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2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 
Planområdet omfatter eksisterende Råholt barnehage, gnr 95 bnr 6. Barnehageanlegget skal 
utvides med et nytt barnehagebygg og antall barn og ansatte fordobles som følge av 
utvidelsen. For å dekke det økede parkeringsbehovet er det nødvendig å utvide 
parkeringsplasser for ansatte og for besøkende (foreldre). 
 
Reguleringsplanen som skal fremmes er en mindre endring av gjeldende reguleringsplan og 
vil omfatte justering av formålsgrenser innenfor eksisterende planområde. Bearbeidet 
planområde omfatter ikke tilstøtende areal regulert til offentlig friområde. 
 

2.2 Forslagsstiller 
Reguleringsforslaget for Råholtbråtan, med tilhørende forslag til endring av 
reguleringsbestemmelser, blir fremmet som kommunalt forslag om mindre endringer av 
eksiterende regulering (PBL §12-2). Forslagsstiller er Eidsvoll kommune. 
 
Planen er utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS, Møllergata 12, 0179 Oslo  
 
 
Planområdet 
 
 

 
Eksisterende situasjon inklusive tilstøtende offentlige friområde.  
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2.3 Beskrivelse av eksisterende planområde for bearbeiding 
Området ligger ca 4,5 km syd for Eidsvoll sentrum med innkjøring fra Martin Johansens veg og 
består i hovedsak av to planområder: offentlig barnehage og tilstøtende areal regulert til 
offentlig friområde. Bearbeidet planområde inkluderer ikke friområdet.  
 
Eksisterende bebyggelse på området består av Råholtbråtan barnehage med tilhørende boder 
og overdekninger. Planområdene er på alle sider omkranset av villabebyggelse med hager. 
Tomten er tilnærmet flat, har vegetasjon i form av store løvtrær på østsiden og har gode lys- 
og solforhold. 
 
Det er to innkjøringer til tomten er fra villavegen Råholtbråtan. Begge innkjøringer er forbundet 
med en parkeringsplass; i øst til biloppstillingsplasser for ansatte og plasser for besøkende i 
syd.  
 
Totalt areal innenfor bearbeidet planområde er ca. 8,0 da. Tomt for barnehage opptar 4,8da 
og samlet eksisterende parkeringsareal; 1,7da. Et lite område, 50m2, er avsatt til offentlig 
bebyggelse og er bebygget med en trafo. Øvrig areal er offentlig trafikkareal og forskjellig 
vegformål. 

2.4 Planstatus og rammebetingelser 

2.4.1 Gjeldende regulering 
Tomten gnr 95 bnr 6 er i gjeldende kommunedelplan avsatt til offentlig formål, barnehage.  

2.5 Eiendomsforhold 

2.5.1 Eiendomskart/grunneiere 
Området eies av Eidsvoll kommune og berører ingen øvrige grunneiere. 
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2.6 Planområdets beliggenhet 
 

 
 
 
 

 
 
Innkjøring fra Martin Johansens veg, sett mot parkering ansatte. 
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Hovedadkomst for barn og besøkende i syd 
 
 
 

                                                                            
Området sett fra friområdet i vest, mot syd                        Innkjøring til besøkendes parkering, i syd 
 

 
Del av lekeareal i nord, sett mot friarealet på vestsiden. 
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2.7 Miljøforhold 

2.7.1 Naturvern 
Innenfor planområdet er det vegetasjonsbelter som delvis ønskes bevart som buffersoner. 

2.7.2 Støy 
Det er ingen kjente støykilder i området. 

2.7.3 Radon 
Det er ikke utført spesiell kartlegging innenfor planområdet. Råholt er ikke merket av på NGUs 
kart over faresoner. 
 

3 Planforslaget 

3.1 Beskrivelse av mindre endringer av reguleringsplan og bestemmelser. 
Som følge av planlagt oppføring av nytt barnehagebygg som tillegg til eksisterende barnehage 
er det et behov for å utvide areal for parkering for barnehagens ansatte. Eksisterende  
barnehage rommer 5 avdelinger samt ansatte og administrasjon. Med nytt bygg blir antall 
avdelinger og ansatte fordoblet.  
 
Eksisterende ansatte-parkering på 362m2 utvides inn i feltet ”Offentlig trafikk” langs Martin 
Johansens veg og får nytt samlet areal på 524m2. Dagens parkering er ensidig med 11 
plasser. Ny parkeringsplass blir tosidig med oppstilling for 23 biler. Eksisterende innkjøring 
opprettholdes. Innkjøring for varetransport, avfallshåndtering og lignende skjer via denne 
parkeringsplassen og inn på barnehagetomten langs grense i nord.  
 
Eksisterende adkomst/mulige innkjøring i syd stenges og ny adkomst etableres ca 25m lengre 
mot øst.  
 
Plass for eksisterende parkering for besøkende (1 318m2) opprettholdes, men reduseres 
arealmessig til 1 087m2. En komprimering av et noe utflytende areal og en bedre utnytting av 
dette gir i ny plan flere nye biloppstillingsplasser.  
 
Adkomst i syd er i forslaget innlemmet i barnehagetomten. Opprinnelig areal barnehagetomt er 
4,8da. Ny, justert tomt har arealet 5,1da.  
 
Nytt bygg plasseres langs tomtegrense mot vest og friarealet på denne siden. Bygget 
oppføres i to etasjer. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle krav i romprogram, uten å miste 
for mye av uteoppholdsarealet. 
 
