maks BYA innenfor SE økes 
fra 50 til 65% Dette kan medføre at andelen tette flater på feltet øker med 30 %.  
Fotavtrykk på bygg innenfor NT forblir det samme. For BB (tidligere BK) øker BYA fra 45 til 
60 % Dette er en økning i tette flater på 33 %.  
 
Overvann skal håndteres på samme måte som tidligere. Planen presenterer på dette 
tidspunkt ikke konkrete løsninger på hvordan lokal overvannshåndtering skal løses i praksis, 
men stiller gode rekkefølgekrav som sikrer at dette ivaretas på en god måte i den videre 
byggesaksbehandlingen. Økning i etasjeantall medfører ikke økt avrenning fra tette flater. 
Det legges til grunn at det vil la seg gjøre å skalere opp dimensjoneringen av den lokale 
overvannshåndteringen, i praksis mest sannsynlig nedgravde fordrøyningsmagasiner slik at 
de tilpasses også en økt utbygging fra 3 til 4 etasjer.  
 
 
Energi og klima:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Ny bebyggelse vil ta hensyn til dagens energikrav og gjeldende teknisk forskrift. All ny 
bebyggelse innenfor konsesjonsområde for fjernvarme skal av kommunen vurderes for 
tilknytning i forbindelse med utbyggingsavtale. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Fortettingen vil ikke medføre konsekvenser for energi og klima. Forholdet ivaretas på samme 
måte som tidligere.  
 
Natur og miljø:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Planforslaget vil ikke medføre noen negative konsekvenser for sårbar flora eller fauna, da det 
ikke er registrert forekomster innenfor eller i nærområdet til planområdet. Ny 
utbygging/fortetting antas å ikke utgjøre noen konsekvens da området i høy grad allerede er 
utbygd. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Fortettingen vil ikke medføre konsekvenser for natur og miljø.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljøer som vil komme i konflikt med 
planforslaget. Eventuelle funn ved utbygging sikres gjennom planbestemmelsene. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 



   
 

Fortettingen vil ikke medføre konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
Landskap og estetikk:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering 
Det er viktig at ny bebyggelse utformes på en slik måte at området samlet sett fremstår med 
et godt, helhetlig preg, slik at området tilføres positive elementer. Utformingen og 
plasseringen av ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende terrenget, slik at det oppnås 
en positiv helhetsvirkning i forhold til tilstøtende områder og miljø. En utbygging på området 
vil styrke sentrumsområdet. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
 
Planforslaget med tilhørende skisseforslaget tar utgangspunkt i en kompakt og tett utnytting, 
med en etasje mer enn det som gjeldende plan legger til rette for. 
Sol/skyggeforholdende er beskrevet i eget tema. Råholt sentrum er under kraftig endring og 
det er stort utbyggingspress i området. Mye av dette presset må løses ved å bygge mer i 
høyden enn det som er blitt gjort tidligere. Bebyggelsen på østsiden av Trondhjemsvegen er 
lavere enn 4 etasjer, men forslaget til kommunedelplanen for Råholt åpner opp for inntil 8 
etasjer på vestsiden. 
 og særlig. Slik sett vil prosjektet innebære en merkbar endring i gatebildet. Men framtidige 
utbyggingsprosjekter i Råholt vil også måtte bygge mer i høyden en tidligere og denne 
reguleringsplanen legger derfor opp til en endring som allerede er i gang og som vil bli 
ytterliggere forsterket framover. Et slikt utbyggingsprinsipp er også i tråd med regionale og 
nasjonale retningslinjer. Det er et kommunalt mål at ny utbygging i Eidsvoll skal bla. skje på 
Råholt. Derfor vil det være naturlig å legge til rette for økt etasjeantall. Dette vil endre 
sentrumspreget og gatebildet i en mer urban retning. 
 
Sol/skygge forhold 
Vedlegg 7 (sol/skyggediagram) viser forskjellen i sol/skygge forholdene på planområdet og 
for de nærmeste naboene ved å øke byggehøyden fra tre til fire etg. Det er vist ulike 
relevante tidspunkt. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Diagrammene i vedlegg 7 viser at forskjellen mellom 3 og 4 etg er relativt liten og er mest 
framturende ved vår- og høstjevndøgn for naboen øst for planområdet. Selve huset på 
naboeiendommen vil ligge i skyggen ved 3 etasjer, men noe mer av uteområdet øst for huset 
vil bli liggende i skygge ved 4 etg. Illustrasjonene viser at endringen fra tre til fire etasjer 
likevel gir en relativ marginal endring. 
 
