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1.  BAKGRUNN 
 
1.1 Bakgrunnen for og hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på de 
vestre delene av Finsbråten Eiendom AS’ industriområde gnr. 17 bnr. 294 og del av gnr. 13 bnr. 50 
og 96, mellom Vilbergkroken og Smed Hagens veg ved Gruemyra. Planområdet omfatter også 
boligeiendommene gnr. 17 bnr. 36 og 139, del av gnr. 17 bnr. 1 samt deler av gang- og sykkelveg 
og Vilbergkroken. Planområdet utgjør ca 12,0 dekar.  
 
1.2 Tiltakshaver og forslagsstiller 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Plan1 AS på vegne av Finsbråten Eiendom AS. 
 
  
2.  BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
2.1 Arealbruk og eksisterende bebyggelse 
Planområdet er i dag i all hovedsak ubebygd, for utenom eksisterende lagerbygning på Finsbråtens 
industriområde som forutsettes revet. Utbyggingsområdet er i dag et avskoget område og 
eksisterende bebyggelse består kun av nevnte lagerbygning. I tillegg er boligeiendommene gnr. 17 
bnr. 36 og 139 tatt med i planområdet, uten at reguleringen vil få direkte konsekvenser for 
nåværende bruk. 
 
Delen av gnr. 17 bnr. 1 og Vilbergkroken, samt delen av gang- og sykkelvegen er tatt med i 
planområdet for å samordne vegsystemet og legge til rette for en oppgradering av Vilbergkroken 
med fortau og snuplass.  
 
Omkringliggende bebyggelse består av eksisterende villaområder mot nord. Mot sør ligger et 
skogområde. Sørøst for planområdet ligger et nylig vedtatt område for boligbebyggelse 
(Kastellåsen).   
 
Planavgrensningen følger i all hovedsak eiendomsgrenser mot naboer og gang- og sykkelvegen 
som er i forlengelsen av Vilbergkroken.  
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Planområdet (Eidsvoll kommune kartportal) 
 
 
2.2 Nærområdet 
Nærområdet består av eksisterende eneboliger og skog. 

  
Vilbergkroken-området sett fra nord mot syd (kilde: google maps)  
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2.3 Veg, adkomst 
Planområdet ligger mellom Vilbergkroken og Smed Hagens veg ved Gruemyra. Avkjørsel blir fra 
Vilbergkroken, med tilknytning til Kastellvegen og fra fylkesveg 181 Nesvegen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atkomst til planområdet er fra 
Vilbergkroken (kommunal vei), med 
tilknytning til Kastellvegen og fv 181 
Nesvegen i nord. 

Oversikt over veinettet i området (kilde: gule sider) 
 
 
2.4 Vann og avløp 
Eksisterende vann-, spillvanns- og overvannsleding går i Vilbergkroken nordvest i planområdet. 
Overvannsproblematikk er aktuelt, da det er høydeforskjell mellom gang- og sykkelvegen og de 
nærmeste planlagte boligene. Primært skal overvann håndteres på egen grunn. 

 
Eksisterende vann-, spillvanns- og overvannsleding (kilde: Eidsvoll kommune) 
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2.5 Grunnforhold 
I flg. Norges geologiske undersøkelse (NGU) består området av tynn morene. Det er mye til dels 
fjell i dagen og ellers grunne løsmasser over fjell. 

 
Planområdet er avmerket som områder med tynn morene (lyse grønn). Planområdet berøres ikke 
av elveavsetninger (gul).  
 
I flg. arealinfo. til NGU er aktsomhetskart for radon for området satt til «moderat til lav». Krav til 
radonsperre, jfr. TEK17, håndteres i fbm. byggesaken.  
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2.6 Støy 
Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart etter Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), se nedenfor.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Støyvarselkart i henhold til T-1442, 
Eidsvoll kommune (Statens vegvesen, 
mai 2010)

 
 
Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og 
fylkesveg. 
 
Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at 
årsdøgntrafikk, som er en av de viktigste parameteren i støyberegningsmodellen, er fremskrevet 
(basert på prognoser) til oppgitt beregningsår, i dette tilfellet 2025. Støyvarselkartene er et varsel 
om hvor støy kan innebære en støykonflikt i forhold til bebyggelse.  
 
Støykartet viser at byggeområdet ikke er utsatt for trafikkstøy over grenseverdier i T-1442.  
 
 
2.7 Landskap og terrengforhold  
Innenfor byggeområdet stiger terrenget med 5 meter, fra +kote 149 ved atkomsten fra 
Vilbergkroken i vest til +kote 154 på høyeste punkt sentralt i planområdet. Terrenget synker noe 
mot nordøst. Byggeområdet er i all hovedsak vestvendt. Utbyggingen vil kreve noe 
terrengbearbeidelser.  
 
