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1 BAKGRUNN 

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging på eiendommen gnr. 96 bnr. 419. Planen 

legger til rette for oppføring av rekkehus. Totalt om lag 59 boenheter.  Formålet med planen er å 

bidra til økt fortetting i Råholt og redusere press på omkringliggende areal. 

Oppstartsmøte ble avholdt 29.september 2016. Eidsvoll kommune ble forelagt skisser som viste 

tiltakshavers intensjon med tomta. I skissen som ble lagt frem var det inntegnet eneboliger i kjede på 

flaten, mens det på østsiden var tenkt rekkehus i kjede, totalt 59 boenheter. Eidsvoll kommune 

ønsket ikke en veg med avkjøring til rekkehus over fortau, og la frem forslag med to parallelle veger 

for å sikre de myke trafikantene. 

Det ble levert inn planforslag 3.mars 2017. I planforslaget var det tegnet to veger i området for å 

sikre myke trafikanter. Kommunen hadde merknader til planforslaget og ønsket et arbeidsmøte for å 

gå gjennom dette. Møtet ble avholdt 5.april 2017. Kommunen ønsket at man skulle se på muligheter 

for annen plassering av veg og mulig felles parkering. Det ble også sagt at man ved terrenginngrep 

bør ta hensyn til landskap og estetikk. Utforming av skråninger vil være et viktig punkt. Kommunen 

ønsket en utnyttelsesgrad på maksimalt 40 % for hele området, og helst også for delområder. Det ble 

sagt at valg av hustyper/boenheter kan veie opp for utnyttelsen. Kommunen ønsker ikke 

leilighetsbygg i området. 

I etterkant av dette møtet har forslagsstiller utarbeidet flere skisser for tenkt løsning i henhold til det 

som ble diskutert på møtet. Etter ytterligere møter og korrespondanse med kommunen er det etter 

ønsker fra Eidsvoll kommune kommet frem til en løsning der vegen er lagt vest i området med 

tverrforbindelser østover. Bebyggelsen er hevet ved hjelp av parkeringskjellere slik at skjæringene i 

øst skal bli så små som mulig.  

1.2 OM FORSLAGSSTILLER 

Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra 

planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet 

som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg.  

Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor ni 

godkjenningsområder. 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger på Råholt, nærmere bestemt Råholtsmoen i Eidsvoll kommune.  
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Figur 1. Oversiktskart som viser planområdet med rød sirkel. 

2.2 DAGENS BRUK 

Området er i dag bevokst med barskog med middels til høy bonitet. Eiendommen er en tidligere 

landbrukseiendom som har blitt regulert til boligbebyggelse.  

2.3 PLANSTATUS 

Planområdet er avsatt til boligformål, grønnstruktur og LNFR i kommunedelplan for Råholt, vedtatt 

10.03.2015.  
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Figur 2. Utsnitt kommunedelplan for Råholt. 

Området inngår i reguleringsplan for Ladderudåsen nord, gbnr. 96/419, samt deler av gbnr. 96/5 og 

8, vedtatt 10.11.2015, der arealene er avsatt til bolig, veg, grønnstruktur og friområde. 

 
Figur 3. Gjeldende reguleringsplan for Ladderudåsen nord. 

2.4 EIENDOMSFORHOLD 

 Eiendomskart 2.4.1

Planområdet består av seks eiendommer og er totalt om lag 31800 m2. 3 Bygg Mester Eiendom AS 

eier hovedeiendommen 96/419, mens 96/5 eies av Arne Ladderud, 96/8 og 96/501 eies av Nils 

Ladderud og 96/573 eies av Eidsvoll kommune.  



7 

3 PLANFORSLAGET 

 
Figur 4. Forslag til plankart vertikalnivå 2 



8 

Figur 5: Forslag til plankart vertikalnivå 1. 

3.1 PLANENS INTENSJON 

Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i Eidsvoll kommune. Intensjonen er å bygge 59 

boenheter i form av rekkehus.  

Tabell 1: Arealfordeling 

Arealtabell (vertikalnivå 2 – på bakken)   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m
2
) 

Boligbebyggelse  16346 

Andre typer bebyggelse og anlegg (nettstasjon) 40 

Lekeplasser (3) 3233 

Renovasjon 100 

Sum areal denne kategori: 19719 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m
2
) 
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Veg 288 

Kjøreveg 1800 

Gang-/sykkelveg 144 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 395 

Annen veggrunn – grøntareal 54 

Sum areal denne kategori: 2681 

  § 16-5 Nr. 3 Grønnstruktur  

Naturområde – grønnstruktur 9769 

Totalt alle kategorier: 32171 

3.2 PLANENS DOKUMENTER 

Planmaterialet består av følgende dokumenter. 

 Plankart m/tegnforklaring 

 Planbeskrivelse 

 Bestemmelser 

 ROS-analyse 

 VA-plan 

 Geoteknisk vurdering 

 Sol-/skygge studie 

 Situasjonsplan  

 Terrengsnitt 

 Referat fra oppstartsmøte 

 Varslingsbrev med varslingsliste 

 Kunngjøringsannonse 

 Merknader 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

3.3 PLANAVGRENSNING 

Plangrensen følger eiendomsgrense for 96/419 i øst, for deretter å følge Nord-Ladderudvegen noen 

hundre meter før den krysser denne og følger eiendomsgrense mellom 96/8 og 96/419 sørvestover 

til den knekker nordvest til den møter eiendomsgrense for 96/5 og 96/8 og knekker rett øst ca. 200 

meter. Deretter følger den eiendomsgrense for 96/419 i vest og 96/501 for deretter å knekke sørvest 

til den igjen møter eiendomsgrense for 96/419. Planområdet er ca. 32 daa. 
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Figur 6. Ortofoto over området med planområde inntegnet. 

