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1 SAMMENDRAG 

 

Planforslaget fremmes av Romerike Arkitekter AS på vegne av Olsrudskauen 10-

12 AS. 

Formålet med planen er å justere formålsgrenser for boligbebyggelse og for 

friområder for å oppnå en mer hensiktsmessig utbyggingsmåte i området. Det 

tenkes også endringer i utnyttelsesgrad og gesimshøyder, samt tilrettelegge for 

nytt kjøremønster og parkeringsløsninger innenfor planområdet. 

2 BAKGRUNN 

 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende detaljreguleringsplan slik at 

byggbart areal og friområder dels endres, dels utvides, for å oppnå en mer 

hensiktsmessig utbyggingsmåte for området. 
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Det skal legges vekt på å tilrettelegge friområdene slik at de tilknyttes 

tilgrensende grønnstruktur i området, og derved gir tilgjengelighet og 

bruksmulighet for de tilgrensende boligområdene. Planarbeidet skal også omfatte 

en oppjustering av adkomstveien, Olsrudskauen, med fortausløsning. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

 

Forslagstiller:  

Olsrudskauen 10-12 AS 

Seterstøavegen 2A,  
2150 Årnes 

Kontaktperson: Jan Werner Martinsen 

 

Plankonsulent: 

Romerike Arkitekter AS 

Postboks 166 

2151 Årnes 

Kontaktperson: Lene Neumann 

 

Eierforhold 

Planområdet omfatter gnr/bnr 129/8, 129/134 og 129/144. 

129/8  eies av Olsrudskauen 10-12 AS, 129/134 eies av Franshagen Borettslag 

og 129/144 av Haugen Eiendom. 

 

 

Figur 1 Planavgrensning med gul skravur. Kart fra Eidsvoll kommunes kartportal, bearbeidet av 

Romerike Arkitekter AS 
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2.3 Krav om konsekvensutredning 

I samråd med kommunen er tiltaket vurdert mot kriteriene for 

konsekvensutredning som gjelder iht. forskrift om konsekvensutredninger av 

19.desember 2014. Det er vurdert at det planlagte tiltaket skal 

konsekvensutredes med bakgrunn i at tiltaket vil innebære en endring av 

planstatus i gjeldende kommuneplan, og at det således fanges opp av §3b) og 

skal vurderes nærmere etter forskriftens vedlegg III. 

3 PLANPROSESSEN 

 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, Planprogram 

 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 18.08.2016.  

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Eidsvoll Blad. 

10.12.2016. Berørte parter (private og offentlige) ble skriftlig varslet om 

planoppstart. Frist ble satt til 27.01.2017. 

 

Planprogram 

Planprogram 08.12.2016, ble vedtatt i Hovedutvalg for Næring- plan og miljø, 

25.04.2017. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 

4.1 Overordnede planer  

Arealene i planområdet ligger i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll kommune 

under Kommunedelplan for Råholt, planID 0237201601.  

Deler av påtenkt detaljregulering samsvarer ikke med kommuneplanens arealdel, 

hvor felt FA1 er avsatt til overordnet grønnstruktur (nåværende) i 

kommuneplanens arealdel, og det er således stilt krav om konsekvensutredning 

og planprogram. 

Det pågår en kommunal planprosess med revisjon av kommunedelplan for 

Råholt, hvor grønnstruktur er et viktig tema. Dette styrker også kravet om særlig 

oppmerksomhet rundt friarealer innenfor det aktuelle planområdet. Forslag til 

kommunedelplan for Råholt, viderefører utformingen satt i kommuneplanen. 

Utsnittene nedenfor viser gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan 

for området. Gjeldende kommuneplan overstyrer her den eldre reguleringsplanen 

der hvor det skulle være avvik mellom planene. 
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Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan. Kart fra Eidsvoll kommunes kartportal, bearbeidet av Romerike 

Arkitekter AS 

 

 
Figur 3 Reguleringsplaner i området. Kart fra Eidsvoll kommunes kartportal. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Nytt område for detaljregulering er markert med stripet skravur i utsnittet 

nedenfor, og vil delvis erstatte planID 023713900 ”Detaljregulering for gbnr. 

127/3, 129/8 m.fl., Fransstua-Sagmoen, Råholt”, og helt erstatt planID 

023724000 ”Detaljregulering for Franshagan, felt B7, del av gnr. 129, bnr. 8”. 

 

Figur 4. Utsnitt gjeldende reguleringsplaner. Planavgrensning med sort linje. Kart fra Eidsvoll 

kommunes kartportal, bearbeidet av Romerike Arkitekter AS. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

Planen grenser mot Grinda, plan ID 023715300, mot syd. 

 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Henviser til KU, punkt 8.1. 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger vest for Fv501, Trondheimsvegen, inn Sagmovegen, forbi 

avkjøring til Eidvoll Verk stasjon, og adkomst via Fransstuvegen og 

Olsrudskauen.  
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Olsrudskauen medtas i planområdet for å sikre oppgradering i h.h. til aktuell 

trafikk generert av ny utbygging. 