 
2.8 Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert rødlistede arter eller biologisk mangfold av særskilt verdi innenfor eller i 
nærområdene til planområdet. 
 
 
2.9 Skole og barnehage 
Området ligger innenfor Vilberg skolekrets. Vilberg barneskole ligger ca. 750 meter nordvest for 

planområdet og Vilberg ungdomsskole ligger ca. 1,2 km fra planområdet. Dit fører fortau/ gang- og 
sykkelveier med undergang under fylkesvegen. Det er også både private og kommunale 
barnehager innenfor den samme avstanden fra planområdet.   
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2.10 Kulturminner 
I flg. uttalelsen fra Akershus fylkeskommune til varslingen, er det ikke behov for arkeologisk 
utredning i forbindelse med reguleringsplanen. Det er heller ingen merknader knyttet til nyere tids 
kulturminner.  
 
 
2.11 Barn og unges interesser 
Planområdet har nær tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveg og tilliggende grøntområder, 
slik at trygge ferdselsforbindelser og arealer i og i nærheten av planområdet gir gode leke- og 
uteoppholdsmuligheter for barn.  
 
 
3.  PLANSTATUS 
 
3.1 Overordna planer og retningslinjer 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Vedtatt ved kgl. res. 12.06.2015. 
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er 
viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og 
bygningsloven i kommende fireårsperiode. Forventningene skal legges til grunn for de nye 
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer, 
og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. På denne måten skal forventningene 
bidra til bedre sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer forutsigbar, effektiv 
og målrettet. Forventningene er knyttet til tre hovedtema: 

• Gode og effektive planprosesser 

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Vedtatt kgl. res. 26.09 2014 
Hensikten er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer 
effektive planprosesser. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges 
særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. 
   
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Det er viktig å legge til rette for høy arealutnyttelse i prioriterte vekstområder, bl.a. Sundet i 
Eidsvoll kommune. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (T-2/08) 
Skal synliggjøre og styrke barn- og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. 
Retningslinjene skal trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. Planprosessen skal legges til rette for deltakelse av barn og 
unge. Retningslinjene slår fast at det ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og 
opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige erstatningsarealer. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (T-5/99B) 
Skal ivareta den overordnede målsetningen om bedret tilgjenglighet for alle. Det er særlig fokus på 
personer med nedsatt funksjonsevne og prinsippet om universell utforming. Målet er at alle skal 
kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er bygninger, 
uteareal eller transportmidler. 
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3.2 Kommuneplan 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for «Eidsvoll kommune 2015-2026», vedtatt 10.03.2015, 
avsatt til boligbebyggelse og næringsbebyggelse. Reguleringen er i det alt vesentlige i samsvar 
med gjeldende kommuneplan, jfr. utsnitt av kommuneplanen under og omtale av gjeldene 
reguleringsplaner i avsnitt 3.3 nedenfor.  
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (Eidsvoll kommune, kartportal). Planområdet er avsatt til 
boligbebyggelse og næringsbebyggelse. 
 
 
3.3 Reguleringsplan 
Deler av planområdet er regulert til industri og parkbelte i industriområde i reguleringsplan for 
Gruemyre industriområde, gbnr 13/2 m.fl., vedtatt 15.10.1990.  
 

 
Eksisterende regulering (kartportal, Eidsvoll kommune) 
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Arealene er i eksisterende regulering regulert til industriområde med største tillatte bebygd areal, 
BYA=25%. Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på henholdsvis 9 og 12 m. I 
tillegg er det i eksisterende regulering regulert et vegetasjonsbelte i grensene mot industriområdet.  
 
Deler av planområdet berører også reguleringsplanene «Rv. 181 Holsevja – Gruemyra, Ny Sundbru 
fra 02.05.1988 (gjelder del av Vilbergkroken, som blir atkomstvei til planområdet) og 
«Vormvikåsen, del av gnr./bnr. 17/7 m.fl.» fra 25.05.1998 (gjelder også areal langs Vilbergkroken 
og atkomtveien til planområdet, nordvest i planområdet), men i mindre grad. Øvrige områder er 
uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanen.  
 
 
4.  SAKSGANG 
 
Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen den 08.06.2017, referat foreligger. I møte ble det 
avklart rammer for planarbeider, planavgrensning, utredningsbehov, krav til varsling og innhold i 
planmaterialet. 
 
