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Eidsvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for B3 
Bekkedal - Gbnr 96/22. 

 
Vi viser til brev datert 30.06.2020 med høring av detaljregulering for Bekkedal i Eidsvoll 
kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av 
boliger i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.03.2015. Planområdet ble etter mekling 
hos Fylkesmannen i oktober 2014, vedtatt avsatt til boligområde for framtidig boligformål i 
kommuneplanen fra 2015.  
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 01.04.2020, hvor vi frarådet planlegging i dette 
området. Området ligger utenfor det som kan regnes som det prioriterte vekstområdet, jf. R8 om 
føringer for etablering av grønn grense, ettersom området ligger klart lenger enn 1 km i 
gangavstand fra togstasjonen. Avstanden til togstasjonen gjør at området i hovedsak vil være 
bilbasert, og ikke bygger opp under gang-, sykkel- og kollektivtrafikk, slik R4 legger opp til. 
Etableringen av nye boliger her vil medføre en videre tettstedsspredning og vil svekke Eidsvoll 
verk som sentrumsområde. Vi mener det er potensial for fortetting i områder nærmere Eidsvoll 
verk stasjon som bør utnyttes først, 
   
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 



 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planområdet ligger 1,5 - 2 km i gangavstand fra Eidsvoll verk stasjon. Vi anser at området ligger 
utenfor det som kan regnes som det prioriterte vekstområdet, jf. R8 om føringer for etablering av 
grønn grense, ettersom området ligger klart lenger enn 1 km i gangavstand fra togstasjonen.  
 
Forslagsstiller svarer på merknad om dette til Fylkeskommunen og Fylkesmannen at området 
ligger 1,1 km fra togstasjon i luftlinje. Dette er ikke relevant, ettersom det er gangavstand som 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forholder seg til. Avstanden til togstasjonen 
gjør at området i hovedsak vil være bilbasert, og ikke bygger opp under gang-, sykkel- og 
kollektivtrafikk. Etableringen av nye boliger her vil medføre en videre tettstedsspredning og vil 
svekke Eidsvoll verk som sentrumsområde.  
 
Planforslaget er derfor i ikke i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og regional plan for Oslo og Akershus, retningslinjer R3 og R4. Vi fraråder 
derfor kommunen å vedta planen.  Vi mener det er potensial for fortetting i områder nærmere 
Eidsvoll verk stasjon må utnyttes først.  
 
 
Konklusjon 
Planforslaget er ikke i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og regional plan for Oslo og Akershus, retningslinjer R3 og R4. Vi fraråder 
derfor kommunen å vedta planen.  Vi mener det er potensial for fortetting i områder nærmere 
Eidsvoll verk stasjon bør utnyttes først. 
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 96/22 Bekkedal - Uttalelse 
til offentlig ettersyn av planforslag 
 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 2. juli 2020 av reguleringsplan til offentlig ettersyn 
i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på 53,2 dekar og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Formålet 
med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende lekearealer og infrastruktur. Illustrasjonsplanen viser 130 boenheter. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 

Akershus fylkeskommune uttalte seg til varsel om oppstart av planarbeid i brev datert 
28. mars 2019. Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 6. mars 2019. Fra 1. januar 2020 
inngår tidligere Akershus fylkeskommune i Viken fylkeskommune. Samtidig er ansvaret for 
fylkesveier overført fra sams veiadministrasjon i Statens vegvesen til Viken fylkeskommune. 

Viken fylkeskommune har følgende merknader til planforslaget: 

Arkeologiske kulturminner 
Det ble gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet i 2019. Undersøkelsesplikten 
etter kulturminneloven § 9 er oppfylt. 
 
Det ble påvist to kullmiler fra etterreformatorisk periode. Disse har fått ID 267698 og 267699 i 
kulturminnedatabasen Askeladden. Kullmilene er ikke fredet. Fylkeskommunen anbefaler 
likevel at man – i den utstrekning det er praktisk mulig – forsøker å bevare synlige 
kulturminner som en kilde til opplevelser og forståelse av historien. Dersom det ikke er mulig 
vil vi ikke motsette oss at kullmilene fjernes. 

Vannforvaltning 
I uttalelsen til varsel om planoppstart forutsatte vi at tiltakene planen legger til rette for ikke 
reduserer muligheten for å nå målene i regional plan for vannforvaltning. Det går frem av 
plandokumentene at det går en liten bekk i nordre del av planområdet. I den regionale 
vannforvaltningsplanen tilstrebes det at nye tiltak i bekker og elver skal unngås så langt dette 
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er mulig. Vi minner om at eventuelle fysiske inngrep i vannforekomstene må vurderes etter 
FOR-2004-11-15-1468 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Øvrige regionale interesser 
Planforslaget åpner for etablering av inntil 130 boenheter. Det er fortsatt fylkeskommunens 
vurdering at en utvikling av dette området nå er uheldig og vil kunne svekke ønsket utvikling 
av et tydeligere tettstedssentrum på Eidsvoll verk/Råholt. 

Vi viser for øvrig til uttalelsene til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader 
knyttet til øvrige regionale interesser. 

 
Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn av forslag til 

detaljregulering av gnr. 96 bnr. 22 Bekkedal -planid 303531800 - 

Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokument datert 30.06.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette går fram av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor en generell tilbakemelding i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse 

og dermed svarer ut sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift, samt ivaretar vassdragsinteresser 

og andre NVE-temaer på en forsvarlig måte.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og konkret hvordan disse farene bør utredes og innarbeides 

i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145


 
Side 2 

 

 

 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene www.klimaservicesenter.no  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

   
 

  

   

   

 

 

 

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.klimaservicesenter.no/
http://www.nve.no/arealplan


Fra: Lang, Kim[Kim.Lang@avinor.no]
Dato: 13.09.2020 16:17:42
Til: Eidsvoll Post
Tittel: 18/08987-22 - Eidsvoll kommune - Reguleringsplaner - Forslag til detaljrgulering gbnr 96/22 Bekkedal - Plan ID 303531800 - Tilsvar fra
Avinor, Oslo lufthavn

Vi viser til mottatt forslag til detaljregulering 96/22 Bekkedal.

Avinor, Oslo lufthavn har ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Kim Lang
Rådgiver, Eiendom og Prosjektutvikling 

OSLO LUFTHAVN
kim.lang@avinor.no 
Mob: +47 905 48 612
Edvard Munchs veg, Gardermoen
Postboks 150, 2061 Gardermoen
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kHSp1-0003j9-
4C&i=57e1b682&c=7r1ukJGPwRzsYwAIF5mSbLTZAsgHABzFJnGZfi0UxhxoiCoWSFPOBauSYlwHelhBeZrt6kYR38fhjcxO6UFwzrHD75Hniltw4-
EjLkfs2Hj7-q9Mcxl2eJbZ7jIfB8IchiBIYg3gSl5RZyjTrpFPkCjeDAerhtBdu5l0-PB9VBOYRaSkC_Z5yGyybJffn2qzC_NrkoV_gnlzF3-W2DZ4kQ

 



Fra: Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no[Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no]
Dato: 14.09.2020 10:25:27
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Carl Magnus Jensen; hilde.eimo@nannestad.kommune.no
Tittel: Merknad til forslag til forslag til detaljregulering av gnr. 96, bnr. 22 - Bekkedal, Eidsvoll kommune

Saken gjelder detaljregulering (Plan ID.: 303531800) av gnr. 96, bnr. 22, Bekkedal i Eidsvoll kommune.
Planområdet omfatter totalt 53, 2 dekar og det er et privat planforslag. I kommuneplanen er området avsatt
til boligbebyggelse. Illustrasjonsplan viser tenkt 130 boliger, med kombinasjon frittstående eneboliger,
rekkehus, tomannsboliger og leilighetshus.

I hovedsak fremstår planforslaget som potensiale til et veldig godt utgangspunkt for et godt bomiljø.

Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike har likevel følgende merknader til planen:

Støy

Planområdet tangerer gul støysone for flystøy og har nærhet til støysone fra E6. Selv om planområdet ikke er
i direkte nærhet til støysone for E6 vil området likevel bli berørt. En støysone er ikke statisk og vindretninger
og vær vil ha stor betydning for opplevelsen av støy. På samme måte vil støy fra fly berøre hele planområdet
selv om støysonen er begrenset til østre del. Det anbefales ekstra oppmerksomhet rundt støydemping i valg
av materialer og byggeteknikk slik at innemiljø ikke berøres av støy. Det vil være vanskelig å begrense
opplevelsen av støy utendørs, men bevaring av skog mot E6 vil kunne begrense eksponering for støy noe.

Bygge‐ og anleggsstøy

Det fremgår av forslag til reguleringsbestemmelse punkt 2.1 at masser fra planområdet skal håndteres inne
på området. Dette vil bidra til mindre anleggstrafikk til og fra området, men kan bidra til økt og svært
belastende støyproblematikk i anleggsperioden. Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike mottar til stadighet
klager på anleggsstøy knyttet til steinknusing, som er et ledd for håndtering av masse inne på et
planområde. Det anbefales at man etablerer spesifikke bestemmelser for denne typen aktivitet knyttet til
nabovarsling, tidsavgrensning, støvhåndtering og vurdering av mulig støyskjerming av støykilden.
Steinknusing er en type støy de færreste uten videre vil akseptere. Selv om støyen begrenses til dagtid, vil
det kunne være innbyggere med skiftarbeid som blir berørt. Det vil derfor være tilrådelig med tilbud om
alternativ bolig til berørte naboer i den perioden eventuell steinknusing vil foregå.

Det kan være hensiktsmessig å regulere støy knyttet til bygge‐ og anleggsvirksomhet særskilt. Dette er viktig
dersom det i kortere perioder blir behov for nattarbeid. Spesielt ved oppføring av modulbygg kan det av ulike
årsaker være aktuelt å arbeide om natta. Vi mottar fra tid til annen klager på slik virksomhet. Generelt bør
det utarbeides en prognose for anleggsstøyen, rutiner for varsling av naboer og hvem som kan gi
dispensasjon dersom det blir nødvendig å overskride de grenseverdier som framgår av T‐1442/2016, Kap. 4.
Ettersom støygrensene i hovedsak er helsemessig begrunnet, er det naturlig at myndigheten til å dispensere
fra støykravene delegeres til kommuneoverlegen

Uteoppholdsarealer

Uteoppholdsarealene skal være egnet for rekreasjon, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper. Uteområde og
lekeområde bør derfor planlegges og opparbeides med tanke på ulike aldersgrupper ‐ både de minste barna
og de større barna, samt voksne. Uteoppholdsarealer skal utformes slik at personer ikke utsettes for fare.
Lekearealer skal utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til sol‐ og lysforhold.

Det bemerkes at avsatt lekeområde L3 er tilknyttet en større del av områdets renovasjonsløsning. Det er lite
hensiktsmessig å kombinere slike installasjoner i kombinasjon med lekeområder både med tanke på
sikkerhet og estetikk. Store renovasjonsbiler vil måtte bevege seg i nærhet til lekeområdet noe som vil få
betydning for sikkerhet. Erfaringsmessig vil lekeområder med tilknytning til renovasjon bli lite brukt til det
tiltenkte ettersom området vil fremstå lite hyggelig. L3 ligger også tett inntil veg som antatt blir en viktig



gjennomfartsåre i hele området. Trafikk i nærhet til lekeområder er ikke tilrådelig.

Det bør også etableres snarveier inn og ut av leke‐ og friområder, samt til turområder som ikke blir i konflikt
med private hager og uterom.

Rekreasjonsområder/turstier

Det er viktig å sikre forbindelser (grønne korridorer) til større sammenhengende turområder. Muligheter for
aktivitet og friluftsliv styrker den fysiske og psykiske helsen. Det bør utredes om det er behov for å
gjennomføre tiltak med tanke å stimulere til fysisk aktivitet ‐ f.eks. ved å anlegge en sammenhengende og
lett tilgjengelig tursti eller «folkehelsesti».

Østre deler av planområdet med Tærudåsen, vanntårnet og omegn er viktige turområder for innbyggerne i
store deler Råholt‐området. Det bør derfor etableres gode grønne korridorer og turstier som knytter
planområdet sammen med turområdene.

Bomiljø

I et folkehelseperspektiv kan det være uheldig å skape tette boområder som er ensartede med hensyn på
alder, sosial status, etnisitet etc. Det bør tilstrebes å utvikle bebyggelse med et variert boligtilbud som kan
appellere til ulike grupper. Det er viktig at det legges til rette for arenaer hvor folk kan gjøre ting i fellesskap.
Dette kan f. eks oppnås ved å skape gode uterom.

Det fremgår av planbeskrivelsen at det skal etableres 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. Ulike typer boliger for alle livsfaser bidrar til et variert bomiljø, noe som
anses å være viktig for etablering av gode, stabile bomiljøer. Stabile bomiljøer anses som sentralt for
trygghet og tilhørighet. Vi vil likevel bemerke at det bør legges til rette for flere frittstående eneboliger, da
dette er i tråd med området og etterspørsel etter sentrumsnære eneboliger. Det bygges i stor grad mange
relativt små leiligheter på Råholt lite egnet for barnefamilier. Bekkedal fremstår som et område godt egnet
for barnefamilier. Særlig anses østre del av planområdet å være egnet for frittstående eneboliger eller
tomannsboliger som en god overgang til yndet friluftsområde.

Det fremgår av planbeskrivelse og illustrasjon at boligenes beliggenhet vil danne større tun der de sentrale
bilfrie arealene disponeres til lek og uteopphold. En slik beliggenhet vil kunne bidra til innsyn og lite
mulighet for privat skjerming på eget uteområde. Dette er ikke å anbefale. Muligheten for privatliv vil
begrenses og vil ha negativ betydning for bokvalitet. Bokvalitet, der mennesker lever sine liv har stor
helsefremmende betydning. Erfaringsmessig vil det ved de ulike boligene beplantes eller på annen måte
settes opp skjerming som vil bidra til å redusere det estetiske ved boligområdet.

Trafikk og trafikksikkerhet

Interne veger i området er lite egnet for økt trafikk. Det er godt og vel 2 km gangavstand til Eidsvoll Verk
stasjon. Med estimerte 130 flere boliger vil det eksisterende interne vegnettet være lite egnet for den økte
trafikken. Med unntak av Gustav Granhaugs veg er vegnettet smalt og slitt. Det antas at interne «tverrveger»
vil bli brukt også av det nye planfeltet. Utkjøringen til Tærudvegen vil med dagens utforming fort kunne bli
en ikke ønsket flaskehals, spesielt vinterstid. Tærudvegen er mye brukt av gående og sykelister noe som
bidrar til et behov for økt fokus på trafikksikkerhet ved planlegging av nye boligområder.

Radon

Det forutsettes at byggene blir oppført i henhold til krav i teknisk forskrift (TEK17) og sikres i forhold til
radon. Generelt bør alle bygninger ha så lave radonverdier som mulig og alltid innenfor anbefalte
grenseverdier. Det må gjøres forebyggende tiltak i alle nybygg. Selv om det er registrert moderat til lav
aktsomhetsgrad, kan det fortsatt være forhøyede verdier i enkelthus. Det er lite målinger av radon i området
slik at kjennskapen til forekomsten av radon er usikker. Dette setter krav til særlig aktsomhet ved bygging.



Annet

Det bemerkes at det ikke er avsatt plassering av energianlegg/trafo på plankartet. Det frarådes at slike
anlegg legges på eller i nærhet til lekeplasser og friområder.

For Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike

Bjørn Hagen
seniorrådgiver
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NOTAT UTEN OPPFØLGING 

Kommentar fra kommunalteknikk 

 
 
 
Kommunalteknikk står ved tidligere uttalelse om saken der vi anbefaler å planlegge en 
alternativ veg inn til utbygningsfeltene B3 og B8 for å kunne ivareta fremtidig 
trafikkbelastning.   
 
Ved vurdering av alternativet om fullførelse av ringvegen vil det bedre trafikksituasjonen 
utbyggelse av B3 feltet frembringer. I dette tilfellet ønsker kommunalteknikk at hele vegen 
fra kryss mot Tærudvegen frem til utbygningsfeltet, B3 opprettes med gang-/sykkelveg i 
henhold til kommunens vegnorm. Krysset til Tærudvegen bør i samme omgang utbedres i 
tråd med vegnormen og fremtidig belastning.  
Kommunalteknikk anbefaler at det i sammenheng med dette alternativet vurderes hvilken 
innvirkning fremtidig utbygging av B8 feltet vil påvirke belastningen på Tærudvegen og 
Gustav Granhaugsveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jostein Ertsås 
avdelings ingeniør 
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Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal. Merknad til planforslaget. 

Merknaden sendes av Plan1 AS på vegne av i-Bolig AS og Mathiesen Eidsvold Værk ANS.  

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 23.06.20 å legge «Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal» (Plan ID 
303531800) ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er satt til 14.09.20. 

i-Bolig AS og Mathiesen Eidsvold Værk ANS har over mange år jobbet med å fremme «Detaljregulering for Tyskerud», som 
boligområde iht. gjeldende kommuneplan, men fikk først 09.05.19 oppstartsmøtet med kommunen.  

Prosess for å få varslet oppstart av planarbeid ble utsatt pga. kommunens nye tilbakemeldinger etter oppstartsmøtet. Et av 
hovedpunktene som kommunen påpekte i etterkant, var adkomstløsning for både «Detaljregulering for Tyskerud» og 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal» (hhv. B8 og B3 i gjeldende kommuneplan). Dette var også bakgrunnen for at det 
ble avholdt et eget møte med kommunen den 31.01.20, hvor representanter for Bekkedal og Tyskerud ble invitert. Møtet 
omhandlet i hovedsak dagens vegsituasjon i området og adkomstløsninger for de to aktuelle planområdene. På bakgrunn av 
trafikktellinger og dagens vegstandard, konkluderte kommunen med at Tærudvegen må oppgraderes fra krysset med Gustav 
Granhaugs veg til Grinda. Kommunen nevnte også at det burde sees på alternative adkomstløsninger for B3 og B8, som også 
ville komme Råholtområdet til gode. De mente at en ny avkjørsel fra E6 sør for B8 og B3 og mot Råholt sentrum ville være en 
god løsning. 

Parallelt med arbeidet for å få varslet oppstart av detaljreguleringen for Tyskerud pågikk arbeid med revidert kommuneplan i 
kommunen. Formannskapet vedtok den 28.01.20 å legge ny kommuneplan 2020-2031 ut til offentlig ettersyn. I 
kommuneplanforslaget var del av B8 Tyskerud tatt av kommuneplanen som byggeområde, og foreslått med LNF-formål. 

Med bakgrunn i dette ble det derfor sendt inn et innspill til kommuneplanforslaget hvor det ble anmodet om at Del av 
Tyskerud, som nå var foreslått endret til LNT-formål, skulle endres tilbake til boligformål. Som en del av innspillet til 
kommuneplanen ble det skrevet følgende ift. vegløsning til Tyskerud: 

Tærudvegen 
Vegmyndigheten i Eidsvoll kommune opplyste bl.a. på oppstartsmøtet og på møtet den 31.01.20 at deler av 
Tærudvegen ikke har tilstrekkelig kapasitet for den planlagte utbyggingen. Tærudvegen fra krysset Gustav Granhaugs 
veg til Sundbyvegen skal ha en standard som tilfredsstiller kravet i kommunalteknisk norm også etter økt ÅDT ved 
utbygging av B8. Fra krysset med Gustav Granhaugs veg til krysset med Grinda er derimot vegen ikke opparbeidet 
med tilstrekkelig standard, verken ut fra dagens ÅDT, og da heller ikke etter utvikling av B8 og B3. Vi har imidlertid 
sett at det i gjeldende reguleringsplaner for Grinda Sagmoen øst i all hovedsak er regulert tilstrekkelig bredde på 
trafikkarealet iht. vegnormen på denne strekningen. Strekningen mellom krysset med Gustav Granhaugs veg og 
Grinda har samme regulerte bredde som videre forbi Råholt ungdomsskole og ut mot Trondheimsvegen, men mellom 
Gustav Granhaugs veg og Grinda er Tærudvegen ikke opparbeidet iht. reguleringsplanen. Tiltakshaverne for B8 er 
villige til å innta som krav i rekkefølgebestemmelser at Tærudvegen skal opparbeides til kommunal standard i forhold 
til ÅDT, under forutsetning av at også gnr. 129 bnr. 1 kan utvikles til boligformål. Det anses da som rimelig at andre 
tiltakshaver i området også bør være med i «spleiselaget». 

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll  
e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no 
 

  Saksbehandler: 
Ragnhild Storstein  

  Telefon: 
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  E-post: 
rag@p1.no 

  Dato: 
28.08.2020 



 

002 

K:\3101-3200\3164 Tyskerud - Bekkedal\02 KORRESPONDANSE\01 Brev\20200828_Merknad til Detaljregulering for Bekkedal.docx 

Som innspill til varsels om oppstart av planarbeid for Tærudvegen 67 m.fl. har vi uttrykt at det er 
naturlig at utbyggere av dette feltet må være med i «spleiselaget» for utbedring av del av 
Tærudvegen som beskrevet ovenfor. 

På samme måte bør rekkefølgekravet legges til grunn for «Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal» 
slik at dette utbyggingsområdet også kommer med i «spleiselaget». 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

  
 
Ragnhild Storstein 
Arealplanlegger 

Vedlegg:  [Vedlegg]   
 
Kopi:  i-Bolig AS  
               Mathiesen Eidsvold Værk ANS 
Kopi P1:   
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Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
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Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

993132829
Forening/organisasjon

Granhaugåsen grendelag

Adresse

Postboks 225
Postnr.

2071
Poststed

Råholt
E-postadresse

post@granhaugasen.no
Telefonnr.

47277591
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Bjørn Harald
Etternavn

Kristiansen

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Trafikksituasjon
Granhaugåsen Grendelag, heretter kalt GG, har ansvarsområde gjeldende fra Gustav Granhaugs veg 13 og til Gustav
Granhaugs veg 52, med tilhørende avstikkere, Granhauglia og Granhaugkroken, med totalt 93 medlemmer.

Styret i GG er bekymret for trafikksituasjonen ved Gustav Granhaugs veg, og søkte Eidsvoll kommune om
fartsreduserende tiltak allerede i 2009 og har nesten årlig klaget på trafikksituasjonen ved denne vegen, da bilene har
en for høy fart og veien har stedvis uoversiktlige kryss hvor barn ofte krysser uten å være bevisst på trafikk.
Granhaugåsen er et barnerikt område og mange leker utenfor sine eiendommer. Det er boliger på begge sider av
Gustav Granhaugs veg, med fortau i retning Bekkedal. Barn som bor på motsatt side av gangfelt, er avhengig av å
krysse veien for å ferdes på gangfelt. Gustav Granhaugs veg var tidligere en blindvei, men ble åpnet opp for videre
utbygging mot Bekkedal, i dag Granhaugsvingen.

Styret fikk tidligere redusert hastigheten fra 40km/t til 30km/t, men anser ikke dette som et godt nok
trafikksikkerhetstiltak da hastigheten på bilene til tider anslås å være nær det dobbelt av det lovlige. Styret ber om at
det anlegges fartsdumper og elektronisk skilt som måler fart og lyser rødt ved over 30km/t. Dette som et
sikkerhetstiltak ved en eventuell anleggsvei og som fremtidig inn- og utfartsåre for totalt 280 boenheter. Styret bistår
gjerne med forslag om hvor fartsdumper bør anlegges, i henhold til tidligere søknader om fartsreduserende tiltak på
Gustav Granhaugs veg.