3.4 REGULERINGSFORMÅL 

 Boligbebyggelse 3.4.1

3.4.1.1 Utnyttelsesgrad 

Planen benytter minimum BYA for å sikre at fortetting skjer som forespeilet i området. 

Planlagte bygninger er beregnet å ha en BYA på ca. 5192 m2. 

Tabell 2. Viser beregningsgrunnlag for BYA ut fra skissert bebyggelse for hvert felt. 

Felt Areal (m2) Boliger (BYA) Antall boliger BYA bebyggelse Parkering (m2) BYA felt 

BKS1 5541           

Hus A   72,8 10 728     

Hus B   73,8 4 295,2 
 

  

Hus C   104,8 5 524     

Heishus/trapp       31     

Parkering         100   

        1578,2   30,3 

BKS2 5503           

Hus A   72,8 10 728     

Hus B   73,8 0   
 

  

Hus C   104,8 10 1048     

Heishus/trapp       31     

Parkering         100   

        1807   34,7 

BKS3 5303           

Hus A   72,8 10 728     

Hus B   73,8 0   
 

  

Hus C   104,8 10 1048     

Heishus/trapp       31     

Parkering         100   

        1807   36 

Totalt 16347   59 5192,2   33,6 
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Det er planlagt 118 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Hver parkeringskjeller vil ha en BYA på ca. 

1480 m2. Parkeringskjeller vil være overdekt og vil derfor ikke inngå i beregning av BYA.  

 
Figur 7. Foreløpig situasjonsplan parkeringskjeller BKS1. 

 
Figur 8. Foreløpig situasjonsplan parkeringskjeller BKS2 og BKS3. 

I tillegg er det innenfor hvert delfelt et heishus (23 m2) og en utvendig trapp (8 m2). Dette gir en total 

BYA på 5727 m2. Dette vil gi en utnyttelse på ca. 34 % av totalt boligareal innenfor planområdet. BYA 

for området settes til maks 40 % slik at man har muligheter for endringer dersom dette skulle vise 

seg å være nødvendig. 

Det er planlagt tre forskjellige boligtyper. Boligene har en BYA på ca. 105 m2, 74 m2 og 73 m2. BYA 

beregningen tar utgangspunkt i at det hovedsakelig er husene med BYA på ca. 73 m2 og 105 m2 som 

blir benyttet. Dette for at regnskapet skal ta hensyn til at alle boenheter i vest kan gjøres 

tilgjengelige. Hver boenhet vil ha privat veranda/terrasse i tillegg til uteoppholdsareal på bakkeplan. 

3.4.1.2 Plassering og utforming 

Bebyggelsen vil plasseres langsgående fra sør til nord på eiendommen.  
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Bebyggelsen har relativt lik karakter. Innenfor alle felt for boligformål er det planlagt boliger som kan 

tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Skissert bebyggelse er planlagt bygd med 

tre som hovedmaterialemateriale med innspill av andre materialer for å skape mer liv og variasjon i 

fasaden.  

Det tillates både flatt tak, pulttak og saltak innenfor planområdet. Skissert bebyggelse har flatt tak.  

 
Figur 9. Situasjonsplan. 
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Selve bygningsvolumene på boligene som ligger øst i området er brutt opp ved hjelp av innrykket 

tredje etasje. Boligene som ligger lengst vest i området (mot vegen) vil også brytes opp ved hjelp av 

materialer og innrykk i fasaden. Dette er med på å skape et mer dynamisk og spennende uttrykk.  

Høyden på bygningene i øst er beregnet til ca. 8,5 meter over tre etasjer. Boligene mot vegen vil ha 

to etasjer med en høyde på ca. 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng dersom det bygges 

med flatt tak. Terrenget vil tilpasses rundt bebyggelsen.  

Det er lagt til rette for tre gode, solrike og skjermede uterom med lekeapparater for barn i tillegg til 

grøntområder. 

Innenfor formålet skal det anlegges en gangforbindelse fra o_SGS og o_G4. Denne skal anlegges 

mellom bygningskroppene på taket av parkeringskjellerne og være minimum 1,5 meter bred. 

 Kjøreveg 3.4.2

Planområdet har adkomst fra Nord-Ladderudvegen. Planområdet vil ha en hovedadkomst i vest med 

tverrgående adkomstveger til parkeringskjellerne.  Vegene i området (o_SV og f_SKV2) vil ha bredde 

på 5 meter med 0,5 meter annen veggrunn på hver side. Minste asfalterte bredde skal være 4 meter. 

Adkomstvegene til parkeringskjellerne vil være minimum 3,5 meter bred med unntak av adkomst til 

B3 der den være utformet slik at renovasjonsbil kan benytte denne som snuplass (i henhold til 

håndbok N100:2014 fra Statens vegvesen). Gangveg/gangareal er planlagt mellom boligkroppene, 

denne vil være minimum 1,5 meter bred.  