4.1 Kunngjøring 
Brev datert 17.07.2017 med varsel om oppstart av planarbeid ble sendt til offentlige myndigheter, 
grunneiere, naboer, gjenboere o.a. Oppstart av regulering ble kunngjort i Romerikes Blad den 
19.07.2017. Kartet under viser planavgrensingen: 
 

 

Det framgår i oppstartsvarselet at reguleringen 
skal legge til rette for etablering av konsentrert 
småhusbebyggelse på de vestre delene av 
Finsbråten Eiendoms AS´ industriområde 
gbnr. 17/ 294 og del av gbnr. 13/96 mellom 
Vilbergkroken og Smed Hagens veg ved 
Gruemyra. Planområdet omfatter også 
boligeiendommene gnr. 17 bnr. 36 og 139, del 
av gnr. 17 bnr. 1 og Vilbergkroken samt deler 
av gang- og sykkelveg og Vilbergkroken. 
Planområder er i ca 12 dekar.  
 

 
Planen vil etter kommunens ønske muliggjøre fortetting også på boligeiendommene gbnr. 17/ 36 
og 139 uten at reguleringen får direkte konsekvenser for nåværende bruk. Delen av gnr. 17 bnr. 1 
og Vilbergkroken samt delen av gang- og sykkelvegen er tatt med i planområdet for å samordne 
vegsystemet og legge til rette for en oppgradering av Vilbergkroken med fortau og snuplass. 
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl § 4-2. 
 
Iht. pbl § 17-4 ble det samtidig varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det 
aktuelle området mellom tiltakshaver og Eidsvoll kommune. 
 
Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidet ble satt til 01.09.2017. Det kom inn 6 
uttalelser, fra offentlige instanser og private grunneiere. Uttalelsene er oppsummert og 
kommentert nedenfor: 
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4.2 Innspill til varsel om planoppstart 
 
Uttalelser mottatt i fbm. varsling om oppstart av regulering den 19.07.2017: 
 
1. Statens vegvesen     20.07.2017  
2. Hafslund Nett     28.07.2017  
3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 31.07.2017 
4. Akershus fylkeskommune    11.08.2017  
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus    24.08.2017 
6. Beboere i Vilbergkroken     21.08.2017  
 
 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert som følger: 
 

1. Statens vegvesen, 20.07.2017 
Ingen merknader til varsel om planoppstart. 
 
Kommentarer: 
Tas til orientering.   
 

2. Hafslund Nett, 28.07.2017  
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes 
tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget 
i medhold av områdekonsesjon. 
 
Luftledning: Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. 
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning. Ingen 
bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med 
byggeforbudsbeltet registreres i planen som hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde til luftledningsanlegget. 
 
Kabler: HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak 
(inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra 
kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, 
og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over 
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en omtrentlig kartfesting av kabelens plassering i 
terrenget. 
 
Behov for ny nettstasjon: For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 
arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av 
effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov 
planområdet har. 
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant.  
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Dersom det ikke settes av areal til nettstasjon, bes det om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene: 
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 
kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles 
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 
Kostnader: Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle 
kostnader til erverv av nye stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter. 
 
Arealet som brukes til nettstasjon avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, 
underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf vedlegg I til kart- og 
planforskriften. 
 
Kommentarer: 
Merknadene tas til etterretning. Høyspenningsluftledningen er flyttet utenfor planområdet, og en 
ny felles nettstasjon er under etablering på den andre siden av gangvegen, like utenfor 
planområdet. Det reguleres derfor ingen nettstasjon innenfor planområdet. Utbygger vil avklare 
hvilket effektbehov planområdet har når den tid kommer. 
 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 31.07.2017 
NVE ber om at krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging i Plan- og bygningsloven (pbl) 
og byggteknisk forskrift (TEK 10), samt NVEs retningslinjer (NVE 2/2011 – Flaum- og skredfare i 
arealplanar) legges til grunn i det videre planarbeidet. I tillegg bes sjekkliste knyttet til NVEs 
ansvarsområder om flom, erosjon eller skred benyttet i forbindelse med planarbeidet.  
 
Kommentarer: 
Tas til orientering. Området berøres ikke av faresonekart for Eidsvoll; flomsonekart,  
kvikkleirekartlegging, faresone for skred i bratt terreng, aktsomhetskart for jord- og flomskred eller 
kvikkleiresoner, ref. NVEs nettsider kartlegging av faresoner i kommunene.   
Planområdet ligger under marin grense og består av tynn morene. I følge NVEs sider er potensialet 
for å støte på marin leire (hav- og fjordavsetninger) under tynn morene relativt liten. NVEs 
sjekkliste er også gjennomgått uten at det er gjort funn som berører NVEs ansvarsområde, se for 
øvrig egen ROS-analyse, som følger som vedlegg til saken.   
 