Styret anser det som svært urovekkende at Gustav Granhaugs veg foreslås som anleggsvei, og det anses som lite

Side 1 av 4702516, Sem & Stenersen Prokom AS



trolig at anleggsperioden kun vil være hverdager 9-14. Det foreligger en stor bekymring for helgearbeid og arbeider
utover angitt tidsperiode. Styret er svært bekymret for at nysgjerrige barn vil oppsøke anleggsvegen og komme i
trafikkfarlige situasjoner.

Granhaugåsen har de 3 siste årene blitt betydelig utbygget i Granhauglia og Granhaugkroken. Dette har medført en
del støy, slitasje på veg og gangfelt, samt støv. Mye tungtransport, og tidvis langtransport, som har måtte lirke seg
frem på en trang vei. Dette tærer på både infrastruktur og innbyggere av Eidsvoll kommune.

Granhaugåsen består av mange barnefamilier og Gustav Granhaugs veg antas i dag brukt av 150 boenheter, som gir
en ÅDT på 900. Dette er en betydelig trafikk på en kort veistrekning som strekker seg over store deler av normal
arbeidstid; 07:00 – 17:00. Verken Tærudvegen eller Gustav Granhaugs veg er bygd for å møte store kjøretøy, og
dette kan skape en del trafikkfarlige situasjoner. Styret ber derfor om at all anleggstrafikk legges på alternativ vei
etter avtaler med grunneiere.

Hvis Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggsvei, ber vi om at eksisterende boliger kompenseres for økte støy-
og støvplager som medfører redusert livskvalitet i anleggsperioden og forringelse/kortere levetid på filter og
sirkulasjonspumper, samt økt behov for renhold.

Utbygging, vei og trafikkavvikling
Hvis styret i GG har forstått planene korrekt, legges det opp til en bebyggelse på 53 dekar, noe som skal tilsvare 130
nye boenheter, slik tegningene foreligger i dag. Styret mener at prosjektet i sin helhet skal leveres med saltak for å
matche eksisterende bebyggelse og få en helhet i boligfeltet. Styret synes i tillegg at prosjektet mangler luft mellom
boenhetene/rekkehusene og oppleves som trangt.

Parkeringsnorm legges opp til 1,25 per boenhet, noe som ikke samsvarer med uttalelser fra Fylkesmannen eller
Ruter, da området anses som bilbasert på grunn av avstander til offentlig kommunikasjon, skoler, barnehager og
andre servicetjenester, i tillegg til en høydemeterforskjell på 40m fra Bekkedal til Trondheimsvegen. De fleste
boliger vil trolig bestå av 2 biler, og det bør derfor legges opp til parkering på minst 1,5 per boenhet, i tillegg til
gjesteparkering.
En utvidelse av området med 130 boenheter vil gi en antatt total ÅDT på 1680, men styret er bekymret for at dette
tallet er altfor lavt. Med 280 boliger og et snitt på 1,75 bil per bolig, gir det 490 kjøretøy. Styret er derfor overbevist
om at ÅDT passerer 2000.

Styret er bekymret for trafikksikkerheten ved en slik økning og ved de planforslagene som er foreslått for
trafikkavvikling. Verken Gustav Granhaugs veg eller Tærudvegen er bygd bra nok for møtende trafikk. Veiene
oppleves smale, spesielt Tærudvegen på vinterstid. Det er vanskelig å møte buss/større kjøretøy på deler av
strekningen og dette øker risikoen for trafikkfarlige situasjoner med økt trafikk.

Gustav Granhaugs veg er heller ikke bygd for å håndtere tungtrafikk og kantstein blir fort ødelagt når tyngre
kjøretøy må opp på gangfelt ved møtende trafikk. Hvis det legges opp til at Gustav Granhaugs veg skal benyttes
som anleggsvei, og veialternativ 1 eller 3 blir en realitet, ber styret om at all kantstein byttes ut med granitt og
gangfelt heves noe høyere enn dagens høyde fra vei.

Ved utvidelse av eksisterende vei, ser styret svært mange problemstillinger som vil berøre flere av grendelagets
medlemmers eiendommer. Styret ber om at hver enkeltsak i så fall gjennomgås med GG og grunneier for å komme
frem til en alminnelig god løsning, og at det må påberegnes bruk av mur enkelte steder som må bekostes av
utbygger.
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Styret mener at det bør legges opp til videreføring av Gustav Granhaugs veg med utløp til Tærudvegen nærmere
Gladbakk, og ikke i ring fra vest til øst for eksisterende inn/utkjøring. Alternativt bør det legges opp til at Gustav
Granhaugs veg blir enveiskjørt med fartsdumper, hvis veialternativ 2 skal gjennomføres. Men styret i GG anser
ingen av de alternative planene for trafikkavvikling som gode nok, og ber om at det ses på en helhetlig veiplan for
fremtidig utbygging i området Tærud/Bekkedal/Ladderud, slik at trafikkavviklingen i Granhaugåsen kan
gjennomføres på en god og sikker måte.

Det vises til uttalelser fra Ruter som viser til den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 hvor avstander
opp til 1 km ble utført hovedsakelig til fots eller på sykkel, mens avstander over 1 km hovedsakelig ble utført med
bil. Med nevnte høydemeterforskjell og avstand til tjenester, så vil det uten tvil være bil som hovedreisevane.
Området ligger også utenfor prioritert vekstområde Eidsvoll Verk/Råholt, og kan svekke den planlagte fortettingen
av Eidsvoll Verk som sentrumsområde.

Området for øvrig ligger innenfor gul støysone for flystøy og vil merke flytrafikk og støy betydelig da innflygning
skjer i lav høyde vest for planområdet. Ved en eventuell utbygging av 3. rullebane øst for dagens rullebaner, vil
Råholt, og trolig dette planområdet, oppleve betydelig økning av støyplager.

Det vises også til utbygging av myrområder, og styret er kjent med at det foreligger problemer for eksisterende
bebyggelse i nærhet til planlagt f_Lek3. Styret er derfor bekymret for om nye boligeiere vil få tilsvarende problemer
som enkelte huseiere i Granhaugsvingen har opplevd, og fraråder på det sterkeste at myr nedbygges, noe som også
kan være direkte klimaskadelig hvis eksisterende myr innehar store mengder CO2. Nedbygging vil også bidra til
svekkelse av naturens evne til karbondbinding i fremtiden, noe som også er imot Eidsvoll kommunes egen Klima-
og Energiplan. Styret ber om at et slikt inngrep og boligbebyggelse konsekvensutredes.

Folkehelse
Råholts og Eidsvoll Verks innbyggere har i dag nærhet til naturen med flotte turterreng og stier. Styret påpeker
viktigheten av at dette ivaretas i utbygging av Bekkedal og områder rundt, da dette er et helsefremmende tiltak som
bedrer livskvaliteten og folkehelsen for Eidsvolls innbyggere. Spesielt kan nevnes Skaubanen som gir familietid og
relasjonsbygging, og Tærudrunden m.fl. som gir turglede for mange av Eidsvolls innbyggere.

Vanntrykk
Styret i GG har de siste årene mottatt flere klager på vanntrykk i området Granhaugåsen. Dette har blitt merkbart
dårligere etter hvert som utbygging og innflytting har skjedd. Styret er derfor svært bekymret for vanntrykket ved
påkobling av 130 nye boenheter og ber Eidsvoll kommune utføre sjekk og kontroll av trykk til sine abonnementer i
Granhaugåsen.

Styret i Granhaugåsen Grendelag stiller seg sterkt kritiske til det planforslaget som foreligger, og de ulempene dette
medfører for eksisterende beboere. Trafikksikkerhet, støy, forringelse av livskvalitet og fjerning av
rekreasjonsområder, vil på sikt redusere livskvaliteten og gjøre det mindre attraktivt å bli boende og bosette seg i
området.

Med vennlig hilsen
for Granhaugåsen Grendelag
Bjørn Harald Kristiansen
styreleder

Dokumentasjon
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Eidsvoll Kommune 

Kommunal forvaltning 
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B3 – Bekkedal 96/22 – PlanID 023731800 

Trafikksituasjon 
Granhaugåsen Grendelag, heretter kalt GG, har ansvarsområde gjeldende fra Gustav Granhaugs veg 

13 og til Gustav Granhaugs veg 52, med tilhørende avstikkere, Granhauglia og Granhaugkroken, med 

totalt 93 medlemmer. 

Styret i GG er bekymret for trafikksituasjonen ved Gustav Granhaugs veg, og søkte Eidsvoll kommune 

om fartsreduserende tiltak allerede i 2009 og har nesten årlig klaget på trafikksituasjonen ved denne 

vegen, da bilene har en for høy fart og veien har stedvis uoversiktlige kryss hvor barn ofte krysser uten 

å være bevisst på trafikk. Granhaugåsen er et barnerikt område og mange leker utenfor sine 

eiendommer. Det er boliger på begge sider av Gustav Granhaugs veg, med fortau i retning Bekkedal. 

Barn som bor på motsatt side av gangfelt, er avhengig av å krysse veien for å ferdes på gangfelt. 

Gustav Granhaugs veg var tidligere en blindvei, men ble åpnet opp for videre utbygging mot Bekkedal, 

i dag Granhaugsvingen.  

Styret fikk tidligere redusert hastigheten fra 40km/t til 30km/t, men anser ikke dette som et godt nok 

trafikksikkerhetstiltak da hastigheten på bilene til tider anslås å være nær det dobbelt av det lovlige. 

Styret ber om at det anlegges fartsdumper og elektronisk skilt som måler fart og lyser rødt ved over 

30km/t. Dette som et sikkerhetstiltak ved en eventuell anleggsvei og som fremtidig inn- og utfartsåre 

for totalt 280 boenheter. Styret bistår gjerne med forslag om hvor fartsdumper bør anlegges, i 

henhold til tidligere søknader om fartsreduserende tiltak på Gustav Granhaugs veg. 

Styret anser det som svært urovekkende at Gustav Granhaugs veg foreslås som anleggsvei, og det 

anses som lite trolig at anleggsperioden kun vil være hverdager 9-14. Det foreligger en stor bekymring 

for helgearbeid og arbeider utover angitt tidsperiode. Styret er svært bekymret for at nysgjerrige barn 

vil oppsøke anleggsvegen og komme i trafikkfarlige situasjoner. 

Granhaugåsen har de 3 siste årene blitt betydelig utbygget i Granhauglia og Granhaugkroken. Dette 

har medført en del støy, slitasje på veg og gangfelt, samt støv. Mye tungtransport, og tidvis 

langtransport, som har måtte lirke seg frem på en trang vei. Dette tærer på både infrastruktur og 

innbyggere av Eidsvoll kommune. 

Granhaugåsen består av mange barnefamilier og Gustav Granhaugs veg antas i dag brukt av 150 

boenheter, som gir en ÅDT på 900. Dette er en betydelig trafikk på en kort veistrekning som strekker 

seg over store deler av normal arbeidstid; 07:00 – 17:00. Verken Tærudvegen eller Gustav Granhaugs 
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veg er bygd for å møte store kjøretøy, og dette kan skape en del trafikkfarlige situasjoner. Styret ber 

derfor om at all anleggstrafikk legges på alternativ vei etter avtaler med grunneiere. 

Hvis Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggsvei, ber vi om at eksisterende boliger kompenseres 

for økte støy- og støvplager som medfører redusert livskvalitet i anleggsperioden og 

forringelse/kortere levetid på filter og sirkulasjonspumper, samt økt behov for renhold. 

Utbygging, vei og trafikkavvikling 
Hvis styret i GG har forstått planene korrekt, legges det opp til en bebyggelse på 53 dekar, noe som 

skal tilsvare 130 nye boenheter, slik tegningene foreligger i dag. Styret mener at prosjektet i sin helhet 

skal leveres med saltak for å matche eksisterende bebyggelse og få en helhet i boligfeltet. Styret synes 

i tillegg at prosjektet mangler luft mellom boenhetene/rekkehusene og oppleves som trangt.  

Parkeringsnorm legges opp til 1,25 per boenhet, noe som ikke samsvarer med uttalelser fra 

Fylkesmannen eller Ruter, da området anses som bilbasert på grunn av avstander til offentlig 

kommunikasjon, skoler, barnehager og andre servicetjenester, i tillegg til en høydemeterforskjell på 

40m fra Bekkedal til Trondheimsvegen. De fleste boliger vil trolig bestå av 2 biler, og det bør derfor 

legges opp til parkering på minst 1,5 per boenhet, i tillegg til gjesteparkering. 

En utvidelse av området med 130 boenheter vil gi en antatt total ÅDT på 1680, men styret er 

bekymret for at dette tallet er altfor lavt. Med 280 boliger og et snitt på 1,75 bil per bolig, gir det 490 

kjøretøy. Styret er derfor overbevist om at ÅDT passerer 2000. 

Styret er bekymret for trafikksikkerheten ved en slik økning og ved de planforslagene som er foreslått 

for trafikkavvikling. Verken Gustav Granhaugs veg eller Tærudvegen er bygd bra nok for møtende 

trafikk. Veiene oppleves smale, spesielt Tærudvegen på vinterstid. Det er vanskelig å møte buss/større 

kjøretøy på deler av strekningen og dette øker risikoen for trafikkfarlige situasjoner med økt trafikk.  

Gustav Granhaugs veg er heller ikke bygd for å håndtere tungtrafikk og kantstein blir fort ødelagt når 

tyngre kjøretøy må opp på gangfelt ved møtende trafikk. Hvis det legges opp til at Gustav Granhaugs 

veg skal benyttes som anleggsvei, og veialternativ 1 eller 3 blir en realitet, ber styret om at all 

kantstein byttes ut med granitt og gangfelt heves noe høyere enn dagens høyde fra vei.  

Ved utvidelse av eksisterende vei, ser styret svært mange problemstillinger som vil berøre flere av 

grendelagets medlemmers eiendommer. Styret ber om at hver enkeltsak i så fall gjennomgås med GG 

og grunneier for å komme frem til en alminnelig god løsning, og at det må påberegnes bruk av mur 

enkelte steder som må bekostes av utbygger. 

Styret mener at det bør legges opp til videreføring av Gustav Granhaugs veg med utløp til Tærudvegen 

nærmere Gladbakk, og ikke i ring fra vest til øst for eksisterende inn/utkjøring. Alternativt bør det 

legges opp til at Gustav Granhaugs veg blir enveiskjørt med fartsdumper, hvis veialternativ 2 skal 

gjennomføres. Men styret i GG anser ingen av de alternative planene for trafikkavvikling som gode 

nok, og ber om at det ses på en helhetlig veiplan for fremtidig utbygging i området 

Tærud/Bekkedal/Ladderud, slik at trafikkavviklingen i Granhaugåsen kan gjennomføres på en god og 

sikker måte. 

Det vises til uttalelser fra Ruter som viser til den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 

hvor avstander opp til 1 km ble utført hovedsakelig til fots eller på sykkel, mens avstander over 1 km 

hovedsakelig ble utført med bil. Med nevnte høydemeterforskjell og avstand til tjenester, så vil det 

uten tvil være bil som hovedreisevane. Området ligger også utenfor prioritert vekstområde Eidsvoll 

Verk/Råholt, og kan svekke den planlagte fortettingen av Eidsvoll Verk som sentrumsområde.  
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Området for øvrig ligger innenfor gul støysone for flystøy og vil merke flytrafikk og støy betydelig da 

innflygning skjer i lav høyde vest for planområdet. Ved en eventuell utbygging av 3. rullebane øst for 

dagens rullebaner, vil Råholt, og trolig dette planområdet, oppleve betydelig økning av støyplager. 

Det vises også til utbygging av myrområder, og styret er kjent med at det foreligger problemer for 

eksisterende bebyggelse i nærhet til planlagt f_Lek3. Styret er derfor bekymret for om nye boligeiere 

vil få tilsvarende problemer som enkelte huseiere i Granhaugsvingen har opplevd, og fraråder på det 

sterkeste at myr nedbygges, noe som også kan være direkte klimaskadelig hvis eksisterende myr 

innehar store mengder CO2. Nedbygging vil også bidra til svekkelse av naturens evne til 

karbondbinding i fremtiden, noe som også er imot Eidsvoll kommunes egen Klima- og Energiplan. 

Styret ber om at et slikt inngrep og boligbebyggelse konsekvensutredes. 

Folkehelse 
Råholts og Eidsvoll Verks innbyggere har i dag nærhet til naturen med flotte turterreng og stier. Styret 

påpeker viktigheten av at dette ivaretas i utbygging av Bekkedal og områder rundt, da dette er et 

helsefremmende tiltak som bedrer livskvaliteten og folkehelsen for Eidsvolls innbyggere. Spesielt kan 

nevnes Skaubanen som gir familietid og relasjonsbygging, og Tærudrunden m.fl. som gir turglede for 

mange av Eidsvolls innbyggere. 

Vanntrykk 
Styret i GG har de siste årene mottatt flere klager på vanntrykk i området Granhaugåsen. Dette har 

blitt merkbart dårligere etter hvert som utbygging og innflytting har skjedd. Styret er derfor svært 

bekymret for vanntrykket ved påkobling av 130 nye boenheter og ber Eidsvoll kommune utføre sjekk 

og kontroll av trykk til sine abonnementer i Granhaugåsen. 

Styret i Granhaugåsen Grendelag stiller seg sterkt kritiske til det planforslaget som foreligger, og de 

ulempene dette medfører for eksisterende beboere. Trafikksikkerhet, støy, forringelse av livskvalitet 

og fjerning av rekreasjonsområder, vil på sikt redusere livskvaliteten og gjøre det mindre attraktivt å 

bli boende og bosette seg i området. 

Med vennlig hilsen 

for Granhaugåsen Grendelag 

Bjørn Harald Kristiansen 

styreleder 
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Felles høringssvar vedrørende forslag til detaljregulering av gnr. 96 bnr. 22 
Bekkedal 

Fra: 
Sameiet Bekkedalshogda, org.nr. 925 258 296 
Eierne av gnr. 96 bnr. 609 
Eierne av gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 1 
Eierne av gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 2 

1. Innledning 

Sameiet Bekkedalshøgda samt eierne av gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 1 og 
2 stiller seg negative til forslaget om hhv. permanent vei og midlertidig anleggsvei via 
ringveiløsningen.  

Det kreves at det utarbeides revidert planutkast hvor forslaget om hhv. permanent vei og 
midlertidig anleggsvei via ringveiløsningen frafalles.  

Sameiet Bekkedalshøgda, org.nr. 925 258 296 (heretter "sameiet"), er et eierseksjonssameie i 
eiendommen gnr. 96 bnr. 615. Sameiet består av 16 eierseksjoner. Eiendommen er lokalisert 
innerst i Gustav Granhaugs veg, sammen med gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614. Sistnevnte 
eiendom består av to eierseksjoner. 

Plantegning for gnr. 96 bnr. 615 og gnr. 96 bnr. 609: 

Råholt, 6. september 2020



TG S1 N 
295,1 m2  

i  
Denne konten er 

,iellplmiert av kommunen 

TG S2 
244,9 ni' 

Plantegning for gnr. 96 bnr. 614: 

Det siste stykket av Gustav Granhaugs veg går gjennom tunet til sameiet, gnr. 96 bnr. 609 og 
gnr. 96 bnr. 614. 

Veien er nokså smal og uten fortau, og den er bare dimensjonert for trafikk til de få husene 
som er innerst i Gustav Granhaugs veg. Veien er opparbeidet i skrått terreng. Det er denne 
veien som er planlagt forlenget til ny ringvei fra krysset Gustav Granhaugs veg—Tærudåsen. 

Foreslått trase for den nye ringveien er markert med grønn strek på illustrasjonskartet i 
kommunens plandokument vedlegg 8 Illustrasjon vegløsninger. Veien gjennom tunet til 
sameiet, gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614 er markert med grå strek, og den er beskrevet 
som "Ferdig bygget": 
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Det er tolv av eierseksjonene i sameiet som grenser til den eksisterende Gustav Granhaugs 
veg, i tillegg til de to seksjonene i gnr. 96 bnr. 614. Det er altså til sammen 14 seksjoner som 
grenser til veien gjennom tunet. Husene ligger tett mot veien på små tomter. 

Forslaget om hhv. permanent vei og midlertidig anleggsvei gjennom tunet bærer preg av å 
være lite gjennomtenkt. Forslaget er så mangelfullt at det umulig kan ha vært gjort noen 
befaring før forslaget er utarbeidet. Dette vil bli utdypet nedenfor under punkt 2. 

At veien gjennom tunet er angitt som "Ferdig bygget" på kartet ovenfor er for øvrig upresist 
all den tid den bare er dimensjonert for biltrafikk til de få husene innerst i Gustav Granhaugs 
veg. I tillegg tyder den tykke grå streken på illustrasjonskartet i kommunens plandokument 
vedlegg 8 Illustrasjon vegløsninger på at veien er bredere enn den faktisk er. Veien er heller 
ikke tilknyttet Tærudåsen, slik illustrasjonskartet gir uttrykk for. Den er avsluttet ved 
fjellgrunn ved innkjørselen til gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 1 før den ville ha kommet inn på 
Tærudåsen. Se utdrag fra plantegningen for gnr. 96 bnr. 614: 
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Dette fremgår også av kart fra Norsk institutt for bioøkonomi (kilden.nibio.no): 

4 



2. Nærmere om bakgrunnen for at avsenderne av dette høringssvaret stiller seg 
negative til forslaget 

2.1 Terrenget og tomtene er uegnet for utvidelse av den eksisterende veien 

Veien gjennom tunet til sameiet, gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614 er etter det vi kan se for 
smal til at den tilfredsstiller kravene til den trafikkmengde som man har beregnet at det vil bli 
på veien. I tillegg mangler den fortau. Etter det vi kan se er planen ikke er gjennomførbar uten 
at til avstås et betydelig areal med grunn fra de tilgrensede 14 seksjonene, slik at det kan 
etableres bredere vei med fortau og dreneringsgrøft. 

Terrenget og tomtene er imidlertid uegnet for utvidelse av veien. Det vises for det første til at 
veien er plassert i et sideveis skrått terreng. Husene på oversiden av veien ligger på en høyde, 
mens husene under veien ligger lavere enn veien. Det er bratt bakke opp til 
parkeringsplasser/garasjer/carporter tilhørende de enkelte husene på oversiden av veien. 
Utvidelse av veien i overkant vil medføre at startpunktet til veien opp til de enkelte husene 
blir flyttet innover, slik at bakkene blir for bratte. 

Utvidelse av veien i underkant vil på den annen side medføre at tomtene nedenfor veien blir 
for små i forhold til utnyttelsesgraden av de allerede små tomtene. De pent opparbeidede 
hagene, som er av stor betydning for huseierne, vil bli for små. I tillegg vil avstanden fra 
boligene til veien bli for kort. 
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Det er uaktuelt å avstå grunn fra seksjonene gjennom frivillig avtale med utbygger. Eneste 
utvei for utbygger/kommunen vil være å ekspropriere grunn fra de enkelte seksjonene. Som 
nevnt er det 14 seksjoner som grenser til veien. Utbygger må forberede seg på langvarige, 
tidkrevende og kostbare prosesser ved eventuelt krav om ekspropriasjon mot de enkelte 
seksjonseierne. 