Planområdet inkluderer deler av en parkeringsplass i nord, gbnr. 129/134, samt 

en adkomststripe over mot Statsrådvegen i vest. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i dag delvis igjengrodd, skogbevokst og ubebygd, med unntak av to 

garasjebygg med inntilliggende parkeringsplasser på terreng med adkomst fra 

Puttetjennvegen. 

Inntilliggende områder mot nord, øst og vest er etablerte boligområder og mot 

syd er det regulert et større boligområde, Grinda, som har påbegynt oppføring i 

den sørligste delen. 

 

Figur 5. Flyfoto. Planavgrensning med rød linje. Kart fra Eidsvoll kommunes kartportal, bearbeidet 

av Romerike Arkitekter AS. 

5.3 Landskap  

Planområdets nordre del ligger i et område med relativt høy grunnvannstand, her 

ligger det også et lite tjern. Tomten er stigende mot syd og avgrenses av dels 

løsmasser, dels fjell.  Mot vest ligger det et torvsjikt over løst lagret sand. 

Arealet er i stor grad kratt/trebevokst og fremstår som lite anvendelig. Det er 

utført grunnundersøkelser i området. 

Solforholdene er veldig gode på hele området. 
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         Foto tatt fra parkeringsareal i nord, sett mot planområdet. 

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen spesielle 

 

5.5 Naturverdier  

Ingen spesielle 

 

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Området er til dels igjengrodd og ikke i aktiv bruk. Deler av det noe mer åpne 

arealet rundt parkeringsområdet i nord blir benyttet til lufting av hunder.  

 

5.7 Trafikkforhold 

Planområdet ligger vest for Fv501, Trondheimsvegen, inn Sagmovegen og 

adkomst fra Fransstuvegen og Olsrudskauen. 

Olsrudskauen medtas i planområdet for å sikre oppgradering i h.h. til aktuell 

trafikk generert av ny utbygging. 

Sagmovegen og Fransstuvegen har fortau.  

Kollektivtilbud er tilgjengelig i umiddelbar nærhet både i form av tog og buss, 

stasjon ca 5 min. gange fra planområdet. 

 

5.8 Barns interesser 

Planområdet er i dag ikke et typisk lekeområde da det er både myraktig og tett 

bevokst av vegetasjon. 

Området fungerer delvis som stiforbindelse til omkringliggende bebyggelse. 

 

5.9 Sosial infrastruktur 

Området ligger innenfor inntaksområdet til både Bønsmoen skole og Eidsvoll 

Verk skole hvor det er ledig skolekapasitet. Bekreftelse på kapasitet fra skolesjef 

i Eidsvoll kommune vedlagt plansaken. Vedlegg 01 
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I Eidsvoll kommune vil alle som har rett til barnehageplass få tildelt dette. Men 

man vil ikke kunne kreve å få plass på barnehagen som ligger nærmest der man 

bor. For planområdet er det Bønsmoen barnehage som ligger nærmest og pr nå 

har de en oversøkning på sine plasser. Den nyutvidede barnehagen litt lenger 

sør, Råholtbråtan, har pr. nå ledig kapasitet. 

 

5.10 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er pr. i dag ikke tilrettelagt eller tilgjengelig i fht krav til universell 

tilgjengelighet. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur’ 

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet. Rammeplanen er vedlagt 

plansaken. Det vil bli behov for utbedringer av dagens infrastruktur ved 

oppføring av ny bebyggelse. Vedlegg 03-04. 

Det ligger ingen nettstasjon innenfor selve planområdet, men på inntilliggende 

område. Det kan bli behov for å etablere en ny nettstasjon. 

 

5.12 Grunnforhold 

Det er utarbeidet en geoteknisk rapport av Løvlien Georåd for planområdet, 

dato: 19.03.2016. Rapporten er vedlagt planleveransen. Vedlegg 05-06. 

Planområdet består hovedsakelig av skog, med varierende grunnforhold, både 

myrområder der grunnvannstanden står i dagen (Puttetjennet), sandige/siltige 

masser og fjell. 

Rapporten konkluderer med : 

Grunnforholdene på området er utfordrende mtp. etablering av 
konstruksjoner. I stor del er det 3,0-5,0m med myr på området, stedvis 

mindre tykkelse, stedvis større tykkelse. 
Etablering av boligbygg og parkeringsanlegg på området vil kreve 
omfattende geotekniske tiltak for å få etablert traunivå på kote+ 190 i sør, 

samt å få etablert et godt nok underlag for fundamentering av 
parkeringsbygg.  

Områdestabiliteten vurderes å være tilstrekkelig god. Planlagt tiltak vil ikke true 

denne. 

 

5.13 Støyforhold 

Det er utarbeidet en støyutredningsrapport av Berg Knudsen AS, 04.12.17. 

Vedlegg 07. 

Støysonekart for Gardermoen Flyplass fra Avinor viser at planområdet ligger godt 

utenfor flystøysonen. 
Jernbanelinjen ligger 250 m sørøst for byggene, nede i en dyp skjæring og vil 

ikke få betydning for bebyggelse på planområdet. 
Støyberegning for Fv514 viser at også denne støyen ikke vil påvirke bebyggelse 
på planområdet og konklusjonen i rapporten er at boligene vil tilfredsstille 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og 
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NS8175:2012 Lydforhold i bygninger uten noen form for skjerming eller økt 

fasadeisolasjon. 