4. Akershus fylkeskommune, 11.08.2017 
Fylkesrådmannen anbefaler at den foreslåtte arealbruksendringen vurderes på kommuneplannivå 
og at reguleringsplanarbeidet avventer konklusjonene i kommuneplanen. 
Samordnet areal- og transportplanlegging: For å nå målene fastsatt i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus, er det viktig at det legges til rette for høy arealutnyttelse i prioriterte 
vekstområder, bl.a. Sundet i Eidsvoll kommune.  
Automatisk fredete kulturminner: Området ble befart 9. august 2017. Arkeologisk utredning er ikke 
nødvendig. 
Nyere tids kulturminner: Ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
Barn og unges interesser: Det forventes at kommuneplanens krav til leke-, ute- og oppholdsplasser 
i § 6 følges opp i det videre planarbeidet. Minner om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen”, ref. punkt 5 om sikring av arealer, tilstrekkelige 
arealstørrelser, variasjon og tilpassing til ulike grupper. 
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Fylkesrådmannen anbefaler at et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at leke- og 
fellesarealer skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene og at 
det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. 
Universell utforming: Fylkesrådmannen viser nasjonale mål og prinsippet om universell utforming 
er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som omhandler 
bestemmelser i reguleringsplaner. 
Vannforvaltning og overvannshåndtering: Det bør legges opp til lokal overvannsdisponering med 
avrenning på egen grunn. 
 
Kommentarer: 
Utbyggingen er i samsvar med overordnede føringer for arealutviklingen, som skal skje i prioriterte 
lokale byer og tettsteder i Akershus, og hvor gangavstand (1 km) skal være styrende for hvor 
utvikling skal skje, jf. Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. Planområdet ligger 
650 meter fra rådhuset i Eidsvoll sentrum. I nær tilknytning til planområdet ligger også holdeplass 
for buss. Kommuneplanens norm for leke, ute- og oppholdsplasser, samt et rekkefølgekrav knyttet 
til opparbeidelsen er innarbeidet i planen. Øvrige kommunaltekniske forhold er også ivaretatt i 
bestemmelsene. Krav til tilgjengelighet og universell utforming for boliger og utomhusanlegg 
ivaretas iht. lovverk og forskrift. Ytterligere detaljeringer i forhold til universell utforming må 
vurderes på byggesaksnivå.     
 

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 24.08.2017 
Ingen konkrete merknader. Viser til aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som 
for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til 
kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt 
”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 
(www.planlegging.no). 
 
Kommentarer: 
Tas til orientering.  
 

6. Beboere i Vilbergkroken, 22.08.2017 
Beboerne ønsker å fokusere på bevaring av grøntarealer i nærhet til Sundet, da disse er de eneste 
igjen i nærområdet til Sundet. Området er leke- og rekreasjonsarealer for både barn og voksne. De 
ønsker ikke gjenomkjøringsvei i Vilbergkroken for det nye utbyggingsområdet, det finnes allerede 3 
andre veier; Smed Hagens vei, Kastellkroken og Gruemyra. Den eksisterende gangvei fra Gruemyra 
gjennom Vilbergkroken benyttes av skolebarn, barnehage og andre myke trafikanter. 
Dagens beboere ønsker ikke at nytt boligområde skal hete Vilbergkroken Søndre, da dette ikke en 
del av det gamle etablerte området i Vilbergkroken. De foreslår at planområdet skal hete 
Vilbergskogen. De stiller spørsmål ved avgrensningen av planområdet, hvorfor bare 2 eiendommer 
er tatt med, og ikke de resterende boligene i Vilbergkroken. 
 
Kommentarer: 
Planforslaget legger ikke opp til at det skal bli gjennomkjøring gjennom Vilbergkroken. 
Vilbergkroken tenkes anlagt med fortau innenfor planområdet. Eksisterende gangvei opprettholdes 
som gangvei. To boligtomter er innlemmet i planområdet i henhold til kommunens ønsker. Øvrige 
kommentarer tas så langt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
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5.  BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
5.1 Planområdet 
Planområdet er ca. 12,0 dekar, inklusiv to tilliggende boligeiendommer, atkomstvei og gang- og 
sykkelvei. 
 
 
5.2 Berørte eiendommer 
Eiendommene som reguleres til byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse er gbnr. 17/ 294, 
og del av gbnr. 13/50 og 96. Gbnr. 17/36 og 17/139, samt del av gbnr. 17/1 reguleres til 
frittliggende småhusbebyggelse. I tillegg omfatter planen del av gbnr. 17/ 1, 17/7, 17/10, 17/277 
og 523/1 hvor deler av gang og sykkelveg og Vilbergkroken ligger. 
 