 
Figur 10. Utsnitt som viser målene på vegene i planområdet. 

Det skal anlegges en snuplass i B3. Denne skal dimensjoneres i henhold til i Statens vegvesens 

håndbok N100:2014.   

 Gang-/sykkelveg 3.4.3

Det vil bli etablert en påkobling på eksisterende gang-/sykkelveg i Nord-Ladderudvegen. Denne skal 

gå gjennom de bebygde områdene og ha en bredde på minimum 1,5 meter. Dekket skal være 

asfalt/steindekke eller lignende.  
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 Offentlige trafikkområder 3.4.4

Planområdet strekker seg ut til Nord-Ladderudvegen som er en kommunal veg. Nord-Ladderudvegen 

har fartsgrense 30 km/t ifølge vegkart.no. Planen vil ikke føre til noen endring i linjeføringen for den 

kommunale vegen. 

 Lekeplass/uteoppholdsområder 3.4.5

Kommuneplanens bestemmelse § 6 sier at det skal finnes minimum 40 m2 uterom for konsentrert 

småhusbebyggelse. Det er planlagt to store lekeplasser (1468 m2 og 1425 m2) og en mindre (341 m2) i 

planområdet. Opparbeiding av lekearealene vil følge prinsippene om universell utforming. 

Lekeplassene har gode solforhold. I tillegg har hver enkelt boenhet privat uteoppholdsareal på 

bakkeplan og i form av veranda/terrasse. Det vil også anlegges små lekeplasser innenfor hvert 

område for boligformål. Disse skal opparbeides med minimum en sandkasse, et lekeapparat og benk. 

 Avfallshåndtering 3.4.6

Det legges opp til felles avfallshåndtering. Planforslaget legger opp til delvis nedgravde bunntømte 

containere. Denne løsningen er plassbesparende, luktfri og estetisk tilfredsstillende. Dimensjoner og 

antall containere vil avklares i detaljprosjektering, og avhenger av sorteringsgrad og tømmefrekvens.  

 

Figur 11: Eksempel på nedgravd containerløsning. Foto: Strømbergs Plast AS 

 Lekeplasser 3.4.7

Kommuneplanens bestemmelse §6 sier at det skal finnes en kvartalslekeplass på minimum 1000 m2 

når det etableres 20 eller flere boenheter. Bestemmelsen sier videre at arealet skal tilrettelegges for 

varierte aktiviteter. Planen legger til rette for to store lekeplasser på 1468 m2 og 1425 m2. Disse skal 

utstyres med minimum sandkasse, to lekeapparater og to sittebenker. Arealet vil utformes slik at det 

gir mulighet for at alle aldersgrupper skal benytte det. I tillegg til dette er det lagt til rette for en 

mindre lekeplass som skal utstyres med minimum en sandkasse, huskestativ/dumpehuske, benk og 

noe fast dekke. Området har også god tilgang på grøntarealer som gir mulighet for naturlig lek og 

opphold. 
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 Parkering 3.4.8

Kommuneplanen sier at det for rekke/kjedehus og eneboliger med 3-5 rom skal finnes to 

parkeringsplasser per enhet.  

Planen legger opp til parkering i parkeringskjellere (SPH1-3). Det legges opp til 38 parkeringsplasser i 

SPH1, og 40 i SPH2 og SPH3. Dette gjør at det er totalt 118 parkeringsplasser i parkeringskjellere. Det 

vil bli lagt til rette for to parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne i hver 

parkeringsgarasje. Det vil også anlegges to sykkelparkeringsplasser per boenhet. Parkeringskjellerne 

skal ha et toppdekke som kan beplantes og det skal anlegges gangforbindelse på dette. 

3.5 ESTETIKK 

Planlagt bebyggelse vil skille seg noe fra nærliggende bebyggelse da området bærer preg av å ha blitt 

utbygd over tid. Dette gjør at det ikke er en definert arkitektonisk kvalitet i området. Nord-

Ladderudvegen har en del innslag av kjedet bebyggelse, men det er ingen tydelig bebyggelsesstruktur 

eller formspråk i området.  

Det vil bli tillatt med både flatt tak, pulttak og saltak – noe kan være med på å skape et dynamisk 

uttrykk.  

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 OM PLANPROSESSEN 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 29.09.2016. Eidsvoll kommune ble forelagt skisser som 

viste tiltakshavers intensjon med tomta. De sa seg positiv til en regulering av området, men ønsker 

noen endringer i vegføring med tanke på myke trafikanter.  

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 3.november 2016 og 

berørte parter varslet i eget brev datert 31.oktober 2016. Frist for kommentarer og merknader ble 

satt til 1.desember 2016. Planforslag ble innlevert 3.mars 2017. Eidsvoll kommune synes ikke planen 

var tilfredsstillende og kalte inn til et arbeidsmøte for å diskutere utforming av plandokumenter. Det 

har i ettertid av dette møtet vært en del korrespondanse mellom plankonsulent og kommune for å 

forsøke å komme frem til en løsning som er tilfredsstillende for alle parter. 

Det ble avholdt et nytt oppstartsmøte 10.januar 2018 der nye skisser ble forelagt. Kommunen uttalte 

at man kunne gå videre med forelagte skisser. Nytt varsel om oppstart ble kunngjort i Eidsvoll 

Ullensaker Blad 2.juni 2018 og berørte parter varslet i eget brev datert 30.mai 2018. Frist for 

tilbakemelding ble satt til 30.juni 2018. 