 

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Ros-analyse er vedlagt plansaken, og vurderingene i denne gjelder både for 

eksisterende og ny situasjon. 

 

 

 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet reguleres til boligblokkbebyggelse med felles lekeareal og øvrige 
fellesanlegg. 
Planområdet reguleres til følgende formål: 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Blokkbebyggelse (BBB1–3) 

Det legges til rette for boligblokker i 4 etasjer. I tillegg ligger parkeringskjeller i 
underetasje delvis under bakken, i hovedsak under BBB1.1, BBB2.1 og BBB3.1.  

 
Energianlegg (f_BE1) 
Areal for oppføring av bygg- eller anlegg for strømforsyning. 

 
Renovasjonsanlegg (f_RE1) 

Avfallsanlegg med nedgravd løsning for alle boenheter innenfor planområdet. 
 

Uteoppholdsareal (f_BUT1-3) 
Uteoppholdsareal for bebyggelse i planområdet. 
 

Lekeplass (f_BLK1-7) 
Lekeareal 1-5 er nærlekeplasser for bebyggelse i planområdet, mens lekeareal 6 

og 7 er områdelekeplasser for for bebyggelse i planområdet samt inntilliggende 
bebyggelse. 
 

Kjørevegeg (f_SKV1-2) 
Felles adkomstveg for boenheter med adkomst fra f_SKV1, samt 

manøvreringsareal for brukere av planområdet. 
 
Fortau(f_SF1) 

Fortau tilhørende f_SKV1 
 

Gang-/sykkelveg (f_SGS1) 
Intern kjørbar gang-/sykkelveg, for utrykningskjøretøy. 
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Parkeringsanlegg (f_SPA1) 
Felles gjesteparkering for boenheter innenfor planområdet. 

 
Friområde (f_GF1-2) 
Friområde, f_GF1-2, er felles for alle boenheter innenfor planområdet samt 

inntilliggende bebyggelse. 
 

Bestemmelseområde #1-7 
Bestemmelsesområdene skal sikre tilknytning av gangsti-/gangvei mot 
inntilliggende områder, samt maks omfang av parkeringskjeller.  
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen er fordelt på tre felt og tenkes plassert slik at de hensyntar 

topografien i området, med et høyere terrengnivå mot syd. Det tenkes en 

differensiering i høyden på bebyggelsen med de lavere byggene mot nord slik at 

de høyere byggene mot syd vil få en dempet virkning ved at de legges inn mot 

terrenget.  

Avstand i mellom byggene sikrer en god flyt i kommunikasjonen og skaper 

sosiale møteplasser og utomhusarealer av ulik karakter. Lekeplasser som 

’beskyttes’  i arealet mellom byggene vil være oversiktlige og trygge for de 

minste barna, samt nær innganger og kommunikasjonsårene i området. 

De ulike bygningsvolumene brytes opp i fasaden ved balkongene og skifte i 

fasadeliv og er med på å bryte disse ned til mindre volum. 

Vedlegg 08-09, 3D illustrasjoner. 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Tomten er oppadskrånende fra nord til syd med en høydeforskjell på ca 9 meter. 

Det er tenkt 4 leilighetsetasjer for alle byggene, men de tre bakre byggene vil ha 

parkeringskjeller for hele prosjektet i underetasjen. 

Kotehøyden for gesims på byggene mot syd vil ligge på maks. C+207.5. De tre 

fremre byggene vil i tillegg ha takterrase, med en kotehøyde på gesims på maks. 

C+204.4. 

 
Figur 6 Snitt mot vest 
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6.3.2 Grad av utnytting 

 

BYA i illustrasjonsplan til planforslaget: 

 

 Samlet BYA  Formålsareal  Utnyttelsesgrad  

Bygg: 3835m²  5400 m²    71 % 

Bebyggelsesområdet legger opp til en maks utnyttelse på 75 % av 

formålsarealet. 

 

 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

 

144 leiligheter fordelt på seks bygg. Leilighetene er variasjoner av 1 til 4-roms 

fra 44 m²-97 m². 

 
Figur 7 Leilighetsoversikt 

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Solforhold på utearealer/ sol‐ og skyggediagram 

Gunstig plassering av uteoppholdsarealene gir solrike felles uteplasser, vist i sol‐/ 

skyggediagram. Vedlegg 10. 

Boenheter har uteoppholdsareal på sydvest- eller sydøstside av byggene, som 
balkonger eller terrasser på bakkeplan, dette sikrer gode solforhold for de fleste. 

I tillegg er det tilrettelagt for takterrasse på byggene mot nord, slik at alle vil ha 
tilgang til sol når de ønsker det. 

Noe lekeplassareal er tilrettelagt i områdene mellom byggene slik at det vil være 
mulig å få tidvis skjerming både mot sol og vind. Større lekeareal er tilrettelagt 
nord i planområdet med åpent areal rundt og vil så å si være uberørt av skygge 

midt på sommeren.  
Det bemerkes at det ved en hver tid på døgnet vil være arealer som har sol, på 

en solfylt dag, innenfor felles uteoppholdsareal. Dette er da i tillegg til de private 

balkongene.  