2.2 Trafikksikkerhet 

Det er mange barn i området som leker i veien, og som bruker veien til/fra skole, barnehage, 
fritidsaktiviteter mv. Det siste på grunn av snarvei (sti) fra krysset Gustav Granhaugs veg—
Tærudåsen og ned til ungdomsskolen. I tillegg er det lokalisert en lekeplass lenger inne på 
tunet i sameiet (se plantegning ovenfor under punkt 1). 

Det er bratte bakker ned fra de øverste husene. Om vinteren, som tradisjonelt er snørik i denne 
delen av landet, er det risiko for at biler sklir ned i veien. Ved økt trafikk på veien, vil risikoen 
for kollisjoner øke. 

2.3 Bomiljø 

Også med hensyn til bomiljøet vil det være svært inngripende å etablere den foreslåtte 
ringveien. Veien går gjennom et etablert boligtun hvor husene ligger tett mot veien på små 
tomter. Økt trafikk vil medføre økt støy og mer innsyn. At boligene er plassert innerst i en 
rolig vei, er også av vesenlig betydning for huseierne. Det påpekes videre at det er brukt 
mangfoldige arbeidstimer på å opparbeide pene hager som er av stor betydning for huseierne. 
I tillegg vil etablering av permanent ringvei gjennom tunet medføre vesentlig verdiforringelse 
av eiendommene. 

Det er også et nært naboforhold mellom eierne av de enkelte seksjonene i sameiet og eierne 
av gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614. Veien gjennom tunet til sameiet et naturlig sted til 
sosial kontakt i det hyggelige nabolaget — ikke bare til å slå av en prat med en nabo, men også 
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til felles arrangementer hvor vi dekker bord i veien. Som eksempel vises det til bilde fra 
tidligere arrangement for sameiet og eierne av gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614 (av hensyn 
til at dette er et offentlig dokument er ansiktene sladdet): 

Dersom trafikkmengden på veien gjennom tunet økes, vil dette være skadelig for den 
hyggelige atmosfæren i nabolaget. 

Å la anleggstrafikk for et så stort utbyggingsprosjekt gå gjennom boligtunet er både urimelig 
og unødvendig. Dette gjelder særlig i tilfeller som dette hvor det er alternative mindre 
inngripende traseer for anleggsvei, og som heller ikke er uforholdsmessig kostbare å etablere. 

Å begrense anleggstrafikk til tidsrommet mellom klokken 9 og 14 er ikke egnet til å 
kompensere for ulempene. Dette gjelder særlig ved et omfatende prosjekt som dette som vil ta 
lang tid før det blir ferdigstilt. Det er flere beboere som jobber turnus og hjemmekontor som 
anleggstrafikk mellom klokken 9 og 14 vil være forstyrrende for. Hjemmekontor vil bli brukt 
i økende grad fremover som følge av erfaringene i forbindelse med koronapandemien, også 
etter at pandemien er over. Ikke under noen omstendigheter bør anleggstrafikk gå gjennom et 
slikt boligtun. 

Begrensing av tidsrommet på dagen hvor det er tillatt å kjøre anleggstrafikk vil for øvrig 
medføre at der ikke blir mulig å levere like mye varer mv. til prosjektet pr. dag. 
Byggeprosjektets totale tidshorisont blir derfor utvidet ved slik klokkeslettbegrensing på 
anleggstrafikken. Anleggstrafikken vil derfor gå over enda lenger tidshorisont enn om 
anleggsvei blir lagt utenfor etablerte boligfelt hvor man kan kjøre anleggstrafikk gjennom 
hele dagen. Hva som går inn under "anleggstrafikk" vil også kunne bli et tolkningsspørsmål. 
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2.4 Det vil være krevende og kostbart å bygge den videre traseen for ringveien fra 
krysset Gustav Granhaugs veg—Tærudåsen og ut til starten av Gustav Granhaugs 
veg 

Terrenget hvor den nye ringveien er planlagt (grønn strek på kartet ovenfor) er meget ulendt. 
Det vil være kostbart og tidkrevende å opparbeide terrenget for veibygging. Traseen går også 
tett inn mot eksisterende bebyggelse, og det foreslåtte tiltaket er derfor inngripende. Etter det 
vi har hørt, stiller også grunneierne på denne traseen seg negative til avståelse av grunn. I 
tillegg er reguleringsplanen for området utdatert. 

2.5 Alternativ anleggsvei via østsiden av Tærudåsen (ved vanntårnet), som etter hvert 
omgjøres til permanent vei, er mer hensiktsmessig 

Ved slik veiløsning vil man i mindre grad gjøre inngrep i etablerte boligfelt, og man vil kunne 
kjøre anleggstrafikk også utover tidsrommet mellom klokken 9 til 14. Dette vil korte ned 
tidsrommet fra byggestart til ferdigstillelse av prosjektet betraktelig, noe som vil være til 
fordel for alle parter. 

Man vil videre komme inn på Tærudvegen lenger nede slik at øvre problematiske deler av 
Tærudvegen ikke belastes. 

Man vil i tillegg få to innkjørsler til boligfeltet, slik at nødetatene kommer til selv om noe 
skulle sperre innkjørsel til det nye feltet fra Gustav Granhaugs veg. Ved bygging av 130 nye 
boenheter er dette viktig. 

Velger man denne veiløsningen, vil den nye veien også kunne brukes til det neste 
byggeprosjektet som er planlagt i området (Tyskerud). Mest sannsynlig vil det uansett bli 
behov for ny vei via østsiden av Tærudåsen (ved vanntårnet) når neste byggeprosjekt 
(Tyskerud) iverksettes. Fordi slik vei uansett vil måtte etableres innen overskuelig fremtid, vil 
det være lite fremtidsrettet og dårlig planstrategi å legge ringvei gjennom det etablerte 
boligtunet til sameiet, gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614. 

2.6 Alternativet om utvidelse av den eksisterende ytre del av Gustav Granhaugs veg 
og/eller Bekkedalshøgda—Bekkedalssvingen er også mer hensiktsmessig 

Argumentet om at utvidelse av den eksisterende ytre del av Gustav Granhaugs veg og/eller 
Bekkedalshøgda—Bekkedalssvingen ikke er hensiktsmessig fordi man da må ekspropriere 
grunn fra tomtene langs veien holder ikke, ettersom man også må ekspropriere grunn fra 
etablerte og opparbeidede boligtomter om man går for ringveiløsningen. 

Som nevnt er tomtene i sameiet og gnr. 96 bnr. 614 små, og med opparbeidede hager. I tillegg 
ligger veien i skrått terreng. Disse tomtene egner seg ikke til ekspropriasjon. 

Det er allerede opparbeidet fortau på eksisterende ytre del av Gustav Granhaugs veg, slik at 
det der vil være nødvendig med mindre avståelse av areal fra den enkelte tomt, enn om man 
går for ringveiløsningen. Videre ligger ikke ytre deler av Gustav Granhaugs veg i skrått 
terreng, slik som veien gjennom tunet til sameiet, gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614. 

Det er også to veitraser som kan dele på trafikkbelastningen: Ytre del av Gustav Granhaugs 
veg og Bekkedalshøgda—Bekkedalssvingen. Man kan for eksempel la den ene halvparten av 
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925 258 296 

trafikken fra det nye byggeprosjektet gå via ytre del av Gustav Granhaugs veg og den andre 
halvparten via Bekkedalshøgda—Bekkedalssvingen. 

Utvidelse av eksisterende ytre del av Gustav Granhaugs veg og/eller Bekkedalshøgda—
Bekkedalssvingen er mindre inngripende for eksisterende boligtomer og mer hensiktsmessig 
enn etablering av ny ringvei. 

2.7 Et tredje alternativ: Annen felles vei for gnr. 96 bnr. 22 Bekkedal og neste prosjekt 
(Tyskerud) 

Som alternativ til de forslåtte traseene bør det vurderes å utarbeide en ny felles veitrase for 
både gnr. 96 bnr. 22 Bekkedal og neste planlagte prosjekt (Tyskerud). Det bør utarbeides en 
alternativ plan for slik felles veimulighet før det konkluderes med hensyn til valg av 
permanent veiløsning og midlertidig anleggsvei til gnr. 96 bnr. 22 Bekkedal. Å unnlate å 
utarbeide planforslag som inneholder felles veimulighet med det planlagte Tyskerud-
prosjektet er ikke fremtidsrettet, og det er dårlig planstrategi. 

3. Konklusjon 

Sameiet Bekkedalshøgda samt eierne av gnr. 96 bnr. 609 og gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 1 og 
2 stiller seg negative til forslaget om hhv. permanent vei og midlertidig anleggsvei via 
ringveiløsningen.  

Det kreves at det utarbeides revidert planutkast hvor forslaget om hhv. permanent vei og 
midlertidig anleggsvei via ringveiløsningen frafalles.  

Avsenderne av dette høringssvaret vil ikke fremme innvendinger mot øvrige deler av forslaget 
til detaljregulering dersom forslaget til permanent vei og midlertidig anleggsvei via 
ringveiløsningen frafalles. 

Med vennlig hilsen 

Sameiet Bekkedalshøgda, org.nr. 

11,11'1 vil 
Henrik Midtsæter 
styrets leder  

Monica Eng o i i erud r Johansen 
nestleder i emedlem 

Eierne av gnr. 96 bnr. 609 

-Ickt,m4 .10,1-1,  

 

Kai A. Karlsen Halima A. Karlsen 

9 



Eierne av gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 1 

Håkon . Solberg Kristine Rostad 

Eierne av gnr. 96 bnr. 614 seksjon nr. 2 

Tom Erik Paulsen Mute K. Flattum Weng 
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2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

roy.kvamme@orbrann.no
Mobilnr.

46199925

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Eisdvoll kommune
Kommunal forvaltning,
PB 90, 2081 Eidsvoll.
postmottak@eidsvoll.kommune.no
Råholt, 13 september 2020

Høringssvar – Offentlig ettersyn av detaljregulering for «Plan ID 303531800 – Detaljregulering for gbnr. 96/22
Bekkedal»
Vi viser til at Eidsvoll Kommune v/Silje Lillevik Eriksen den 30.6. 2020 vedrørende «Plan ID 303531800 –
Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal.» Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 23.6.2020 å legge
nevnte Plan ID ut for høring. Høringsfristen er av kommunen  satt til 14.09.2020 og er inngitt i rett tid.  Høringssvar
oversendes via epost postmottak@eidsvoll.kommune.no
Høringssvar avgitt av beboere som berøres av nærværende forslag. Beboere har bopel i hhv Lysakervegen og
Gustav Granhaugsveg og fremgår avslutningsvis.
Vi er kjent med at Granhaugåsen Grendelag v/styret har innlevert høringssvar og vi vil med dette også bekrefte at vi
er enige i grendelagets hørinssvar og støtter dette.  Vi vil ikke gjenta det som er skrevet der, men utdype punkter
som intressenten er opptatt av utover Granhaugåsen Grendelags separate besvarelse.

Hovedpunkter kan oppsummeres slik:
•Trafikksikkerhet og vegnormen. Gustav Granhaugs veg og Tærudvegens forhold til Vegnormen i Eidsvoll
kommune, vedtatt i 2019
•Vurdering av andre alternativer
•Sikkerhet for barn og unge
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•Tungtransport i anleggsperioden
•Erfaringer fra nylige byggeprosjett (Granhaugåsen v/ i-Bolig)
•Forslag fra andre utbyggere i området (Spleiselag)
•Usikkerhet rundt innhold og konsekvens av vedtak jfr. Saksprotokoll i Hovedutvalg datert 23.06.2000

Generelle kommentarer
Saksprotokoll fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.06 vedtar forslag til Detaljregulering for gbnr 96/22-
Bekkedal uten at man har besluttet alternativene ringløsning eller ny adkomstveg. Vedtaket står i sterk kontrast til
administrasjonens klare anbefaling som fremgår av Saksfremlegg med møtedatoer 02.06. og 23.06 d.å der det står
følgende:
«Det reguleres ny direkte adkomst fra Tærudvegen til planområdet, fortrinnsvis på østsiden av Tærudåsen.
Midlertidig anleggsvei må reguleres og innarbeides i planforslaget.»
Denne anbefalingen er en klar konsekvens av arbeidsgruppens grundige forarbeide og bør dessuten ses i
sammenheng med foreslått spleiselag med andre utbyggere som redegjort for nedenfor.
 Dette er elementer av vesentlig betydning, og vi har derfor valgt å utdype alterativene og konsekvensene av dem. Vi
ønsker med høringsbesvarelsen å belyse enkeltelementene i en helhetlig sammenheng som grunnlag for å vedta de
beste fremtidige løsninger.
Utvalg for næring, plan og miljø  har gjort flere gode vurderinger i sitt arbeide før det er gitt ut for offentlig ettersyn.
Innsender legger i den forbindelse særlig vekt på arbeidsgruppens ressonnement med påfølgende forslag og
konklusjoner slik de fremkommer av møtedato 24.03 ig 05.05 pkt. 2 «Vurdering», avnsittet « Trafikkforhold
/Vegkapasitet» og pkt. 4 «Konklusjon» , dog slik at veg må ferdigstilles før arbeidet påbegynnes.  Basert på
arbeidsgruppens dokumenter trekkes særlig frem følgende:
1.Adminsitrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha adkomst via Gustav Granhaugs veg.
2.
 a. Anbefaling med Tyskerud B9 om felles adkomstløsning via Tærudåsen (ved vanntårnet).
b. Som anbefalt av styret i Granhaugåsen Grendelag, sitat; «Veg med utløp til Tærudvegen     nærmere Gladbakk»
Vi tilføyer at veg ned til området rundt Amfi eller en helhetlig løsning mht videre utbygging mot Ladderudåsen
burde også vurderes.
Se også i denne sammenheng kommunens tilbud fra  øvrige utbyggeres invitasjon til «spleiselag»
Subsidiært:
3. Opparbeide «ringløsningen som et minimumskrav og uten at dette medfører en utvidelse av eksisternede Gustav
Granhaugs veg. ÅTD kan reduseres ved å styre kjøreretningen og motvirke gjennomkjøringstrafikk, ved at 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 eks. adkomst.
Vi kan ikke se at det etter administrasjonens grundige vurderinger er kommet frem nye momenter i saken som skulle
medføre at nr. 3 om ringløsning er et bedre alternativ enn ny adkomstløsning via Tærudåsen eller andre
formålstjenelige adkomstløsninger.  Dette fremstår som det klart mest fremtidsrettede alternativet, samt det eneste
reeelle alternativet som ikke medfører merbelastning på eksisterende Gustav Granhaugs veg.  Vi vil komme tilbake
til dette nedenfor.
Når det gjelder Hovedutvalgets vedtak 23. juni dette år, så synes det som om man ikke har tatt innover seg
utviklingen fremover i tid, men kun søker å være løsningsorientert for den umiddelbare utbyggingen av omsøkte felt
ved å tilrettelegge for en ny runde med mange års tungtrafikk i et allerede belastet område. Her ferdes det barn ikke
bare om morgenen og ettermiddagen, men gjennom hele arbeidsdagen.  En stor del av beboerene i området har barn
på Råholt Ungdomsskole og Bønsmoen hvor særlig sistnevnte har kortere skoledager og ferdes på vegen også i
tidsrommet kl 09.00-14.00. Vi stiller også spørsmål ved hvorledes trafikkreguleringen er tenkt håndhevet og brudd
sanksjonert.  I samtaler med kommunen har vi ikke fått noe svar på dette spm.  Dette sett opp mot erfaringen med
hvordan slikt anleggsarbeide normalt gjennomføres så vil antagelig anleggstrafikken starte kl 07.00 om morgenen –
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som normalt på enhver anleggsplass.
Endelig stiller man seg spørrende til hvorledes man stiller seg til sentrale spørsmål som Hans Petter Sveen stiller,
nemlig at detaljreguleringen bryter med regional transportplan, samt på hvorfor man i høringsdokumentene ikke har
synliggjort hvorfor man ikke vektlegger uttalelser fra Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Ruter og Avinors
skepsis til Detaljreguleringen .  Alle disse er vesentlige aktører og deres synspunkter bør vektlegges.
Vi viser også til Kommuneplanen for Eidsvoll 2013- 2024 og siterer følgende fra denne:
Trafikksikkerhet i et større perspektiv - kommuneplanen
«Mål i kommuneplanen
 Kommuneplanen for Eidsvoll 2013-2024 definerer viktige forutsetninger og mål som setter trafikksikkerhet inn i en
større sammenheng. Overordnet mål: - Eidsvoll skal være en god kommune å bo og leve i. Dette bør være et mål og
felles ansvar for innbyggerne, de frivillige sammenslutningene og kommunen. Gjennom den kommunale
virksomheten skal alle Eidsvolls innbyggere sikres best mulig velferd og en rettferdig fordeling av goder og byrder
som komm- unen kan påvirke. Kommuneplanen trekker opp viktige forutsetninger som har betydning for arbeidet
med transport- og arealplanlegging framover. Her skal nevnes:
 - Boligområder og myke trafikanter må så langt det er mulig skånes for støyende og farlig trafikk.
- Ny bosetting lokaliseres slik at vi får en best mulig utnyttelse av eksisterende barnehager, skoler, veger og
ledningsnett. Det søkes å få en balansert boligbygging med hensyn til de enkelte deler av bygda. Innenfor denne
rammen skal det fortsatt satses bevisst på utvikling av kommunens eksisteren de senterdannelser og
kollektivknutepunkter. Styrking av Eidsvoll sentrum skal være et prioritert område i perioden. -
Trafikksikkerhetsplanen er svært viktig for det arbeidet som gjøres for å bedre trafikksikkerheten. - Det skal legges
vekt på utbygging og utvikling av kommunikasjoner, inkludert trafikksikring.  Mål for ulykkesreduksjon og
måloppnåelse Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter følgende retningslinjer:
- Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer isikoen  for ulykker,
følgene av ulykker, og opplevd utrygghet i trafikken.
- Planen skal bidra til en sterkere fokusering på tra fikksikkerhet i areal- og transportplanleggingen og bidra til en
bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken.
- Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.
- Planen skal legge til rette for at flere kan gå ell er sykle trygt i stedet for å kjøre bil. Det legges særlig vekt på å
redusere andelen grunnskoleelever som kjøres til skolen, både av hensyn til barnas fysiske helse og fordi privatbiler
i skoleområdene utgjør en sikkerhetsrisiko. I planperioden fram til 2015 legges det derfor hovedvekt på
gjennomføring av fysiske tiltak i vegnettet.
- Planen skal bidra til økt fokus på drift og vedlike hold slik at gående og syklende gis et attraktivt tilbud.»
Det fremgår av saksdokumentene at en utvidelse av området med 130 boenheter vil gi en antatt total ÅDT på 1680.
Tilsammen vil området (eksklusive Lysakervegen som også har enheter som grenser til vegen) tilsammen utgjøre
280 boliger og et snitt på 1,75 bil per bolig, gir det 490 kjøretøy.  Kommunen legger til grunn at ÅTD vil utgjøre
1680.  Legger man til grunn uttalelser fra Fylkesmannen og Ruter om hvorledes trafikkavviklingen i praksis skjer,
vil tallet være over 2000 ÅTD.  Det bør også tas i betraktning at ÅTD er døgntrafikk.  Legger man til grunn 1680
ÅTD vil det utgjøre 1.1 bil i minuttet.   Dette antallet vil være betydelig høyere i rushtid om morgenen og
ettermiddagen, dvs i en periode der det store deler av året er ganske mørkt.  Dette utgjør en betydelig trafikkfare for
barn som ferdes langs vegen nettopp i denne perioden.
Innsender mener disse overordnede hensyn også må vurderes og invaretas i de langsiktige planene for området, samt
i en anleggsperiode med sterk belastning på en adkomstveg.
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/trafikksikkerhetsplan-2015-
2024.pdf
Alternativ 1 – Ny adkomstveg
Vedtaket av Hovedutvalget 23.06 dreier seg om bruk av gamle Gustav Granhaugs veg som adkomstveg.  Som nevnt
innledningsvis er dette vedtaket en del av et større perspektiv, da de langsiktige planene for området frem til 2030 er
store utbygginger.  Slikt sett blir nevnte vedtak et kortsiktig perspektiv da utbygging av ny adkomstveg vil tvinge
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seg frem på sikt.  Vi er av den oppfatning at avveingen av belastningen for eksisterende beboere og den i fremtiden
nødvendige nye adkomstveg bør håndteres nå, herunder for å unngå videreføring av den støy, plage og trafikkfare vi
allerede har vært utsatt for gjennom mange års utbygging. Dertil kommer nevnte øvrige utbyggeres forslag om
spleiselag som er en unik mulighet for kommunen å få en kostnadsfordeling og en langsiktig varig løsning.
Vi viser til de klare anbefalingene fra administrasjonen nevnt blandt annet under dette høringssvaret under
overskriften «Generelle kommentarer» der administrasjonen gir sin klare anbefaling.
Vi viser også til vår redegjørelse under «Alternativ 2 – Ringløsning, der vi peker på vegnormen og de manglende
muligheter for utbygging av Gustav Granhaugs veg uten å foreta uforholdmessige store inngrep.
Endelig peker vi på trafikksikkerheten, særlig for barn og unge og viser i den forbindelse til Granhaugåsen
Grendelags høringssvar der ulempene underbygges og begrunnes.
På denne bakgrunn mener vi at kommunen bør se det helhetlige og langsiktige perspektiv, nemlig å bygge ny
adkomstveg før arbeidet på det nye feltet starter opp.

