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1. BAKGRUNN 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i tråd med 

kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.03.2015. I flg. §2 i kommuneplanbestemmelsene kan 

arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §20-1 samt fradeling til slike formål, 

kan ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan. Planforslaget er et privat 

planforslag og planprosessen følger forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter PBL. 

 

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller 

Forslagsstiller er Bekkedal Utvikling AS. Plankonsulent er Plan1 AS. Illustrasjonene er 

utarbeidet av Enerhaugen Arkitektkontor AS. 

 

1.2 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 

Da reguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan, der planområdet er avsatt til 

framtidig boligformål, omfattes tiltaket ikke av forskrift om konsekvensutredninger. Det er 

ikke behov for konsekvensutredning.  

 

1.3 Hovedkonklusjon 

Planområdet ble etter megling hos Fylkesmannen i oktober 2014, vedtatt avsatt til 

boligområde i kommuneplanen fra 2015. Hele planområdet er godt egnet til boligbygging, og 

alle utredninger i denne detaljreguleringen forsterker at området øverst mot vanntårnet på 

Råholt bør utbygges med boliger i treverk. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
2.1 Beliggenhet, avgrensing og størrelse  

Eiendommen gnr. 96 bnr. 22 som utgjør planområdet Bekkedal, ligger sør for Gustav 

Granhaugs veg og Bekkedalshøgda, og vest for Tærudåsen på Råholt. Planavgrensningen 

følger eiendomsgrensa og senterlinje av Gustav Granhaugs veg. Planområdet er på ca. 53,2 

dekar. 

 

2.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Gnr. 96 bnr. 22 er en skogeiendom, og er ikke bebygd. En større del har vært en tidligere 

hogstflate. Vegetasjonen består i hovedsak av bartrær der furu er dominerende, og lauvskog 

der bjørk er dominerende. Innenfor den sørvestre delen av eiendommen er det myrområde, 

som strekker seg sørover utenfor planområdet. Bunnvegetasjonen består mye av lyng og 

mose, og noe gress. Det er vann i dagen inne på de lavereliggende områdene, inkludert på 

myra. Det går en liten bekk i nordre del av området som renner mot Gustav Granhaugs veg. 

 

Bildet viser en av kollene i området: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser noe av myra der det har vært utført grunnundersøkelse: 
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2.3 Nærområdet 

Planområdet grenser til et relativt nyere boligfelt med tomannsboliger og Gustav Granhaugs 

veg i nord, samt til skogsområder i øst, sør og vest. Området oppe på Bekkedalshøga består 

av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Hovedadkomsten til dette området er via 

Tærudvegen. Kommunens vanntårn ligger sørøst for planområdet. 
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2.4 Trafikkforhold 

Planområdet ligger sør for Gustav Granhaugs veg. Vegen knytter seg til Tærudvegen, som 

igjen knytter seg til Trondheimsvegen og Sundbyvegen. Gustav Granhaugs veg, som er en 

kommunal veg, er regulert som en ringveg, men den er ikke bygd ferdig i nordøst. 

Planområdet har direkte tilknytning til Gustav Granhaugs veg. Deler av vegen ligger på 

eiendommen gnr. 96 bnr. 22. Det er opparbeidet fortau langs vegen fra planområdet og 

fram til Tærudvegen, og fortau og gang- og sykkelveg langs Tærudvegen til Sundbyvegen 

og Trondheimsvegen. Gustav Granhaugs veg og Tærudvegen er kommunale veger, mens 

Sundbyvegen, Sagmovegen og Trondheimsvegen er fylkesveger. 

Gustav Granhaugs veg er regulert med en kjørebane på 5m inkludert skulder, og fortauet er 

regulert til 2,5m. Vegen er regulert i ei sløyfe som knytter seg til Tærudvegen i et T-kryss 

med trafikkøy.  

 

En har ikke funnet data på trafikkmengder eller trafikkulykker på de kommunale vegene, kun 

på fylkesvegene, men forslagsstiller har i fbm. reguleringen foretatt en telling av antall 

boenheter tilgrensende Gustav Granhaugs veg, for å beregne belastningen på vegen med og 

uten utbyggingen av B3 Bekkedal. 
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Kollektivtransport 

Det er 15 minutters (morgen og formiddag) og 30 minutters (ettermiddag og kveld) 

bussavganger mot Jessheim med overgang til flyplassen, og mot Sundet og Vilberg.  

 

Det går halvtimes ruter med toget mot Oslo og mot Sundet fra Eidsvoll Verk stasjon. Eidsvoll 

Verk stasjon ligger 1,1 km i luftlinje fra planområdet. Dette er tilsvarende som de mest 

sentrale deler av Råholt. Større del av Råholt ligger lengre unna jernbanestasjonen.  

 

Rådmannen skriver i saksutredningen til 

Kommunestyrets sak 23/19 ved slutt-

behandlingen av detaljreguleringen for 

Ladderudsletta, bl.a. at ny boligbebyggelse 

oppføres i et relativt sentralt område, og 

kan karakteriseres som fortetting i allerede 

eksisterende boligområder.  

 

Ladderudsletta ligger ca. 2,4 km i luftlinje 

sør for jernbanestasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Vann og avløp 

Eksisterende VA-nett er vist på kartet nedenfor. Det er vann- og avløpsledninger nord og 

nordvest for planområdet. Kommunal spillvannsledning angitt som mulig tilkoblingspunkt er 

125 mm PVC-ledning, vannledning er 110mm PVC, myrdrag bekk i området er lagt i rør til 

kommunalt overvann, angitt å være 175mm PP.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I vannkum 23688 nord for planområdet er slokkevannuttak beregnet til ca. 16,1 l/s med  

1 bars resttrykk, jfr. e-post fra Eidsvoll kommune. Vanntrykket i området er oppgitt av 

Eidsvoll kommune å ligge på trykklinje ca. 273 moh. Vannkapasiteten er vurdert til å være 

tilstrekkelig for å forsyne planområdet med forbruksvann.  
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2.6 Grunnforhold 

Planområdet ligger over marin grense. I flg. NGU består området i hovedsak av tynn morene 

(lys grønn farge) og myr (brun farge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stedvis fjell i dagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flg. NGU er aktsomhetsgraden for radon moderat til lav (lys gul) til usikker (grå): 
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2.7 Landskap og terrengforhold 

Planområdet er en del av et større sammenhengende skogsområde. 