Ny bebyggelse vil ikke forringe eksisterende bebyggelses solforhold. Bebyggelsen 

er orientert slik at denne ikke vil skjerme for solen. 
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Figur 8 Sol-/ skyggediagram. 

 

6.5 Parkering 

Parkeringskrav i forslaget til den nye kommunedelplanen for Råholt, sier at det 

skal være min. 0,75-/maks 1,25 plasser for leiligheter. 10 % av plassene skal 

være reservert bevegelseshemmede. 

I reguleringsplanforslaget er det lagt inn maksimumsnorm for parkering på 1.0.  
50% av plassene skal tilrettelegges for el-biler, min 10% skal være opparbeidet 
før det gis brukstillatelse.  

Det er i planen foreslått at 10 % skal reserveres bevegelseshemmede.  
Planområdets umiddelbare nærhet til kollektiv transport, både tog og buss med 

hyppige avganger, gjør at dette er et område hvor det kan antas at man vil 
kunne klare seg med en bil pr. boenhet. 
For sykkelparkeringen er det satt krav til 1 plass pr leilighet, dette også i tråd 

med foreslått ny kommunedelplan for Råholt. 
Sykkelparkeringene skal opparbeides inn mot f_SGS1 og min. 25% skal ha 

overbygg. 

 

6.6 Trafikkløsning 

Det er ingen gjennomkjøring på planområdet slik at kjøring vil være begrenset 

frem til parkeringsplass og unntaksvis frem til inngangspartiet, ved behov, for 

hvert av byggene. Gang-/ sykkelveg skal utføres slik at den ivaretar kravene for 

utrykningskjøretøy. Det tilrettelegges for oppstillingsplass for brannvesenets 

høyderedskap på fremsiden(mot områdelekeplass) og i området mellom byggene 

på oversiden, kjørbart for mannskapsbil jmf. brannrapport. 
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Hele planområdet tilrettelegges med gangsti-/ gangveisforbindelser mot 

inntilliggende områder slik at sikkerheten for myke trafikanter ivaretas og 

forbedres. 

 

6.6.1 Kjøreatkomst 

Adkomst til planområdet blir via Olsrudskauen som oppgraderes med 

fortausløsning i det nye planforslaget. Fransstuvegen og Sagmovegen som leder 

inn til Olsrudskauen, er allerede opparbeidet med fortausløsning. 

 

6.6.2 Utforming av veger 

I h.h. til vegnormaler angitt i ” Felles kommunal vegnorm” sept. 2007, skal 

kategori A1 Atkomstveger i boligområder, som kan betjene mer enn 50 

boenheter i blindveg, benyttes på Olsrudskauen. Denne skal da ha tverrprofil A1 

på 5,0 meters vegbredde (4,0 meter asfaltert bredde)eks fortau.  

Denne profilen har ingen krav til fortau. 

 

Det er fra kommunens side ønske om fortausløsning også for Olsrudskauen. Slik 

situasjonen er i dag, vil det ikke være mulig å opparbeide et fortau med en 

standard veiprofil, i h.h. til vegnormal for Eidsvoll kommune. Det ligger i dag 

bebyggelse inn mot veien som gjør at veiprofilen vil komme i konflikt med 

eksisterende bebyggelse, da spesielt et trafobygg nord for veien. 

Foreslått alternativ er tilpasset breddene innenfor det som er tilgjengelig, med 

minimumsbredde på vei som utrykningskjøretøy krever. Det må da aksepteres at 

både vei og fortau får en smalere profil enn normen tilsier. 

I planforslaget er veiprofilen tilrettelagt med 4,5 m vei og 2.0 m bredt fortau. 

 

6.6.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Planens bestemmelser setter krav om ferdigstillelse for vei før det gis 

brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 

6.6.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Med det nye planforslaget vil det være fortausforbindelse fra sentrum helt inn til 

planområdet. Internt på planområdet vil det opprettes gang- og sykkelveg, samt 

gangsti/gangveger, som både ivaretar sikkerheten for myke trafikanter samt 

tilgjengelighet for inntilliggende områder. Tilknytningspunktene for 

gangsti/gangveger er forankret i bestemmelsesområder på plankartet. I tillegg er 
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det krav om at disse skal vises på utomhusplan som skal sendes inn ved søknad 

om rammetillatelse, og skal godkjennes av kommunen. 

Det vurderes fra plankonsulentens side uhensiktsmessig å fastsette eksakt 

utforming av gangsti-/gangvegtraseer i plankartet, da det skal små endringer til 

før man vil få behov for å søke dispensasjon for endring av plassering. Det 

ansees at plankart sammen med bestemmelsene sikrer intensjonene om 

forbindelser til omkringliggende områder samt områdelekeplass i planområdet. 

Utforming av gangsti-/gangvegnettet skal godkjennes av kommunen før det gis 

tillatelse til tiltak. 

 

6.6.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Adkomst til planområdet blir via Olsrudskauen, dette er privat veg som eies av 

Haugen Eiendom AS.  

Haugen Eiendom AS er slettet som foretak og Olsrudskauen 10-12 AS vil i 

forbindelse med reguleringsprosessen, overta eierskap for 129/144. 