Alternativ 2 – Ringløsning.
For ringløsning kan man i realiteten stille opp to alternativer:
•Ringløsning som nødvendiggjør utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg
•Alternativet til Arealtek (Notat 19.12.19 til Bekkedal Utvikling) som ikke nødvendiggjør utbygging av eksisterende
Gustav Granhaugs veg

Ad:a
For det tilfellet man gir tillatelse på bakgrunn av en ringløsning er det på det rene at  Gustav Granhaugs veg vil
utsettes for en vesentlig merbelastning som i realiteten bryter med vegnormen uten utvidelse.  Dette selv om
vegnormen gir rom for skjønn, idet merbelastningen vil være uforholdsmessig stor og at det er andre elementer ved
vegens beskaffenhet som direkte utkjørsler, kryss mv at vi ikke taler om mindre avvik fra vegnormen.
Bakgrunnen for denne påstanden er at aktuellt byggefelt ligger i så nær tilknytning til eksisterende Gustav
Granhaugs veg, og den korteste veien for beboerene vil være å benytte eksisterende veg, og ikke ta vegen om den
nye vegstubben på 280 meter.  Denne vil representere et lengere vegstrekk fra det nye feltet og ned til Tærudvegen
enn å velge eksisterende veg.  Allerede i dag ser vi at beboere i Granhaugsvingen foretrekker Gustav Granhaugs veg
fremfor Bekkedalssvingen pga vegforholdene. I realiteten vil følgelig ferdigstillelse av ringløsningen ikke medføre
en positiv endring mht trafikken i eksisterende Gustav Granhaugs veg. Beskrivelsen i saksframlegg med
møtedatoene 24.03 og 05.05 d.å under overskriften Trafikkforhold/vegkapasitet vil sermed fremdeles gjøre seg
gjeldende.  Dette er derfor en svært uheldig løsning.
Fra utvalgets møtedato 24.03 og 05.05. d.å:
Herifra siteres viktige vurderinger og konklusjoner fra administrasjonen som i det hele går ut på at man etter en
grundig vurdering ikke anbefaler å benytte Gustav Granhaugs veg som adkomstveg til det nye feltet, samt at det
påpekes at samlet sett vil det også påkreves utbedringer av Tærudvegen:
«Administrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha adkomst via Gustav Granhaugs veg.
Dette området er allerede ansett å ha en utfordrende trafikksituasjon, og dersom man dobler antall boenheter, vil
dette medføre en dobling av trafikkmengden ut i dette vegsystemet............. Et annet alternativ er å regulere og
opparbeide «ringløsningen» videre vest og nord i Gustav Granhaugs veg, til den møter Bekkedalshøgda. Dette anses
ikke som en god løsning, og er å betrakte som et absolutt minimumskrav for reguleringen av Bekkedal»
«En ny regulering og krav til opparbeidelse av denne strekningen bør være et absolutt minstekrav for å kunne bygge
ut planområdet for Bekkedal, selv om administrasjonen i utgangspunktet anbefaler en helt ny adkomstveg for dette
området, sett i sammenheng med Tyskerud-feltet.»
«En utbygging av Bekkedal og Tyskerud vil generere en så stor økning i trafikk på Tærudvegen, at det kan bli
nødvendig å utbedre denne. Dette er enda et argument for at disse to utbyggingsområdene må ses i sammenheng, og
samarbeide om en felles adkomstløsning, samt fordele ansvar.»
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Vi viser også til Kommunalteknikk sine vurderinger og siterer:
«Framtidig utbygging
I tillegg til område Bekkedal B3 som nå ønskes regulert, er også området Tyskerud vest for Bekkedal B3, avsatt til
boligformål i kommuneplanen. Dette området er betydelig større enn området Bekkedal B3. På bakgrunn av de
kapasitetsutfordringer som er i veisystemet i dag, mener kommunalteknikk at det derfor er viktig at man i
planprosessen ser hele utbyggingsområdet under ett, og forsøker å finne en bedre og felles adkomstløsning for de
nye områdene.»
Det er på det rene at det mest fremtidsrettede i en kommune med stor utbygging bør se helheten og ta høyde for den
utbygging som helt sikkert kommer.  Som nevnt ovenfor har andre utbyggere tilbudt et spleiselag rundt dette,
hvilket bør være et kjærkomment tilbud med god effekt.»

Videre konkluderer Kommunalteknikk:
«Konklusjon
Gustav Granhaugs veg er ikke bygd for en trafikkbelastning med ÅDT på ca. 1680, eller mer. For å opprettholde et
trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i området, vil den beste løsningen være å etablere en ny felles adkomstvei fra
Tærudvegen til de områdene som i dag er avsatt til boligformål på Bekkedalshøgda, men ennå ikke utbygd. Dersom
man ikke etablerer ny adkomst, må ringveien fullføres som skissert ovenfor, først da vil Gustav Granhaugs veg
kunne ha kapasitet til trafikkmengden for feltet B3. Som en følge av en økt trafikkbelastning på krysset Gustav
Granhaugs veg x Tærudvegen, må dette krysset utbedres/strammes opp. Tærudvegen er smal og uoversiktelig over
Tærudåsen, og en økt trafikkbelastning her vil også kunne utløse behov for en utbedring av Tærudvegen på denne
strekningen i retning Trondheimsvegen. Det bemerkes i tillegg belastningen en utbygging av B3, og andre
utbyggingsområder vil være av betydelig grad. Det bør derfor også vurderes alternativ adkomst til
utbyggingsområdene i anleggsperioden. Kommunalteknikk anbefaler derfor at ny adkomst planlegges og bygges før
utbygging av Bekkedal og Tyskerud godkjennes.»
Innsender tilføyer at en veg som skissert (via vanntårnet)  vil avlaste krysset ved Tærudvegen og store deler av
Tærudvegen der det frekventerer mange skoleelver gjennom hele arbeidsdagen, dog flest i den periode trafikken er
størst, nemlig rushtiden.

Ad.b
For alternativet utvidelse av eksisternede Gustav Granhaugsveg til adkomstgate fremstår også utbygging av
eksisterende Gustav Granhaugs veg som et dårlig alternativ. Arealtek skriver i sitt notat 19.12.19 om utbygging og
grunnerverv:
« Dette alternativet anses ikke som gjennomførbart»
Vi viser til notatet for argumentasjonen for konklusjonen.
Om ringalternativet skriver de imidlertid:
«Vi anser dette alternativet som det mest fordelaktige både i gjennomføringsfasen og som ferdig etablert for
området»
Forutsetningen for denne konklusjonen legger Arealtek til grunn at eksisterende Gustav Granhaugs veg ikke utvides
(se nærmere om dette i notatet) da de samme argumenter som ved utvidelse av eksisterende Gustav Granhaugs veg
da gjør seg gjeldende.  DVS omfattende grunnerverv fra beboere langs vegen.  Vi har oppfattet at kommunens
mening er her en annen, da det synes som om ringvegen også vil medføre en utvidelse iht. Vegnormen.
Som et subsidiært alternativ til ny adkomstveg støtter innsender Arealtek sine synspunkter, og løsning med å styre
trafikken ved bom. Alternativt slik som Styret i Gustav Granhaugs veg redegjør for i sin høringsbesvarelse, nemlig å
gjøre ringen til envegskjøring.

Merknader til til ringsløsning.
Vi har forstått det slik at kommunen regner med en utvidelse av vegen på 1 meter ved dette alternativet. Da har man
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dog ikke hensyntatt vurdering av bom eller envegskjøring og videre redegjørelse baserer seg på at utvidelse av
gamle Gustav Granhaugs veg er nødvendig for ringløsningsalternativet.  Av de opplysninger vi har fått vil det da bli
en reguleringsbredde på 12.5 meter, hvilket vi ikke helt kan lese ut av Vegnormen idet det kommer til anvendelse
ved «SG» Samlegate,  og videre fremstilling er preget av manglende eller upresise opplysninger.
•I dag anses vegen som en adkomstveg og skal da ha en vegbredde på 6 meter samt et fortau med 3 meters (2.75)
bredde.
•En utvidelse av vegen med en meter vil gi en vegbredde på 7 meter, samt 3 meters fortau og da betraktes som
Samleveg. Samleveg er imidlertid ikke en mulighet fordi en samleveg i utgangspunktet ikke skal ha direkte av og
påkjøring til eiendommer, samt en reguleringsbredde på 11 meter. Vi viser til illustrasjon på Samleveg hentet fra
vegvesen.no:

I eksisterende Gustav Granhaugs veg er det flere veier som kommer inn fra sideliggende eiendommer, samt langt de
fleste boligeiendommer går rett fra biloppstillingsplass og ut i vegen.
Man kunne se for seg at man anla en adkomstgate men det passer ikke inn i vegvesens standard som sier: «Dette er
en gate med blandet funksjon: Transport, opphold, forretninger og andre virksomheter.»
Endelig kunne man sett for seg en adkomstgate men den vil ha krav på seg som gir mindre vegbredde enn dagens
krav, den er i følge vegvesen dessuten ment for et annet formål:
«Dette er en gate med hovedsakelig adkomst- og oppholdsfunksjon. Fartsgrense 30 eller 50 km/t. Gata bør utformes
slik at fartsgrensen overholdes. Boliggater bør dimensjoneres for typekjøretøy L, evt. etter kjøremåte B. Andre
adkomstgater kan dimensjoneres for L eller ST (kjøremåte B) etter en vurdering av virksomhetene i gata.
Adkomstgater skal ikke ha uvedkommende gjennomkjøring. Mange bygater vil ha en blandet funksjon, da kan
standardklasse S3 vurderes.
For boliggater gjelder at kjøreavstand fra bilplass til mer overordnet gate ikke bør være mer enn 300 m. Parkering
kan ordnes i fellesanlegg eller på gategrunn. Parkering bør om mulig legges i boligområdets ytterområder.
Biloppstillingsplasser skal være oppmerket. Boliggata forøvrig brukes til opphold, sosial kontakt, lek. Disse delene
av gata bør være skjermet for biler, av trafikksikkerhetsgrunner og for å unngå uønsket parkering. Innkjøri ng til og
utkjøring fra boliggata bør markeres visuelt ved hjelp av geometrien, vegetasjon, bebyggelse, portaler e.l.»
Til tross for at bebyggelsen og vegen i dag ikke inviterer til utvidelse innenfor begrepene i vegnormen og vegvesens
retningslinjer vil vi I fortsettelsen  legge  til grunn at kommunen ser for seg samleveg med mindre annet er nevnt.
Foruten det overfornevnte vil det også være flere elementer som må hensyntas ved samleveg:
•Minste byggrense/byggelinjer, bebyggelse målt fra senterlinjen:  Ved en samleveg skal det være minimum 15 meter
fra senterlinjen, hvilket vil bety inngripen i foruten garasjer og boder også boenheter.
•Minste byggrense kryss: 15 meter, hviket vil måtte medføre inngripen i garasjer, boenheter, vegkryss og terrasser.
•Avstandskrav fra garasje vinkelrett: 6 meter. Det er mulig noen garasjer rammes
•Avstandskrav fra garasje parallelt: 2 meter. Vil antagelig ramme noen garasjer, også ved flytting av senterlinjer,
med risiko for at andre bygninger rammes som konsekvens av dette
•Det er flere kryss inn til Gustav Granhaugs veg som representerer en fare idet det er dårlig sikt ut i kryssene og som
også vil innebære inngrep på garasjer.
Samlet sett vil det være meget vanskelig å gjennomføre en utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg uten å
gjøre uforholdsmessige inngrep på dagens eiendommer, anlegg og bygninger, særlig sett i forhold til alternativet ny
adkomstveg som er tilbudt som et spleiselag.  Se høringsinnspill fra Plan 1 på vegne av i-Bolig og Mathiesen
Eidsvoll Verk. Innspillet refererer til dialog med kommunen vedrørende et «spleiselag» i forbindelse med
adkomstveg til kommende boligprosjekter i området.  Innsender kjenner ikke innholdet i disse diskusjonene, men vi
mener dette er en mulighet ifm en langsiktig og helhetlig plan for området som må være formålstjenelig å se på i
forbindelse med utbyggingen av nærværende område.
Dagens veg og bebyggelse umuliggjør å oppfylle kravene til kommunens vegnorm av 2019 uten vesentlige og
uforholdmessige store inngrep overfor beboere langs vegen. I den forbindelse viser vi til forvaltningens plikt til
proposjonalitet og forholdsmessighet, også sett i relasjon til andre alternativet.
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Vi viser i den forbindelse til forvaltningens ulovfestede prinsipper, og ber kommunen ta dette i betraktning sett opp
mot alternativ vegløsning og da særlig en fremtidsrettet separat adkomstveg, samt anleggsveg:
•En forholdsmessig vurdering i forvaltningen dreier seg om ekstra tyngende eller inngripende tiltak kan være
uforholdsmessige.
•En annen forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen knytter seg til om vilkårene som knytter seg til et
begunstigende forvaltningsvedtak er forholdsmessige
•En tredje forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen gjelder avveiningene som er gjort under forvaltningens
skjønnsutøvelse. Hvis forvaltningen overser eller ignorerer et relevant hensyn, eller legger overdreven vekt på et
perifert hensyn, kan avgjørelsen bli uforholdsmessig.
• En fjerde forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen angår resultatet av forvaltningsvedtaket og vedtakets
konsekvenser. Forvaltningsvedtak kan bli uforholdsmessig inngripende dersom forvaltningen griper til hardere lut
enn nødvendig slik at det ikke blir samsvar mellom mål og midler.

I nærværende tilfelle er det særlig pkt 4 det pekes på mht om et vedtak om utvidelse av Gustav Granhaugs veg  vil
bli uforholdsmessig inngripende dersom kommunen tillater eller endog eksproprierer uten å ha vurdert inngrepet for
overfor grunneiere, trafikanter, barn og unge på skoleveien i forhold til andre alternativer.  Når det gjelder
saksprotokoll fra Hovedutvalget 26.06.2020 kan vi ikke se at dette er hensyntatt allerede når det gjelder
anleggstrafikk, samt det helhetlige fremdidige bildet.  Vi vil imidlertid presisere at administrasjonen synes å ha tatt
slike hensyn når de fraråder utbygging av Gustav Granhaugs veg og anbefaler ny adkomstveg.  Slik vi ser det vil et
senere vedtak i strid med administrasjonens anbefaliger om tillatelse til utbyggingen av veien å være tilfeldig og
dermed ulovlig.

Nærmere om Saksprotokoll i Hovedutvalg datert 23.06.2000
Under overskriften «Anleggsveg og adkomstveg» står det følgende:

«Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av Gustav Granhaugs veg
benyttes som anleggs- og adkomstveg.
Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til Tærudveien,
være sikret. Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav
Granhaugsvei - Tærudveien være sikret. Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst
og vegløsning være opparbeidet.»

Vi forstår vedtaket på følgende måte:
•Eksisterende Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggsveg frem til de første 55 boliger tas i bruk, da skal også;
•ny ringvegløsning eller ny direkte adkomstveg til Tærudvegen være sikret og;
•samtidig med at før første bolig tas i bruk så skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav Granhaugs
veg – Tærudvegen være sikret.
•Til slutt, før bolig 56 tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være opparbeidet.

Vedtaket kan være vanskelig å forstå, setter begrensninger på krav kommunen kan rette til utbygger, og kan tolkes
på flere måter eller er mangelfullt.
Ad. 4. Skal dette bety at enten ringvegen eller ny adkomstveg skal være opparbeidet.  I og med at man ikke benytter
ordet «direkte» som man ellers har gjort, synes det at det også kan være ringløsningen som er «ny og permanent»
Ad.3.  Her står det at man før man tar første bolig i bruk, skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav
Granhaugs Veg – Tærudvegen være sikret.  Det synes som om man her legger til grunn at aktuelle adkomstveger når
første bolig tas i bruk er enten eksisterende Gustav Granhaugs veg eller en ringløsning som ender opp i nærheten av
krysset Gustav Granhaugs veg  - Tærudvegen.  Av dette synes det ikke som om en helt ny adkomstveg som kan
ende opp et annet sted på Tærudvegen eller andre steder legges til grunn som et alternativ for fremtiden.  Vedtaket
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vil dermed i realiteten sette begrensninger på krav man stiller til utbygger med hensyn til vegalternativer, da plikten
i alle tilfeller knytter seg til vegløsninger som ender opp i krysset Gustav Granhaugs veg - Tærudvegen.
Innsender er av den klare oppfatning at ny adkomstveg må være klar før enhver utbygging, men her legges det opp
til eller skaper betydelig usikkerhet ved fremtidige vedtak om ny adkomstveg ved at man tillater bruk av Gustav
Granhaugs veg og/eller en ringløsning også når boligene tas i bruk.  Vi finner vedtaket foruroligene og vil utsette
nødvendig utbygging av ny adkomstveg på ubestemt tid.
Den usikkerhet som skapes ved dette vedtaket tydeliggjør behovet for en oppklaring om fremdig vegutbygging i
området før man tillater oppstart på planområdet.
Merknader til vedtaket vedrørende anleggsveg
Innsender har i dette høringssvaret vært inne på flere ulemper ved bruk av eksisterende Gustav Granhaugs veg i
fremiden.  Det burde være klart at vegen allerede er tungt belastet med vanlig personbiltrafikk, samt at det i flere år
allerede har vært benyttet som anleggsveg for utbygging, og ser med bekymring for at man ved vedtaket åpner for
ytterligere anleggstrafikk i mange år. I den forbindelse peker innsender på at i-Boligs prosjekt var på 55 boenheter,
og nærværende prosjekt er på 150 boliger. Vi snakker her om et vesentlig større prosjekt med vesentlig mer
anleggstrafikk. Vi nevner her også at vi ser med bekymring på at det også er planer for flere større prosjekter i
området, og at det derfor må lages en varig og bærekrafting  løsning allerede nå. Uten en slik god fremdidig løsning
vil vedtatte anleggsvegløsning sammen med senere byggplaner utgjøre en vesentlig trafikkrisiko og vi viser i den
forbindelse til den ovenfor refererte kommuneplanen vedrørende trafikksikkerhet.
Vi ønsker også å peke på at den anleggstrafikk som har pågått de senere år viser at vegfundamentet ikke er godt nok
for denne type belastning. Kommunen har ved inspeksjon selv sett at vegskulderen «utvides» samt at kantstein til
fortau har gått i stykker, uten at utbedringer har funnet sted lang tid etter skader har inntrådt.  Vi stiller derfor
spørsmål ved hvorledes kommunen tenker å sørge for at vedtakets plikter pålagt utbygger er tenkt sanksjonert for
det tilfelle de ikke overholdes.
Konklusjoner:
Innsender stiller seg kritisk til vedtaket av Hovedutvalget 23.06.2020 da det skaper uklarheter om fremtidig
utbygging og begrensninger til krav man kan stille til utbygger av området.
Vi stiller oss ikke nødvendigvis kritiske til planforslagets klare råd og  anbefaleinger om at det anlegges en ny
direkte adkomstveg, men understreker at den av hensyn som redegjort for, herunder langsiktige utbyggingsplaner
foretas før enhver utbygging påbegynner.  Vi stiller oss imidlertid meget kritisk til ringvegløsning som et subsidiært
alternativ, med mindre man innfører envegskjøring som eller bom slik Arealtek foreslår.
En løsning som vil innebære en merbelastning og krav til utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg vil
medføre urimelige og vesentlig ulemper for både eksisterende og nye beboere. Trafikksikkerhet, støy, forringelse av
livskvalitet og fjerning av rekreasjonsområder, vil på sikt redusere livskvaliteten til beboere i området.  En ny
direkte adkomstveg vil klart løse disse utfordringene, og det anbefales å se nærmere på dette i samarbeid med andre
utbyggere.

Med Vennlig hilsen

Peter og Siri Engelschiøn
Lysakervegen 21
2070 Råholt
Pbernh-e@online.no

Roy Kvamme og Birgitte Aamot Storbakken
Gustav Granhaugs veg 20
2070 Råholt
Roy.kvamme@orbrann.no
Birgitte_aa@hotmail.com
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Gøran Øierås og Dorte Lykkegaard Øierås
Gustav Granhaugs veg 18
2070 RåholtGoranoieras@gmail.comDortelykkegaard@hotmail.com

Janne E.Gundersen og Tom GundersenGustav Granhaugs veg 30b
gunders75@gmail.com

Eva Helene HasleGustav Granhaugs veg 30a
2070 Råholtevahelene.hasle@gmail.com

Turkan Celik og Necmettin Celik
Gustav Granhaugs veg 14
Celik.necmettin@gk.no

Asbørn Kårstein og Kristine Storsve
Lysakervegen 4
2070 Råholt
Asbjornkaarstein@gmail.com
Kstorsve@gmail.com

Ulla Lønberg og Bjørn Helge Berglund
Lysakervegen 7
2070 Råholt
bbergl@online.no

Ola Østby
Lysakervegen 17
2070
ola@traktorbransjen.no
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Eisdvoll kommune 

Kommunal forvaltning,  

PB 90, 2081 Eidsvoll. 

postmottak@eidsvoll.kommune.no  

Råholt, 13 september 2020 

 

 

Høringssvar – Offentlig ettersyn av detaljregulering for «Plan ID 303531800 – 
Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal» 

Vi viser til at Eidsvoll Kommune v/Silje Lillevik Eriksen den 30.6. 2020 vedrørende «Plan ID 
303531800 – Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal.» Utvalg for næring, plan og miljø 
vedtok i møte den 23.6.2020 å legge nevnte Plan ID ut for høring. Høringsfristen er av 
kommunen  satt til 14.09.2020 og er inngitt i rett tid.  Høringssvar oversendes via epost 
postmottak@eidsvoll.kommune.no  

Høringssvar avgitt av beboere som berøres av nærværende forslag. Beboere har bopel i hhv 
Lysakervegen og Gustav Granhaugsveg og fremgår avslutningsvis. 

Vi er kjent med at Granhaugåsen Grendelag v/styret har innlevert høringssvar og vi vil med 
dette også bekrefte at vi er enige i grendelagets hørinssvar og støtter dette.  Vi vil ikke gjenta 
det som er skrevet der, men utdype punkter som intressenten er opptatt av utover 
Granhaugåsen Grendelags separate besvarelse.   

 

Hovedpunkter kan oppsummeres slik:  

 • Trafikksikkerhet og vegnormen. Gustav Granhaugs veg og Tærudvegens 
forhold til Vegnormen i Eidsvoll kommune, vedtatt i 2019 

 • Vurdering av andre alternativer 

 • Sikkerhet for barn og unge 

 • Tungtransport i anleggsperioden 

 • Erfaringer fra nylige byggeprosjett (Granhaugåsen v/ i-Bolig) 

 • Forslag fra andre utbyggere i området (Spleiselag) 

 • Usikkerhet rundt innhold og konsekvens av vedtak jfr. Saksprotokoll i 
Hovedutvalg datert 23.06.2000 



 

Generelle kommentarer 

Saksprotokoll fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.06 vedtar forslag til 
Detaljregulering for gbnr 96/22-Bekkedal uten at man har besluttet alternativene ringløsning 
eller ny adkomstveg. Vedtaket står i sterk kontrast til administrasjonens klare anbefaling som 
fremgår av Saksfremlegg med møtedatoer 02.06. og 23.06 d.å der det står følgende:  

«Det reguleres ny direkte adkomst fra Tærudvegen til planområdet, fortrinnsvis på 
østsiden av Tærudåsen. Midlertidig anleggsvei må reguleres og innarbeides i 
planforslaget.» 

Denne anbefalingen er en klar konsekvens av arbeidsgruppens grundige forarbeide og bør 
dessuten ses i sammenheng med foreslått spleiselag med andre utbyggere som redegjort for 
nedenfor.   

 Dette er elementer av vesentlig betydning, og vi har derfor valgt å utdype alterativene og 
konsekvensene av dem. Vi ønsker med høringsbesvarelsen å belyse enkeltelementene i en 
helhetlig sammenheng som grunnlag for å vedta de beste fremtidige løsninger.  

Utvalg for næring, plan og miljø  har gjort flere gode vurderinger i sitt arbeide før det er gitt 
ut for offentlig ettersyn.  Innsender legger i den forbindelse særlig vekt på arbeidsgruppens 
ressonnement med påfølgende forslag og konklusjoner slik de fremkommer av møtedato 
24.03 ig 05.05 pkt. 2 «Vurdering», avnsittet « Trafikkforhold /Vegkapasitet» og pkt. 4 
«Konklusjon» , dog slik at veg må ferdigstilles før arbeidet påbegynnes.  Basert på 
arbeidsgruppens dokumenter trekkes særlig frem følgende:  

1.Adminsitrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha 
adkomst via Gustav Granhaugs veg.  

2. 

 a. Anbefaling med Tyskerud B9 om felles adkomstløsning via Tærudåsen (ved 
vanntårnet).   

b. Som anbefalt av styret i Granhaugåsen Grendelag, sitat; «Veg med utløp til 
Tærudvegen     nærmere Gladbakk»  Vi tilføyer at veg ned til området rundt Amfi 
eller en helhetlig løsning mht videre utbygging mot Ladderudåsen burde også 
vurderes.  

Se også i denne sammenheng kommunens tilbud fra  øvrige utbyggeres invitasjon til 
«spleiselag» 

Subsidiært: 

3. Opparbeide «ringløsningen som et minimumskrav og uten at dette medfører en 
utvidelse av eksisternede Gustav Granhaugs veg. ÅTD kan reduseres ved å styre 
kjøreretningen og motvirke gjennomkjøringstrafikk, ved at 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 eks. adkomst.  