 
5.3 Reguleringsformål og arealstørrelser 
 

 
 
Forslag til plankart med feltbetegnelser. 
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Byggeområdet BKS1 er på 3627 m2 og reguleres til konsentrert småhusbebyggelse. Felles 
lekeplass f_Lek er vist regulert inn. Arealet er på 299 m2 og ligger sentralt i forhold til 
utbyggingsområdet. Et felles areal for gjesteparkering og sykler, f_P, er også avsatt. 
Boligeiendommene BF1 og BF2 på henholdsvis ca. 1,5 dekar og 2 dekar, foreslås regulert til 
frittliggende småhusbebyggelse. På det nåværende tidspunkt foreligger ingen planer for videre 
utbygging av disse.  
 
Del av Vilbergkroken (o_Veg) reguleres som offentlig veg i 5m bredde, med langsgående fortau 
(o_FO) på strekningen mellom kryss med Vilbergkroken 12 og frem til eksisterende gang- og 
sykkelvei. Gang- og sykkelveien foreslås supplert med en ny forbindelse fra dagens gang- og 
sykkelvei til Smed Hagens veg 11 som i dag huser publikumsrettede funksjoner. I enden av 
Vilbergkroken foreslås en vendehammer som bl.a. gir snumulighet for lastebil. Felles adkomstveg 
(f_Veg1) reguleres som felles kjøreveg i 4,5m og 4m bredde pluss annen veggrunn. Denne gir 
atkomst til den enkelte boenhet i felt BKS1. Felles adkomstveg (f_Veg2) gir atkomst til BF1 og BF2 
og eksisterende boliger knyttet til veien i dag. 
 
I tillegg er det satt av areal til renovasjonsløsning (f_R) med vegatkomst dimensjonert for 
renovasjonskjøretøy. Renovasjonsarealet er på 24,0 m2. Det er satt av et grøntareal/ 
vegetasjonsbelte mot øst som skjerming mellom boligområdet og øvrige deler av Finsbråtens 
eiendommer.  
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5.4 Bebyggelse 
Ny bebyggelse innenfor felt BKS1 planlegges som konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus/ 
kjedehus) med ca. 13 boenheter i 2-3 etasjer. Parkering kan enten integreres i boligen eller 
etableres som mellombygg i form av garasje/ carport mellom boenhetene. Boder integreres i 
bebyggelsen. 
 
Det er utarbeidet en enkel illustrasjon som belyser mulig omfang av planforslaget. 
Illustrasjonsplanen viser forslag til plassering av boligbebyggelsen, atkomst til boligene og 
uteoppholdsarealer. Det foreslås rekkehusbebyggelse med 6-7 leiligheter i rekker. Bebyggelsen 
harmonerer i volum, form og fotavtrykk, og er tilpasset det skrånende terrenget. Alle boenheter vil 
få private hagearealer og evt. terrasse/balkonger. 
 

 
 

Illustrasjonsplan av mulig utbygging, rekkehus eller kjedehus. 
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Illustrasjon av boligtyper. Garasje ved hver boenhet.  
 

 
Aktuelle hustyper kan f.eks. være som vist over, rekkehus eller kjedete boliger. Garasjen vil være 
ved hver boenhet og takform kan enten være skråtak eller flatt tak. Det skal avsettes minimum 2 
parkeringsplasser pr bolig, hvorav en plass skal være i garasje.  
 
Planforslaget foreslås med felles atkomstvei i forkant av bebyggelsen og man vil med dette kunne 
kjøre direkte inn i egen garasje ved hver boenhet. Boligene vil være i 2-3 etasjer og vil med dette 
bli hevet noe opp fra terrenget, som gir gode sol og utsiktsforhold. Boligene kan også trekkes så 
langt som mulig tilbake på tomten, slik at man får best mulig utnyttelse av solforholdene, både på 
de sørvendte og de vestvendte partiene av tomten.  
 
 
5.5 Grad av utnytting 
Utnyttingsgraden foreslås til bebygd areal, %BYA=40% for felt BKS1. For eksisterende 
eneboligeiendommer på feltene BF1-2 foreslås %BYA=30%. På illustrasjonsplanen er fotavtrykk av 
mulig bebyggelse i byggeområde BKS1 vist. Da feltet er på 3627m², vil man ved denne 
utbyggingen ha god plass til eksempelvis 13 boenheter (8,5 m x 10 m). Vist utnyttingsgrad i 
illustrasjonsplanen for dette feltet er %BYA=38%. Garasjeplasser og boder inngår i utnyttelsen. 
Krav til uteoppholds- og lekeareal vil bli dekket internt i feltet og på regulert lekeplassareal.    
 