Grøntstruktur og rekreasjon:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
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 vest for planområdet er rekreasjonsverdier i umiddelbar nærhet til planområdet.  
Nærheten til disse kvalitetene, samt korte avstander til barnehage og skole legger godt til 
rette for beboernes bruk av disse og således muliggjør et lavere krav til uteopphold enn det 
kommuneplanen krever. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Fortettingen vil ikke medføre konsekvenser for grønnstruktur og rekreasjon.  
 
Uteoppholdsarealer: 
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 



   
 

En rekke krav for utvikling av området skal sammenstilles i en slik prosess som dette, og kan 
gi begrensede muligheter for uteoppholdsarealer. 
Det planlegges høy utnyttelse av et allerede utbygget område med kort avstand til daglige 
gjøremål og kollektivtransport, i tråd med prinsippene i Rikspolitisk retningslinje for 
samordnet areal- og transportplanlegging (RPR SATP). Et krav om at 50 m2 per boenhet 
avsettes til felles uteopphold er ikke forenlig med høy utnyttelse av planområdet. 
Overordnet myndighet ønsker vanligvis at det ved utbygging av sentrale områder stilles 
maksimumskrav for antall parkeringsplasser samt at parkeringsbehovet fortrinnsvis dekkes 
ved parkeringskjeller. I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det enighet om 
etablering av parkeringskjeller for en best mulig utnyttelse av et sentralt beliggende område, 
Etablering av parkeringskjeller medfører at deler av arealet beslaglegges ved etablering av 
nedkjøringsramper i og med at tomten er relativt flat.    
Det er viktig at trafikksikkerhet vektlegges, spesielt ved utforming av avkjørsel til 
Bønsmovegen. Byggegrenser, nødvendig intern infrastruktur i forbindelse med utbygging 
samt behovet for atkomst til eksisterende boligbebyggelse og lensmannskontoret i nord, 
bidrar til å begrense mulighetene for uteoppholdsarealer. 
Det finnes i tillegg en rekke tilbud og muligheter i planområdets nærmiljø og det er kort 
avstand både til lekearealer ved barnehager, skoler samt tilgang til flerbrukshall, svømmehall 
og friluftsområde. Det vurderes derfor å ikke være behov for etablering av nærlekeplass 
innenfor planområdet. I tillegg vurderes det på bakgrunn av ovennevnte premisser å være 
tilstrekkelig med mindre antall m2 per boenhet avsatt til felles og privat uteopphold. 
Alternative løsninger for uteopphold bør vurderes, f.eks. i form av takhager. Dette for en best 
mulig utnyttelse av området samtidig som de vil gi god kvalitet på utearealet. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
En fortetting på området vil medføre at muligheten for felles uteoppholdsareal settes under 
press. I gjeldende regulering er det bestemt at det skulle avsettes totalt 25 
m2uteoppholdsareal, tidligere fordelt på 6 m2 privat uteoppholdsareal, og 12 m2 felles 
uteoppholdsareal. I dette planforslaget er disse kravene videreført. 
Da det er gjeldende reguleringsplan som skal være sammenligningsgrunnlaget ved vurdering 
av konsekvenser, medfører dette at kravene til felles uteoppholdsareal forblir de samme. 
Som det ble pekt på tidligere var dette kravet 12 m2. Sammenlagt areal på takhager for blokk 
A og B vil måtte bli 588 m2. Det foreslås derfor å videreføre minimumskravet som fra tidligere 
regulering på 12 m2 men utelate kravet om at det totalt skal avsette 25 m2 uteareal. Selv om 
man gjennom en fortetting av Linnerudgården i praksis vil måtte legge seg nærmere 
minimumskravet til uteoppholdsareal, enn det som tidligere kunne være en mulighet, har ikke 
økningen i antall boenheter store plantekniske konsekvenser for kravet til uteoppholdsareal. I 
praksis vil imidlertid en fortetting medføre at areal utendørs på bakkeplan (som er av en slik 
art at de ikke kan medregnes som uteoppholdsareal) må deles av flere beboere. Det vil 
oppleves som mer kompakt enn ved tidligere utforming. 
 