 

6.7 Universell utforming  

Kravene til tilgjengelighet i uteoppholdsarealene samt adkomst til byggene blir 

utformet I h.h. til TEK17. Det skal være trinnfri adkomst til bebyggelse og 

ramper skal ha stigning I h.h. til gjeldende krav. 

Det er krav til heis i byggene og dermed krav til tilgjengelig boenhet. Min 50 % 

av leiligheter under 50m² må tilfredsstille kravene til tilgjengelig boenhet. 

 

 

 

 

6.8 Uteoppholdsareal 

Krav til felles uteareal: 

Krav til omfang av uteareal er satt i henhold til krav i forslag til ny 
kommunedelplan for Råholt, 11.08.2017.  
Minimum 30m² lek/uteoppholdsareal pr. boenhet x 144 leiligheter = 4320 m² 

 
I tillegg er det i kommunedelplanen satt krav om 200m² nærlekeplass pr 30 

boenheter. I denne planen utgjør dette et areal på til sammen  960 m². Det er 
også krav i kommunedelplanen om etablering av områdelekeplass ved oppføring 
av 100 nye boenheter eller flere. Arealet skal være på min. 2500 m². Krav totalt 

for lekeplasser = 3460 m²  
Private terrasser/balkonger regnes inn som del av uteoppholdsarealet, og er tatt 

med i tabellen under med oversikt på uteoppholdsarealer. 
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KRAV I BESTEMMELSER TIL 

NY KOMMUNEDELPLAN 

RÅHOLT 

PLANKART 

KOMM.DELPLAN 

NY  

REGULERINGSPLAN 

ILLUSTRASJONSPLAN 

Uteoppholdsareal:    

30m² pr boenhet x 144= 

4320m² 

 6967 m² 6967 m² 

   144 balkonger:        

1816m² 

   3 stk takterrasser:     

440m² 

Nærlekeplass:    

200 m² pr 30 boenheter = 

960m² 

 962m m² 962m m² 

Områdelekeplass:    

2500 m² Totalt grøntareal 3100m m² 3100m m² 

Totalt : 7780 m² Ca 12.400 m² 11.029 m² 13.285m²  

Figur 9 Oversikt på uteoppholdsareal 

 

 

 

 
Figur 10 Utsnitt av illustrasjonsplan med felles lek-/uteoppholdsareal. 
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Arealene mellom byggene utformes med tanke på å skape mindre rom som 

innbyr til interaksjon mellom ulike aldersgrupper og som for de minste vil bli 

trygge, skjermede soner. 

Lekeplassene utformes med tanke på lek og aktiviteter for alle aldersgrupper, 

men med særlig fokus på de minste i de ’indre arealene’. Det er gang- og 

sykkelbaner gjennom hele planområdet og disse er fri for motorisert trafikk og 

gir god tilgjengelighet til all bebyggelse. 

De litt større lekeplass-/ballekarealene ligger mer åpent til i de ytre grønne 

arealene og blir tilgjengelig for hele området, inklusiv inntilliggende boområder.  

Vegetasjon på området vil i hovedsak bli fjernet da dette i stor grad består av 

tett småkratt. Eksisterende trær i utkanten, jfr illustrasjonsplanen Vedlegg 02, 

vurderes beholdt for å ha noe naturlig skjerming mot tilliggende arealer. 

Utomhusplan skal utarbeides til rammesøknad. 

 

6.9 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger 500 meter fra Eidsvoll Verk tog- og busstasjon. Det er 2 

avganger i timen med tog til Oslo og gode forbindelser med buss lokalt. 

 

6.10 Kulturminner 

Ingen spesielle 

 

6.11 Sosial infrastruktur  

Småhus/eneboligområde, ingen spesielle samhandlingsstrukturer 

 

6.12 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Det foreligger en rammeplan for VA som følger planforslaget. Vedlegg 03-04 

En utbygging i området vil medføre fortetting av flater. For ikke å endre 
grunnvannstanden/ vannbalansen foreslås det å håndtere mest mulig av 

overvannet lokalt.  
Jfr. geoteknisk rapport vil det måtte påregnes store masseutskiftninger i området 
der det er myr/torv i dag. Som en del av prosjektet er det planlagt gjenfylling av 

«Puttetjennet». Det antas at grunnvannsnivået er på dette nivået.  
Overvann skal primært håndteres på egen tomt. 

Det er avsatt et areal i planen for fordrøyning av overvann på ca. 600 m2. 

Endelig behov for areal, volum, plassering og utforming av fordrøyning vil bli 

beregnet på bakgrunn av endelige planer for området. 

I forbindelse med ytterligere detaljering av terreng og bygg må terrenget 

utformes slik at vannet føres i flomveiene ved større regnskyll, herunder at 

terrenget rundt byggene senkes i forhold til byggene og at vannet ikke ledes via 

veiareal inn til andre boligområder. En må også sikre at vannet ikke føres inn i 

parkeringskjeller. Særlig hensyn må tas i forbindelse med 

avskjæring/terrengutforming sør for byggene, da overflatevann derifra kan få 

stor hastighet og medføre skade nedstrøms. 
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Det er utarbeidet et eget notat fra Sweco angående brannvannskapasitet for 

området, 28.11.17. Vedlegg 11. Her fastslås det at det må etableres et lokalt 

basseng i tilknytning til byggene for å oppnå tilfredsstillende 

slokkevannskapasitet. 