4.2 INNSPILL 

 Oppsummering av innspillene 2016 4.2.1

Alle innspill/merknader ligger i sin helhet i vedlegg 9. Dette er kort oppsummert de viktigste 

problemstillingene som er adressert. 

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) uttalelse datert 2.november 2016: 

 viser til plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift med tanke på hensyn til flom- og 

skredfare.  

 viser også til sine egne retningslinjer i «Flaum og skredfare i arealplanar» som sier noe om 

hvordan man tar hensyn til flom og skred ved ny utbygging.  

 påpeker at tiltakshaver har ansvar for sikker utbygging, og at kommunen har ansvar for å 

påse at dette blir ivaretatt. 
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  anbefaler å bruke deres sjekkliste aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Dersom planen berører noen av temaene i sjekklista skal de ha planen på høring. 

Eidsvoll ved kommunal drifts uttalelse datert 7.november 2016: 

 det må utarbeides en VA-rammeplan som viser hvordan vann- og avløpssituasjonen samt 

overvann skal håndteres.  

 påpeker også at veg- og vegtekniske forhold må utredes 

 planen må vise hvordan renovasjon er tenkt løst. Alle disse punktene må knyttes opp til 

rekkefølgebestemmelsene.  

Hafslund Nett AS uttalelse datert 24.november 2016: 

 det vil sannsynligvis bli behov for en ny nettstasjon innenfor planområdet.  

 ber om at forslagsstiller oppgir effektbehovet for utbyggingen.  

 dersom det skal avsettes areal for nettstasjon må man regne med om lag 25 m2 (5 x 5 meter), 

gjerne sentralt i området. Arealet skal avsettes til «andre typer bebyggelse og anlegg, 

energianlegg» Nettstasjon skal stå fem meter fra bygning og bygningsdeler med brennbare 

overflater. Nettstasjon må plasseres minimum tre meter fra vegkant og utenfor frisiktsoner.  

 påpeker videre at det er hovedregel at de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet som 

dekker kostnadene.  

 ønsker at utbygger tar kontakt med de i god tid før utbygging slik at man kan avklare hvordan 

ny bebyggelse skal forsynes med strøm og planlegge nye elektriske anlegg. 

Statens vegvesens uttalelse, datert 24.november 2016: 

 ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ uttalelse av 29.november 2016: 

 ingen konkrete merknader.  

 påpeker at de føringer som er aktuelle for kommunal planlegging er listet opp i 

Fylkesmannens forventningsbrev (16.03.2016) til kommunen og i Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging.  

Akershus fylkeskommunes’ uttalelse, datert 2.desember 2016, er fordelt på temaer.  

 uttaler for samordnet areal- og transportplanlegging at området har et ok kollektivtilbud og 

at det er viktig å legge opp til en høy utnyttelsesgrad for å bidra til å nå målene i regionalt 

planarbeid.  

 anbefaler at det fastsettes bestemmelser som angir maksimumsnormer angående 

parkeringsdekning. 

 for barn og unges interesser viser de til kommuneplanens bestemmelser. Det er forventet at 

disse følges opp. De viser videre til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og rundskriv T-

2/08. 

 anbefaler at det opprettes trygg ferdselsforbindelse for myke trafikanter.  

 anbefaler å planlegge helhetlige ferdselsårer fra bebygde områder og ut til 

rekreasjonsområder for friluftsliv.  

 området ikke er befart med tanke på kulturminner og endelig uttalelse vil bli gitt når planen 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 Fylkesrådmannens endelige vurdering er at tiltaket er i samsvar med kommuneplan og 

gjeldende regionale planer.  
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 Bearbeiding av planforslaget etter innspill 2016 4.2.2

NVEs innspill er tatt til etterretning. Oversendt sjekkliste er brukt aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen. NVE må få planen på høring da området er berørt av et lite bekkedrag – noe som 

er et tema på deres sjekkliste.  

Kommunal drifts uttalelse er fulgt opp ved at det er utarbeidet en VA-rammeplan og at det er satt av 

område for renovasjon. Trafikkforhold er omtalt under pkt. 5.15. Det er knyttet 

rekkefølgebestemmelse til utarbeiding av VA-plan. 

Hafslunds uttalelse er fulgt opp ved at forslagsstiller har tatt kontakt med de og redegjort for 

utbyggingen. Dette for å avklare løsning for strømtilførsel i området. Hafslund har uttalt at 

utbyggingen synes å ha et slikt omfang at fremføring av høyspentanlegg og etablering av ny 

nettstasjon er nødvendig. Det er derfor satt av areal til ny nettstasjon og knyttet bestemmelser til 

formålet. Arealet er 5x8 meter i henhold til de krav de stiller. 

Statens vegvesen og Fylkesmannen hadde ingen spesielle merknader til varsel om oppstart. Det 

kreves derfor ingen bearbeidelse. Regulant forventer at kommunen følger opp fylkesmannens 

forventninger til kommunal planlegging.  