Trafikk og parkering:  
 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Planforslaget vil medføre noe økt trafikk innad og til/fra planområdet. Den eksisterende 
atkomstvegen planlegges ivaretatt, eventuelt flyttet noe lenger øst langs Bønsmovegen, og 
vil betjene både boenheter og lokaler for næring/tjenesteyting/forretning innenfor området 
samt sikre atkomst til eneboliger nord for planområdet. Den eksisterende forbindelsen fra 
planområdet og til gang-sykkelvegen langs Fv. 501 Trondheimsvegen ivaretas og det skal i 
tillegg etableres fortau langs Bønsmovegen. Dermed ivaretas sikkerheten for myke 
trafikanter til og fra planområdet. 
 
I henhold til Rammeplan for avkjørsel, er Fv. 501 Trondheimsvegen registrert med 
holdningsklasse «streng». Utbygging av planområdet vil ikke medføre endring av 
fylkesvegen, men konsekvens i form av et noe økt antall brukere som følge av fortettingen. 



   
 

Siktforholdene for krysset Bønsmovegen/Tormod Knutsens veg og for krysset 
Fv.501/Bønsmovegen er ivaretatt gjennom planbestemmelsene og sikringssoner i plankartet. 
 
Hoveddelen av parkering tilknyttet boenhetene skal dekkes gjennom parkeringskjeller, mens 
parkering tilknyttet lokaler for næring/tjenesteyting/forretning og besøkende vil etableres på 
terreng i nærhet av de respektive lokalene. 
 
Vurdering av fortettingens konsekvenser: 
Trafikkmessig er det en stor forskjell mellom den tidligere og den nye situasjonen. I 
gjeldende regulering forelå det et skisseprosjekt som inneholdt ca. 22 boenheter, noe 
avhengig av leilighetsstørrelsen. Legges dette til grunn, sammen med et normalt 
gjennomsnittlig kjøremønster på 3,5 bilturer pr. boenhet, gir dette 77 bilturer til / fra 
planområdet og ut på Bønsmovegen. 
 
I dette planforslaget foreligger det et nytt skisseprosjekt som innebærer ca. 49 boenheter. 
Også her avhenger endelig antall leiligheter. Leilighetsstørrelser og antall vi særlig påvirkes 
av markedssituasjonen og hvilke typer det er etterspørsel etter. Legges samme kjøremønster 
på 3,5 bilturer pr boenhet til grunn som tidligere, gir dette 172 bilturer. Økningen fra tidligere 
til forestående regulering er dermed en relativt stor økning i trafikkmengden. Om dette er en 
trafikkøkning som er håndterbar er svært krevende å si noe om. Forslagstillers mandat er å 
presentere planforslaget slik det nå foreligger. 
 
 

6.3 Avbøtende tiltak 
 
Atkomstveg: 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Uansett om eksisterende atkomstveg skal beholdes eller flyttes noe så må den oppgraderes 
slik at den får en opparbeidet bredde på 4 meter. En slik oppgradering vil også være til fordel 
for nabobebyggelsen som benytter denne vegen som adkomst. 
 
Vurdering av behovet for ytterligere avbøtende tiltak: 
Det legges til grunn at tidligere avbøtende tiltak er tilstrekkelig, og at det ikke er behov for 
øvrige avbøtende tiltak. Planlagt oppgraderingsbehov stadfestes. 
 
Fortau: 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
Det skal etableres fortau langs Bønsmovegen, som vil forbinde planområdet med 
eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv. 501 Trondheimsvegen. Dette bidrar til å sikre 
trygg ferdsel for gående og syklende til/fra planområdet, samt en tryggere og mer oversiktlig 
trafikksituasjon – også med hensyn til utrykningstrafikk. 
 
Vurdering av behovet for ytterligere avbøtende tiltak: 
Etableringen av fortauet langs Bønsmovegen videreføres. Ingen ytterligere avbøtende tiltak 
anses som nødvendig. 
 
Støydempende tiltak: 
Vurdering fra gjeldende regulering: 
I forbindelse med utbygging av planområdet etableres støyvegg mot Fv.501 
Trondheimsvegen, noe som bidrar til å forbedre støyforholdene innenfor planområdet 
betraktelig, både i forhold til dagens støysituasjon og fremskrevet støysituasjon for 2033. 
 
