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§ 1 GENERELT 
 
1.1 GENERELT 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 30.09.2016 
Linnerudgården II, Råholt. 
 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr.1): 

 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BB), 1113 

 Sentrumsformål (SE), 130 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, næring/tjenesteyting (NT), 1824 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr.2): 

 Veg 
o Kjøreveg, offentlig (o_V), 2011 
o Fortau, offentlig (FTA), 2012 
o Annen veggrunn - grøntareal (VG), 2019 

 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a1) Sikringssone, frisikt, H140 

 a2) Støysone, rød sone, H210 

 a2) Støysone, gul sone, H220 

 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER  
 
2.1 REKKEFØLGEKRAV 
 

a) Atkomstveg 
Felles atkomstveg skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye 
boenheter. 
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b) Tekniske planer 
Utbygging kan ikke finne sted før det foreligger godkjente tekniske planer for veg, 
vann, avløp, overvann og strømforsyning som godkjent av Eidsvoll kommune. 
VA-anlegg skal utformes i henhold til kommunens VA-norm, og veger i henhold til 
kommunens vegnorm. Ny bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendige tekniske 
anlegg er etablert og godkjent som driftsklare. Den tekniske planen skal også vise 
at siktforholdene er ivaretatt ved avkjørselen fra Bønsmovegen og inn i 
planområdet i form av en frisiktsone på 6x36 meter. 

 
c) Uteoppholdsarealer 

Felles uteoppholdsarealer skal være opparbeidet for det respektive 
formålet/delområdet i samsvar med plan for uteareal godkjent av kommunen. 
Utearealene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis, men senest 
ett år etter at den er gitt dersom det er nødvendig mht. årstid. 

 
d) Fortau 

Fortau (FTA) skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan gis til nye 
boenheter innen planområdet. 
 

e) Parkering 
Parkeringsarealer skal være opparbeidet for det respektive formålet/delområdet i 
samsvar med situasjonsplan/utomhusplan godkjent av kommunen. 
Parkeringsarealene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. 

 
f) Støyskjermingstiltak 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at 
utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven NS8175-klasse C, før kommunen kan gi ferdigattest for 
boliger/leiligheter som ligger i gul støysone. Støytiltak skal være gjennomført i 
henhold til støyrapport fra Feste NordØst AS, datert 28.09.2016. 
Det skal etableres en støyvegg på minimum 3 meter innenfor VG. Denne skal 
inneholde glassfelt eller felt i andre materialer som sikrer innsyn og utsyn mot 
Trondheimsvegen. Gangforbindelsen fra planområdet til eksisterende gang-
sykkelveg skal sikres med port i støyveggen. 
 
Uteoppholdsarealer på takflate skal sikres mot støy ihht. støyrapport og ved bruk 
av støyskjerm, på 2 meter mot Trondheimsvegen. Støyskjermen skal inneholde 
glassflater og det skal være en klar arkitektonisk sammenheng mellom 
støyskjermen og fasadene. 
 

g) Skiltplan 
Det skal lages en skiltplan for området som skal godkjennes av kommunen i 
forkant av byggesaken. 

 
2.2 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeider straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes kulturvernmyndighetene i Oslo- og Akershus 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
 

2.3 Situasjonsplan/ utomhusplan og byggesøknad 
Godkjent byggesøknad for søknadspliktige tiltak, samt situasjonsplan i målestokk 
1:500 (eller bedre) som viser detaljutforming av området, skal foreligge før 
byggearbeider kan starte. Dette innebærer blant annet bebyggelsens plassering 
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inkludert utvendige hovedmål, utforming og materialbruk, samt bruk av ubebygd 
areal. I tillegg skal planen vise terrengforhold etter utbygging (både gamle og nye 
koter), murer, trafikkarealer, avfallsløsning, utendørsanlegg og eventuelt nyplanting 
av vegetasjon. 
 
Ved behandling av søknad om byggetillatelse skal kommunen påse at bygninger gis 
et helhetlig uttrykk i forhold til hverandre samt til sine omgivelser. Med byggesøknad 
skal det følge tekniske planer, jf. § 2.1b. 
 

2.4 Utnyttelsesgrad og byggegrenser 
 Utnyttingsgrad skal måles i prosentvis bebygd areal (%BYA) og inkluderer 
biloppstillingsplasser på bakkeplan. Byggegrenser er fastsatt i plankartet. 
Byggegrensen langs Fv. 501 Trondheimsvegen ligger 20 meter fra senterlinje veg. 
Byggegrensen langs Bønsmovegen ligger 10 meter fra senterlinje veg. Dersom ikke 
annet er oppgitt i plankartet er byggegrense 4 meter fra eiendomsgrense, jf. PBL § 
29-4. 
Underjordiske anlegg som parkeringskjeller tillates bygd inntil eiendomsgrensen 
forutsatt at hele anlegget plasseres under terreng. 
 