 

Landskapet er noe kupert med koller i de østre deler, med kotehøyder fra 228 til ca. 237.  

I vestre del ligger en større del av området på kote 228, med forsenkinger mot nord. 

Terrenget stiger mot øst, sør og vest i tilliggende områder. Ut fra terrengmessige forhold 

ligger planområdet lunt til, ved at terrenget stiger rundt og det er bebyggelse i nærområdet. 

Området anses å ha gode solforhold.  

 

2.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 

Planområdet anses ikke å ha en direkte rekreasjonsverdi, og tyder ikke på aktiv bruk i 

friluftsøyemed. Grunnen er i første rekke at det er såpass store området som er fuktige, 

både på myra og i drogene mellom kollene.  

Det går sti i ytterkanten av planområdet i nord, som 

kommer fra Granhaugsvingen og som knytter seg til 

vegen Tærudåsen og tursti langs denne, som går 

sørover. Det går også en tursti vest for planområdet. 

Begge går til E6 og knytter seg til veg langs E6, med 

både over- og underganger.  
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2.9 Landbruk 

I flg. Gårdskart består skogen både av lav, middels og høy bonitet. En større del har vært en 

tidligere hogstflate. Planområdet er ikke klassifisert som dyrkbar mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Biologisk mangfold 

I flg. Miljøstatus.no er det ikke registrert truede eller svartelista arter innenfor eller i 

nærheten av planområdet. 

 

I flg. Miljøstatus.no ligger planområdet innenfor beiteområde for elg. Kartet viser utbredelse 

av beiteområdet på begge sider av E6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Naturverdier  

Det er i flg. Miljøstatus.no ikke registrert spesielle naturverdier verken innenfor eller i 

tilknytning til planområdet.  

 

 

 

 

 



12 
 

2.12 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Planområdet ligger i et landskap 

med spor etter særlig utnyttelse av utmarksressurser. Det er kjent flere kullmiler i 

nærområdet. Disse er vanligvis ikke fredete og knyttes opp mot verksdriften på Eidsvoll 

Værk. Det er registrert gravhauger fra jernalderen ikke langt fra reguleringsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flg. Fylkeskommunen skulle topografi og beliggenhet tilsi at det er potensiale for å gjøre 

funn av automatisk fredete kulturminner i form av spor etter utnyttelse av utmarksressurser. 

Arkeologisk registrering er gjennomført og det er ikke gjort noen funn av automatisk fredete 

kulturminner. 

 

2.13 Støy 

Planområdet er ikke berørt av støy fra E6. Østre del er berørt av gul flystøysone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Barn og unges interesser 

Det har ikke vært opparbeidede uteoppholds- eller lekeområder for barn og unge innenfor 

planområdet. Det østre området med koller kan likevel være brukt som et nærfriluftsområde 

for det nærmeste boligområdet.  

Kart og flyfoto viser sti via det regulerte friområdet fra Granhaugsvingen. 
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3. PLANSTATUS 

 

3.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 

å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 

person-transporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 

skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, 

og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på 
åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar.  
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy. Regjeringen har bestemt at FNs 17 
bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i 
vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del 
av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, 

skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

3.2 Fylkeskommunale planer 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015) 

Planen er en felles strategi for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i 

Akershus, staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i 

regionen. For å få til dette må bolig- og arbeidsplassveksten konsentreres til noen prioriterte 

vekstområder. Dette gir grunnlag for mer levende byer og tettsteder med bedre handels-, 

service- og kollektivtilbud, slik at flere kan gå og sykle i hverdagen. Stedene må utvikles med 

flerfunksjonalitet og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, og gode bomiljøer.  

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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3.3 Kommunale planer 

Kommuneplan 

Planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen for 2015 -2026. Det 

ble gjort en ROS-analyse av området i fbm. kommuneplanen. Framtidig  boligformål hadde 

planområdet også i forslag til kommunedelplanen for Råholt. Formannskapet vedtok i møte 

den 04.12.2018 at kommunedelplanen skulle avsluttes som en selvstendig planprosess i sin 

daværende form, og kommuneplanens formål er dermed gjeldende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Nordre del av eiendommen gnr. 96 bnr. 22 inngår som vegareal i reguleringsplanen for 

Eiendommene 96/264 og 36 m.fl., med adkomstveger, Bekkedalshøgda, vedtatt 15.02.1993, 

sist endret 23.06.2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgrensende planer 

Tilgrensende reguleringsplan er også Eiendommene 96/264 og 36 m.fl., med adkomstveger, 

Bekkedalshøgda, vedtatt 15.02.1993, sist endret 23.06.2006.  

I nordvest er reguleringsplanen for 

Granhaugåsen vedtatt 17.03.1997, med 

endring vedtatt 09.09.2008. 

 

I nordøst er reguleringsplanen for Del av 

gbnr. 96/14 med adkomstveg, og 

regulerings-endring for del av gbnr. 

96/43, vedtatt 27.04.1998, med endring 

vedtatt 12.01.2015. 
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4. PLANPROSESS 

 

4.1 Oppstartsmøte 

Det ble sendt planinitiativ fra Plan1 AS til kommunen den 03.02.2017. Det ble avholdt møte 

den 14.02.2017 med kommunen knyttet til regulering av både kommuneplanens område B3 

og B8. Kommunens sendte brev datert 08.03.2017 til Plan1 AS. Der framgår det bl.a. at 

virksomhet for kommunal forvaltning og kommunalteknikk vurderer at det ikke foreligger 

tilfredsstillende forutsettinger for oppstart av detaljregulering på B3 på daværende tidspunkt. 