 

6.13 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Det planlegges etablert felles avfallsanlegg for planområdet, som vist på 

plankartet. Anlegget etableres som nedgravde containere med nedkast over 
bakken.  

Anlegget har lett tilgang for tømmebil, med tilstrekkelig snuareal inne på 

planområdet. 

 

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Separat ROS-analyse er vedlagt planleveransen.  

 

6.15 Rekkefølgebestemmelser 

Det vil knytte seg rekkefølgekrav til ferdigstillelse av uteareal og vei samt 

godkjenning av tekniske planer for området. Se bestemmelser. 

7 KONSEKVENSUTREDNING 

 

Det blir konsekvensutredet ett alternativ basert på ønske om full utbygging 

innenfor planområdet. Ett 0-alternativ vurdert som en fortsettelse av dagens 

situasjon, anses ikke relevant, da arealene er sumpige, krattbevokste og ute av 

praktisk bruk for nærområdene, og har svært lav bruksmessig verdi slik de står i 

dag. 

 

Med utgangspunkt i beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold, skal det i 

konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som 

planen kan få for miljø og samfunn. 

Vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler temaets betydning 

og/eller verdi i dagens situasjon, tiltakets omfang og påvirkning på dagens 

situasjon, samt konsekvensenes betydning for området, dvs. temaets verdi 

vurdert i forhold til påvirkningens omfang. 

 

Utredningstema : 

Ut fra vurdering av tiltaket mot konsekvensutredningsforskriften, skal følgende 

tema belyses: 

- Plan og bygningsloven, se punkt 8.1 

- Kommunedelplan for Råholt, se punkt 8.2 

- Naturmangfold, se punkt 8.3 

- Kommunale VA-planer, se punkt 8.6 
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- Utomhusarealer, se punkt 8.4 

- Barn og unges oppvekstvilkår, se punkt 8.1,8.4 

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

8.1 KONSEKVENSER I FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Forslag til detaljregulering for gbnr 129/8 m.fl., Fransstua-Sagmoen/Franshagan 

BK7, er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslinjer. 

 

Følgende statlige retningslinjer er vurdert som relevante i forbindelse med 
planforslaget: 

 

a.  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og 

transportplanlegging 
Skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet 

og effektiv trafikkavvikling. Skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder og legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. 

 
Kommentar: Planområdet har en svært sentral plassering med gangavstand til 

sentrum samt kollektivtransport i umiddelbar nærhet ved Eidsvoll Verk stasjon. 
Det er opparbeidet fortau langs hele veien inn til sentrum. Trafikksikkerheten 
ivaretas samtidig  ved at Olsrudskauen blir oppgradert med fortau. Dette sikrer 

kontinuerlig fortausløsning, samtidig blir det internt på området tilrettelagt med 
sti/veiforbindelser til områdene rundt. Grøntarealet blir opparbeidet med en 

kvalitet som øker bruksverdien av området betraktelig.    
 
b.  Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

I planlegging skal det etterstrebes tilfredsstillende atkomst og brukbarhet for 
bygninger, utearealer og offentlige områder for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det skal legges vekt på å skape omgivelser som gir alle 
mennesker gode muligheter til å orientere seg. 
 

Kommentar: Planområdet vil bli tilrettelagt med universell utforming. Det er lite 
aktivitet på planområdet i dag og stiforbindelsene er dårlig tilrettelagt. Områdets 

grunnforhold gjør at dette er mindre egnet for lek og aktivitet slik det fremstår i 
dag. Planforslaget legger til rette for gode sti- og veiforbindelser samt store 
arealer med uteoppholdsareal. Disse arealene skal utformes med tanke på at de 

skal kunne benyttes også av de med nedsatt funksjonsevne. 
 

c.  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. 
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging og gi bedre 

grunnlag for å ivareta barn og unges interesser. 
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Foto tatt fra enden av Olsrudskauen veien, mot planområdet. 

 
Kommentar: Planområdet består i dag av ubenyttet skog/kratt. Området blir i 

minimal grad benyttet til friluftsliv og rekreasjon, men i større grad som 
stiforbindelse til områdene rundt. 
Med den foreslåtte planutnyttelsen vil området i langt større grad legge til rette 

for store uteoppholdsarealer og lekeareal som vil tilfredsstille kravene som settes 
i de rikspolitiske retningslinjene. Lekearealene vil variere i størrelse og utforming 

slik at disse vil favne de ulike aldersgruppene. Dette er forankret i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

8.2 KONSEKVENSER I FORHOLD TIL GJELDENDE KOMMUNEPLAN. 

I kommuneplanen for Råholt ligger det grønne friområder på planområdet med 

et areal på til sammen ca 12.400 m². 

Det foreligger også et forslag til revidert kommunedelplan for Råholt, som viser 

samme omfang av formål som i kommuneplanen, for planområdet.  

Det er stor fokus i planen på å tilrettelegge for grønne arealer inne i 

fortettingsområdene. 

Det grønne arealet innenfor planområdet er en del av et grønt belte som ligger 

inn mot Grinda og videre mot Tærudvegen. 