Fylkeskommunen sier i sin uttalelse at det er viktig med høy utnyttelsesgrad. Planforslaget legger opp 

til en tett utbygging og vil ha en samlet BYA på om lag 31 %. Når det gjelder parkeringsdekning følger 

dette de bestemmelser som er satt i kommuneplan. Planen følger også kommuneplanens 

bestemmelser når det gjelder barn- og unges interesser. Det er lagt opp til gangareal gjennom 

planområdet som sikrer en trygg ferdselsforbindelse. Planen sørger også for at det finnes grøntareal 

som fører videre til større grøntareal.  

 Oppsummering av innspill 2018 4.2.3

Alle innspill/merknader ligger i sin helhet i vedlegg 10. Dette er kort oppsummert de viktigste 

problemstillingene som er adressert. 

4.2.3.1 Myndigheter 

Akershus fylkeskommunes uttalelse datert 7.juni 2018: 

 Viser til uttalelse datert 2.desember 2016. 

 Viser til regional plan for vannforvaltning 2016-2021 som skal ligge til grunn for all kommunal 

planlegging. Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma og en må 

sørge for at tiltakene ikke reduserer mulighetene for å oppfylle kravene i regional plan for 

vannforvaltning. 

 Påpeker at planforslaget kan innebære flytting/omdisponering av masser. De forutsetter at 

retningslinje i regional plan for masseforvaltning i Akershus legges til grunn. 

Hafslund Nett ASs uttalelse datert 12.juni 2018: 

 Viser til sin uttalelse av 24.november 2016 og informerer at de fortsatt ikke har anlegg 

innenfor planområdet. 

Statens vegvesens uttalelse, datert 15.juni 2018: 

 Informerer om at uttalelse datert 24.november 2016 fortsatt gjelder og at de ikke har noen 

merknader til varsel om oppstart. 

NVEs uttalelse datert 21.juni 2018: 
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 Påpeker at god arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å forebygge skader fra flom, 

erosjon og skred og at det ofte vil være behov for fagkyndig utredning av faren. 

 Videre påpeker de at tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser 

knyttet til vassdrag og grunnvann kan utløse konsesjonsplikt og at de kan avgjøre at 

reguleringsplan kan erstatte konsesjon. 

 De sier videre at planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. 

 De viser til sine karttjenester, veiledere retningslinje og sjekkliste som de anbefaler å benytte 

i det videre arbeidet. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25.juni 2018: 

 Har ingen konkrete merknader basert på tilsendt informasjon. 

 Viser til forventninger til kommunal planlegging som listet opp i forventningsbrev til 

kommunene av 1.mars 2018 og til Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging. 

4.2.3.2 Naboer/gjenboere 

En nabo påpeker i sin epost av 20.juni 2018 følgende: 

 Veien er i sør planlagt over et offentlig friområde og det er her en sti som kommer ned mot 

bekken. Veien hindrer fri ferdsel i området og må derfor flyttes lengre nord. 

 Det må tas hensyn til snørydding. 

 Vegen ligger for tett inntil deres eiendom. 

 Vegens utforming er uheldig (90 grader sving). 

 Det må tilrettelegges for avkjørsel til deres eiendom. 

 Sti som går gjennom B1, B2 og B3 bør flyttes. 

En annen nabo skriver i sin e-post av 29.juni 2018 følgende: 

 Planområdet omfatter et område som inngår i nedslagsfeltet for Ladderudbekken og 

innsender mener det er stor sannsynlighet for at det finnes amfibier i dalsøkket. 

 Ladderudbekken har fått mer erosjon som en følge av utbygging i Ladderudåsen. 

 Det går en tursti gjennom området som folk bruker for å komme seg til grøntområder i vest 

og nord. 

 Det blir krevende å tilpasse veg, fortau, bekk, sti og teknisk infrastruktur på en funksjonell og 

miljømessig god måte. 

 Avstanden til sentre og kollektivknutepunkt er lang og vil føre til økt biltrafikk, og 

parkeringskapasitet på knutepunkt er sprengt. 

 Fylkesmannen har tidligere kommet med innsigelse til denne type utbygging. 

 Kommunedelplan for Råholt er under ny vurdering. 

 Bearbeiding av planforslaget etter innspill 2018 4.2.4

Fylkeskommunens merknad er tatt til orientering og regulant har gått gjennom regional plan for 

vannforvaltning og regional plan for masseforvaltning. Regional plan for vannforvaltning har som 

hovedmål om å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte og til å bidra 

til at overflatevann og grunnvann når en god miljøtilstand. Regional plan for vannforvaltning 

vurderes til å være mer relevant for større bekker, elver og vassdrag, men en bør likevel vurdere å se 

på løsninger for Ladderudbekken som går gjennom planområdet. Åpne bekker kan være berikelse av 

områder og være med på å lede bort overvann fra planområdet.  
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Regional plan for masseforvaltning handler hovedsakelig om overskuddsmasser. Innenfor 

planområdet skal overskuddsmassene benyttes som fyllmasse innad i området. På den måten 

oppfylles målene i regional plan om å sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

og redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. 

Hafslunds merknad er ivaretatt gjennom å ta kontakt med de for å avklare plassering av nettstasjon 

og sette bestemmelser. 

Statens vegvesen hadde heller ikke denne gangen ingen spesielle merknader til varsel om oppstart. 

Det kreves derfor ingen bearbeidelse.  

NVEs merknad er tatt til etterretning og de dokumentene de henviser til er gjennomgått i forbindelse 

med planarbeidet. 

Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart og det krever derfor ingen 

bearbeidelse. 