Eksisterende reguleringsbestemmelser fastsetter at tillatt bebygget areal ikke skal overstige 
BYA=25% og at maksimal tillatt gesimshøyde er 6,0m. I forslag til endringer av 
bestemmelsene er utnyttelse økt til maks BYA=30% og maksimal tillatt gesimshøyde endret til 
7,5m.  
 
Kfr. følgende forklarende tekst og illustrasjoner som viser de nevnte justeringene av 
reguleringsplanen.  
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3.2 Arealberegning 
 
Utnyttelse er beregnet av areal innenfor formålsgrense for offentlig barnehage. Det er ikke 
fastsatt utnyttelse av parkeringsarealer i eksisterende eller endrede reguleringsbestemmelser.  
 
Tomteareal     5 130 m2 
Eksisterende barnehagebygg  BYA    729m2 
Nytt barnehagebygg BYA                    662m2 
Nye bodbygg/overdekninger BYA       152m2 
 
Sum bebyggelse BYA                       1 543m2 : tomteareal 5 130m2 = BYA = 30% 
 
Uteareal  
Netto uteoppholdsareal på egen tomt: 3 587m2. 
Uteoppholdsareal pr. barn:           20m2 
 
I henhold til barnehagenormens krav til uteoppholdsareal på eget område mangler tomten 
733m2. For Råholtbråtan barnehage vil deler av tilstøtende friområde benyttes som 
tilleggsareal for uteopphold. Krav i normen vil på denne måten kunne oppfylles. 

3.3 Reguleringsformål 

3.3.1 Område for offentlig barnehage 
Eksisterende og ny barnehage er oppført som separate, frittstående bygninger. Begge bygg 
samt uteareal har gode forhold mht utsikt, lys og solforhold 

3.3.2 Område for parkering 
Formålet for parkeringsplasser er vist på reguleringsplanen og på illustrasjonsplanen. 
Parkeringsplassene P1 og P2 har begge innkjøring fra Råholtbråtan. 

3.3.3 Område for offentlig bebyggelse 
Formålet er benyttet til trafo. 

3.3.4 Område for kjøreveg 
Eksisterende regulerte kjøreveg, Råholtbråtan, opprettholdes uendret 

3.3.5 Område for veg 
Eksisterende regulerte fortau opprettholdes med mindre justeringer ved opprinnelig adkomst til 
barnehagetomten. Området regulert til offentlig trafikkområde i eksisterende reguleringsplan,  
mellom Martin Johansens veg og parkeringsplass P1, er redusert for å gi plass til parkering for 
ansatte. 

3.3.6 Arealer reguleringsformål 
o_ BHG Offentlig tjenesteyting - Barnehage (1161)  5130,0m2 
o_B    Offentlig tjenesteyting (1160) (Trafo)      40,4m2 
P1    Parkering (2080)         524,4m2 
P2    Parkering (2080)         1087,1m2 
KV1    Kjøreveg (2011) – felles      586,8m2 
V1    Veg (2010) – felles (Fortau)        15,7m2 
V2    Veg (2010) – felles (Fortau)      251,5m2 
V3    Veg (2010) – felles (Fortau)        41,6m2 
V10    Veg (2010) – felles (Annen veggrunn)      331,5m2 
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3.3.7 Antall ansatte  
Eksisterende barnehage har i dag 69 barn og 18 ansatte fordelt på 15 årsverk. I ny situasjon 
skal eksisterende barnehage gi plass til 5 avdelinger og i nytt bygg; ytterligere 5 avdelinger. 
Det regnes 18 barn (storebarnsekvivalenter) pr  avdeling og 4 ansatte på hver avdeling, samt 
styrer og personale I kjøkken. Ny total bemanning vil da være 42 personer. Endelig beslutning 
antall ansatte skal tas ved oppstart drift i nytt bygg og vil være bl.a. være avhenging av 
aldersfordeling i avdelingene.  

3.4 Universell utforming 
Krav til universell utforming av offentlige bygninger er forankret I plan- og bygningslovverket. 
Adkomstveier og uteområder vil være universelt utformet i henhold til gjeldende regelverk.   
 

4 Innspill fra varslede 
 
Det var ved fristens utløp kommet inn fire innspill: 
 
1 Hafslund Nett AS 
2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
3 Statens vegvesen 
4 Akershus fylkeskommune 
 
Innholdet i det enkelte innspillet er kort oppsummert her, men gjengitt i sin helhet i dokument 
02 Forhåndsutalelser, Varslingsmateriale. 
 
1 Hafslund Nett AS 
Det opplyses om retningslinjer for bygging på eiendommer der Hafslund har elektriske anlegg i 
området. Utbygger oppfordres til å kontakte Hafslund i god tid innen igangsetting av bygging.  
 
Ut over dette er det ingen innsigelser mot de planlagte arbeidene. 
 
2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Det minnes om muligheten til å bidra til redusert biltrafikk gjennom restriksjoner i 
reguleringsbestemmelsene mht antall tillatte P-plasser i planområdet. 
 
Ut over dette er det ingen innsigelser mot de planlagte arbeidene. 
 
3 Statens vegvesen 
Ingen merknader eller innsigelser mot de planlagte arbeidene. 
 
4 Akershus fylkeskommune 
Det minnes om muligheten til å bidra til redusert biltrafikk gjennom restriksjoner i 
reguleringsbestemmelsene mht antall tillatte P-plasser i planområdet.  
 
Det forutsettes at barn og unges interesser ivaretas i det videre planarbeidet. 
 
Muligheten for funn av fornminner i planområdet er liten og det er ikke behov for videre 
utredning av dette. Ved funn av kulturhistorisk interessse skal byggarbeidene stoppes og rette 
myndighet varsles. 
 