Vi kan ikke se at det etter administrasjonens grundige vurderinger er kommet frem nye 
momenter i saken som skulle medføre at nr. 3 om ringløsning er et bedre alternativ enn ny 
adkomstløsning via Tærudåsen eller andre formålstjenelige adkomstløsninger.  Dette fremstår 
som det klart mest fremtidsrettede alternativet, samt det eneste reeelle alternativet som ikke 
medfører merbelastning på eksisterende Gustav Granhaugs veg.  Vi vil komme tilbake til 
dette nedenfor.  

Når det gjelder Hovedutvalgets vedtak 23. juni dette år, så synes det som om man ikke har tatt 
innover seg utviklingen fremover i tid, men kun søker å være løsningsorientert for den 
umiddelbare utbyggingen av omsøkte felt ved å tilrettelegge for en ny runde med mange års 
tungtrafikk i et allerede belastet område. Her ferdes det barn ikke bare om morgenen og 
ettermiddagen, men gjennom hele arbeidsdagen.  En stor del av beboerene i området har barn 
på Råholt Ungdomsskole og Bønsmoen hvor særlig sistnevnte har kortere skoledager og 
ferdes på vegen også i tidsrommet kl 09.00-14.00. Vi stiller også spørsmål ved hvorledes 
trafikkreguleringen er tenkt håndhevet og brudd sanksjonert.  I samtaler med kommunen har 
vi ikke fått noe svar på dette spm.  Dette sett opp mot erfaringen med hvordan slikt 
anleggsarbeide normalt gjennomføres så vil antagelig anleggstrafikken starte kl 07.00 om 
morgenen – som normalt på enhver anleggsplass.  

Endelig stiller man seg spørrende til hvorledes man stiller seg til sentrale spørsmål som Hans 
Petter Sveen stiller, nemlig at detaljreguleringen bryter med regional transportplan, samt på 
hvorfor man i høringsdokumentene ikke har synliggjort hvorfor man ikke vektlegger 
uttalelser fra Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Ruter og Avinors skepsis til 
Detaljreguleringen .  Alle disse er vesentlige aktører og deres synspunkter bør vektlegges.  

Vi viser også til Kommuneplanen for Eidsvoll 2013- 2024 og siterer følgende fra denne:  

Trafikksikkerhet i et større perspektiv - kommuneplanen 

«Mål i kommuneplanen 

 Kommuneplanen for Eidsvoll 2013-2024 definerer viktige forutsetninger og mål som 
setter trafikksikkerhet inn i en større sammenheng. Overordnet mål: - Eidsvoll skal 
være en god kommune å bo og leve i. Dette bør være et mål og felles ansvar for 
innbyggerne, de frivillige sammenslutningene og kommunen. Gjennom den 
kommunale virksomheten skal alle Eidsvolls innbyggere sikres best mulig velferd og 
en rettferdig fordeling av goder og byrder som komm- unen kan påvirke. 
Kommuneplanen trekker opp viktige forutsetninger som har betydning for arbeidet 
med transport- og arealplanlegging framover. Her skal nevnes: 

 - Boligområder og myke trafikanter må så langt det er mulig skånes for støyende og 
farlig trafikk.  



- Ny bosetting lokaliseres slik at vi får en best mulig utnyttelse av eksisterende 
barnehager, skoler, veger og ledningsnett. Det søkes å få en balansert boligbygging 
med hensyn til de enkelte deler av bygda. Innenfor denne rammen skal det fortsatt 
satses bevisst på utvikling av kommunens eksisteren de senterdannelser og 
kollektivknutepunkter. Styrking av Eidsvoll sentrum skal være et prioritert område i 
perioden. - Trafikksikkerhetsplanen er svært viktig for det arbeidet som gjøres for å 
bedre trafikksikkerheten. - Det skal legges vekt på utbygging og utvikling av 
kommunikasjoner, inkludert trafikksikring.  Mål for ulykkesreduksjon og 
måloppnåelse Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter følgende retningslinjer: 

- Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som 
reduserer isikoen  for ulykker, følgene av ulykker, og opplevd utrygghet i trafikken.  

- Planen skal bidra til en sterkere fokusering på tra fikksikkerhet i areal- og 
transportplanleggingen og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og 
folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken. 

- Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i 
trafikksikkerhetsarbeidet.  

- Planen skal legge til rette for at flere kan gå ell er sykle trygt i stedet for å kjøre bil. 
Det legges særlig vekt på å redusere andelen grunnskoleelever som kjøres til skolen, 
både av hensyn til barnas fysiske helse og fordi privatbiler i skoleområdene utgjør en 
sikkerhetsrisiko. I planperioden fram til 2015 legges det derfor hovedvekt på 
gjennomføring av fysiske tiltak i vegnettet. 

- Planen skal bidra til økt fokus på drift og vedlike hold slik at gående og syklende gis 
et attraktivt tilbud.» 

Det fremgår av saksdokumentene at en utvidelse av området med 130 boenheter vil gi en 
antatt total ÅDT på 1680. Tilsammen vil området (eksklusive Lysakervegen som også har 
enheter som grenser til vegen) tilsammen utgjøre 280 boliger og et snitt på 1,75 bil per bolig, 
gir det 490 kjøretøy.  Kommunen legger til grunn at ÅTD vil utgjøre 1680.  Legger man til 
grunn uttalelser fra Fylkesmannen og Ruter om hvorledes trafikkavviklingen i praksis skjer, 
vil tallet være over 2000 ÅTD.  Det bør også tas i betraktning at ÅTD er døgntrafikk.  Legger 
man til grunn 1680 ÅTD vil det utgjøre 1.1 bil i minuttet.   Dette antallet vil være betydelig 
høyere i rushtid om morgenen og ettermiddagen, dvs i en periode der det store deler av året er 
ganske mørkt.  Dette utgjør en betydelig trafikkfare for barn som ferdes langs vegen nettopp i 
denne perioden.  

Innsender mener disse overordnede hensyn også må vurderes og invaretas i de langsiktige 
planene for området, samt  i en anleggsperiode med sterk belastning på en adkomstveg.   

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/plan/temaplaner/trafikksikkerhetsplan-2015-2024.pdf 

Alternativ 1 – Ny adkomstveg 



Vedtaket av Hovedutvalget 23.06 dreier seg om bruk av gamle Gustav Granhaugs veg som 
adkomstveg.  Som nevnt innledningsvis er dette vedtaket en del av et større perspektiv, da de 
langsiktige planene for området frem til 2030 er store utbygginger.  Slikt sett blir nevnte 
vedtak et kortsiktig perspektiv da utbygging av ny adkomstveg vil tvinge seg frem på sikt.  Vi 
er av den oppfatning at avveingen av belastningen for eksisterende beboere og den i fremtiden 
nødvendige nye adkomstveg bør håndteres nå, herunder for å unngå videreføring av den støy, 
plage og trafikkfare vi allerede har vært utsatt for gjennom mange års utbygging. Dertil 
kommer nevnte øvrige utbyggeres forslag om spleiselag som er en unik mulighet for 
kommunen å få en kostnadsfordeling og en langsiktig varig løsning.  

Vi viser til de klare anbefalingene fra administrasjonen nevnt blandt annet under dette 
høringssvaret under overskriften «Generelle kommentarer» der administrasjonen gir sin klare 
anbefaling.  

Vi viser også til vår redegjørelse under «Alternativ 2 – Ringløsning, der vi peker på 
vegnormen og de manglende muligheter for utbygging av Gustav Granhaugs veg uten å foreta 
uforholdmessige store inngrep.  

Endelig peker vi på trafikksikkerheten, særlig for barn og unge og viser i den forbindelse til 
Granhaugåsen Grendelags høringssvar der ulempene underbygges og begrunnes.   

På denne bakgrunn mener vi at kommunen bør se det helhetlige og langsiktige perspektiv, 
nemlig å bygge ny adkomstveg før arbeidet på det nye feltet starter opp.   

 

Alternativ 2 – Ringløsning. 

For ringløsning kan man i realiteten stille opp to alternativer:  

 • Ringløsning som nødvendiggjør utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs 
veg 

 • Alternativet til Arealtek (Notat 19.12.19 til Bekkedal Utvikling) som ikke 
nødvendiggjør utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg 

 

 

Ad:a 

For det tilfellet man gir tillatelse på bakgrunn av en ringløsning er det på det rene at  Gustav 
Granhaugs veg vil utsettes for en vesentlig merbelastning som i realiteten bryter med 
vegnormen uten utvidelse.  Dette selv om vegnormen gir rom for skjønn, idet 
merbelastningen vil være uforholdsmessig stor og at det er andre elementer ved vegens 
beskaffenhet som direkte utkjørsler, kryss mv at vi ikke taler om mindre avvik fra vegnormen.  



Bakgrunnen for denne påstanden er at aktuellt byggefelt ligger i så nær tilknytning til 
eksisterende Gustav Granhaugs veg, og den korteste veien for beboerene vil være å benytte 
eksisterende veg, og ikke ta vegen om den nye vegstubben på 280 meter.  Denne vil 
representere et lengere vegstrekk fra det nye feltet og ned til Tærudvegen enn å velge 
eksisterende veg.  Allerede i dag ser vi at beboere i Granhaugsvingen foretrekker Gustav 
Granhaugs veg fremfor Bekkedalssvingen pga vegforholdene. I realiteten vil følgelig 
ferdigstillelse av ringløsningen ikke medføre en positiv endring mht trafikken i eksisterende 
Gustav Granhaugs veg. Beskrivelsen i saksframlegg med møtedatoene 24.03 og 05.05 d.å 
under overskriften Trafikkforhold/vegkapasitet vil sermed fremdeles gjøre seg gjeldende.  
Dette er derfor en svært uheldig løsning.  

Fra utvalgets møtedato 24.03 og 05.05. d.å: 

Herifra siteres viktige vurderinger og konklusjoner fra administrasjonen som i det hele går ut 
på at man etter en grundig vurdering ikke anbefaler å benytte Gustav Granhaugs veg som 
adkomstveg til det nye feltet, samt at det påpekes at samlet sett vil det også påkreves 
utbedringer av Tærudvegen: 

«Administrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha 
adkomst via Gustav Granhaugs veg. Dette området er allerede ansett å ha en 
utfordrende trafikksituasjon, og dersom man dobler antall boenheter, vil dette medføre 
en dobling av trafikkmengden ut i dette vegsystemet............. Et annet alternativ er å 
regulere og opparbeide «ringløsningen» videre vest og nord i Gustav Granhaugs veg, 
til den møter Bekkedalshøgda. Dette anses ikke som en god løsning, og er å betrakte 
som et absolutt minimumskrav for reguleringen av Bekkedal» 

«En ny regulering og krav til opparbeidelse av denne strekningen bør være et absolutt 
minstekrav for å kunne bygge ut planområdet for Bekkedal, selv om administrasjonen i 
utgangspunktet anbefaler en helt ny adkomstveg for dette området, sett i sammenheng 
med Tyskerud-feltet.» 

«En utbygging av Bekkedal og Tyskerud vil generere en så stor økning i trafikk på 
Tærudvegen, at det kan bli nødvendig å utbedre denne. Dette er enda et argument for 
at disse to utbyggingsområdene må ses i sammenheng, og samarbeide om en felles 
adkomstløsning, samt fordele ansvar.» 

 

Vi viser også til Kommunalteknikk sine vurderinger og siterer:  

«Framtidig utbygging  

I tillegg til område Bekkedal B3 som nå ønskes regulert, er også området Tyskerud 
vest for Bekkedal B3, avsatt til boligformål i kommuneplanen. Dette området er 
betydelig større enn området Bekkedal B3. På bakgrunn av de kapasitetsutfordringer 
som er i veisystemet i dag, mener kommunalteknikk at det derfor er viktig at man i 



planprosessen ser hele utbyggingsområdet under ett, og forsøker å finne en bedre og 
felles adkomstløsning for de nye områdene.» 

Det er på det rene at det mest fremtidsrettede i en kommune med stor utbygging bør se 
helheten og ta høyde for den utbygging som helt sikkert kommer.  Som nevnt ovenfor 
har andre utbyggere tilbudt et spleiselag rundt dette, hvilket bør være et kjærkomment 
tilbud med god effekt.» 

 

Videre konkluderer Kommunalteknikk: 

«Konklusjon 

Gustav Granhaugs veg er ikke bygd for en trafikkbelastning med ÅDT på ca. 1680, 
eller mer. For å opprettholde et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i området, vil den 
beste løsningen være å etablere en ny felles adkomstvei fra Tærudvegen til de 
områdene som i dag er avsatt til boligformål på Bekkedalshøgda, men ennå ikke 
utbygd. Dersom man ikke etablerer ny adkomst, må ringveien fullføres som skissert 
ovenfor, først da vil Gustav Granhaugs veg kunne ha kapasitet til trafikkmengden for 
feltet B3. Som en følge av en økt trafikkbelastning på krysset Gustav Granhaugs veg x 
Tærudvegen, må dette krysset utbedres/strammes opp. Tærudvegen er smal og 
uoversiktelig over Tærudåsen, og en økt trafikkbelastning her vil også kunne utløse 
behov for en utbedring av Tærudvegen på denne strekningen i retning 
Trondheimsvegen. Det bemerkes i tillegg belastningen en utbygging av B3, og andre 
utbyggingsområder vil være av betydelig grad. Det bør derfor også vurderes 
alternativ adkomst til utbyggingsområdene i anleggsperioden. Kommunalteknikk 
anbefaler derfor at ny adkomst planlegges og bygges før utbygging av Bekkedal og 
Tyskerud godkjennes.» 

Innsender tilføyer at en veg som skissert (via vanntårnet)  vil avlaste krysset ved Tærudvegen 
og store deler av Tærudvegen der det frekventerer mange skoleelver gjennom hele 
arbeidsdagen, dog flest i den periode trafikken er størst, nemlig rushtiden.  

 

Ad.b 

For alternativet utvidelse av eksisternede Gustav Granhaugsveg til adkomstgate fremstår også 
utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg som et dårlig alternativ. Arealtek skriver i 
sitt notat 19.12.19 om utbygging og grunnerverv: 

« Dette alternativet anses ikke som gjennomførbart»   

Vi viser til notatet for argumentasjonen for konklusjonen. 

Om ringalternativet skriver de imidlertid:  



«Vi anser dette alternativet som det mest fordelaktige både i gjennomføringsfasen og 
som ferdig etablert for området» 

Forutsetningen for denne konklusjonen legger Arealtek til grunn at eksisterende Gustav 
Granhaugs veg ikke utvides (se nærmere om dette i notatet) da de samme argumenter som ved 
utvidelse av eksisterende Gustav Granhaugs veg da gjør seg gjeldende.  DVS omfattende 
grunnerverv fra beboere langs vegen.  Vi har oppfattet at kommunens mening er her en annen, 
da det synes som om ringvegen også vil medføre en utvidelse iht. Vegnormen.   

Som et subsidiært alternativ til ny adkomstveg støtter innsender Arealtek sine synspunkter, og 
løsning med å styre trafikken ved bom. Alternativt slik som Styret i Gustav Granhaugs veg 
redegjør for i sin høringsbesvarelse, nemlig å gjøre ringen til envegskjøring. 

 

Merknader til til ringsløsning. 

Vi har forstått det slik at kommunen regner med en utvidelse av vegen på 1 meter ved dette 
alternativet. Da har man dog ikke hensyntatt vurdering av bom eller envegskjøring og videre 
redegjørelse baserer seg på at utvidelse av gamle Gustav Granhaugs veg er nødvendig for 
ringløsningsalternativet.  Av de opplysninger vi har fått vil det da bli en reguleringsbredde på 
12.5 meter, hvilket vi ikke helt kan lese ut av Vegnormen idet det kommer til anvendelse ved 
«SG» Samlegate,  og videre fremstilling er preget av manglende eller upresise opplysninger.  

 • I dag anses vegen som en adkomstveg og skal da ha en vegbredde på 6 meter 
samt et fortau med 3 meters (2.75) bredde. 

 • En utvidelse av vegen med en meter vil gi en vegbredde på 7 meter, samt 3 
meters fortau og da betraktes som Samleveg. Samleveg er imidlertid ikke en mulighet 
fordi en samleveg i utgangspunktet ikke skal ha direkte av og påkjøring til 
eiendommer, samt en reguleringsbredde på 11 meter. Vi viser til illustrasjon på 
Samleveg hentet fra vegvesen.no:  

 

I eksisterende Gustav Granhaugs veg er det flere veier som kommer inn fra sideliggende 
eiendommer, samt langt de fleste boligeiendommer går rett fra biloppstillingsplass og ut i 
vegen.  

Man kunne se for seg at man anla en adkomstgate men det passer ikke inn i vegvesens 
standard som sier: «Dette er en gate med blandet funksjon: Transport, opphold, forretninger og 
andre virksomheter.» 

Endelig kunne man sett for seg en adkomstgate men den vil ha krav på seg som gir mindre vegbredde 
enn dagens krav, den er i følge vegvesen dessuten ment for et annet formål:  

«Dette er en gate med hovedsakelig adkomst- og oppholdsfunksjon. Fartsgrense 30 
eller 50 km/t. Gata bør utformes slik at fartsgrensen overholdes. Boliggater bør 
dimensjoneres for typekjøretøy L, evt. etter kjøremåte B. Andre adkomstgater kan 



dimensjoneres for L eller ST (kjøremåte B) etter en vurdering av virksomhetene i gata. 
Adkomstgater skal ikke ha uvedkommende gjennomkjøring. Mange bygater vil ha en 
blandet funksjon, da kan standardklasse S3 vurderes. 

For boliggater gjelder at kjøreavstand fra bilplass til mer overordnet gate ikke bør 
være mer enn 300 m. Parkering kan ordnes i fellesanlegg eller på gategrunn. 
Parkering bør om mulig legges i boligområdets ytterområder. Biloppstillingsplasser 
skal være oppmerket. Boliggata forøvrig brukes til opphold, sosial kontakt, lek. Disse 
delene av gata bør være skjermet for biler, av trafikksikkerhetsgrunner og for å unngå 
uønsket parkering. Innkjøri ng til og utkjøring fra boliggata bør markeres visuelt ved 
hjelp av geometrien, vegetasjon, bebyggelse, portaler e.l.» 

Til tross for at bebyggelsen og vegen i dag ikke inviterer til utvidelse innenfor begrepene i 
vegnormen og vegvesens retningslinjer vil vi I fortsettelsen  legge  til grunn at kommunen ser 
for seg samleveg med mindre annet er nevnt.  

Foruten det overfornevnte vil det også være flere elementer som må hensyntas ved samleveg: 

 • Minste byggrense/byggelinjer, bebyggelse målt fra senterlinjen:  Ved en 
samleveg skal det være minimum 15 meter fra senterlinjen, hvilket vil bety inngripen i 
foruten garasjer og boder også boenheter.  

 • Minste byggrense kryss: 15 meter, hviket vil måtte medføre inngripen i 
garasjer, boenheter, vegkryss og terrasser.  

 • Avstandskrav fra garasje vinkelrett: 6 meter. Det er mulig noen garasjer 
rammes 

 • Avstandskrav fra garasje parallelt: 2 meter. Vil antagelig ramme noen garasjer, 
også ved flytting av senterlinjer, med risiko for at andre bygninger rammes som 
konsekvens av dette 

 • Det er flere kryss inn til Gustav Granhaugs veg som representerer en fare idet 
det er dårlig sikt ut i kryssene og som også vil innebære inngrep på garasjer.   

Samlet sett vil det være meget vanskelig å gjennomføre en utbygging av eksisterende Gustav 
Granhaugs veg uten å gjøre uforholdsmessige inngrep på dagens eiendommer, anlegg og 
bygninger, særlig sett i forhold til alternativet ny adkomstveg som er tilbudt som et spleiselag.  
Se høringsinnspill fra Plan 1 på vegne av i-Bolig og Mathiesen Eidsvoll Verk. Innspillet 
refererer til dialog med kommunen vedrørende et «spleiselag» i forbindelse med adkomstveg 
til kommende boligprosjekter i området.  Innsender kjenner ikke innholdet i disse 
diskusjonene, men vi mener dette er en mulighet ifm en langsiktig og helhetlig plan for 
området som må være formålstjenelig å se på i forbindelse med utbyggingen av nærværende 
område.   

Dagens veg og bebyggelse umuliggjør å oppfylle kravene til kommunens vegnorm av 2019 
uten vesentlige og uforholdmessige store inngrep overfor beboere langs vegen. I den 



forbindelse viser vi til forvaltningens plikt til proposjonalitet og forholdsmessighet, også sett i 
relasjon til andre alternativet.  

Vi viser i den forbindelse til forvaltningens ulovfestede prinsipper, og ber kommunen ta dette 
i betraktning sett opp mot alternativ vegløsning og da særlig en fremtidsrettet separat 
adkomstveg, samt anleggsveg: 

 • En forholdsmessig vurdering i forvaltningen dreier seg om ekstra tyngende 
eller inngripende tiltak kan være uforholdsmessige. 

 • En annen forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen knytter seg til om 
vilkårene som knytter seg til et begunstigende forvaltningsvedtak er forholdsmessige 

 • En tredje forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen gjelder avveiningene 
som er gjort under forvaltningens skjønnsutøvelse. Hvis forvaltningen overser eller 
ignorerer et relevant hensyn, eller legger overdreven vekt på et perifert hensyn, kan 
avgjørelsen bli uforholdsmessig. 

 •  En fjerde forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen angår resultatet av 
forvaltningsvedtaket og vedtakets konsekvenser. Forvaltningsvedtak kan bli 
uforholdsmessig inngripende dersom forvaltningen griper til hardere lut enn 
nødvendig slik at det ikke blir samsvar mellom mål og midler. 

 

I nærværende tilfelle er det særlig pkt 4 det pekes på mht om et vedtak om utvidelse av 
Gustav Granhaugs veg  vil bli uforholdsmessig inngripende dersom kommunen tillater eller 
endog eksproprierer uten å ha vurdert inngrepet for overfor grunneiere, trafikanter, barn og 
unge på skoleveien i forhold til andre alternativer.  Når det gjelder saksprotokoll fra 
Hovedutvalget 26.06.2020 kan vi ikke se at dette er hensyntatt allerede når det gjelder 
anleggstrafikk, samt det helhetlige fremdidige bildet.  Vi vil imidlertid presisere at 
administrasjonen synes å ha tatt slike hensyn når de fraråder utbygging av Gustav Granhaugs 
veg og anbefaler ny adkomstveg.  Slik vi ser det vil et senere vedtak i strid med 
administrasjonens anbefaliger om tillatelse til utbyggingen av veien å være tilfeldig og 
dermed ulovlig.   

 

Nærmere om Saksprotokoll i Hovedutvalg datert 23.06.2000 

Under overskriften «Anleggsveg og adkomstveg» står det følgende:  

 

«Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av 
Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggs- og adkomstveg.  

Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal ny ringvegløsning, eller ny 
direkte adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig innenfor planområdet tas 
i bruk skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav Granhaugsvei - 



Tærudveien være sikret. Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny 
permanent adkomst og vegløsning være opparbeidet.» 

 

Vi forstår vedtaket på følgende måte:  

 • Eksisterende Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggsveg frem til de første 
55 boliger tas i bruk, da skal også; 

 • ny ringvegløsning eller ny direkte adkomstveg til Tærudvegen være sikret og;  

 • samtidig med at før første bolig tas i bruk så skal opparbeidelse av et mer 
trafikksikkert kryss Gustav Granhaugs veg – Tærudvegen være sikret.  