 

Figur 12.  Utsnitt av kommuneplan for Råholt med omriss av planområdet. Kart fra Eidsvoll 

kommunes kartportal, bearbeidet av Romerike Arkitekter AS. 
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Kommentar: 

 Innenfor det grønne arealet nord i planområdet, Gnr/bnr 129/134,er det i dag 

oppført garasjeanlegg med tilhørende parkeringsplasser på terreng. Dette arealet 

utgjør ca 1384 m². 

Totalt innenfor planområdet, vil det si at det reelt er avsatt ca 11.020 m² 

grøntareal i kommuneplanen. 

Formålet med den nye reguleringen er i så stor grad som mulig å opprettholde 

det grønne arealet, men omdisponere dette slik at intensjonen om en tilgjengelig 

grønn lunge med gode forbindelser til områdene rundt ivaretas.  

Planområdet har i tidligere, gjeldende reguleringer vært vurdert i forhold til 

stedets karakter, dets vegetasjon, bruk og beliggenhet. Det er ingen større 

endringer av hvor bebyggelsen skal plasseres på planområdet. Men det er, helt i 

tråd med nasjonale føringer, en utvidet utnyttelse av formålet som settes av til 

bebyggelse. Endringen i planforslaget er derfor ikke en endring i formål eller bruk 

av planområdet, men en justering av plasseringen av disse.  

Det nye planforslaget ivaretar den store andelen friområde samtidig som det 

lages rom med ulike kvaliteter og nivåer av skjerming og åpenhet. 

Den nye planen har en disponering av arealene som komprimerer bebyggelsen 

og dermed gir rom for gode utearealer. 

I eksisterende kommuneplan og gjeldende regulering er det avsatt ca 5950 m² 

til bebyggelsesformål med en utnyttelse på 45 %. Dette utgjør bebyggelse på ca 

2680 m², inkl. parkering. 

Ny regulering legger opp til en tettere utnyttelse av det som er avsatt til 

boligformål, som er redusert i fht. kommuneplan og er på ca 5400 m². Med 75 % 

utnyttelse for de tre områdene utgjør dette ca. 4050 m² bebygd areal, uten 

parkering. 

Nytt forslag gir derfor et vesentlig større boligareal innenfor et mindre 

tomteareal enn i kommuneplanen. 

I den nye planen unngår man å trekke trafikken inn i planområdet, og 

uteoppholdsarealer og lekeplasser blir godt skjermet og trygge i bruk. 

 Ny Kommunedelplan 

Råholt 

Planforslag  

Grøntareal   8755 m² 2512 m² BUT1-3 

 3650 m² 4455 m² GF1-3 

Parkeringsareal i 

nord 

- 1384 m²   

Totalt 11 021 m² 6967 m²  

  4066 m² Lekearealer 

  11033 m² Totalt 

Figur 13. Arealoversikt kommunedelplan/planforslag. 

 

 



ID: 8044-1 

Planbeskrivelse, Fransstua-Sagmoen/ Franshagan BK7 
 
 

 
Prosess Regulering 

Godkjent dato  

Endret dato 11.01.2018  (Ebbe Dam Meinild) 
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
  

11.01.2018 15:33:29  23/28 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 

elektronisk kvalitetssystem. 

 
Figur 14. Reguleringsplanen med areal. 

I den vedlagte illustrasjonsplanen utgjør arealet i den ytre sonen, utenfor gang-

/sykkelvegen ca 8900 m2. 

I den indre sonen, rundt bebyggelsen, er arealet med uteoppholdspreg på ca 

4250 m2. 

I praksis utgjør grøntarealet i vedlagte illustrasjonsplan ca 13 150 m2. 
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Figur 15. Illustrasjonsplan med uteoppholdsareal. Blå og rosa(lekeareal) skravur. 

 

Nytt forslag til regulering fokuserer i stor grad på gangsti-/gangveiforbindelse til 

områdene rundt, samt internt på området. Tilknytningspunkter er markert i 

plankartet og ligger som bestemmelsesområder. Disse er i hovedsak lagt dit 

tilgrensende reguleringer viser veiforbindelser eller hvor det allerede eksisterer 

gangsti-/gangveiforbindelse eller grøntdrag. I tillegg er det lagt inn krav om en 

ny gangsti-/gangveiforbindelse mot Statsrådveien, etter innspill fra SVV side. 

Veiforbindelsene er organisert slik i forhold til bebyggelsen at det vil være 

uproblematisk å benytte disse selv om man ikke bor i området.  

Den nye reguleringsplanen ivaretar fokus på grønne soner og tilrettelegger i 

større grad enn slik kommuneplanen eller eksisterende reguleringsplan viser. 

 

 

 

8.3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med hensynene i naturmangfoldloven, 

herunder naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon eller økologiske 

funksjoner.  
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I hht. temakart på ”miljostatus.no” og ”artsdatabanken.no” er det ikke registrert 

truede naturtyper eller prioriterte arter på eiendommen eller i nærheten av 

planområdet.  

 

 
Figur 16. Kartutsnitt, Artsdatabanken, bearbeidet av Romerike Arkitekter AS. 