Dette ut fra manglende kapasitet i fht. vann, avløp og veg. 

 

Oppstartsmøte ble så avholdt den 08.08.2017. På møtet deltok kommunen, forslagsstiller, 

grunneier og plankonsulent. Referat foreligger. 

 

4.2 Tidligere vedtak i saken 

Planområdet ble etter en forhandling hos Fylkesmannen i oktober 2014, vedtatt videreført 

som boligområde sammen med tre andre områder i kommuneplanen fra 2015.  

 
Den 01.03.2016 ble det vedtatt oppstart av kommunedelplan for Råholt, som også omfattet 
området B3 Bekkedal.  
 
Forslag til kommunedelplan for Råholt ble lagt fram for førstegangsbehandling i 

Formannskapet den 26.09.2017 under sak 52/17. I forslag til bestemmelser til 

kommunedelplanen hadde rådmannen foreslått at utbygging av Råholt sentrum og 

Lundsjordet skulle være ferdig utbygd før det skulle tillates bygging av nye boliger innenfor 

området benevnt Tyskerud (B8)/Bekkedal (B3), jfr. planbestemmelsene:  

«§3.4 Utbygging av områder innenfor kommunedelplanen skal skje i følgende prioriterte 

rekkefølge:  

1) #1 Råholt sentrum og #2 Lundsjordet  

2) #3 Tyskerud/Bekkedal  

3) #4 Manerud» 

Formannskapet vedtok derimot enstemmig i sak 52/17 at rekkefølgebestemmelsene skulle 
endres før planen ble lagt ut på høring og at alle disse områdene skulle slås sammen som 
prioritet nr. 1, slik at de kan utbygges parallelt og før øvrige områder, jfr. vedtaket: 
 
«I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-14 vedtas å legge forslag til 

«Kommunedelplan for Råholt», med bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Plankart datert 

11.8.2017 og bestemmelser datert 11.8.2017.  

§ 3.4 REKKEFØLGE BESTEMMELSER  

Punkt 1 og 2 slås sammen  

Punkt 3 i planen blir nytt punkt 2.»  

Formannskapet vedtok den 04.12.2018, under sak 90/18, at kommunedelplan for Råholt 
avsluttes som selvstendig planprosess i nåværende form. Dette pga. innsigelser til 
planforslaget.  
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Formannskapet har så i møte den 22.01.2019 vedtatt følgende protokolltilførsel knyttet til 
vedtaket i sak 90/18: 
«Det presiseres at allerede påbegynte planprosesser, herunder Ladderudsletta og Bekkedal 
B3, ikke skal bli skadelidende av KDP for Råholt avsluttes. Disse områdene kan igangsette 
detaljregulering da det er politisk ønskelig at områdene bygges ut i tråd med gjeldende 
kommuneplan, som enstemmig ble vedtatt 10.03.2015.» 
 
Med dette som bakgrunn ble det varslet oppstart av regulering av B3 Bekkedal.  
 

4.3 Varsling av regulering 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i 

Eidsvoll og Ullensaker Blad den 28.02.2019. Berørte grunneiere, naboer og offentlige 

instanser ble varslet ved brev datert 26.02.2019.  

Kartet viser varslingsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fbm. varsel om oppstart av regulering kom det inn 7 skriftlige innspill, hvorav 1 private og 

resten offentlige. I etterkant har det vært innhentet uttalelse fra Avinor. Det er ikke mottatt 

innsigelser i fbm. varslingen.  

Innspill har kommet fra følgende: 

Statens vegvesen, 06.03.2019 

Bjørn Eggen, 12.03.2019 

Ruter, 13.03.2019 

Hafslund Nett, 18.03.2019 

Lars Hytterød, 20.03.2019 

Akershus fylkeskommune, 28.03.2019 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 01.04.2019 

Avinor, 12.09.2019 

 

Innspillene er oppsummert og kommentert i et eget vedlegg. 

 

Det er i etterkant av varslingen vært avholdt et møte med Eidsvoll kommune den 

05.06.2019. Forslag til planmateriale ble innsendt til kommunen den 27.06.2019. 

Tilbakemelding fra kommunen på innsendt materiale ble mottatt 02.09.2019. Det ble avholdt 

et nytt møte med kommunen den 10.01.2020. I forkant ble revidert planmateriale oversendt 

kommunen. Tilbakemelding etter møtet ble mottatt 15.01.2020. 

Nytt planforslag ble oversendt 31.01.2020. Etter tilbakemelding fra kommunen den 

28.02.2020, er planforslag datert 03.03.2020 oversendt til førstegangsbehandling.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

5.1 Avgrensing og hovedgrep 
Planområdet avgrenses av eiendomsgrensene, samt tar med halve tilliggende Gustav 
Granhaugs veg i eiendommens lengde.  
 
Det reguleres en adkomstveg inn i planområdet mot sør, som går i ei sløyfe i østre del.  
 
Boligområdene med eneboliger legges mot nord og sør i den østre delen av planområdet. 
Områdene med konsentrert småhusbebyggelse dannes ved regulert veg og 
eneboligområdene. 
 
Innenfor to av områdene med konsentrert småhusbebyggelse reguleres det inn tre 
kvartalslekeplasser. I tillegg reguleres fem nærlekeplasser.  
 
Området mellom adkomstvegen og vestre del av naboområdet foreslås som et grønt-
strukturområde. Et turdrag legges inn i det nordøstre hjørnet.  
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5.2 Reguleringsformål og arealer 
Hele planområdet er på totalt ca. 53 dekar. 
 