2.5 Energiforsyning og miljø 
Byggeområde og byggverk skal plasseres og utformes med hensyn til 
energieffektivitet og fleksible energiløsninger, jf. Forskrift om tekniske krav til 
byggverk. 
 
Vurdering av vannbåren varme for alle nybygg over 300m2 innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme skal skje i forbindelse med utbyggingsavtale. 
Varmeanlegg skal utføres iht. gjeldende teknisk forskrift. 
 
Det kan anlegges trafo innenfor planområdet, med tilhørende hensynssone. 

 
2.6 Utforming og estetikk 

Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse 
og utomhusanlegg. Bebyggelsen skal ha en moderne arkitektur som bidrar til å skape 
et tydeligere sentrumspreg. Kommunen skal ved saksbehandling sikre at 
dimensjoner, volumer, form, fargesetting, materialbruk og detaljering er utformet slik 
at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. 
 

2.7 Universell utforming 
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det, i den grad terrenget tillater det, 
sikres god tilgjengelighet for alle ved vektlegging av prinsippene om universell 
utforming, jf. PBL §12-7 nr.4 og Byggeteknisk forskrift (gjeldende teknisk forskrift). 
 
Uteoppholdsareal, parkeringsareal og inngangspartier skal tilfredsstille kravene til 
universell utforming iht. Norsk Standard. Minimum 5 % av plassene skal være HC-
plasser. Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan atkomst fra kjøreveg til 
bygning kan tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. 
Alle nye boenheter skal være universelt tilgjengelige. 

 
2.8 Avkjørsler og parkering 
 Plassering av felles atkomst (vist på plankartet med pil) er veiledende, men antall og 
 fra hvilken gate/veg er bindende. Felles atkomst skal etableres i dagens vegtrase 
 langs vestre grense av formålsgrensen for BK. Vegen skal opparbeides med 
 vegbredde 4 meter, inkludert vegskuldre à 0,25 meter. Grøfter skal anlegges utenfor.
  
 Mindre justeringer av atkomstvegens plassering kan skje forutsatt at det
 dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur og lignende.  
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 Det skal legges stor vekt på trafikksikkerhet og oversiktlighet ved utforming av krysset 
 Bønsmovegen/Tormod Knutsens veg. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av 
 vegmyndigheten. 

 
Følgende parkeringsnorm gjelder: 
 

Bebyggelsestype Pr. min max 
Forretning/Næring/Tjenesteyting 100 m2 BRA 1 4 

Boligbebyggelse  
 

Boenhet 1 1,25 

 
Parkeringsplassene for næringslokalene benyttes som gjesteplasser etter åpningstid. 
 

2.9 Uteoppholdsareal 
Det skal totalt avsettes henholdsvis: 
 

 For hver boenhet skal det avsettes minimum 6 m2 til privat uteopphold, i form 
av balkonger/altaner, terrasser og/eller andre uteplasser på bakkenivå. 
Private uteplasser skal være beskyttet mot støy, trafikkfare og annen 
helsefare, samt innfri rimelige krav til sol- og lysforhold.  

 

 Det skal i tillegg avsettes minimum 12 m2 til felles uteopphold pr. boenhet, 
hvorav det skal anlegges en eller flere felles uteplass/er på til sammen 
minimum100 m2. Felles uteoppholdsareal kan løses ved etablering av 
takhager på ny bebyggelse. Uteplassen skal inneholde lekeapparater og 
sittemøbler, være beskyttet mot støy og biltrafikk samt innfri rimelige krav til 
sol- og lysforhold. 

 
2.10 Den ubebygde del av tomta og vegetasjon 

Den ubebygde del av tomtene skal benyttes til uteoppholdsareal og infrastruktur. 
Vegetasjon og naturlig terreng skal så langt det er mulig bevares. 

 
2.11 Renovasjon/ avfallshåndtering 

Plassering og løsning av renovasjonsanlegg skal vises ved byggemelding i 
situasjonsplan.  Utendørs lagring tillates ikke.  
Avfallscontainere kan plasseres utenfor byggegrense, så fremt det ikke er til hinder 
for sikt og snølagring. Det skal etableres inntil tre felles avfallsanlegg innenfor 
planområdet. 
 

2.12 Overflatevann 
Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 
løsninger og håndteres lokalt. Vann fra takflater skal behandles lokalt og ikke slippes 
på kommunalt avløpsnett. Løsninger i området skal fremgå av de tekniske planene. 

 
2.13 Elektromagnetiske felt og radon 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-
/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 
 
Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved 
arealdisponering inntil/over slike anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og 

fellesarealer/ lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 μT (mikrotesla) 

fra disse anleggene (utredningsnivå), jf. anbefalingene i «Forvaltningsstrategi om 
magnetfelt og helse ved høyspentanlegg», rapport 31.mai 2005. 
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Nye bygg skal sikres mot radonstråling, jf. gjeldende forskrift om tekniske krav til 
byggverk. 
 