 

 
Figur 17. Utsnitt av flyfoto, Kart fra Eidsvoll kommunes kartportal, bearbeidet av Romerike 

Arkitekter AS. 

8.4 Uteområder 

Med den nye bebyggelsen vil det bli lagt vekt på å tilby tiltalende 

uteoppholdsarealer til gode for planområdet og områdene rundt. Det legges vekt 



ID: 8044-1 

Planbeskrivelse, Fransstua-Sagmoen/ Franshagan BK7 
 
 

 
Prosess Regulering 

Godkjent dato  

Endret dato 11.01.2018  (Ebbe Dam Meinild) 
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
  

11.01.2018 15:33:29  26/28 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 

elektronisk kvalitetssystem. 

på å tilrettelegge friområdene slik at de tilknyttes tilgrensende grønnstruktur i 

området, og derved gir tilgjengelighet og bruksmulighet for inntilliggende 

boligområder.  

 

 
Figur 18. Illustrasjonsplan m/ tilknytningspunkter for gangsti. 

 

Med den illustrerte plasseringen av ny bebyggelse, vil det være store grønne 

arealer ut mot tilgrensende områder. Den nye bebyggelsen omringes av en 

regulert gang-/sykkelvei og denne vil omramme den indre grønne sonen som vil 

være direkte knyttet opp mot de enkelte leilighetenes private areal. 

Nærlekeplasser som i stor grad tilpasses de minste barna, vil bli oppført i den 

indre sonen. 

Større lekeplasser/ballplasser tilrettelegges i arealene nord på planområdet. 

Dette arealet har lite inntilliggende eksisterende bebyggelse og vil få lettvint 

adkomst for områdene rundt. 

Det tilrettelegges for gangsti-/ og gangvegnett i hele planområdet som både 

ivaretar det interne behovet samtidig som det sørger for adkomst fra alle de 

inntilliggende områdene det er naturlig å knytte seg opp mot. 

Det opprettes også en ny tilknytning mot Statsrådveien. 

 

 

8.5 Trafikkforhold 
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Den foreslåtte løsningen vil innebære mer trafikk på de eksisterende vegene, 

etter at planområdet er ferdig utbygd. Ved å oppgradere den eksisterende 

Olsrudskauenveien med fortau, vil det bli kontinuerlig fortausforbindelse helt til 

jernbanestasjonen og videre inn til Råholt sentrum. Olsrudskauen er eneste 

adkomstvei til planområdet med bil.  

Gjesteparkering er planlagt øst på planområdet, rett ved adkomsten. Det skal 

oppføres en parkeringskjeller som også får adkomst rett etter å ha ankommet 

planområdet. Den tidlige avviklingen av biltrafikk gjør at resterende område vil 

være trafikkfritt. Dette med unntak av utrykningskjøretøy som vil kunne benytte 

den regulerte interne gang- og sykkelveien. 

I forhold til den eksisterende reguleringsplanen, hvor det er regulert inn en 

adkomstvei rundt hele FA1, tar ny plan større hensyn til intensjonen om god 

tilrettelegging for myke trafikkanter og barn i særdeleshet. 

 

8.6 Teknisk infrastruktur 

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet. Vedlegg 03-04.  Det er i 

rammeplanen gjort overslagsberegninger og rammeplanen skal dannegrunnlag 

for videre prosjektering av veg- og VA anlegg. 

Rammeplanen antyder at det vil bli behov for å etablere et lokalt basseng i 

tilknytning til bebyggelsen, for å tilfredsstille kravet til slokkevannskapasitet. 

Spillvann kobles til eksisterende kommunale kummer. 

 

Grunnvannstanden i området antas å ligge på nivå med Puttjennet som 

planlegges gjennfylt i forbindelse med masseutskiftning i området med myr/torv. 

For ikke å endre grunnvannstanden/vannbalansen blir det foreslått å håndtere 

hovedmengden av overvannet lokalt.  

Det vil bli behov for fordrøyning av overvannet på planområdet, med et areal på 

antatt ca 600m². 

Endelig behov vil fremkomme i detaljeringsprosessen.  

Eksisterende bekkelukking i sørøstre del av planområdet må påregnes omlagt 

der hvor denne kommer i konflikt med ny bebyggelse. 

 

9 ROS-ANALYSE 

 

9.1 ROS 
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analyse som følger planen.  De 

punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket 
hendelse eller forhold, er omtalt i ROS-analysen og/eller i planbeskrivelsen. 

Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører av arealet, ikke 
endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning, 
og at der det er potensiell risiko er det foreslått avbøtende tiltak. 
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10 INNKOMNE INNSPILL 

 

10.1 Merknader  

Innspill og kommentarer til disse er vedlagt som eget dokument, Vedlegg 12. 

 

11 RELEVANTE VEDLEGG 

 

1. Skolekapasitet 

2. Illustrasjonsplan. 

3. VA-rammeplan 

4. VA-rammeplan, situasjonsplan 

5. Geoteknisk rapport 

6. Geoteknisk vurdering 

7. Støyrapport 

8. 3D illustrasjoner 

9. 3D illustrasjoner 

10. Sol-/skyggediagram 

11. Brannvannkapasitet 

12. Merknadsskjema 

 