Det reguleres tre delområder til boligbebyggelse og anlegg med konsentrert småhus-
bebyggelse, til sammen ca. 34,5 dekar. Dette omfatter delområdene BKS1 (18378m²),  
BKS2 (7127m²) og BKS3 (9021m²). De to delområdene med frittliggende småhus/eneboliger 
er til sammen på ca. 8380m², som omfatter BFS1 (4884m²) og BFS2 (3496m²). Ca. 150m² 
av eiendommen gnr. 96/36, som ikke er regulert fra før, inngår i arealet til BFS1. 
 
Det reguleres tre renovasjonspunkter langs vegen f_KV2. 
 
Lekeplassene LEK1-3 utgjør til sammen ca. 3629m². Alle tre inneholder både kvartals-
lekeplass på minst 1000m² og nærlekeplass på minst 200m². I tillegg reguleres en nær-
lekeplass innenfor BKS2 og en i tilknytning til f_BG, som begge er på minst 200m². 
 
Gustav Granhaugs veg o_KV1 reguleres som offentlig kjøreveg, mens den interne 
hovedadkomstvegen f_KV2 reguleres som felles kjøreveg. Totalt areal til kjøreveg er 
3313m². Av dette utgjør f_KV2 3047m². Det reguleres en videreføring av fortauet på 
sørsiden av Gustav Granhaugs veg fram til nytt kryss, o_F1, som blir offentlig. 
Langs fortauet reguleres annen veggrunn – tekniske anlegg, mens langs f_KV2 reguleres 
annen veggrunn – grøntareal. 
 
Av grønnstrukturområder utgjør blå/grønnstruktur f_BG 782m², og turdraget 70m².  
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5.3 Boligbebyggelse 
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser disponeringen av planområdet og type 
boliger. Den konsentrerte boligbebyggelsen kan bestå av rekkehus, kjedede boliger, 
leilighetshus med inntil 8 boenheter, samt tomannsboliger. I tillegg er det to delområder 
med eneboliger mot naboområdet i nord og mot friluftsområdet i sør. Alle boligene har 
snuplass på egen tomt, der parkeringen skjer i tilknytning til boligen. For leilighetshusene er 
det egne felles parkeringsplasser.  

 
Utforming av planområdet gir en oversiktlig og ryddig bebyggelsesstruktur. Boligenes 
beliggenhet danner større tun der de sentrale bilfrie arealene disponeres til lek og 
uteopphold. Boligene mot øst, sør og vest har sine nærmeste uteoppholdsarealer mot 
friluftsområdet. De vil også ha tilgang til de felles lekeområdene. Med dette dannes det store 
og åpne områder med leke- og uteoppholdsarealer, som gir planområdet et spesielt grønt 
preg. Det er smett ut til de tilliggende friluftsområdene med sine stier. Planområdets nære 
tilknytning til friluftsområdet vil bidra til følelsen av å bo i skogen. Størstedelen av kollen med 
sin vegetasjon i nordøst søkes beholdt, noe som vil gi mulighet til naturopplevelser også inne 
i boligfeltet. 
 
Dette vil være trebebyggelse med funksjonelle boløsninger, som vil være med på å ivareta 
etterspørsel etter ulike typer boliger for alle livsfaser. Til sammen viser illustrasjonsplanen 
130 boenheter.  
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5.3.1 Utnyttelse, etasjer, høyder 
Dersom en ser på utnyttelse av hele planområdet der regulerte trafikkarealer på 5273m² 
ikke inngår i totalarealet, gir den foreslåtte bebyggelsen inkludert parkering en BYA på 
ca. 31%.  
 

Utnyttelsen foreslås som prosent maks. bebygd areal (BYA) for hvert delfelt.  

I beregning av utnyttelse inngår bolig, garasje, åpent overbygd areal og biloppstillingsplass. 

Totalt har bebyggelsen og parkering et fotavtrykk på ca. 14.698m².  

 

For den konsentrerte bebyggelsen foreslås BYA som følgende: BKS1 40%, BKS2 42% og 
BKS3 40%. Utregningen av BYA er gjort i fht. netto areal, dvs. at regulert veg og 
lekeområdene ikke inngår i grunnlaget for beregningen.  
 
De to delområdene BFS1 og BFS2 med frittliggende bebyggelse foreslås bebygd areal BYA 
inntil 25%.  
 
Bebyggelsen foreslås med inntil tre målbare plan. Høydene reguleres til maks. gesims 8m og 
maks. møne 10m. 
 
Under vises et utsnitt av modell med ulike typer bebyggelse, høyder og takform. 
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5.3.2 Uteoppholdsareal 
For den konsentrert småhusbebyggelse settes krav om minimum 40m² uteoppholdsareal pr. 
boenhet og for frittliggende småhusbebyggelse 300m² pr. boenhet, jfr. kommuneplanens 
bestemmelser. Parkeringsareal, overdekte terrasser og areal brattere enn 1:3 skal ikke 
regnes med som del av uteoppholdsarealet. Balkonger og takterrasser kan medregnes i 
minste uteoppholdsareal med inntil 5m². Innenfor alle delområder oppfylles kommune-
planens krav til uteoppholdsarealer. 
 
5.3.3 Parkering 
Krav til parkering for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus settes til maks. 2 pr. boenhet. 

Minimum 1 parkeringsplass av disse skal være i garasje eller carport, resterende på egen 

grunn. Krav til parkering for leilighetshus settes til 1,25 pr. boenhet som skal etableres på 

felles parkeringsplasser.  

 
5.3.4 Byggegrenser 
Byggegrense til midt av Gustav Granhaugs veg reguleres til 10m. Byggegrense mot 
boligområdet i nord settes til 6m. Øvrige byggegrenser settes til 4m fra formålsgrense og 
plangrense.  
 