 • Til slutt, før bolig 56 tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være 
opparbeidet.  

 

Vedtaket kan være vanskelig å forstå, setter begrensninger på krav kommunen kan rette til 
utbygger, og kan tolkes på flere måter eller er mangelfullt.  

Ad. 4. Skal dette bety at enten ringvegen eller ny adkomstveg skal være opparbeidet.  I og 
med at man ikke benytter ordet «direkte» som man ellers har gjort, synes det at det også kan 
være ringløsningen som er «ny og permanent» 

Ad.3.  Her står det at man før man tar første bolig i bruk, skal opparbeidelse av et mer 
trafikksikkert kryss Gustav Granhaugs Veg – Tærudvegen være sikret.  Det synes som om 
man her legger til grunn at aktuelle adkomstveger når første bolig tas i bruk er enten 
eksisterende Gustav Granhaugs veg eller en ringløsning som ender opp i nærheten av krysset 
Gustav Granhaugs veg  - Tærudvegen.  Av dette synes det ikke som om en helt ny 
adkomstveg som kan ende opp et annet sted på Tærudvegen eller andre steder legges til grunn 
som et alternativ for fremtiden.  Vedtaket vil dermed i realiteten sette begrensninger på krav 
man stiller til utbygger med hensyn til vegalternativer, da plikten i alle tilfeller knytter seg til 
vegløsninger som ender opp i krysset Gustav Granhaugs veg - Tærudvegen.   

Innsender er av den klare oppfatning at ny adkomstveg må være klar før enhver utbygging, 
men her legges det opp til eller skaper betydelig usikkerhet ved fremtidige vedtak om ny 
adkomstveg ved at man tillater bruk av Gustav Granhaugs veg og/eller en ringløsning også 
når boligene tas i bruk.  Vi finner vedtaket foruroligene og vil utsette nødvendig utbygging av 
ny adkomstveg på ubestemt tid.  

Den usikkerhet som skapes ved dette vedtaket tydeliggjør behovet for en oppklaring om 
fremdig vegutbygging i området før man tillater oppstart på planområdet. 

Merknader til vedtaket vedrørende anleggsveg 



Innsender har i dette høringssvaret vært inne på flere ulemper ved bruk av eksisterende 
Gustav Granhaugs veg i fremiden.  Det burde være klart at vegen allerede er tungt belastet 
med vanlig personbiltrafikk, samt at det i flere år allerede har vært benyttet som anleggsveg 
for utbygging, og ser med bekymring for at man ved vedtaket åpner for ytterligere 
anleggstrafikk i mange år. I den forbindelse peker innsender på at i-Boligs prosjekt var på 55 
boenheter, og nærværende prosjekt er på 150 boliger. Vi snakker her om et vesentlig større 
prosjekt med vesentlig mer anleggstrafikk. Vi nevner her også at vi ser med bekymring på at 
det også er planer for flere større prosjekter i området, og at det derfor må lages en varig og 
bærekrafting  løsning allerede nå. Uten en slik god fremdidig løsning vil vedtatte 
anleggsvegløsning sammen med senere byggplaner utgjøre en vesentlig trafikkrisiko og vi 
viser i den forbindelse til den ovenfor refererte kommuneplanen vedrørende trafikksikkerhet.  

Vi ønsker også å peke på at den anleggstrafikk som har pågått de senere år viser at 
vegfundamentet ikke er godt nok for denne type belastning. Kommunen har ved inspeksjon 
selv sett at vegskulderen «utvides» samt at kantstein til fortau har gått i stykker, uten at 
utbedringer har funnet sted lang tid etter skader har inntrådt.  Vi stiller derfor spørsmål ved 
hvorledes kommunen tenker å sørge for at vedtakets plikter pålagt utbygger er tenkt 
sanksjonert for det tilfelle de ikke overholdes.   

Konklusjoner:  

Innsender stiller seg kritisk til vedtaket av Hovedutvalget 23.06.2020 da det skaper uklarheter 
om fremtidig utbygging og begrensninger til krav man kan stille til utbygger av området. 

Vi stiller oss ikke nødvendigvis kritiske til planforslagets klare råd og  anbefaleinger om at 
det anlegges en ny direkte adkomstveg, men understreker at den av hensyn som redegjort for, 
herunder langsiktige utbyggingsplaner foretas før enhver utbygging påbegynner.  Vi stiller oss 
imidlertid meget kritisk til ringvegløsning som et subsidiært alternativ, med mindre man 
innfører envegskjøring som eller bom slik Arealtek foreslår.   

En løsning som vil innebære en merbelastning og krav til utbygging av eksisterende Gustav 
Granhaugs veg vil medføre urimelige og vesentlig ulemper for både eksisterende og nye 
beboere. Trafikksikkerhet, støy, forringelse av livskvalitet og fjerning av rekreasjonsområder, 
vil på sikt redusere livskvaliteten til beboere i området.  En ny direkte adkomstveg vil klart 
løse disse utfordringene, og det anbefales å se nærmere på dette i samarbeid med andre 
utbyggere. 

 

Med Vennlig hilsen 

 

Peter og Siri Engelschiøn 

Lysakervegen 21 

2070 Råholt 



Pbernh-e@online.no  

 

Roy Kvamme og Birgitte Aamot Storbakken 

Gustav Granhaugs veg 20 

2070 Råholt 

Roy.kvamme@orbrann.no  

Birgitte_aa@hotmail.com  

 

Gøran Øierås og Dorte Lykkegaard Øierås 

Gustav Granhaugs veg 18 

2070 Råholt 
Goranoieras@gmail.com 
Dortelykkegaard@hotmail.com  

 

 
Janne E.Gundersen og Tom Gundersen 
Gustav Granhaugs veg 30b 

gunders75@gmail.com  

 

Eva Helene Hasle 
Gustav Granhaugs veg 30a 

2070 Råholt 
evahelene.hasle@gmail.com  

 

Turkan Celik og Necmettin Celik 

Gustav Granhaugs veg 14 

Celik.necmettin@gk.no  

 

Asbørn Kårstein og Kristine Storsve 

Lysakervegen 4 



2070 Råholt 

Asbjornkaarstein@gmail.com  

Kstorsve@gmail.com  

 

Ulla Lønberg og Bjørn Helge Berglund 

Lysakervegen 7 

2070 Råholt 

bbergl@online.no  

 

Ola Østby 

Lysakervegen 17 

2070 

ola@traktorbransjen.no  



Eisdvoll kommune 

Kommunal forvaltning,  

PB 90, 2081 Eidsvoll. 

postmottak@eidsvoll.kommune.no  

Råholt, 13 september 2020 

 

 

Høringssvar – Offentlig ettersyn av detaljregulering for «Plan ID 303531800 – Detaljregulering for 
gbnr. 96/22 Bekkedal» 

Vi viser til at Eidsvoll Kommune v/Silje Lillevik Eriksen den 30.6. 2020 vedrørende «Plan ID 303531800 
– Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal.» Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 
23.6.2020 å legge nevnte Plan ID ut for høring. Høringsfristen er av kommunen  satt til 14.09.2020 og 
er inngitt i rett tid.  Høringssvar oversendes via epost postmottak@eidsvoll.kommune.no  

Høringssvar avgitt av beboere som berøres av nærværende forslag. Beboere har bopel i hhv 
Lysakervegen og Gustav Granhaugsveg og fremgår avslutningsvis. 

Vi er kjent med at Granhaugåsen Grendelag v/styret har innlevert høringssvar og vi vil med dette 
også bekrefte at vi er enige i grendelagets hørinssvar og støtter dette.  Vi vil ikke gjenta det som er 
skrevet der, men utdype punkter som intressenten er opptatt av utover Granhaugåsen Grendelags 
separate besvarelse.   

 

Hovedpunkter kan oppsummeres slik:  

- Trafikksikkerhet og vegnormen. Gustav Granhaugs veg og Tærudvegens forhold til Vegnormen i 
Eidsvoll kommune, vedtatt i 2019 

- Vurdering av andre alternativer 
- Sikkerhet for barn og unge 
- Tungtransport i anleggsperioden 
- Erfaringer fra nylige byggeprosjett (Granhaugåsen v/ i-Bolig) 
- Forslag fra andre utbyggere i området (Spleiselag) 
- Usikkerhet rundt innhold og konsekvens av vedtak jfr. Saksprotokoll i Hovedutvalg datert 

23.06.2000 

 

Generelle kommentarer 

Saksprotokoll fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.06 vedtar forslag til Detaljregulering for 
gbnr 96/22-Bekkedal uten at man har besluttet alternativene ringløsning eller ny adkomstveg. 
Vedtaket står i sterk kontrast til administrasjonens klare anbefaling som fremgår av Saksfremlegg 
med møtedatoer 02.06. og 23.06 d.å der det står følgende:  

«Det reguleres ny direkte adkomst fra Tærudvegen til planområdet, fortrinnsvis på østsiden 
av Tærudåsen. Midlertidig anleggsvei må reguleres og innarbeides i planforslaget.» 

mailto:postmottak@eidsvoll.kommune.no
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Denne anbefalingen er en klar konsekvens av arbeidsgruppens grundige forarbeide og bør dessuten 
ses i sammenheng med foreslått spleiselag med andre utbyggere som redegjort for nedenfor.   

 Dette er elementer av vesentlig betydning, og vi har derfor valgt å utdype alterativene og 
konsekvensene av dem. Vi ønsker med høringsbesvarelsen å belyse enkeltelementene i en helhetlig 
sammenheng som grunnlag for å vedta de beste fremtidige løsninger.  

Utvalg for næring, plan og miljø  har gjort flere gode vurderinger i sitt arbeide før det er gitt ut for 
offentlig ettersyn.  Innsender legger i den forbindelse særlig vekt på arbeidsgruppens ressonnement 
med påfølgende forslag og konklusjoner slik de fremkommer av møtedato 24.03 ig 05.05 pkt. 2 
«Vurdering», avnsittet « Trafikkforhold /Vegkapasitet» og pkt. 4 «Konklusjon» , dog slik at veg må 
ferdigstilles før arbeidet påbegynnes.  Basert på arbeidsgruppens dokumenter trekkes særlig frem 
følgende:  

1.Adminsitrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha adkomst via 
Gustav Granhaugs veg.  

2. 

 a. Anbefaling med Tyskerud B9 om felles adkomstløsning via Tærudåsen (ved vanntårnet).   

b. Som anbefalt av styret i Granhaugåsen Grendelag, sitat; «Veg med utløp til Tærudvegen     
nærmere Gladbakk»  Vi tilføyer at veg ned til området rundt Amfi eller en helhetlig løsning 
mht videre utbygging mot Ladderudåsen burde også vurderes.  

Se også i denne sammenheng kommunens tilbud fra  øvrige utbyggeres invitasjon til 
«spleiselag» 

Subsidiært: 

3. Opparbeide «ringløsningen som et minimumskrav og uten at dette medfører en utvidelse 
av eksisternede Gustav Granhaugs veg. ÅTD kan reduseres ved å styre kjøreretningen og 
motvirke gjennomkjøringstrafikk, ved at 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 eks. adkomst.  

Vi kan ikke se at det etter administrasjonens grundige vurderinger er kommet frem nye momenter i 
saken som skulle medføre at nr. 3 om ringløsning er et bedre alternativ enn ny adkomstløsning via 
Tærudåsen eller andre formålstjenelige adkomstløsninger.  Dette fremstår som det klart mest 
fremtidsrettede alternativet, samt det eneste reeelle alternativet som ikke medfører merbelastning 
på eksisterende Gustav Granhaugs veg.  Vi vil komme tilbake til dette nedenfor.  

Når det gjelder Hovedutvalgets vedtak 23. juni dette år, så synes det som om man ikke har tatt 
innover seg utviklingen fremover i tid, men kun søker å være løsningsorientert for den umiddelbare 
utbyggingen av omsøkte felt ved å tilrettelegge for en ny runde med mange års tungtrafikk i et 
allerede belastet område. Her ferdes det barn ikke bare om morgenen og ettermiddagen, men 
gjennom hele arbeidsdagen.  En stor del av beboerene i området har barn på Råholt Ungdomsskole 
og Bønsmoen hvor særlig sistnevnte har kortere skoledager og ferdes på vegen også i tidsrommet kl 
09.00-14.00. Vi stiller også spørsmål ved hvorledes trafikkreguleringen er tenkt håndhevet og brudd 
sanksjonert.  I samtaler med kommunen har vi ikke fått noe svar på dette spm.  Dette sett opp mot 
erfaringen med hvordan slikt anleggsarbeide normalt gjennomføres så vil antagelig anleggstrafikken 
starte kl 07.00 om morgenen – som normalt på enhver anleggsplass.  



Endelig stiller man seg spørrende til hvorledes man stiller seg til sentrale spørsmål som Hans Petter 
Sveen stiller, nemlig at detaljreguleringen bryter med regional transportplan, samt på hvorfor man i 
høringsdokumentene ikke har synliggjort hvorfor man ikke vektlegger uttalelser fra Fylkesmannen, 
Akershus fylkeskommune, Ruter og Avinors skepsis til Detaljreguleringen .  Alle disse er vesentlige 
aktører og deres synspunkter bør vektlegges.  

Vi viser også til Kommuneplanen for Eidsvoll 2013- 2024 og siterer følgende fra denne:  

Trafikksikkerhet i et større perspektiv - kommuneplanen 

«Mål i kommuneplanen 

 Kommuneplanen for Eidsvoll 2013-2024 definerer viktige forutsetninger og mål som setter 
trafikksikkerhet inn i en større sammenheng. Overordnet mål: - Eidsvoll skal være en god 
kommune å bo og leve i. Dette bør være et mål og felles ansvar for innbyggerne, de frivillige 
sammenslutningene og kommunen. Gjennom den kommunale virksomheten skal alle Eidsvolls 
innbyggere sikres best mulig velferd og en rettferdig fordeling av goder og byrder som komm- 
unen kan påvirke. Kommuneplanen trekker opp viktige forutsetninger som har betydning for 
arbeidet med transport- og arealplanlegging framover. Her skal nevnes: 

 - Boligområder og myke trafikanter må så langt det er mulig skånes for støyende og farlig 
trafikk.  

- Ny bosetting lokaliseres slik at vi får en best mulig utnyttelse av eksisterende barnehager, 
skoler, veger og ledningsnett. Det søkes å få en balansert boligbygging med hensyn til de 
enkelte deler av bygda. Innenfor denne rammen skal det fortsatt satses bevisst på utvikling av 
kommunens eksisteren de senterdannelser og kollektivknutepunkter. Styrking av Eidsvoll 
sentrum skal være et prioritert område i perioden. - Trafikksikkerhetsplanen er svært viktig for 
det arbeidet som gjøres for å bedre trafikksikkerheten. - Det skal legges vekt på utbygging og 
utvikling av kommunikasjoner, inkludert trafikksikring.  Mål for ulykkesreduksjon og 
måloppnåelse Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter følgende retningslinjer: 

- Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer 
isikoen  for ulykker, følgene av ulykker, og opplevd utrygghet i trafikken.  

- Planen skal bidra til en sterkere fokusering på tra fikksikkerhet i areal- og 
transportplanleggingen og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest 
omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken. 

- Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i 
trafikksikkerhetsarbeidet.  

- Planen skal legge til rette for at flere kan gå ell er sykle trygt i stedet for å kjøre bil. Det 
legges særlig vekt på å redusere andelen grunnskoleelever som kjøres til skolen, både av 
hensyn til barnas fysiske helse og fordi privatbiler i skoleområdene utgjør en sikkerhetsrisiko. I 
planperioden fram til 2015 legges det derfor hovedvekt på gjennomføring av fysiske tiltak i 
vegnettet. 

- Planen skal bidra til økt fokus på drift og vedlike hold slik at gående og syklende gis et 
attraktivt tilbud.» 

Det fremgår av saksdokumentene at en utvidelse av området med 130 boenheter vil gi en antatt 
total ÅDT på 1680. Tilsammen vil området (eksklusive Lysakervegen som også har enheter som 



grenser til vegen) tilsammen utgjøre 280 boliger og et snitt på 1,75 bil per bolig, gir det 490 kjøretøy.  
Kommunen legger til grunn at ÅTD vil utgjøre 1680.  Legger man til grunn uttalelser fra Fylkesmannen 
og Ruter om hvorledes trafikkavviklingen i praksis skjer, vil tallet være over 2000 ÅTD.  Det bør også 
tas i betraktning at ÅTD er døgntrafikk.  Legger man til grunn 1680 ÅTD vil det utgjøre 1.1 bil i 
minuttet.   Dette antallet vil være betydelig høyere i rushtid om morgenen og ettermiddagen, dvs i en 
periode der det store deler av året er ganske mørkt.  Dette utgjør en betydelig trafikkfare for barn 
som ferdes langs vegen nettopp i denne perioden.  

Innsender mener disse overordnede hensyn også må vurderes og invaretas i de langsiktige planene 
for området, samt  i en anleggsperiode med sterk belastning på en adkomstveg.   

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/plan/temaplaner/trafikksikkerhetsplan-2015-2024.pdf 

Alternativ 1 – Ny adkomstveg 

Vedtaket av Hovedutvalget 23.06 dreier seg om bruk av gamle Gustav Granhaugs veg som 
adkomstveg.  Som nevnt innledningsvis er dette vedtaket en del av et større perspektiv, da de 
langsiktige planene for området frem til 2030 er store utbygginger.  Slikt sett blir nevnte vedtak et 
kortsiktig perspektiv da utbygging av ny adkomstveg vil tvinge seg frem på sikt.  Vi er av den 
oppfatning at avveingen av belastningen for eksisterende beboere og den i fremtiden nødvendige 
nye adkomstveg bør håndteres nå, herunder for å unngå videreføring av den støy, plage og 
trafikkfare vi allerede har vært utsatt for gjennom mange års utbygging. Dertil kommer nevnte øvrige 
utbyggeres forslag om spleiselag som er en unik mulighet for kommunen å få en kostnadsfordeling 
og en langsiktig varig løsning.  

Vi viser til de klare anbefalingene fra administrasjonen nevnt blandt annet under dette høringssvaret 
under overskriften «Generelle kommentarer» der administrasjonen gir sin klare anbefaling.  

Vi viser også til vår redegjørelse under «Alternativ 2 – Ringløsning, der vi peker på vegnormen og de 
manglende muligheter for utbygging av Gustav Granhaugs veg uten å foreta uforholdmessige store 
inngrep.  

Endelig peker vi på trafikksikkerheten, særlig for barn og unge og viser i den forbindelse til 
Granhaugåsen Grendelags høringssvar der ulempene underbygges og begrunnes.   

På denne bakgrunn mener vi at kommunen bør se det helhetlige og langsiktige perspektiv, nemlig å 
bygge ny adkomstveg før arbeidet på det nye feltet starter opp.   

 

Alternativ 2 – Ringløsning. 

For ringløsning kan man i realiteten stille opp to alternativer:  

a. Ringløsning som nødvendiggjør utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg 
b. Alternativet til Arealtek (Notat 19.12.19 til Bekkedal Utvikling) som ikke nødvendiggjør 

utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg 
 

 
Ad:a 

For det tilfellet man gir tillatelse på bakgrunn av en ringløsning er det på det rene at  Gustav 
Granhaugs veg vil utsettes for en vesentlig merbelastning som i realiteten bryter med vegnormen 

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/trafikksikkerhetsplan-2015-2024.pdf
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uten utvidelse.  Dette selv om vegnormen gir rom for skjønn, idet merbelastningen vil være 
uforholdsmessig stor og at det er andre elementer ved vegens beskaffenhet som direkte utkjørsler, 
kryss mv at vi ikke taler om mindre avvik fra vegnormen.  

Bakgrunnen for denne påstanden er at aktuellt byggefelt ligger i så nær tilknytning til eksisterende 
Gustav Granhaugs veg, og den korteste veien for beboerene vil være å benytte eksisterende veg, og 
ikke ta vegen om den nye vegstubben på 280 meter.  Denne vil representere et lengere vegstrekk fra 
det nye feltet og ned til Tærudvegen enn å velge eksisterende veg.  Allerede i dag ser vi at beboere i 
Granhaugsvingen foretrekker Gustav Granhaugs veg fremfor Bekkedalssvingen pga vegforholdene. I 
realiteten vil følgelig ferdigstillelse av ringløsningen ikke medføre en positiv endring mht trafikken i 
eksisterende Gustav Granhaugs veg. Beskrivelsen i saksframlegg med møtedatoene 24.03 og 05.05 
d.å under overskriften Trafikkforhold/vegkapasitet vil sermed fremdeles gjøre seg gjeldende.  Dette 
er derfor en svært uheldig løsning.  

Fra utvalgets møtedato 24.03 og 05.05. d.å: 

Herifra siteres viktige vurderinger og konklusjoner fra administrasjonen som i det hele går ut på at 
man etter en grundig vurdering ikke anbefaler å benytte Gustav Granhaugs veg som adkomstveg til 
det nye feltet, samt at det påpekes at samlet sett vil det også påkreves utbedringer av Tærudvegen: 

«Administrasjonen fraråder sterkt å tilrettelegge for at 130 nye boliger skal ha adkomst via 
Gustav Granhaugs veg. Dette området er allerede ansett å ha en utfordrende trafikksituasjon, 
og dersom man dobler antall boenheter, vil dette medføre en dobling av trafikkmengden ut i 
dette vegsystemet............. Et annet alternativ er å regulere og opparbeide «ringløsningen» 
videre vest og nord i Gustav Granhaugs veg, til den møter Bekkedalshøgda. Dette anses ikke 
som en god løsning, og er å betrakte som et absolutt minimumskrav for reguleringen av 
Bekkedal» 

«En ny regulering og krav til opparbeidelse av denne strekningen bør være et absolutt 
minstekrav for å kunne bygge ut planområdet for Bekkedal, selv om administrasjonen i 
utgangspunktet anbefaler en helt ny adkomstveg for dette området, sett i sammenheng med 
Tyskerud-feltet.» 

«En utbygging av Bekkedal og Tyskerud vil generere en så stor økning i trafikk på 
Tærudvegen, at det kan bli nødvendig å utbedre denne. Dette er enda et argument for at 
disse to utbyggingsområdene må ses i sammenheng, og samarbeide om en felles 
adkomstløsning, samt fordele ansvar.» 

 

Vi viser også til Kommunalteknikk sine vurderinger og siterer:  

«Framtidig utbygging  

I tillegg til område Bekkedal B3 som nå ønskes regulert, er også området Tyskerud vest for 
Bekkedal B3, avsatt til boligformål i kommuneplanen. Dette området er betydelig større enn 
området Bekkedal B3. På bakgrunn av de kapasitetsutfordringer som er i veisystemet i dag, 
mener kommunalteknikk at det derfor er viktig at man i planprosessen ser hele 
utbyggingsområdet under ett, og forsøker å finne en bedre og felles adkomstløsning for de 
nye områdene.» 

Det er på det rene at det mest fremtidsrettede i en kommune med stor utbygging bør se 
helheten og ta høyde for den utbygging som helt sikkert kommer.  Som nevnt ovenfor har 



andre utbyggere tilbudt et spleiselag rundt dette, hvilket bør være et kjærkomment tilbud 
med god effekt.» 