Når det gjelder naboers merknader angående stier i området vil det opprettes gangforbindelse 

gjennom boligfeltet. Denne vil ha adkomst til lekeplasser over vegen og ut i grøntområdet i vest. Det 

er også en bestemmelse som sier at det skal opparbeides en tursti innenfor G3 og at det tillates 

etablert sti innenfor G4. Dette sikrer tilgang til grøntområder. Regulant mener at veger kan ikke sees 

som en hindring av ferdsel i området. 

Når det gjelder utforming av veg og øvrig infrastruktur er det riktig som nabo sier at området har en 

utfordrende topografi. For å hindre store og skjemmende skjæringer er det derfor tenkt å heve 

terrenget. Regulant mener det er tatt tilstrekkelig hensyn til snørydding ved at det finnes flere 

områder for annen veggrunn – tekniske anlegg og grønnstruktur der man kan lagre snø. Vegen er 

tegnet i henhold til de retningslinjer som er satt av Statens vegvesen og skal derfor være tilstrekkelig 

dimensjonert for området. Det er riktig som nabo sier at tiltaket vil føre til økt biltrafikk. Området er 

satt av til boligområde i kommuneplan og er regulering til boligformål slik at man må anta at Eidsvoll 

kommune har vurdert eventuelle utfordringer når det gjelder parkeringskapasitet. Når det gjelder 

avkjørsel til eiendommen 96/418 er den nå angitt med pil for inn- og utkjøring på plankartet.  

Både kommunen og Fylkesmannen har tidligere vurdert utbygging i området både gjennom 

kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Fylkesmannen har heller ingen spesielle 

merknader til reguleringsarbeidet, det er derfor liten grunn til å tro at Fylkesmannen vil ha innsigelse 

til planen. Det er heller ingen merknader fra disse når gjelder forhold knyttet til naturverdier og 

naturmangfold i området.  

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 KRAV TIL KU 

Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

5.2 BY- OG STEDSUTVIKLING 

Jfr. Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) er det 

ønskelig med en fortetting i sentrumsområder i byer og tettsteder. Planforslaget bidrar til dette.  

Planlagt tiltak sørger for en fortetting innenfor eksisterende boligområde. Dette er med på å spare 

dyrka jord i et langsiktig perspektiv. Området er lett tilgjengelig både for gående, syklende og de som 

benytter seg av kollektivtrafikk.  
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5.3 BYGGESKIKK OG ESTETIKK 

Estetisk veileder for Eidsvoll datert oktober 2009 sier at man skal vurdere tiltakets estetiske sider i 
seg selv, omgivelsene og fjernvirkning.  
Det er ingen tydelig byggeskikk i området da det er utbygd over tid. Planområdet ligger i en dal og vil 

være noe skjult for eksisterende bebyggelse. Terrenget i området er tenkt planert – noe som fører til 

endring i terrengformene. Det vil bli sprengt bort en del masse for bebyggelse i øst. Denne massen vil 

benyttes til å heve terrenget for bebyggelsen i vest. Hovedtrekkene vil bevares og bygningene vil ikke 

bryte silhuettlinjer i landskapet. Det tillates flatt tak, saltak og pulttak innenfor planområdet. Dette 

gjør at området kan få et mer dynamisk uttrykk.  

Planlagt bebyggelse vil bli brutt opp ved hjelp av høydeforskjeller i bebyggelsen, og ved bruk av 

materialer og innrykk i fasade. Det er lagt opp til romslige lekeareal mellom bebyggelsen noe som er 

med på å gi utsyn/adgang til grøntdrag utenfor planområdet.  

Planbestemmelsene definerer ingenting med tanke på fargevalg slik at dette kan være med på å 

skape variasjon i arkitekturen. Planbestemmelsene vektlegger gode helhetsløsninger med tanke på 

plassering, harmonisk utforming og materialbruk. 

5.4 FJERNVIRKNING 

Under følger illustrasjoner som viser hvordan planlagt tiltak kan oppleves visuelt. Det påpekes at 

dette kun er illustrasjoner og ikke bilder av ferdig prosjekt. Det påpekes også at helning på skjæringer 

kan avvike da programmet som er benyttet har visse begrensninger. 

 
Figur 12. Sett fra nord. 



21 

 
Figur 13. Sett fra øst. 

 
Figur 14. Sett fra sør. 

 
Figur 15. Sett fra vest. 
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Figur 16. Gangveg ved adkomstveg i sør. 

5.5 LANDSKAP/GRUNNFORHOLD 

Planområdet består av et nord-sørgående dalrom som stiger fra kote 203 i sør til kote 219 i nord, og 

fra kote 212 i vest til kote 222 i øst.  

Kart fra Norges geologiske undersøkelse viser at området ligger i et område der berggrunnen består 

av granodiorittisk til tonalittisk gneis. 

VSO-Consult har på oppdrag fra 3 Bygg Mester Eiendom AS utført en geoteknisk vurdering av 

planområdet. Kartgrunnlaget viser at området ligger over marin grense, utenfor kartlagt 

kvikkleireområde, og utenfor skred- og flomfare. VSO-Consult forventer bra grunnforhold i området 

med grove masser, grus/sand og silt. Fundamenteringsforhold i området antas å være gode. De 

poengterer at det er viktig å prosjektere høydekoter for å minimalisere pigging/fjerning av fjell. 