5.3.5 Pumpestasjon  
Det planlegges en pumpestasjon for avløp (mørk blå ring) i det nordvestre hjørnet av BKS1.  
For å oppfylle krav til slukkevann, etableres et lokalt separat pumpehus med nedgravd 
slokkevannbasseng (lys blå ring) innenfor BKS1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Renovasjonsanlegg 
Tre renovasjonspunkter reguleres på plankartet, f_R1-3, i tilknytning til vegen f_KV2. Det 
legges opp til nedgravde avfallsløsninger.  
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5.5 Lekeplasser 
De felles lekeplassene Lek1-3 er til sammen 3629m². Alle disse inneholder både 
kvartalslekeplass på minst 1000m² og nærlekeplass på minst 200m². I tillegg reguleres en 
nærlekeplass innenfor BKS2 og en i tilknytning til blå/grønnstrukturområdet f_BG på minst 
200m² hver. De regulerte lekeområdene utgjør 31m² pr. boenhet, som kommer i tillegg til 
uteoppholdsarealene nevnt i pkt. 5.3.2.  
 
På illustrasjonsplanen er det vist plassering av to kvartalslekeplasser innenfor delområde 
BKS1 og en innenfor BKS3 (grønn ring), og tilsammen fem nærlekeplasser (oransje ring). 
Lekeplassene reguleres som fellesområder, dvs. at alle delfeltene skal ha sin andel av de 
regulerte lekeområdene.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i bestemmelsene satt som krav at nærlekeplassene skal minimum ha sandkasse, 

huskestativ/dumphuske og benk, med unntak av f_Lek3 som skal kunne brukes til ballspill og 

mer fri lek. Grendelekeplassene kan tilrettelegges for ulike aktiviteter gjennom hele året. 

Kollen innenfor f_Lek4 reguleres av den grunn til kvartalslekeplass for å kunne tilby et 

annerledes lekeområde, med mulighet for aking og snølek om vinteren, klatring og 

hyttebygging mv. om sommeren.  

 
5.6 Grønnstruktur 
Det foreslås et turdrag i nordøst som en fortsettelse av regulert felles grøntareal i 
tilgrensende reguleringsplan, og vil kunne fungere som en snarveg ut i friluftsområdet både 
fra planområdet og naboområdet. 
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Det er foreslått regulert blå/grønnstruktur f_BG mellom adkomstvegen og boligfeltet i øst. 

Det foreslås at dette området kan tilrettelegges for bruk til overvannshåndtering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7 Energianlegg 
Det reguleres ikke inn plassering av energianlegg/trafo på plankartet. Det tas med punkt i 

bestemmelsene som sier at nettstasjoner tillates oppført inntil 1m fra eiendomsgrense, og at 

det generelt er 5m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også 

utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

 
5.8 Veger 
Halve Gustav Granhaugs veg o_KV1 reguleres som i hht. gjeldende plan til offentlig veg i 
2,5m bredde.  
 
Intern hovedadkomstveg f_KV2 reguleres med kjørebanebredde på 5m i hht. gjeldende 
vegnorm for boligveg B. Det reguleres avkjørsler fra denne vegen til de interne adkomst-
vegene som går fram av illustrasjonsplanen. De interne vegparsellene skal bygges i hht. 
kommunal vegnorm, og vil ha bredder som FA1 og FA2. Det forventes at trafikken vil 
fordeles mellom de regulerte avkjørslene. Alle vegparsellene vil ha dimensjonerende 
fartsgrense på 30 km. 
 
5.9 Fortau 
Tilliggende nytt fortau o_F1 reguleres langs sørsiden av o_KV1 med bredde 3m. Dette er i 
hht. ny vegnorm, mens fortauet som er regulert langs Gustav Granhaugs veg er på 2,5m. 
 
5.10 Annen veggrunn 
Annen veggrunn – tekniske anlegg/grøft reguleres langs fortauet o_F1, mens langs intern 
adkomstveg f_KV2 reguleres grøfta til annen veggrunn – grøntareal. 
 
5.11 Rekkefølgebestemmelser 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til tekniske anlegg som veg, fortau, vann, avløp og 
overvann, lekeplasser og uteoppholdsarealer.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 
6.1 Konsekvenser i fht. overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. Det er ikke knyttet spesielle 
bestemmelser i kommuneplanen knyttet til dette området. Området inngår i konsekvens-
analysen som fulgte med kommuneplanen. 
 
Fylkesmannen og fylkeskommunen mente i utgangspunktet at planarbeidet ikke var i tråd 

med Regional plan for areal og transport i Akershus. Som det framgår foran ble planområdet 

etter en forhandling hos Fylkesmannen i oktober 2014, vedtatt videreført som boligområde 

sammen med tre andre områder i kommuneplanen fra 2015.  

 
Arealplanlegging og -utvikling er langsiktige prosesser som krever forutsigbarhet både for 

plan- og bygningsmyndigheten og for utbyggere.  

 
Formannskapet har i møte den 22.01.2019 vedtatt følgende protokolltilførsel knyttet til 
vedtaket i sak 90/18 da planarbeidet med forslag til kommunedelplan for Råholt ble 
avsluttet: 
«Det presiseres at allerede påbegynte planprosesser, herunder Ladderudsletta og Bekkedal 
B3, ikke skal bli skadelidende av KDP for Råholt avsluttes. Disse områdene kan igangsette 
detaljregulering da det er politisk ønskelig at områdene bygges ut i tråd med gjeldende 
kommuneplan, som enstemmig ble vedtatt 10.03.2015.» 
 
Med dette som bakgrunn har detaljregulering av B3 Bekkedal blitt startet og utarbeidet. 

Planforslaget er utarbeidet i tråd med kommunens overordna plan, kommuneplanen, og de 

føringene som denne gir for framtidig utvikling av kommunen. 