 

Videre konkluderer Kommunalteknikk: 

«Konklusjon 

Gustav Granhaugs veg er ikke bygd for en trafikkbelastning med ÅDT på ca. 1680, eller mer. 
For å opprettholde et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i området, vil den beste løsningen 
være å etablere en ny felles adkomstvei fra Tærudvegen til de områdene som i dag er avsatt 
til boligformål på Bekkedalshøgda, men ennå ikke utbygd. Dersom man ikke etablerer ny 
adkomst, må ringveien fullføres som skissert ovenfor, først da vil Gustav Granhaugs veg 
kunne ha kapasitet til trafikkmengden for feltet B3. Som en følge av en økt trafikkbelastning 
på krysset Gustav Granhaugs veg x Tærudvegen, må dette krysset utbedres/strammes opp. 
Tærudvegen er smal og uoversiktelig over Tærudåsen, og en økt trafikkbelastning her vil også 
kunne utløse behov for en utbedring av Tærudvegen på denne strekningen i retning 
Trondheimsvegen. Det bemerkes i tillegg belastningen en utbygging av B3, og andre 
utbyggingsområder vil være av betydelig grad. Det bør derfor også vurderes alternativ 
adkomst til utbyggingsområdene i anleggsperioden. Kommunalteknikk anbefaler derfor at ny 
adkomst planlegges og bygges før utbygging av Bekkedal og Tyskerud godkjennes.» 

Innsender tilføyer at en veg som skissert (via vanntårnet)  vil avlaste krysset ved Tærudvegen og store 
deler av Tærudvegen der det frekventerer mange skoleelver gjennom hele arbeidsdagen, dog flest i 
den periode trafikken er størst, nemlig rushtiden.  

 

Ad.b 

For alternativet utvidelse av eksisternede Gustav Granhaugsveg til adkomstgate fremstår også 
utbygging av eksisterende Gustav Granhaugs veg som et dårlig alternativ. Arealtek skriver i sitt notat 
19.12.19 om utbygging og grunnerverv: 

« Dette alternativet anses ikke som gjennomførbart»   

Vi viser til notatet for argumentasjonen for konklusjonen. 

Om ringalternativet skriver de imidlertid:  

«Vi anser dette alternativet som det mest fordelaktige både i gjennomføringsfasen og som 
ferdig etablert for området» 

Forutsetningen for denne konklusjonen legger Arealtek til grunn at eksisterende Gustav Granhaugs 
veg ikke utvides (se nærmere om dette i notatet) da de samme argumenter som ved utvidelse av 
eksisterende Gustav Granhaugs veg da gjør seg gjeldende.  DVS omfattende grunnerverv fra beboere 
langs vegen.  Vi har oppfattet at kommunens mening er her en annen, da det synes som om 
ringvegen også vil medføre en utvidelse iht. Vegnormen.   

Som et subsidiært alternativ til ny adkomstveg støtter innsender Arealtek sine synspunkter, og 
løsning med å styre trafikken ved bom. Alternativt slik som Styret i Gustav Granhaugs veg redegjør 
for i sin høringsbesvarelse, nemlig å gjøre ringen til envegskjøring. 

 



Merknader til til ringsløsning. 

Vi har forstått det slik at kommunen regner med en utvidelse av vegen på 1 meter ved dette 
alternativet. Da har man dog ikke hensyntatt vurdering av bom eller envegskjøring og videre 
redegjørelse baserer seg på at utvidelse av gamle Gustav Granhaugs veg er nødvendig for 
ringløsningsalternativet.  Av de opplysninger vi har fått vil det da bli en reguleringsbredde på 12.5 
meter, hvilket vi ikke helt kan lese ut av Vegnormen idet det kommer til anvendelse ved «SG» 
Samlegate,  og videre fremstilling er preget av manglende eller upresise opplysninger.  

1. I dag anses vegen som en adkomstveg og skal da ha en vegbredde på 6 meter samt et fortau 
med 3 meters (2.75) bredde. 

2. En utvidelse av vegen med en meter vil gi en vegbredde på 7 meter, samt 3 meters fortau og 
da betraktes som Samleveg. Samleveg er imidlertid ikke en mulighet fordi en samleveg i 
utgangspunktet ikke skal ha direkte av og påkjøring til eiendommer, samt en 
reguleringsbredde på 11 meter. Vi viser til illustrasjon på Samleveg hentet fra vegvesen.no:  

 

I eksisterende Gustav Granhaugs veg er det flere veier som kommer inn fra sideliggende 
eiendommer, samt langt de fleste boligeiendommer går rett fra biloppstillingsplass og ut i vegen.  

Man kunne se for seg at man anla en adkomstgate men det passer ikke inn i vegvesens standard som 
sier: «Dette er en gate med blandet funksjon: Transport, opphold, forretninger og andre virksomheter.» 

Endelig kunne man sett for seg en adkomstgate men den vil ha krav på seg som gir mindre vegbredde 
enn dagens krav, den er i følge vegvesen dessuten ment for et annet formål:  

«Dette er en gate med hovedsakelig adkomst- og oppholdsfunksjon. Fartsgrense 30 eller 50 
km/t. Gata bør utformes slik at fartsgrensen overholdes. Boliggater bør dimensjoneres for 
typekjøretøy L, evt. etter kjøremåte B. Andre adkomstgater kan dimensjoneres for L eller ST 
(kjøremåte B) etter en vurdering av virksomhetene i gata. Adkomstgater skal ikke ha 
uvedkommende gjennomkjøring. Mange bygater vil ha en blandet funksjon, da kan 
standardklasse S3 vurderes. 

For boliggater gjelder at kjøreavstand fra bilplass til mer overordnet gate ikke bør være mer 
enn 300 m. Parkering kan ordnes i fellesanlegg eller på gategrunn. Parkering bør om mulig 
legges i boligområdets ytterområder. Biloppstillingsplasser skal være oppmerket. Boliggata 
forøvrig brukes til opphold, sosial kontakt, lek. Disse delene av gata bør være skjermet for 
biler, av trafikksikkerhetsgrunner og for å unngå uønsket parkering. Innkjøri ng til og 



utkjøring fra boliggata bør markeres visuelt ved hjelp av geometrien, vegetasjon, bebyggelse, 
portaler e.l.» 

Til tross for at bebyggelsen og vegen i dag ikke inviterer til utvidelse innenfor begrepene i vegnormen 
og vegvesens retningslinjer vil vi I fortsettelsen  legge  til grunn at kommunen ser for seg samleveg 
med mindre annet er nevnt.  

Foruten det overfornevnte vil det også være flere elementer som må hensyntas ved samleveg: 

a. Minste byggrense/byggelinjer, bebyggelse målt fra senterlinjen:  Ved en samleveg skal det 
være minimum 15 meter fra senterlinjen, hvilket vil bety inngripen i foruten garasjer og 
boder også boenheter.  

b. Minste byggrense kryss: 15 meter, hviket vil måtte medføre inngripen i garasjer, boenheter, 
vegkryss og terrasser.  

c. Avstandskrav fra garasje vinkelrett: 6 meter. Det er mulig noen garasjer rammes 
d. Avstandskrav fra garasje parallelt: 2 meter. Vil antagelig ramme noen garasjer, også ved 

flytting av senterlinjer, med risiko for at andre bygninger rammes som konsekvens av dette 
e. Det er flere kryss inn til Gustav Granhaugs veg som representerer en fare idet det er dårlig 

sikt ut i kryssene og som også vil innebære inngrep på garasjer.   

Samlet sett vil det være meget vanskelig å gjennomføre en utbygging av eksisterende Gustav 
Granhaugs veg uten å gjøre uforholdsmessige inngrep på dagens eiendommer, anlegg og bygninger, 
særlig sett i forhold til alternativet ny adkomstveg som er tilbudt som et spleiselag.  Se høringsinnspill 
fra Plan 1 på vegne av i-Bolig og Mathiesen Eidsvoll Verk. Innspillet refererer til dialog med 
kommunen vedrørende et «spleiselag» i forbindelse med adkomstveg til kommende boligprosjekter i 
området.  Innsender kjenner ikke innholdet i disse diskusjonene, men vi mener dette er en mulighet 
ifm en langsiktig og helhetlig plan for området som må være formålstjenelig å se på i forbindelse med 
utbyggingen av nærværende område.   

Dagens veg og bebyggelse umuliggjør å oppfylle kravene til kommunens vegnorm av 2019 uten 
vesentlige og uforholdmessige store inngrep overfor beboere langs vegen. I den forbindelse viser vi 
til forvaltningens plikt til proposjonalitet og forholdsmessighet, også sett i relasjon til andre 
alternativet.  

Vi viser i den forbindelse til forvaltningens ulovfestede prinsipper, og ber kommunen ta dette i 
betraktning sett opp mot alternativ vegløsning og da særlig en fremtidsrettet separat adkomstveg, 
samt anleggsveg: 

1. En forholdsmessig vurdering i forvaltningen dreier seg om ekstra tyngende eller inngripende 
tiltak kan være uforholdsmessige. 

2. En annen forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen knytter seg til om vilkårene som 
knytter seg til et begunstigende forvaltningsvedtak er forholdsmessige 

3. En tredje forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen gjelder avveiningene som er gjort 
under forvaltningens skjønnsutøvelse. Hvis forvaltningen overser eller ignorerer et relevant 
hensyn, eller legger overdreven vekt på et perifert hensyn, kan avgjørelsen bli 
uforholdsmessig. 

4.  En fjerde forholdsmessighetsvurdering i forvaltningen angår resultatet av 
forvaltningsvedtaket og vedtakets konsekvenser. Forvaltningsvedtak kan bli uforholdsmessig 
inngripende dersom forvaltningen griper til hardere lut enn nødvendig slik at det ikke blir 
samsvar mellom mål og midler. 
 



I nærværende tilfelle er det særlig pkt 4 det pekes på mht om et vedtak om utvidelse av Gustav 
Granhaugs veg  vil bli uforholdsmessig inngripende dersom kommunen tillater eller endog 
eksproprierer uten å ha vurdert inngrepet for overfor grunneiere, trafikanter, barn og unge på 
skoleveien i forhold til andre alternativer.  Når det gjelder saksprotokoll fra Hovedutvalget 
26.06.2020 kan vi ikke se at dette er hensyntatt allerede når det gjelder anleggstrafikk, samt det 
helhetlige fremdidige bildet.  Vi vil imidlertid presisere at administrasjonen synes å ha tatt slike 
hensyn når de fraråder utbygging av Gustav Granhaugs veg og anbefaler ny adkomstveg.  Slik vi ser 
det vil et senere vedtak i strid med administrasjonens anbefaliger om tillatelse til utbyggingen av 
veien å være tilfeldig og dermed ulovlig.   

 

Nærmere om Saksprotokoll i Hovedutvalg datert 23.06.2000 

Under overskriften «Anleggsveg og adkomstveg» står det følgende:  

 
«Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av 
Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggs- og adkomstveg.  
Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte 
adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal 
opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav Granhaugsvei - Tærudveien være sikret. 
Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning 
være opparbeidet.» 

 

Vi forstår vedtaket på følgende måte:  

1. Eksisterende Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggsveg frem til de første 55 boliger tas 
i bruk, da skal også; 

2. ny ringvegløsning eller ny direkte adkomstveg til Tærudvegen være sikret og;  
3. samtidig med at før første bolig tas i bruk så skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss 

Gustav Granhaugs veg – Tærudvegen være sikret.  
4. Til slutt, før bolig 56 tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være opparbeidet.  

 

Vedtaket kan være vanskelig å forstå, setter begrensninger på krav kommunen kan rette til utbygger, 
og kan tolkes på flere måter eller er mangelfullt.  

Ad. 4. Skal dette bety at enten ringvegen eller ny adkomstveg skal være opparbeidet.  I og med at 
man ikke benytter ordet «direkte» som man ellers har gjort, synes det at det også kan være 
ringløsningen som er «ny og permanent» 

Ad.3.  Her står det at man før man tar første bolig i bruk, skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert 
kryss Gustav Granhaugs Veg – Tærudvegen være sikret.  Det synes som om man her legger til grunn 
at aktuelle adkomstveger når første bolig tas i bruk er enten eksisterende Gustav Granhaugs veg eller 
en ringløsning som ender opp i nærheten av krysset Gustav Granhaugs veg  - Tærudvegen.  Av dette 
synes det ikke som om en helt ny adkomstveg som kan ende opp et annet sted på Tærudvegen eller 
andre steder legges til grunn som et alternativ for fremtiden.  Vedtaket vil dermed i realiteten sette 
begrensninger på krav man stiller til utbygger med hensyn til vegalternativer, da plikten i alle tilfeller 
knytter seg til vegløsninger som ender opp i krysset Gustav Granhaugs veg - Tærudvegen.   



Innsender er av den klare oppfatning at ny adkomstveg må være klar før enhver utbygging, men her 
legges det opp til eller skaper betydelig usikkerhet ved fremtidige vedtak om ny adkomstveg ved at 
man tillater bruk av Gustav Granhaugs veg og/eller en ringløsning også når boligene tas i bruk.  Vi 
finner vedtaket foruroligene og vil utsette nødvendig utbygging av ny adkomstveg på ubestemt tid.  

Den usikkerhet som skapes ved dette vedtaket tydeliggjør behovet for en oppklaring om fremdig 
vegutbygging i området før man tillater oppstart på planområdet. 

Merknader til vedtaket vedrørende anleggsveg 

Innsender har i dette høringssvaret vært inne på flere ulemper ved bruk av eksisterende Gustav 
Granhaugs veg i fremiden.  Det burde være klart at vegen allerede er tungt belastet med vanlig 
personbiltrafikk, samt at det i flere år allerede har vært benyttet som anleggsveg for utbygging, og 
ser med bekymring for at man ved vedtaket åpner for ytterligere anleggstrafikk i mange år. I den 
forbindelse peker innsender på at i-Boligs prosjekt var på 55 boenheter, og nærværende prosjekt er 
på 150 boliger. Vi snakker her om et vesentlig større prosjekt med vesentlig mer anleggstrafikk. Vi 
nevner her også at vi ser med bekymring på at det også er planer for flere større prosjekter i 
området, og at det derfor må lages en varig og bærekrafting  løsning allerede nå. Uten en slik god 
fremdidig løsning vil vedtatte anleggsvegløsning sammen med senere byggplaner utgjøre en 
vesentlig trafikkrisiko og vi viser i den forbindelse til den ovenfor refererte kommuneplanen 
vedrørende trafikksikkerhet.  

Vi ønsker også å peke på at den anleggstrafikk som har pågått de senere år viser at vegfundamentet 
ikke er godt nok for denne type belastning. Kommunen har ved inspeksjon selv sett at vegskulderen 
«utvides» samt at kantstein til fortau har gått i stykker, uten at utbedringer har funnet sted lang tid 
etter skader har inntrådt.  Vi stiller derfor spørsmål ved hvorledes kommunen tenker å sørge for at 
vedtakets plikter pålagt utbygger er tenkt sanksjonert for det tilfelle de ikke overholdes.   

Konklusjoner:  

Innsender stiller seg kritisk til vedtaket av Hovedutvalget 23.06.2020 da det skaper uklarheter om 
fremtidig utbygging og begrensninger til krav man kan stille til utbygger av området. 

Vi stiller oss ikke nødvendigvis kritiske til planforslagets klare råd og  anbefaleinger om at det 
anlegges en ny direkte adkomstveg, men understreker at den av hensyn som redegjort for, herunder 
langsiktige utbyggingsplaner foretas før enhver utbygging påbegynner.  Vi stiller oss imidlertid meget 
kritisk til ringvegløsning som et subsidiært alternativ, med mindre man innfører envegskjøring som 
eller bom slik Arealtek foreslår.   

En løsning som vil innebære en merbelastning og krav til utbygging av eksisterende Gustav 
Granhaugs veg vil medføre urimelige og vesentlig ulemper for både eksisterende og nye beboere. 
Trafikksikkerhet, støy, forringelse av livskvalitet og fjerning av rekreasjonsområder, vil på sikt 
redusere livskvaliteten til beboere i området.  En ny direkte adkomstveg vil klart løse disse 
utfordringene, og det anbefales å se nærmere på dette i samarbeid med andre utbyggere. 

 

Med Vennlig hilsen 

 

Peter og Siri Engelschiøn 
Lysakervegen 21 



2070 Råholt 
Pbernh-e@online.no  
 
Roy Kvamme og Birgitte Aamot Storbakken 
Gustav Granhaugs veg 20 
2070 Råholt 
Roy.kvamme@orbrann.no  

Birgitte_aa@hotmail.com  

 
Gøran Øierås og Dorte Lykkegaard Øierås 
Gustav Granhaugs veg 18 
2070 Råholt 
Goranoieras@gmail.com 
Dortelykkegaard@hotmail.com  
 

 
Janne E.Gundersen og Tom Gundersen 
Gustav Granhaugs veg 30b 
gunders75@gmail.com  
 
Eva Helene Hasle 
Gustav Granhaugs veg 30a 
2070 Råholt 
evahelene.hasle@gmail.com  
 
Turkan Celik og Necmettin Celik 
Gustav Granhaugs veg 14 
Celik.necmettin@gk.no  
 
Asbørn Kårstein og Kristine Storsve 
Lysakervegen 4 
2070 Råholt 
Asbjornkaarstein@gmail.com  
Kstorsve@gmail.com  
 
Ulla Lønberg og Bjørn Helge Berglund 
Lysakervegen 7 
2070 Råholt 
bbergl@online.no  
 
Ola Østby 
Lysakervegen 17 
2070 
ola@traktorbransjen.no  

mailto:Pbernh-e@online.no
mailto:Roy.kvamme@orbrann.no
mailto:Birgitte_aa@hotmail.com
mailto:Dortelykkegaard@hotmail.com
mailto:gunders75@gmail.com
mailto:evahelene.hasle@gmail.com
mailto:Celik.necmettin@gk.no
mailto:Asbjornkaarstein@gmail.com
mailto:Kstorsve@gmail.com
mailto:bbergl@online.no
mailto:ola@traktorbransjen.no


Innsendt: 13.09.2020 08:40
Ref.nr: QJQLOA

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no
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Innsender
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Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Anders
Etternavn

Alfarrustad
Adresse

Gustav granhaugs veg 41
Postnr.

2070
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Råholt
E-postadresse

anders.alfarrustad@gmail.com
Mobilnr.

48292773

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Tiltaket kan ikke igangsettes før det er gjennomført en konsekvensutredning av reguleringsbestemmelsene og
detaljreguleringen, hvor det også tas hensyn til Naturmangfoldlovens §9 og og Forskrift om konsekvensutredninger
§10, bokstav G. Dette i forhold til at tiltaket vil medføre nedbygging av myr. Se vedlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon

Beskrivelse

Svar på offentlig
ettersyn av
detaljregulering

Last opp dokumentasjon

Svar på Offentlig ettersyn av
detaljregulering for gbnr.pdf
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Viser til Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal.  
 
Det er av forslagsstiller og kommunens behandling av planforslaget tatt lite hensyn til om 
tiltaket bidrar til klimagassutslipp jf. Naturmangfoldloven §9 og Forskrift om 
konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017. I det geotekniske notatet som er 
vedlagt plandokumentene fremkommer det at tiltaket skal bygger på myrlendte områder, 
herunder tov og myr i området. Stedvis er det torv og myr med mektig over 5m. Den 
vedlagte ROS-analysen og andre tilhørende saksdokumenter tar begrenset hensyn til 
forskriftens §10, og er mangelfull på bokstav G, Vesentlig forurensning eller klimautslipp. Det 
bemerkes også at ROS-analysen antar at støy fra andre kilder har lav sannsynlighet, til tross 
for at tiltaket ligger i innflyvingstraseen til Oslo Lufthavn, og at området tidvis er utsatt for 
støy fra E6.   
 
Jeg stiller meg kritisk til hovedutvalgets beslutning om ikke å hensyna om tiltaket medfører 
vesentlig forurensning eller klimautslipp, tiltaket må konsekvensutredes mht. bokstav G 
over. Forslaget for reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for B3 Bekkedal tar ikke 
hensyn til §10, bokstav G og bør revideres. I veilederen for §10 står det i kapittel 3.2.21 
Klimagassutslipp (bokstav G) følgende: 
 

De viktigste klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og 
fluorholdige gasser som HFK og PFK. Kortlevde klimadrivere som svart karbon (BC) er 
også relevant. En vurdering av hva som bør regnes som vesentlige klimagassutslipp, 
bør ta utgangspunkt i mengde utslipp som skjer umiddelbart og om det har store 
utslipp gjennom livsløpet. 

 
Og om Støy: 
 

Dersom en plan eller et tiltak kan føre til vesentlig økning i antall personer som 
utsettes for støy, eller vesentlig økning i støynivå jf. anbefalinger i T-1442/2016, vil 
det normalt utløse konsekvensutredning. 

Det skal fremgå̊ av kunngjøring av planoppstart at planen behandles etter forskriften og 
planforslaget skal ha en konsekvensutredning når planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn, jeg kan ikke se at plan for detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal omfatter en 
konsekvensutredning jf. forskriftens §10, bokstav G. ROS-analysen må ansees som 
mangelfull i denne sammenhengen. Det må etter min mening gjøres en ny vurdering av 
konsekvenser for klimagassutslipp før tiltaket kan igangsettes, iht veilederens kapittel 3.2.21: 

Utslipp forbundet med arealbruksendringer kan for eksempel være nedbygging av 
myr og tiltak som medfører permanent avskoging, til nydyrking, torvuttak, 
bebyggelse, mm.  

En konsekvensutredning bør gjelde for B3, men også andre deler av området, herunder 
Tyskerud. Områdene omfatter Bekkedalsmyrene, Grevlingmyra og andre myrområder.  

Viser til artikkel på NRK hvor Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier følgende: «Jeg 
mener vi trenger strengere regler og sterkere beskyttelse av myr. Nå jobber vi med en 



klimaplan for 2030 som skal komme til høsten, og her har vi fått masse innspill rundt dette 
temaet». Kommunen har i denne saken anledning til å gå foran som et godt eksempel, og 
bør vurdere plandokumentene i henhold til Naturmangfoldloven §9.(føre-var-prinsippet):  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Utbygging på myr gjør etter min mening irreversibel skade på naturmangfoldet. Staten 
bruker allerede millioner på å gjenopprette myrer, det således underlig at hovedutvalget 
ikke tar tilsvarende hensyn i vurderingen av tiltaket. Plantene i myra kan suge opp vann 
tilsvarende 40 ganger sin egen vekt og slippe det sakte ut igjen. Slik bremser de tørke og 
mindre flommer. Myr inneholder et stort naturmangfold. Mange insekter og fugler lever i 
myr, og ni av de truede naturtypene i Norge er knyttet til myr, ifølge Norsk rødliste for 
naturtyper 2018. 

Tiltaket kan ikke igangsettes før det er gjennomført en konsekvensutredning av detaljplanen, 
hvor det også tas hensyn til Naturmangfoldloven §9.  

Det bemerkes også støy fra andre kilder bør konsekvensutredning, også iht. forskriftens §10, 
bokstav G:  

Dersom en plan eller et tiltak kan føre til vesentlig økning i antall personer som 
utsettes for støy, eller vesentlig økning i støynivå jf. anbefalinger i T-1442/2016, vil 
det normalt utløse konsekvensutredning. 

Iht. til reguleringsbestemmelsene avsnitt 3.5 Støy skal T-1442/2016 følges. Det fremstår som 
uklart om støy i området er tilstrekkelig konsekvensutredet i kommunens areal- og 
reguleringsplaner.  