Lekeplassen vil være på bakkeplan i nær tilknytning til boligene. Øvrige uteoppholdsarealer vil 
være de resterende deler av tomten; areal foran og i bakkant av bebyggelsen, samt på 
balkong/terrasse.  
 
 
5.6 Gesims-/mønehøyde 
Det foreslås at bebyggelsen tillates med gesimshøyde inntil 9,5 m og mønehøyde inntil 11,5 m over 
planert terreng (laveste nivå). Bestemmelsene gir rom for bebyggelse tilsvarende den som er 
illustrert. Høydebestemmelsene innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til gjeldende 
regulering hva høyder angår, da bestemmelsene nå er senket (fra tillatt gesimshøyde 12 meter i 
gjeldende regulering, til nå maks gesimshøyde 9,5 og mønehøyde 11,5 m). Endring fra industri til 
boliger må også anses som mer skånsomt for naboskapet. Nyere reguleringsplaner/ utbygginger 
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som er vedtatt i nærområdet er adskillig høyere enn høydene som foreslås her. Området kan 
betraktes som en overgangssone mellom den eksisterende eneboligbebyggelsen og blokker på 
Kastellåsen.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typisk snitt: 
Boliger i skrånende terreng.  
Garasje i underetasje eller som  
mellomliggende bygg.   
 

 
 
5.7 Parkering 
Parkeringsnormen er foreslått tilsvarende parkeringsnormen i kommuneplanen; 2 parkeringsplasser 
pr. boenhet i kjede-/ rekkehus, hvorav minst en i garasje. Biloppstillingsplass tillates foran garasje. 
Alle leiligheter skal i tillegg ha 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Den illustrerte bebyggelsen 
oppfyller kravene i parkeringsnormen. 
 
Det er satt av et eget areal til gjesteparkering. Her tillates det også tilrettelagt for sykkelparkering. 
 
 
5.8 Uteoppholdsarealer/lek 
I flg. kommuneplanens bestemmelser skal det settes av leke- og uteoppholdsareal på min.  
40 m2 pr. boenhet i områder med konsentrert småhusbebyggelse. Arealet skal settes av på tomten 
bebyggelsen ligger på. I tillegg skal det ved utbygging av 5 eller flere boenheter etableres en 
nærlekeplass på minimum 200 m2. Lekeplassen skal som minimum ha en sandkasse, 
huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke. Nærlekeplassen bør ligge innen 100 meter 
gangavstand fra boenhetene. Det stilles også kvalitetskrav til felles lekeplasser (ikke smalere enn 
10 meter bredde, tilfredsstillende støyforhold, skjerming for sterk vind, forurensning, etc.) 
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Areal avsatt til lek i planen.  
 
Det vil bli etablert en lekeplass i planområdet, som skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse 
for boligene gis. Lekearealet er på hele 299 m2, som er en god del mer enn kommuneplanens 
krav. Lekeplassen er plassert med lett tilgjengelighet fra boligene, og med enkel atkomst fra gang- 
og sykkelveien. Arealet ligger fredelig borte fra trafikkområdene, men samtidig sentralt med 
mulighet for å holde oversikt. Boligene vil i tillegg få private sør- og vestvendte uteplasser. Felles 
uteoppholds- og lekearealer vil bli liggende lett tilgjengelig, solfylt og med god forbindelse til 
omkringliggende gangveisystem og grøntområder.  
 
Det er sikret gode gangforbindelser gjennom planområdet, både mot øst og vest fra gang- og 
sykkelvegen, og nordover via en egen gangforbindelse ved lekeplassen. Parkeringsplassene i 
nærheten er kun gjesteparkering.  
 
 
5.9 Renovasjon 
Det er satt av plass til renovasjonsbeholdere med veitilknytning som gir snumulighet for lastebil 
ved felt BKS1. I tillegg er det snumulighet for lastebil i tilknytning til felt BF1 og BF2.   
 
 
5.10 Veger  
Veg o_Veg er foreslått regulert til offentlig veiformål med langsgående fortau. Vilbergkroken er en 
viktig passasje for myke trafikanter i området, og med innregulering av fortau på strekningen fra 
krysset med Vilbergkroken 12 og frem til eksisterende gang- og sykkelveg, blir strekningen 
oppgradert med hensyn til tilrettelegging for myke trafikanter.   
 