 
6.2 Bomiljø og bokvalitet 
Det legges opp til en plan som skal ivareta både bomiljø og bokvalitet, med gode tilhørende 
uteområder. Området vil ha nær kontakt med etablert boligområder i nord med 
forbindelseslinjer, og tett kontakt med naturen rundt med smett til turveger og stier. Dette 
vil være trebebyggelse med funksjonelle boløsninger, tilpasset etterspørsel etter ulike typer 
boliger og framtidige boligstrukturer. Det vil føre til at en vil møte mennesker i ulike livsfaser 
i nærmiljøet, som har ulikt behov for type bolig. Det er positivt for miljøet både innenfor 
planområdet og på Råholt, at det blir en variert bolig- og befolkningssammensetning.  
 
Både bebyggelsens plassering og høyder vil gjøre at det blir optimale solforhold på 
uteoppholdsarealene. Store deler av tunene vil alltid ha sol og gode lysforhold. 
Sol/skyggevisualiseringer følger vedlagt. 
 
6.3 Byggeskikk, estetikk og stedets karakter 
Bebyggelsen vil få en moderne utforming med en arkitektur som gjenspeiler framtidig 
varierte boforhold og miljømessige kvaliteter. Bebyggelsen vil være trehus. Ved 
detaljprosjekteringen av bebyggelsen vil en søke å få et helhetlig arkitektonisk formspråk og 
fargebruk.  
 
Med rekkehus som har innebygd garasje, vil dette skille seg fra nærmeste bebyggelse som 
består av tomannsboliger med frittstående garasjer, som i dag er hvitmalte. Men også 
nærmeste bebyggelse har en relativ ensartet stil og er trehus fra etter 2000-tallet. 
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Her er en modell med eksisterende og ny bebyggelse som har vært utarbeidet i en tidligere 
del av planfasen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Landskapsbilde 
Landskapsbildet vil bli endret som følge av utbyggingen. Planområdet framstår i dag som et 
skogsområde, der konturene er lite synlige på avstand. Pga. høydeforskjeller mellom toppen 
av kollene og høyde på adkomstveg, vil kollene måtte bli tatt ned anslagsvis opp til 3m, for å 
oppnå hensiktsmessige adkomstforhold og byggetomt. Byggeområdet vil da komme ca. på 
høyde med nærmeste boligfelt. En markert kolle med topp kote på 237 vil bli beholdt som 
naturområde med sin vegetasjon. 
 
6.5 Støy 
Gustav Granhaugs veg anses å ha såpass liten trafikk at dette ikke vil medføre støy-
problemer for planområdet. Østre del av planområdet berøres av gul sone i gjeldene 

støysonekart for Oslo Lufthavn. Angitt flystøy får en ikke sikret seg 
mot. Støysoner kan endres i framtiden på grunn av omlegging til mer 
støysvake fly og ut- og innflyvingstraseer.  
Det er tatt inn et punkt i bestemmelsene som sier at Miljøvern-
departementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442/2016, 
skal følges. 
 

6.6 Forhold for barn 
Forholdet til barn og unge anses å bli ivaretatt med opparbeidelse av areal til felles 
lekeplasser bestående av tre kvartalslekeplasser og fem nærlekeplasser, samt ellers gode 
felles uteoppholdsarealer i nær tilknytning til bebyggelsen. Nesten alle vil ha tilgang til 
lekeområder uten å krysse regulert veg. De interne adkomstvegene vil ha liten trafikk og 
fart. Den naturlige kollen i nordøst søkes beholdt som den er for å gi et supplement til de 
opparbeidede lekeplassene. Her vil det bli flotte muligheter til bl.a. aking og klatring, alt etter 
årstid. 
 
6.7 Universell utforming 
Det er en forutsetning at utforming av de tilliggende uteoppholdsarealene til boligene og 
gangadkomster vil bli universelt utformet med unntak av den naturlige kollen, som ønskes 
bevart for å kunne gi varierte opplevelser for beboerne. 
 
6.8 Forhold til naboeiendommer 
Planforslaget legger opp til å ha direkte grense mellom nye boliger og etablerte bolig-
eiendommer i nord, men med areal regulert til grønnstruktur mot tilliggende bolig-
eiendommer i øst. Det vil bli etablert stiforbindelse mellom etablert sti i østre del av 
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boligområdet og til den regulerte lekeplassen. Denne stien kan knyttes til interne boligveger. 
Det nye boligområdet kan også nås via den regulerte felles hovedadkomsten. 
 
6.9 Transport 
Det er pr. i dag 164 boenheter som har eller på sikt vil ha sin adkomst via Gustav Granhaugs 

veg. Det gjelder beboere i Gustav Granhaugs veg (63 boenheter), Granhaugsvingen (34 

boenheter), Granhaugstubben (9 boenheter), Granhauglia (33 boenheter), Granhaugkroken 

(16 boenheter) og Lysakervegen (9 boenheter). Dette gir en ÅDT på 984. 130 nye boenheter 

innenfor Bekkedal vil utgjøre 780 i ÅDT. Dersom dette legges til grunn, med full utbygging 

av Bekkedal, vil ÅDT utgjøre 1764. Boliger i Bekkedalshøgda (23 boenheter) og 

Bekkedalsvingen (30 boenheter) belaster ikke Gustav Granhaugs veg men har felles 

utkjøring ved Tærudvegen. Disse utgjør 318 i ÅDT.  

 

Gustav Granhaugs veg vil utgjøre adkomsten til planområdet fra Råholt. Den er regulert med 

5m kjørebanebredde og med tilliggende fortau på vegen fram til planområdet. Vegen er ikke 

opparbeidet i nordøst slik gjeldende regulering legger til rette for. Når vegen forlenges slik 

den er regulert, vil trafikken spres slik at det avlaster eksisterende Gustav Granhaugs veg. 