Vurdering av behovet for ytterligere avbøtende tiltak: 



   
 

Bestemmelse 2.1 e) er supplert til å også omtale etablering av støyvegg på takflate beregnet 
for uteopphold. Presiseringen anses som et godt og tilstrekkelig avbøtende tiltak for å møte 
behov avdekket gjennom ny støyrapport. 
 
 

7 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 
 
Merknadene som er gjengitt er ut i fra forslaget om 5 etasjer. Dette planforslaget er redusert 
til 4 etasjer og kommentarene er skrevet ut i fra 4 etasjer. Det er viktig å ha bakgrunnen for at 
planforslaget fremmes nå på nyt med 4 etasjer. 
Det er planutvalget selv som har fremmet et ønske om å behandle saken forutsatt 4 etasjer 
og bedt administrasjonen å oppdatere planmaterialet. 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 08.08.2016 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut i fra regionale og nasjonale hensyn innenfor 
Fylkesmannens ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har 
Fylkesmannen ingen konkrete merknader. 
Det vises for øvrig til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene datert 16.03.2016. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. Det er foretatt en gjennomgang av kommunens forventningsbrev og 
forslagsstiller er kjent med innholdet, uten at det anses å ha direkte konkret betydning i 
denne saken. 
 
Akershus Fylkeskommune, brev datert 01.09.2016 

Fylkesrådmannen peker på at området ligger relativt sentralt til på Råholt, som innehar et 
godt kollektivtilbud. Fylkesrådmannen mener det er positivt at det nå legges opp til en høyere 
arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i det regionale planarbeidet. 
Det er gjennom epost datert 16.06.2014 avklart at det ikke er behov for arkeologiske 
registreringer i planområdet. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader knyttet til 
automatisk fredete kulturminner. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering 
 
Statens vegvesen, brev datert 06.07.2016 

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Linnerudgården.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering 
NVE, brev datert 08.08.2016 

NVE gjør oppmerksom på at de ville hatt innsigelse til forrige reguleringsplan for området, 
men fikk ikke saken den gang til offentlig ettersyn. Det pekes på at planområdet befinner seg 
i et område med breelvavsetninger med muligheter for marin leire under. I alle områder med 
marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep i områder med marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar 
seg stabilisere.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er nå gjennomført en geoteknisk vurdering som følger vedlagt plandokumentene. 
Konklusjonen fra utført arbeid er at: «Vi vurderer at tomta er egnet til formålet. Videre 
prosjektering synes å kunne bli utført uten ytterligere geoteknisk bistand.» Det vises til 



   
 

utarbeidet rapport en nærmere redegjørelse av datafunn. Merknaden fra NVE anses som 
godt ivaretatt gjennom utarbeidet rapport.  
 
Knut Engebretsen med flere, brev datert 18.08.2016 

En rekke naboer til Linnerudgården har gått sammen om et felles brev til forslagsstiller i 
saken. Naboene stiller seg overordnet negative til planene om økt utnyttelse av 
Linnerudgården og fører argumentasjon for dette gjennom flere forhold:  

1) Det stilles spørsmål ved hvorvidt trafikkforholdene i krysset Trondheimsvegen 

/Bønsmovegen vil være gode nok for å håndtere økt trafikk. 

2) Parkeringsarealer, plass for varetransport til næringsvirksomhet og friarealer som er 

lagt til grunn i den bestående reguleringsplan vedtatt 8.9.2015, er allerede knappere 

enn hva som er fastsatt i gjeldende kommuneplan. En økning til fire etasjer med 

påfølgende parkeringsbehov og friområder gjør denne situasjonen enda mer 

uakseptabel.  

3) Det pekes på at solforholdene til nærmeste naboer blir sterkt redusert og at dette vil 

medføre et betydelig økonomisk tap for alle eiere av angitte leiligheter og eneboliger. 

I tillegg til økonomisk tap, vil også bokvaliteten forringes.  

4) Etter deres syn vil et 3 meter høyt støygjerde mot vest, spesielt for beboere i 6-

mannsboligen nord for Linnerudgården virke negativt og gi en følelse av å bli sperret 

inne.  

5) Det pekes videre på at reguleringsplanen ikke skal konsekvensutredes. Etter deres 

syn må en ny plan angi grundige konsekvenser for trafikkforhold, solforhold, 

uteområder, parkering, angivelse av snødeponi.  