Felles veg f_Veg1 foreslås regulert i 4,5 meters pluss grøfter, og vil fungere som intern atkomstvei 
til boligene. Østre del av fellesvegen vil fungere som atkomst til et færre antall boliger og har 
derfor fått et noe smalere snitt. Boligene får direkte avkjørsel fra fellesveien og det er lagt inn en 
vendehammer ved renovasjonsbeholderene for å sikre fremkommelighet og snumulighet for 
renovasjonsbiler iht felles veinormal for Romerikskommunene. Intern veg f_Veg2 reguleres også til 
tilfelles veg og vil være felles for boligene som er knyttet til vegen i dag.  
 
 
5.11 Byggegrenser 
Byggegrenser er vist i henhold til gjeldende norm, altså 4 m fra formålsgrense vegareal/ 
eiendomsgrense. 
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5.12 Rekkefølgebestemmelser 
Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til planer og bygging av teknisk 
infrastruktur som vegadkomst, vannforsyning og avløp, og lekeplass. Detaljplaner skal godkjennes 
av kommunen før rammetillatelse gis innenfor planområdet. For felles leke og oppholdsarealer gis 
ikke brukstillatelse for boligene før området er ferdig opparbeidet.  
 
 
6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Konsekvenser i fht. overordnede planer 
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse og industribebyggelse i kommuneplanen. Planforslaget er 
i all hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan. Området som foreslås regulert, er en naturlig 
del av boligbebyggelsen mellom Vilbergkroken og Nesvegen. Det er et ønske i tiden at 
boligområder fortettes og at nye felt med sentrumsnær beliggenhet får en relativt høy utnyttelse. 
Finsbråten Eiendom AS vil derfor følge opp dette med å foreslå noe tettere utnyttelse i form av 
rekkehus/ kjedete boliger. Sentrumsnær byutvikling er også i tråd med overordnede målsettinger 
om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og en ønsket klima- og miljøvennlig by- og 
tettstedsutvikling der viktige målpunkter kan nås med sykkel og gange eller kollektivtransport. 
Planområdet ligger ved kollektivstopp, og med gang- og sykkelavstand til både skole og viktige 
sentrumsfunksjoner. 
 
Planforslaget innebærer endring av arealformålet fra industri til bolig på deler av planområdet, men 
ingen vesentlige konsekvenser som vil påvirke nabolaget i negativ retning verken i form av støy 
eller andre miljøfaktorer. Ut fra dette vurderes ikke planforslaget å ha negative konsekvenser for 
miljø eller samfunn. Aktuelle tema som trafikk, støy, sikkerhet, naturforhold og estetikk er 
imidlertid vurdert i planbeskrivelsen.    
 
 
6.2 Forholdet til nabotomter 
Nabotomtene består av en blanding av eksisterende boligområder og næringsbebyggelse, samt 
noe skog mot Kastellåsen. Konsekvenser av utbyggingen i forhold til de nærmeste omgivelser vil 
være at området gis noe høyere utnyttelse, men byggeformen menes å passe godt inn, ikke minst 
i forhold til den nye utbyggingen som er regulert i planen for boligområdet K4 – Kastellåsen. 
Bebyggelsen vil ikke gi skyggevirkninger i vesentlig grad eller andre uheldige effekter. I vest 
grenser området til Finsbråtens bestående lokaler, men vil få noe avstand til disse, slik at de ikke 
vil påvirke hverandre nevneverdig.  
 
 
6.3 Sol, skygge 
Byggeområdet ligger slik til at det er gode sol- og utsiktsforhold. Området har noe skrånende 
terreng med høyeste punkt sentralt i felt BKS1 og det er lite bebyggelse som vil skygge for tomten. 
Det er utarbeidet sol-/skyggediagrammer som viser at skygge ikke anses som noen nevneverdig 
problemstilling. Ut over de tider av året der solen står veldig lavt, vil bebyggelsen i liten grad kaste 
skygge på omkringliggende bebyggelse, da det er god avstand til de nærmeste boligene. Se for 
øvrig hele sol- og skyggestudiet som følger som vedlegg til saken. Tomten for øvrig grenser til 
eksisterende industri og grøntområder. Lekeplassen er planlagt i nær tilknytning til boligene og vil 
ligge åpent og solfylt til.  
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Utdrag fra sol- og skyggestudie: 
 

  
Sommersolverv kl 18 (21.juni) Sommersolverv kl 21 (21.juni) 

  
Vår- og høstjevndøgn kl 15  

(21. mars/september) 

Vår- og høstjevndøgn kl 18  

(21. mars/september) 

  
Vintersolverv kl 12 (21. des) Vintersolverv kl 15 (21. des) 
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6.4 Støy 
Det planlegges ca 13 nye boenheter. Trafikk til og fra vil skape noe nyskapt støy langs 
Vilbergkroken. Støybelastning fra denne trafikken anses imidlertid å bli forholdsvis liten/ubetydelig. 
Byggeperioden kan forårsake noe støy. Her forutsettes det at gjeldende lover og regler for 
anleggsstøy følges, jfr. støyretningslinje T-1442/16.  
 