Fotgjengere kan nytte eksisterende fortau langs vegen, som igjen knytter seg til fortau langs 

Tærudvegen.  

 

I utgangspunktet synes kapasiteten på Gustav Granhaugs veg å være mer enn god nok for 

utbyggingen av felt B3 Bekkedal. Kommunen har likevel bestridt dette, og ønsker at 

Bekkedal får en annen adkomst, evt. sammen med Tyskerud eller via Tærudåsen.  

 

Alternativ adkomst framgår verken av gjeldende eller forslag til ny kommuneplans arealdel. 

I fbm. plansaken har derfor konsulentfirmaet Arealtek AS vært engasjert av Bekkedal 

Utvikling AS, for å se på alternative vegløsninger pga. den ekstra trafikkbelastningen som 

boenhetene innenfor Bekkedal vil medføre på Gustav Granhaugs veg. Arealtek har utarbeidet 

et notat datert 17.11.2019, som omhandler oppgradering av Gustav Granhaugs veg. Det er 

sett på tre alternativer, hvor det anses at alternativ 3 er det som er gjennomførbart innenfor 

gjeldende regulering.  

 

Alternativ 1 

En utvidelse i hht. kommunens vegnorm av eksisterende Gustav Granhaugs veg, medfører 

en breddeutvidelse og delvis sideforskyvning av eksisterende adkomstveg, samt behov for 

grunnerverv av breddeutvidelsesarealet. Dette vil gi både den eksisterende bebyggelsen og 

planlagt boligfelt en bedre adkomstveg med 5,75m vegbredde og 3m fortau, totalt 8,75m. 

Dette er da i hht. vegnormen definert som en «adkomstgate» AG.  

 

En utvidelse av eksisterende veg vil være utfordrende spesielt med hensyn til grunnerverv av 

opparbeidede hager ved alle eiendommene langs den eksisterende traseen. For å unngå de 

største konfliktene anbefales at senterlinjen forskyves noe og tilpasses best mulig 

eksisterende bebyggelse. Alternativet vil gi en vesentlig økning av dagens trafikkmengde og 

relativt høy ÅDT i boligfeltet. Fotgjengere fra det nye boligfeltet vil nok i all hovedsak benytte 

korteste gangtrase og ikke eksisterende adkomstveg.  

 

Gjennomføringsfasen vil være i etablert boligområde og medfører en vesentlig del med 

provisoriske omkjøringer og tilpassing til eksisterende hager og avkjøring, samt inngåelse av 

mange grunnervervsavtaler. Dette alternativet anses derfor ikke som gjennomførbart. 
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Alternativ 2 

Dette alternativet foreslår en fullføring av planlagt vegsystem og forlengelse av eksisterende 

Gustav Granhaugs veg, slik at denne blir en komplett vegsløyfe. Forlengelsen vil gi boliger i 

sør den raskeste vegen ut av området og vil kunne ta hele trafikkøkningen, samt redusere 

noe i fra eksisterende bebyggelse øst for planlagt område. For å styre kjøreretningen og 

motvirke gjennomkjøringstrafikk, kan vegen stenges med bom vest for påkjøringen fra nytt 

felt. Dette alternativet kan utføres med bygging av en ren adkomstveg A1, da fotgjengere vil 

benytte korteste veg igjennom Bekkedalsvingen. Ved dette alternativet blir det ikke aktuelt å 

utbedre bredde av eksisterende Gustav Granhaugs veg.  

 

Utbyggingen av dette alternativet går i hovedsak igjennom ikke opparbeidet terreng. Dette 

vil da kunne gjennomføres med mindre forstyrrelser for eksisterende bebyggelse, og med 

behov for færre grunnervervsavtaler. Det anses at dette alternativet er det mest fordelaktige 

både i gjennomføringsfasen og som ferdig etablert for området, men i forhold til nødvendig 

grunnerverv og kommunens tidligere arbeid med dette, er det lite sannsynlig at dette 

alternativet er gjennomførbart.  

 

Alternativ 3 

Det er også utredet et alternativ med en moderat utvidelse av dagens situasjon, for å 

synliggjøre hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen uten å gjennomføre omfattende 

grunnerverv. Alternativ omfatter at eksisterende kantsteinslinje beholdes og kun vegen 

utvides med 0,5m i bredden. Dette er maksimalt av hva konsulenten mener kan 

gjennomføres før det må gjøres vesentlig grunnerverv av opparbeidede eiendommer.  

Tiltaket vil gi en bedre situasjon for møtende biler, og det legges vekt på at trolig bare en 

liten del av myke trafikanter vil bruke fortauet, da de heller vil foretrekke å benytte korteste 

veg igjennom området.  

 

Dette alternativet tilfredsstiller ikke fullt ut gjeldende norm, men vil medføre en bedre 

situasjon for de kjørende. Med tanke på gjennomføring er alternativ 3 det mest realistiske 

alternativet for oppgradering av adkomstvegen til boligfeltet, som også vil gi en forbedret 

trafikkavvikling til og fra området. Gustav Granhaugs veg er i dag regulert med 5m 

kjørebanebredde men den er pr. i dag opparbeidet i 4,5m. En utvidelse av vegbredde med 

0,5m er dermed gjennomførbart innenfor dagens reguleringsplan. 