 Terrengtilpasning 5.5.1

Planlagt tiltak gjør det nødvendig med terrengtilpasninger på eiendommen. Det er nødvendig å 

sprenge bort masser i øst og bruke disse til å fylle opp dalbunnen for å sørge for veger som ikke har 

brattere stigning enn 1/10. Dette fører til at landskapet endrer karakter, og at det blir skjæringer øst i 

planområdet. Landskapsrommet vil likevel bli ivaretatt. Det vil bli etterstrebet å gjøre skjæringene så 

små som mulig, men terrenget tilsier at det blir skjæringer. Disse er planlagt vegetert der terrenget 

tillater det. I henhold til gjeldende byggteknisk forskrift vil det vil bli etablert gjerde på toppen av 

eventuelle skjæringer for å sikre mennesker og dyr. 
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Figur 17. Snitt fra B3 som viser terrengtilpasning. 

Se vedlegg 5 for ytterligere terrengsnitt. 

5.6 DEMOGRAFISKE FORHOLD 

I januar 2016 var det registrert 4717 innbyggere i Eidsvoll kommune (ssb.no).  

I henhold til beregningsregler som andre kommuner operer med vil antall nye beboere i planområdet 

være (gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet): 

59 enheter * 2,6 beboere pr boenhet = 153,4 nye beboere. 

Dersom det tas utgangspunkt i at 100 boenheter genererer ca. 6,5 barn per alderstrinn vil tiltaket 

genere (59 enheter*6,5)/100 =3,9 ≈ 3-4 barn per alderstrinn. 

Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

3,9 * 0,8 = 3,06 ≈ 3-4 barn. 

Det vil si at planforslaget potensielt kan medføre at det kan bli behov for 3-4 nye barnehageplasser 

og 3-4 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

Det påpekes at dette er estimat som må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for 

tiltaket. 

5.7 BARNS INTERESSER 

Barns interesser blir ivaretatt gjennom å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig leke- og uteareal per 

boenhet. Det er planlagt tre lekeplasser i området. To store, og en mindre nord i planområdet. Alle 

lekeplassene ligger i tilknytning til grøntarealer som oppfordrer til naturlig lek og opphold. 

Planområdet har egen intern adkomst veg som vil ha relativt lite trafikk. 

Planområdet vil tilhøre Råholt skolekrets, der Råholt barneskole og Råholt ungdomsskole inngår. 

Råholt barneskole ligger ca. 1,5 km nordøst for planområdet. Det vil være fortau langs hele 

skolevegen. Råholt ungdomsskole ligger om lag tre kilometer nord for planområdet. 

5.8 FRILUFTSLIV 

Området har gode muligheter for friluftsliv i nærmiljøet med sin umiddelbare nærhet til større 

grøntområder mot øst, vest og nord som kan ha en stor rekreasjonsverdi både. Dette er områder 

som stimulerer til naturlig lek og opphold. Sti som går gjennom planområdet per i dag vil bli flyttet og 

reetablert innenfor området o_GN2. Bestemmelsene åpner også opp for etablering av tursti i 

området o_GN3. Denne vil knytte området sammen med eksisterende bebyggelse i nord.  
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5.9 FOLKEHELSE 

Planen legger opp til universelt utformet lekeareal med gode møteplasser for alle aldre. 

Solforholdene i planområdet er gode. I tillegg har planområdet god tilgang til grøntareal som kan 

stimulere og fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse. 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et relativt sentralt område på Råholt. Ved å 

regulere leke-/uteområde bidrar planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, 

tilhørighet og et bedre bomiljø. I tillegg til dette har planområdet nærhet til skole og idrettsplass og 

områder for rekreasjon.  

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som 

sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold og lite støy. Planene ivaretar estetiske verdier 

i området og er med på å bidra til bedre folkehelse.  

5.10 LOKALKLIMA 

 Solforhold 5.10.1

Eiendommen har gode solforhold hele året. Det er ingen eksisterende bebyggelse som vil bli påvirket 

av planlagt tiltak (se vedlegg, sol/skygge studie). 

 Støy 5.10.2

Planområdet er ikke utsatt for vegstøy.  

 
Figur 18. Utsnitt fra støykart for Eidsvoll. Kilde: Statens vegvesen. 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442:2016. 
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5.11 NATURRESSURSER 

Ut fra tilgjengelige kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) vil ikke tiltaket komme i konflikt med kjente 

registreringer av naturressurser og naturmangfold. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere 

vurdering etter naturmangfoldloven. 

5.12 RISIKO- OG SÅRBARHET 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 

gjennomføres så lenge man foretar avbøtende tiltak. De viktigste punktene er trafikksikkerhet og 

støy i anleggsperioden. 

5.13 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Eidsvoll kommune opplyser på sine nettsider at det finnes fem barnehager i Råholt, hvorav to 

kommunale og tre private.  

Planområdet ligger om lag to kilometer fra Råholt sentrum blant annet butikk, legesenter og bank. 

Det er kort veg til kollektivtilbud. 

5.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 Vann og avløp 5.14.1

Det finnes offentlig vann og avløp i tilknytning til området. Det ble på oppstartsmøte sagt at det var 

mest naturlig å koble seg på i sør, og at man kunne vurdere om det skulle bygges ringnett. Arealtek 

har blitt engasjert for å utarbeide en rammeplan for VA. 