Planområdet blir ikke berørt av trafikkstøy fra verken fylkes- eller kommunal vei. Det vurderes ikke 
nødvendig med en egen støyberegning for planområdet, jf. punkt 2.6. Det vil ikke være behov for 
støydempende tiltak iht T-1442/16.  
 
 
6.5 Forhold for barn 
Utbygging av planområdet anses ikke å forårsake spesielle konsekvenser for barn og unge. I 
henhold til kommuneplanens uteoppholdsnorm og krav til lekeplasser er det satt av tilstrekkelig 
areal til disse formålene innenfor planområdet. Det vil bli etablert en felles lekeplass i planområdet 
og dette vil gi et bidrag til gode lekeforhold for barn. Ferdig utbygget vurderes boligområdet å ha 
kvaliteter som bidrar positivt til å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø. Lekeområdet er ikke 
utsatt for forurensning, støy, trafikkfare eller annen helsefare. 
 
 
6.6 Universell tilgjengelighet 
Det forutsettes at veger og felles uteoppholdsarealer gis en universell tilgjengelighet. Det legges 
også vekt på å finne gode løsninger som sikrer tilgjengelighet i henhold til kravene i teknisk 
forskrift, jf. TEK17.  
 
 
6.7 Transport 
Det har fra kommunens side vært ønskelig at det utredes bedre felles atkomstløsning /kryss for de 
eksisterende og planlagte boligene fra Vilbergkroken enn dagens situasjon. Utbyggingen vil 
gjennom etablering av fortau langs Vilbergkroken og strukturering av krysset, føre til en bedret 
situasjon for de ulike brukerne av veien. Myke trafikanter vil få et eget tilrettelagt areal, noe som 
vil bidra til økt trafikksikkerhet, og beboere og nyttekjøretøyer vil være sikret god fremkommelighet 
i Vilbergkroken. En ny gang- og sykkelveiforbindelse fra eksisterende gang- og sykkelvei til Smed 
Hagens vei 11, gir en trygg og fremkommelig atkomst for myke trafikanter til disse områdene i øst. 
 
 
6.8 Kommunaltekniske forutsetninger  
Området skal tilknyttes offentlige vann- og avløpsledninger. Det vises til ledningskart i  
kap. 2 Beskrivelse av planområdet og VA-notat (Arealtek AS, datert 14.03.2018). Notatet viser 
hvordan det er mulig å koble seg på eksisterende nett. Det vil være behov for å etablere en ny 
vannkum på eksisterende kommunal vannledning som kysser vegen på gnr/bnr 17/10, videre er 
det behov for en ny vannledning langs Vilbergkroken og en brannkum blant eksisterende spillvann- 
og overvannskummene 6984 og 6985. Eksisterende spillvannskum 6984 må øke kapasiteten til 160 
PVC. Overvann håndteres lokal ved å føres til et fordrøyningsmagasin i den vestre delen av tomten.  
Det er innarbeidet i planen at detaljplan for vann og avløp skal være godkjent av kommunen før 
rammetillatelse til feltene kan gis.  
 
Planforslaget anses ikke å innebære noen vesentlige konsekvenser for kommunaltekniske forhold. 
VA-normer og vegnormer vil bli fulgt. 
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6.9 Naturmangfold 
Utbyggingen anses ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for vilt eller biologisk mangfold. Det 
vises for øvrig til Sjekkliste Naturmangfold som følger som vedlegg. 
 
 
6.10 Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. For øvrig gjelder kulturminneloven § 8, 
andre ledd, at dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal arbeidet 
straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette 
myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles.  
 
 
6.11 Risiko- og sårbarhet 
Planområdet består stort sett av fjell og potensialet for å støte på kvikkleire er fraværende i slike 
områder. Områdestabiliteten anses tilfredsstillende. Det er utarbeidet en risiko- og 
sårbarhetsanalyse i fbm. planarbeidet. Den konkluderer med at det er mindre eller liten 
sannsynlighet for ulykker ved gjennomføring av planen, men at konsekvensene kan være alvorlige 
hvis de inntreffer i fht. trafikk. Hovedkonklusjonen er at reguleringsplanen ikke vil endre risiko for 
mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning.  