 

Kartet og figurene illustrerer de tre alternativene. 
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Oppsummering: 

 

Alternativ 3  

-vil gi en forbedret trafikkavvikling for alle langs vegen 

-krever ikke grunnerverv 

-anses som det mest realistiske alternativet oppnåelig for de nærmeste år 

-ved gjennomføring av alternativ 3 vil Gustav Granhaugs veg få samme bredde som 

 Tærudvegen 

 

Bildet viser bredde tilsvarende alternativ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1:  

-vil føre til bredere veg, større fart og behov for fartsreduserende tiltak 

-omfattende grunnerverv 

 

Alternativ 2 

-det mest optimale med fullføring av ringvegen  

-ikke realistisk da det ikke ble gjennomført grunnerverv innenfor fristen etter  

 ekspropriasjonsvedtak i fbm. regulering av vegen 

 

Kartet er en kombinasjon 

av gjeldende arealdel og 

reguleringsplaner. 
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6.10 Kommunaltekniske forutsetninger  
Eksisterende vann- og avløpsledninger er nord og nordvest for planområdet. Kommunal 
spillvannsledning angitt som mulig tilkoblingspunkt er 125 mm PVC-ledning, vannledning er 
110 mm PVC, myrdrag bekk i området er lagt i rør til kommunalt overvann, angitt å være 
175 mm PP. I vannkum 23688 nord for planområdet er slokkevannsuttak beregnet til ca. 
16,1 l/s med 1 bars resttrykk. Vanntrykket i området er oppgitt av kommunen til å ligge på 
trykklinje ca. 273 moh. Vannkapasiteten er vurdert til å være tilstrekkelig for å forsyne 
planområdet med forbruksvann. 
 
Kartet viser eksisterende ledningsnett og kummer. 

 
Forsyning av forbruksvann til planområdet skjer via kum 23688 i krysset Bekkedalsvingen og 
Gustav Granhaugs vei. Trykklinje (normaltrykk) for tilkoblingspunkt 23688 er angitt å være 
på ca. kote 273 moh. Ny bebyggelse ligger på kote 227–238 moh. som gir normaltrykk på 
mellom 3,5-4,6 bar. Dette er godt innenfor standard abonnementsvilkår for Eidsvoll 
kommune som angir at vanntrykket skal være minst 2,0 bar ved tilknytningspunktet på den 
kommunale vannledningen.  
 
For å oppfylle krav til slokkevann, etableres et lokalt separat slokkevannsystem med 
pumpehus og nedgravd slokkevannbasseng som dimensjoneres for 2 timers slokkevanns-
reserve på 20 l/s, dvs. 144m³. 
 
Eidsvoll kommune ønsker at spillvannet føres til spillvannsnettet som går mot Statsrådsvegen 
og har angitt at det er kapasitet på denne kommunale ledningen. Det etableres en ny 
pumpestasjon inne på planområdet, med pumping av avløpet til kumgruppe 32835. 
 
Hovedstruktur for nytt VA-anlegg, slokkevannsledninger og uttakspunkter (kum/hydranter) 
er vist på kartet under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Dagens overvann i området ledes i stor grad til det myrlige området vest i planområdet.  
Det legges opp til en tre-trinnstrategi for håndtering av overvann, som figuren viser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overvannsplanen legger opp til at overvann fra felles veger ledes via veggrøfter til sandfang 
og overvannskummer, og fordrøyes før det ledes til bekken i området. Det er beregnet et 
fordrøyningsvolum på ca. 220 m³ for felles vegareal. Arealer er avsatt nordvest i plan-
området. Overvann fra hver enkelt boligtomt fordrøyes lokalt på egen tomt i grasareal, 
regnbed og lokale nedgravde fordrøyningsløsninger. Flomveger er basert på antakelser om 
fallforhold på nytt opparbeidet terreng. Terrenget er skrånende mot vest i østre del av 
planområdet ,og bunner ut i et myrlig område i vestre del av planområdet. Myra fungerer i 
dag som en flombuffer og har avrenning mot sør ut i skogsområdet. Flomvegene må 
opparbeides som nedsenkede arealer som sørger for at vannet ikke ledes inn mot bygg og 
annen utsatt infrastruktur.  

 
På kartutsnittet vises et mindre grøftedrag i 
nordvestre del av planområdet. Dette 
forutsettes omlagt i fbm. utbyggingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.11 Grunnforhold 
Det har vært gjennomført geotekniske undersøkelser innenfor planområdet. Disse viser at 
øvre lag består av torv, røtter og humusblandet materiale på vestre del av planområdet. 
Stedvis er det torv/myr med mektighet over 5m. Under øvre lag ble det stedvis registrert 
siltig sand og sand. I østre del er det berg i dagen flere steder på koller og høydedrag.  
 
Et inntrykk er at grunnvannet forventes å stå relativt høyt i myrlendt og lavereliggende 
terreng, stedvis også på nivå med overkant terreng. 
 
Ved videre detaljprosjektering av teknisk infrastruktur, planlagt terreng og bebyggelse, vil 
det gjort nærmere vurderinger av tiltak spesielt knyttet til delen av området med myr. 
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6.12 Friluftsliv 
Planområdet har nær tilknytning til naturområde med gangveger og stier, slik at friluftsliv 
kan foregå i nærområdet uten bruk av bil. Da planområdet er til dels fuktig og kupert, har 
det vært i liten grad brukt som friluftsområde. Det østre området med tørre koller kan likevel 
være brukt som et nærfriluftsområde for det nærmeste boligområdet.  
Det er en sti som går i nordspissen av planområdet som knytter seg til Tærudåsen og tursti 
langs denne. Stien vil bli lagt om der den kommer i konflikt med utbyggingen. Turvegtrase 
fremgår av planforslaget. 
 
6.13 Naturmangfold 
Det er ikke registret verdifull natur eller arter, samt fremmede arter innenfor planområdet. 
 
6.14 Kulturminner 
Fylkeskommunen har ansett at området har potensiale for kulturminner, selv om det ikke er 
registret noen der fra før. Arkeologiske registreringer er gjennomført og det ble ikke gjort 
noen funn av automatiske fredete kulturminner. 
 
6.15 Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse i fbm. planforslaget. Hovedkonklusjonen i 

denne er 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. De forholdene hvor 

det antas at kan medfører risiko er omtalt over. Hovedkonklusjonen er at reguleringsplanen 

ikke vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning.  