6) Naboene mener det blir feil å henvise til «ny kommunedelplan for Råholt» og 

legitimere en økning i antall etasjer og byggehøyder gjennom denne, da denne etter 

deres vurdering langt fra er ferdig fra administrasjonens side og ikke fremlagt for 

politisk behandling.  

7) Naboene krever at kommunestyret dersom forslaget om ny omregulering blir vedtatt 

vil følge opp sin intensjon om å fatte vedtak i samsvar med kommunens gjeldende 

lovverk. Det kan skape uheldig presedens at enkeltstående utbyggere vinner fram i 

krav som langt overskrider gjeldende planer. 

Forslagsstillers kommentar: 
1.  Forslag til ny regulering tar utgangpunkt i allerede vedtatt plan for Linnerudgården. 

Det innebærer at det er merbelastningen ved å øke etasjeantallet fra 3 – 4 som skal 

tillegges vekt. Vurdering av den økte trafikkmengden fremkommer av punkt 6.2. 

2. Det erkjennes at en fortetting vil ha konsekvenser for nevnte forhold. Det vises som 

over til punkt 6.2 for en nærmere konkret vurdering av hvordan forslagsstiller vurderer 

konsekvenser som følge av fortettingen. 

3. Endrede solforhold som følge av en økning på byggene fra tidligere 3, til nå 4 etasjer 

er dokumentert og kartlagt gjennom en oppdatert sol- og skyggestudie. Denne er 

vedlagt i sin helhet, samtidig som den er vist under punkt 6.2. Det vises til dette 

punktet for en nærmere redegjørelse av konsekvensene. 

4. Dette støygjerdet er tidligere regulert og vedtatt etablert som følge av gjeldende 

reguleringsplan for Linnerudgården. Nytt planforslag viderefører tidligere situasjon. 

Selv om forslagsstiller kan forstå deler av naboenes argumentasjon, mener vi 

forholdene rundt støygjerdet ikke skal behandles på nytt. 

5. Konsekvensutredning er et begrep som kan misoppfattes. I planteknisk forstand 

innebærer dette en utvidet dokumentasjon av konsekvenser dersom planen faller inn 

under gitte kriterier nedfelt i forskrift. Det er gjennomført en vurdering av om planen 

faller inn under Forskrift om konsekvensutredninger, i samråd med Eidsvoll 

kommune. Konklusjonen er at virkningene av planen for miljø og samfunn ikke er så 



   
 

store at det utsløser krav om konsekvensutredning. Det betyr imidlertid ikke at 

virkninger av planen ikke skal synliggjøres. Etter vår vurdering dekker 

planbeskrivelsen en åpen og transparent vurdering av de temaer naboer etterspør.  

6. planprosessen rundt kommunedelplanrevisjon har kommet mye lenger nå enn da 

forslaget om 5 etasjer ble fremmet. Vi er ikke 100 % kjent med når vedtatt 

kommunedelplan kan foreligge, men forholder oss til planutvalgets vedtak datert 

13.02.2018. Vurdering av hvordan dette stiller seg mot øvrig planverk overlates til 

kommunen å besvare.  

7. Det overlates til kommunen å kommentere forholdet nærmere.  

 
Hafslund Nett, brev datert 25.07.2016 
Hafslund Nett har elektriske anlegg i planområdet som vist på kart vedlagt brevet. 
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å 
drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som vil medføre forringelse 
av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
Hafslund Nett ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm, samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
 
Utbygger er innstilt på å opprette tidlig dialog mot Hafslund Nett for å avklare situasjonen om 
elektriske anlegg på et tidlig nivå i byggefasen. Etter vår vurdering kan denne tematikken 
håndteres videre på siden av reguleringsplanen, og forholdene kommenteres derfor ikke 
ytterligere her.  
 
 
 
 
 

8 VEDLEGG 
 

1. ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 
2. NML-vurdering (Vurdering etter naturmangfoldloven) 
3. Støyfaglig utredning 
4. Innkomne merknader i uavkortet form 
5. Volumvisualisering gjeldende regulering,  
6. Volumvisualisering for inneværende planforslag 
7. Sol- / skyggediagram 
8. Geoteknisk rapport, Løvlien Georåd, datert 15.09.2016 

 
 