 

Figur 19: Foreløpig VA-plan for området. 

VA-planen viser tenkt påkobling på eksisterende kum i sørøst. Det vil bli lagt 160 mm spillvann og 110 

mm vannledning i området. Overvann er foreløpig planlagt i 315 mm ledning og føres ut til bekk i sør. 

Det er fra tiltakshavers side ikke ønskelig å bygge ringnett.  Videre avklaringer rundt dimensjon og 

ringnett avklares ved byggesøknad. Bekken som finnes i området vil flyttes og legges langs SKV2. 

Dette sikrer en god overvannshåndtering i området. 
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 Renovasjon 5.14.2

Planlagt tiltak vil ha nedgravd containerløsning. Nedgravde containere vil bli plassert i tilknytning til 

BLK1 og BLK2. Dette vil være en hensiktsmessig plassering med tanke på å forhindre uønsket bruk av 

avfallsbeholdere fra uvedkommende, adkomst for beboere, tømming av containere og i forhold til 

snømåking og vedlikehold.  

5.15 TRAFIKKFORHOLD 

Fylkesveg 501 (Trondheimsvegen) har ÅDT på 12450 (2015) ifølge vegkart fra Statens vegvesen. 

Vegen har fartsgrense 60 km/t og fortau på vestre side. 

Planen vil føre til økt trafikk i krysset mellom Fylkesveg 501 og Nord-Ladderudvegen, og utvidet bruk 

av av- og påkjøring fra Nord-Ladderudvegen til planområdet. 

I følge håndbok V713 fra Statens Vegvesen vil en boenhet generere 2,5 – 5 bilturer per døgn. Dersom 

man tar utgangspunkt i høyeste verdi kan man regne med en økning i ÅDT på fem per boenhet. 

Planlagt tiltak på 59 boenheter vil da potensielt øke ÅDT på Nord-Ladderudvegen med om lag 300.  

Skolevegen fra planområdet går i hovedtrekk langs gang- og sykkelsti.  

Planområdet ligger i nærhet (ca. 300 meter) til kollektivholdeplassen Ladderud som betjenes av flere 

bussruter.  

 
Figur 20. Planområdet ligger ca. 300 meter fra bussholdeplassen «Ladderud» (markert med rødt) som betjenes av flere ruter 
(google.no).  
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Når det gjelder selve planområdet vil kommunens krav om 2 parkeringsplasser for hver boenhet bli 

innfridd.  

5.16 UNIVERSELL UTFORMING. 

Uteoppholdsarealer og atkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming. Det legges 

til rette for at det kan etableres boliger i området som er tilpasset mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

5.17 GJENNOMFØRING 

 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 5.17.1

For å sikre at planområdet har en gjennomtenkt VA-løsning er det satt en rekkefølgebestemmelse 

om at kommunen skal ha godkjent rammeplan for VA før igangsettingstillatelse gis.  

Uteoppholdsareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før første bolig kan tas i bruk.  

Det skal opparbeides en tursti innenfor o_GN3 før det gis brukstillatelse til boligene. 

For å sikre myke trafikanter er det satt en rekkefølgebestemmelse som sier at gangforbindelse 

mellom o_SGS og lekearealene skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til boligene. 

Rekkefølgebestemmelsen knyttes opp mot utbyggingsrekkefølge slik at man kan bygge ut delfelt. 

 Tidsplan for gjennomføring 5.17.2

Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig. 

 Kostnader/finansiering 5.17.3

Utbygger bekoster omlegging av VA på egen tomt og til offentlig kum. 

 Utbyggingsavtale 5.17.4

Det ble i oppstartsmøte sagt at behovet for utbyggingsavtale kunne diskuteres. Forhandlinger om 

utbyggingsavtale ble varslet samtidig som oppstart av planarbeider.  

6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 UTFORMING 

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en høy utnyttelse samtidig som det kan gi gode 

uteoppholdsarealer for beboere. For å skape et mer dynamisk uttrykk er det tillatt med ulike 

takformer og bebyggelsen er brutt opp ved bruk av ulke materialer og innrykk i fasade. 

Planen har blitt endret siden innlevering av forrige planforslag. Dette er basert på møter og 

kommunikasjon med kommunen. Området har en utfordrende topografi som gjør det nødvendig å 

foreta terrenginngrep for å opprette bebyggelse i området. Utbygging av området tilsier at det må bli 

skjæringer øst i planområdet. Planforslaget fører til en helhetlig utbygging av området.  

Bestemmelsene for byggehøyde forholder seg til gjennomsnittlig planert terreng. Dette med 

bakgrunn i at det ikke er avklart hvilken høyde det nye terrenget vil ha da man må se nærmere på 

massebalansen og terrengtilpasning i området. Ved å sette byggehøyde basert på gjennomsnittlig 

planert terreng åpner bestemmelsene opp for noen tilpasninger underveis.  

7 REGULERINGSBESTEMMELSER 

Se eget dokument «Reguleringsbestemmelser for Ladderudåsen Nord». 
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8 VEDLEGG 

1. ROS-analyse 

2. VA-plan 

3. Geoteknisk vurdering 

4. Sol-/skyggestudie 

5. Situasjonsplan  

6. Terrengsnitt 

7. Referat fra oppstartsmøte 

8. Varslingsbrev med varslingsliste 

9. Kunngjøringsannonse 

10. Merknader 