2.14 Brannsikkerhet 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for 
brannspredning til andre byggverk blir liten. Det skal legges til rette for at 
brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig 
risiko for skader på personell og utstyr, jf. Krav til sikkerhet ved brann gitt i gjeldende 
forskrift om tekniske krav til byggverk. 
 

2.15 Støy 
For utendørs støynivå er Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) gjeldende og skal legges til grunn for alle tiltak i planområdet. Innendørs 
støynivå skal tilfredsstille kravene i gjeldende teknisk forskrift. Ved behov for 
ytterligere støyvurderinger av innendørs støynivå ut over det som foreligger sammen 
med denne planen skal det gjøres i forbindelse med byggesøknaden. Ved etablering 
av støyskjermer og andre tiltak mot støy, skal det legges spesielt vekt på estetisk 
kvalitet. 
 

2.16 Anleggsfasen 
Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendig støy og støvplager for 
omgivelsene, og at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset. 
 
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke 
medfører uakseptabel helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører 
forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø. Byggherreforskriftens 
krav til SHA skal legges til grunn. 

 
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 pkt. 1) 
 
3.1 GENERELT 
 Byggehøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. For formålene BB og SE 

skal 4. etasje være inntrukket fra søndre, ytre fasadeliv. 
3.2 BOLIGBEBYGGELSE, BLOKKBEBYGGELSE (BB) 

Innenfor området skal det oppføres lavblokk, eller konsentrat småhusbebyggelse. 
Bebyggelsen kan ha inntil 4 etasjer. Bebyggelsen skal ha flatt tak som sikrer 
nødvendig uteareal. Tillatt byggehøyde er 14 meter. Alle mål regnes ut i fra 
gjennomsnittlig terreng rundt bygningen. For tekniske installasjoner som rekkverk, 
støyskjerm, pergola, heissjakt, ventilasjon og adkomstrom til uteareal på tak tillates 
inntil 16 meter, forutsatt at det er inntrukket fra ytre fasadeliv. 
Maximum % BYA = 60 % 
 

3.3  KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL, 
 NÆRING/TJENESTEYTING (N/T) 

Innenfor området kan det dersom eksisterende bebyggelse rives eller brenner ned 
etableres ny bebyggelse i samsvar med gjeldende byggehøyder for område SE. 
Maximum % BYA = 50 %. 
 

3.4 SENTRUMSFORMÅL(SE) 
Innenfor området tillates bebyggelse i 4 etasjer. Det kan være 

forretning/tjenesteyting i 1.etasje, med inntil tre etasjer med bolig over. 

Plasskrevende varehandel tillates ikke. 
 
Bebyggelsen skal ha flatt tak som sikrer nødvendig uteareal. Tillatt byggehøyde er 14 
meter. Alle mål regnes ut i fra gjennomsnittlig terreng rundt bygningen. For tekniske 
installasjoner som rekkverk, støyskjerm, pergola, heissjakt, ventilasjon og 
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adkomstrom til uteareal på tak tillates inntil 16 meter, forutsatt at det er inntrukket fra 
ytre fasadeliv. 
Maximum % BYA = 65 % 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(PBL § 12-7 pkt. 2) 

4.1 VEG 

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

4.2 FORTAU 

 FTA er regulert til fortau. Innenfor formålet skal det etableres fortau, med en 
minimumsbredde på 2,75 meter (inklusiv skulder). 
 

4.3 ANNEN VEGGRUNN 

 Grøntanlegg (VG) skal sikre nødvendig sideareal (grøfter) og annen 
terrengtilpasning langs veg, samt snølagring. Minimumsbredde er 1,5 meter. 

 

5  HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 
5.1 SIKRINGSSONE 

 Frisikt (H140) 
Frisiktsonen for krysset Bønsmovegen/ Tormod Knutsens veg reguleres til 6x36 
meter. 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. Likeledes tillates 
enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter, dersom sikten ikke 
hindres. 

 
5.2 STØYSONE 

 Støysone, rød sone (H210) 
Angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål, og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. For støyfølsomme bygninger i rød støysone 
bør innendørs støynivå tilfredsstille krav i Teknisk forskrift/NS8175 klasse C. 

 

 Støysone, gul sone (H220) 
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Ved byggesøknad skal det tas hensyn til og 
dokumenteres at nye boenheter med tilhørende utearealer tilfredsstiller anbefalte 
støygrenser i retningslinje T-1442/2016, eller senere vedtatte forskrifter, 
retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv. Det skal iverksettes 
støysikrende tiltak for å sikre uteområde og bebyggelse mot støy, jf. T-
1442/2016. 