Hilsen  
Anders Alfarrustad 
Gustav Granhaugs veg 41 
2070 RÅHOLT 

Kilder: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854#KAPITTEL_1 

https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder
_kuforskriften_vesentlige_virkninger.pdf 

https://www.nrk.no/norge/reagerer-pa-at-skog-og-aker-pa-myr-er-forbudt-_-men-a-bygge-
er-helt-lov-1.15056836 



https://www.sabima.no/trua-natur/myr/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/i-dag-er-verdens-vatmarksdag/id2627853/ 
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Petter Tærud 

Tærudåsen 82 

2070  Råholt 

 

 

Eidsvoll Kommune 

Postboks 90 

2081  Eidsvoll       Råholt den 14.09.2020 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Petter Tærud - grunneier Gnr. 96/14 

 
ang. Utbygging av Bekkedal, v/Bekkedal Utvikling AS Gnr. 96 Bnr. 22. 

 
 

 
 

Som nabo og grunneier i området vedr. utbygging av Bekkedal Utvikling AS ønsker jeg å 

fremme flg. høringsuttalelse. 

 

Eiendommen Gnr. 96 Bnr. 14 berøres av veianlegg som ligger til grunn for fremtidig 

utvikling og utbygging av eiendommen i Eidsvoll g.nr. 96 b.nr. 22 i alle alternativer og i 

rådmannens innstilling foreslått av Eidsvoll kommune. 

 

Min høringsuttalelse går på at: 

 

Bekkedal Utvikling AS må benytte Gustav Granhaugs vei for all trafikk i all fremtid. 
 

Men om dette ikke lar seg gjennomføre vil det subsidiært være, av de alternativ som er 

lagt frem fra kommunen og utbygger, kun ny direkte tilknytning til Tærudvegen som er 

aktuelt og gå i dialog med utbygger om å realisere. 

 

Dette samsvarer også med kommunens egen konklusjon fra kommunalteknikk, slik som 

forslaget A etter behandlingen den 05.05.20 -, og til forslag B i behandlingen etter den 

02.06.20. Se den vedlagte uttalelsen fra "Vurdering fra kommunalteknikk den 12.03.20." 

 

Ved en slik løsning bør det også vurderes på nytt om det på lang sikt kan være mer 

lønnsomt for det offentlig å ha nedfalls avløp til fordel for x antall pumpestasjoner i 

området med det vedlikeholdet dette erfaringsmessig vil kreve de neste 50 – 70 årene. 

 

"The missing link" som det henvises til i ringveg løsningen vil være en foreldet løsning 

med kun oppimot 1000 ÅDT som ikke på noen måte løser de utfordringene som vil 

komme i dette området på lengre sikt. 

 

Jeg vil også henvise til mine innspill når det gjelder tidligere behandlinger i Eidsvoll 

kommunestyre av denne veiløsningen. 
 

Mitt alternativ vil være med på å gi muligheter for den mest helhetlige og langsiktige 

løsningen for hele dette området når det gjelder fremtidige utviklinger av eiendommene 

96/1, 96/14, 96/15, 96/17 og 96/286 som er Eidsvoll kommunes egen eiendom til 

vanntårnene i tillegg til Bekkedal Utviklings AS sin nå planlagte utvikling av eiendom 

96/22. 

  

Det kan helt sikkert også her kunne regnes ut et fordelaktig og for miljøet ett positivt 

fotavtrykk for veitraséen direkte fra Tærudvegen på lang sikt når det gjelder kjørte km., 

støv, støy og tidsforbruk de neste 50 årene. 



  

For at beboerne i dette området skal kunne innfri de statlige mål om å kunne gå og sykle 

er det også viktig at det ikke bygges flere hundre meter lange omveis traséer. 

 

Ett av de viktigeste målene må være å kunne forflytte seg raskest mulig frem til 

offentlige institusjoner som skole, lege, politi, trafikk knutepunkter og butikk/kjøpesentre 

på en mest mulig bærekraftig og miljøeffektiv måte. 

  

Jeg har derfor over flere år nå iakttatt at det lages stier over dyrket mark. Disse er ikke 

stengt – det for å legge til rette for at gående og syklende nettopp her vil kunne 

tilfredsstille de overordnede nasjonale føringene for knutepunkts utvikling, noe som er 

meget viktig i nærheten til en Intercity stasjon og ett tettsted i sterk vekst. 

 

Veien bør derfor bli etter kommunal standard med + 5000 ÅDT. (6 meter og om 

nødvendig fortau). Dette begrunnes med at ÅDT skal deles på ca. 6 bevegelser pr. bolig 

pr. døgn. Med de forslåtte og de potensielt tilgrensende eiendommene vil man innen 10 

år sannsynlig passere 1000 ÅDT, og neste alternativ er jo da + 5000 ÅDT. 

 

Den vil også måtte inneholde alt av annen infrastruktur som vann og avløp, samt trekke 

rør etc. for alle de andre utbyggingsområdene som kan tilknyttes dette veianlegget i 

fremtiden. 

 

Det bør her også bli nøye vurdert om ny gang og sykkelvei kan benytte dagens trasse 

«Tærudåsen» for å spare dyrket landbruksareal. 
 

En alternativ anleggs veg vil kunne bli Tærudåsen, den samme som Eidsvoll kommune 

brukte til nybygging av sitt vanntårn, men det vil ikke være naturlig for meg å tillate 

midlertidig anleggsvei utenom at den langsiktig permanente vegtraséen er på plass. 

Slik som administrasjonen i Eidsvoll kommune også gir klare signaler om at er ønsket i 

sin innstilling til møtet den 02.06.20. 
 

Tillater meg å sende med ett forslag til trasé valg uten at dette på noen måte er 

bindende traseer for meg eller utbygger. Denne traséen løsningen forutsetter også en 

aksept av grunneier av eiendom Gnr. 96/15. 

 

  
 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Petter Tærud 

petae@online.no 

Telefon  

48064326 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg: Eidsvoll kommune v/kommunalteknikk Ref.: 2019/1334/AVA Dato-: 

12.03.2020   
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-------- 

Eidsvoll kommune 

Ref.: 2019/1334/AVA Dato.: 12.03.2020 

Saksbehandler: Alexander Vatnehagen 

NOTAT UTEN OPPFØLGING 

Vurdering fra kommunalteknikk - Utbygging av Bekkedal 

  

Konklusjon: 

Gustav Granhaugs veg er ikke bygd for en trafikkbelastning med ÅDT på ca. 1680, eller 

mer. For å opprettholde et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i området, vil den beste 

løsningen være å etablere en ny felles adkomstvei fra Tærudvegen til de områdene som i 

dag er avsatt til boligformål på Bekkedalshøgda, men ennå ikke utbygd. 

  

  

 







































Beskrivelse Skjæring jord Fylling Bærelag Forsterkningslag Veidekke

Massetype-ID: 1: Skjæring jord 6: Fylling 13: Bærelag 15: Forsterkningslag 10: Veidekke

Beregningstype: Volum Volum Volum Volum Areal skrå

Enhet: m3 m3 m3 m3 m2

48,07 9,01 30,05 46,62

10,00 90,72 17,78 59,28 91,98

20,00 94,73 18,26 60,87 94,44

30,00 82,44 15,68 52,27 81,09

40,00 106,84 20,27 67,54 104,79

50,00 70,77 13,63 45,43 70,48

60,00 115,14 22,40 74,66 115,85

70,00 75,86 18,03 60,10 93,25

80,00 65,76 18,03 60,10 93,25

90,00 70,78 18,03 60,10 93,25

100,00 82,63 18,03 60,10 93,25

110,00 105,78 18,03 60,10 93,25

120,00 111,44 18,03 60,10 93,25

130,00 96,00 18,03 60,10 93,25

140,00 81,60 18,03 60,10 93,25

150,00 90,98 18,03 60,10 93,25

160,00 109,46 17,68 58,95 91,46

170,00 145,65 18,36 61,20 94,96

180,00 144,74 14,86 49,53 76,84

190,00 172,64 21,09 70,31 109,08

200,00 124,55 21,09 70,33 109,11

210,00 79,16 14,94 49,79 77,26

220,00 104,52 18,03 60,10 93,25

230,00 120,80 18,03 60,10 93,25

240,00 199,88 18,03 60,10 93,25

250,00 219,24 18,03 60,10 93,25

260,00 421,19 18,03 60,10 93,25

270,00 414,85 18,03 60,10 93,25

280,00 203,93 18,03 59,20 93,25

290,00 144,29 14,56 49,12 75,30

300,00 349,60 1,66 21,47 74,22 111,05

310,00 225,45 41,78 17,96 62,09 92,87

320,00 60,34 91,68 15,62 54,02 80,78

330,00 8,51 157,64 20,18 69,81 104,37

340,00 116,89 17,93 63,71 92,74

350,00 0,25 81,82 16,84 59,28 87,10

360,00 121,57 19,16 68,08 99,11

370,00 138,64 18,03 64,02 93,25

380,00 2,19 120,05 18,03 62,30 93,25

390,00 59,40 77,08 18,03 62,30 93,25

400,00 278,17 16,98 22,38 77,33 115,75

410,00 220,90 13,71 45,71 70,92

420,00 311,90 18,11 60,37 93,66

430,00 445,71 0,10 18,16 62,70 93,94

440,00 196,39 31,27 20,84 71,88 107,76

450,00 36,61 35,01 15,55 51,86 80,46

460,00 58,20 47,68 18,14 62,27 93,82

470,00 198,02 17,80 18,09 62,07 93,55

480,00 289,60 25,58 18,91 64,88 97,81

490,00 135,29 49,54 18,75 64,31 96,97

500,00 38,09 39,47 12,47 42,79 64,52

510,00 68,97 58,62 21,45 73,60 110,99

520,00 79,31 47,13 18,46 63,34 95,50

530,00 116,94 40,54 18,03 61,86 93,25

540,00 85,07 79,93 18,03 61,85 93,25

550,00 62,58 101,11 18,03 61,85 93,25

560,00 29,01 64,66 18,03 61,85 93,25

570,00 16,88 13,29 18,03 60,10 93,25

580,00 60,63 18,03 60,10 93,25

590,00 94,89 18,03 60,11 93,25

600,00 162,35 18,03 60,10 93,25

610,00 417,19 18,03 60,10 93,25

620,00 750,91 21,72 72,42 112,36

630,00 493,58 14,30 47,66 73,94

640,00 431,66 17,95 59,82 92,82

650,00 261,90 17,89 59,64 92,54

660,00 259,26 18,55 61,83 95,93

670,00 337,68 17,20 57,33 88,95

680,00 481,48 17,94 59,79 92,77

690,00 296,81 15,68 52,26 81,09

700,00 261,37 20,33 67,78 105,17

710,00 199,77 18,03 60,11 93,25

720,00 146,24 18,03 60,10 93,25

730,00 26,97 43,62 20,82 71,44 107,71

740,00 2,89 65,78 15,28 52,43 79,02

750,00 32,36 18,12 64,36 93,71

760,00 2,84 262,07 17,76 61,00 91,88

770,00 488,29 18,60 66,07 96,21

780,00 579,96 18,17 64,53 93,96

790,00 499,18 18,11 64,34 93,69

800,00 1,23 190,80 14,47 49,99 74,85

810,00 79,01 59,83 21,63 74,73 111,85

820,00 48,89 18,03 60,10 93,25

830,00 85,36 18,03 60,10 93,25

840,00 8,27 0,52 18,03 63,01 93,25

850,00 133,83 18,03 64,05 93,25

860,00 328,42 18,03 64,05 93,25

870,00 284,52 18,03 64,06 93,25

880,00 176,05 18,03 64,05 93,25

890,00 2,35 113,70 18,03 62,31 93,25

900,00 3,08 8,80 18,03 60,96 93,25

910,00 48,47 8,85 18,03 61,85 93,25

920,00 128,89 0,91 15,41 52,86 79,70

930,00 29,65 0,17 6,40 21,94 33,08

Totalt: 12491,44 4895,18 1671,32 5677,86 8644,16



Bjørg Tærud

Bekkedalshogda a-S

2070 Råholt Dato: 11.09.20

Eidsvoll Kommune

Kommunal forvaltning

Vedr. Horin ssvar til la nid 023731800 Detalre ulerin bnr.96 22 Bekkedal

Etter gjennomgang av nevnte sak der jeg ser at kommunen igjen planlegger å legge vei over
min eiendom som en ringveiløsning for videre utbygging i området. Dette vil etter mitt syn
bli en vei med veldig stor trafikk som vil bli en stor belastning for oss som bor i dette
området. Jeg har vært stor motstander av denne veien helt siden før den ble regulert inn i
planen i 1998. Jeg ønsker at kommunen går for løsning som beskrevet i møte i Hovedutvalg
for næring, plan og miljo-23.06.2020 som sier ny direkte adkomst til Tærudveien. Jeg kan
ikke godta bygging av vei over min eiendom p.g.a den belastningen dette vil tilføre meg,
samt at det vil bli en stor verdiforringelse av min eiendom.

Ønsker en positiv behandling og på forhånd takk!

Med vennlig hilsen

-. " \

Eier av eiendom gnr.96 bnr.142



Innsendt: 09.09.2020 13:18
Ref.nr: SSISZY

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Finn
Etternavn

Dalsveen
Adresse

Gustav granhaugsveg 35
Postnr.

2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

finn.dalsveen@gmail.com
Mobilnr.

41936333

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Som beboer langs Gustav Granhaugsveg på "fortau siden" er vi bekymret for den mer trafikken som kommer
gjennom feltet vårt med denne nye utbyggingen som det er forslag på. Vi har bodd her siden 2003 når feltet var nytt.
Da var Gustav Granhaugsveg en uasfaltert blindvei. Vår utbygger asfalterte med tynt lag asfalt og brukte lave
betong kantsteiner, omtrent i hele Gustav Granhaugsveg sin lengde, dvs til der GG møter Bekkedalsvingen - der
opphører fortau..resten er uten fortau.

GG blir gradvis ødelagt av tungtrafikk i forbindelse med utbygging og brøyting. Asfalten blir også slitt og hullete
pga liten slite tykkelse, vår utbygger brukte minimum som mal.

Gradvis med utbygging på Bekkedalshøgda har trafikken også økt betydelig. Etter mitt skjønn bruker få mennesker
Bekkedalsvingen som sin vei av de som bor innerst i Gustav Granhaugsveg/Granhaugsvingen, men kjører om oss
fordi veien er uten fartsreduserende tiltak.

Nye feltet tenker også på at Bekkedalsvingen blir brukt av myke trafikanter, mens trafikk blir om Gustav
Granhaugsveg..

Vi har stadig bedt om fartsreduserende tiltak som fartsdumper fra kommunen, men blir ikke hørt. Ikke foretatt
målinger etter det jeg vet heller.

Utbyggingen kommer, det greier ingen å stoppe, men da må det legges til rette for å sikre alle som bor og ferdes her.
Veien er foreslått breddet ved å legge til 50 cm på motsatt side av fortau, noe annet er det ikke realistisk å få til,
sikkert pga billigste løsning. Flytte fortau, der ligger infrastrukturen i bakken, da velges motsatt side. Da tas
grøft/hage til vei formål.
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På den siden har Gustav Granhaugsveg flere stikk veier som heter det samme. Disse stikk veiene/kryssene blir ennå
mer uoversiktlige med denne løsningen, fordi veien vil nå gå ennå tettere mot hekker, murer ol - fri sikt soner blir
ennå trangere og uoversiktlig.

Ikke engang Granhauglia krysset ble endret når I-bolig kom med 45 nye enheter, skjer daglige unna manøvrer mm
fordi dagens vei er smal. Farten har også økt, vi som har bodd her en stund tar hensyn til hverandre oppigjennom,
mens nye bare kjører på - hevder jeg. Er bare et tids spørsmål før noe alvorlig skjer pga høy (umålt) fart.

Derfor hvis den valgte løsning kommer, må kryss/stikk veier sikres ved at det blir oversiktlige kryss, samt at fortau
høyden økes, slik at barn ol sikres bedre, samt at veien får fartsreduserende tiltak som fartshumper samt ny asfalt i
hele veiens bredde. Såpass må en kreve av en utbygger som ikke har råd til å fullføre en ringvei utbygging.

Fylkesmannen fraråder utbygging pga det er for langt unna tog stasjonen  uten at han ser for seg bilbruk som
transport til og fra, da må kommunen ta beboere på alvor å sikre et sikkert bomiljø. Slik det er idag er det for smalt
til å møtes, folk kjører oppå fortau(større kjøretøy) Ikke gjemme seg bak at det er utryknings vei, samspill løser det
meste. Om en ikke velger fartshumper, kan man plante trafikk øyer ala gatetun så biler må kjøre litt sikk sakk for å
holde farten nede, lage møte lommer..

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar
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Innsendt: 14.09.2020 23:44
Ref.nr: AFEKCD

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Dahlø
Fornavn

Frode
Adresse

Gustav Grabhaugsveg 36
Postnr.

2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

frode.dahlo@hotmail.no
Mobilnr.

93205014

Saken gjelder
Høringssak

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Som privatperson og beboer i Gustav Granhaugsveg er jeg bekymret for trafikksituasjonen ved Gustav Granhaugs
veg. Styret i grendelaget jeg bor i søkte Eidsvoll kommune om fartsreduserende tiltak allerede i 2009 og har nesten
årlig klaget på trafikksituasjonen ved denne vegen, da bilene har en for høy fart og veien har stedvis uoversiktlige
kryss hvor barn ofte krysser uten å være bevisst på trafikk. Granhaugåsen er et barnerikt område og mange leker
utenfor sine eiendomer. Styret fikk redusert hastigheten fra 40km/t til 30km/t, men anser ikke dette som et godt nok
trafikksikkerhetstiltak da hastigheten på bilene til tider anslås å være nær det dobbelt av det lovlige.

Jeg anser det som svært urovekkende at Gustav Granhaugs veg foreslås som anleggsvei, og det anses som lite trolig
at anleggsperioden kun vil være hverdager 9-14. Det foreligger en stor bekymring for helgearbeid og arbeider utover
angitt tidsperiode. Jeg er svært bekymret for at nysgjerrige barn vil oppsøke anleggsvegen og komme i trafikkfarlige
situasjoner.
Granhaugåsen har de 3 siste årene blitt betydelig utbygget i Granhauglia og Granhaugkroken. Dette har medført en
del støy, slitasje på veg og gangfelt, samt støv. Mye tungtransport, og tidvis langtransport, som har måtte lirke seg
frem på en trang vei. Dette tærer på både infrastruktur og innbyggere av Eidsvoll kommune.
Granhaugåsen består av mange barnefamilier og Gustav Granhaugs veg antas i dag brukt av 150 boenheter, som gir
en ÅDT på 900. Dette er en betydelig trafikk på en kort veistrekning som strekker seg over store deler av normal
arbeidstid; 07:00 – 17:00. Verken Tærudvegen eller Gustav Granhaugs veg er bygd for å møte store kjøretøy, og
dette kan skape en del trafikkfarlige situasjoner. Jeg ber derfor om at all anleggstrafikk legges på alternativ vei etter
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avtaler med grunneier.

Verken Gustav Granhaugs veg eller Tærudvegen er bygd bra nok for møtende trafikk. Veiene oppleves smale,
spesielt Tærudvegen på vinterstid. Det er vanskelig å møte buss/større kjøretøy på deler av strekningen og dette øker
risikoen for trafikkfarlige situasjoner med økt trafikk.
Jeg mener utbygger og grunneier må finne en alternativ vei og vet det foreligger forslag om vei direkte opp fra
jordet ved Tærud gård via vanntårnet og inn på utbyggingsområdet.
Videre ber jeg om at det ses på en helhetlig veiplan for fremtidig utbygging i området Tærud/Bekkedal/Ladderud,
slik at trafikkavviklingen i Granhaugåsen kan gjennomføres på en god og sikker måte.

Vedlegg
Vedlegg som ev. styrker/støtter høringssvaret.

Last opp vedlegg

Offentlig høring - høringssvar
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Innsendt: 14.09.2020 23:49
Ref.nr: JLFDGF

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Håland
Fornavn

Guro
Adresse

Gustav Granhaugsveg 36
Postnr.

2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

halandguro@gmail.com
Mobilnr.

99045376

Saken gjelder
Høringssak

Planid 023731800 - Detaljregulering gbnr. 96/22 Bekkedal
Saksnr.

19/1334
Høringssvar

Som privatperson og beboer i Gustav Granhaugsveg er jeg bekymret for trafikksituasjonen ved Gustav Granhaugs
veg. Granhaugåsen grendelag søkte Eidsvoll kommune om fartsreduserende tiltak allerede i 2009 og har nesten årlig
klaget på trafikksituasjonen ved denne vegen, da bilene har en for høy fart og veien har stedvis uoversiktlige kryss
hvor barn ofte krysser uten å være bevisst på trafikk. Jeg er en av flere beboere på den siden av veien som ikke har
fortau og jeg og familien min må krysse veien uten fotgjengerfelt. Dette oppleves allerede problematisk og utrygt,
og økende trafikk vil forverre situasjonen vesentlig.

Granhaugåsen er et barnerikt område og mange leker utenfor sine eiendomer. At styret fikk redusert hastigheten fra
40km/t til 30km/t, er ikke et godt nok trafikksikkerhetstiltak da hastigheten på bilene til tider anslås å være nær det
dobbelte av det lovlige. Dette ser vi tydelig, som bor etter en sving som følger hekk på ene siden og skauområdet på
den andre. Her setter bilene opp farten og få bremser ned før vår bolig er passert.

Jeg mener det er bekymringsfullt at Gustav Granhaugs veg foreslås som anleggsvei, og tror ikke på at
anleggsperioden kun vil være hverdager 9-14. Det foreligger en stor bekymring for helgearbeid og arbeider utover
angitt tidsperiode. Vår erfaring med byggearbeider i området er at både barn og voksne stadig treffer store kjøretøy
og det skaper farlige trafikksituasjoner når møtende biler må passere på smale veier.

Granhaugåsen har de 3 siste årene blitt betydelig utbygget i Granhauglia og Granhaugkroken. Dette har medført en
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del støy, slitasje på veg og gangfelt, samt støv. Mye tungtransport, og tidvis langtransport, som har måtte lirke seg
frem på en trang vei. Dette tærer på både infrastruktur og innbyggere av Eidsvoll kommune.
Granhaugåsen består av mange barnefamilier og Gustav Granhaugs veg antas i dag brukt av 150 boenheter, som gir
en ÅDT på 900. Dette er en betydelig trafikk på en kort veistrekning som strekker seg over store deler av normal
arbeidstid; 07:00 – 17:00. Verken Tærudvegen eller Gustav Granhaugs veg er bygd for å møte store kjøretøy, og
dette kan skape en del trafikkfarlige situasjoner. Jeg ber om at all anleggstrafikk legges på alternativ vei etter avtaler
med grunneiere.

Utbygging og trafikkavvikling. Styret I Granhaugåsen grendelag mener ÅDT vil passere 2000 og det virker
sannsynlig. Jeg er bekymret for trafikksikkerheten ved en slik økning og ved de planforslagene som er foreslått for
trafikkavvikling. At all trafikk til de nye boligområdene skal gå via samme vei, fremstår urimelig for beboere langs
veien med den støy og forurensning det medfører, med tanke på sikkerhet og det virker som en lite hensiktsmessig
løsning rent praktisk. Adgang til nytt område bør ha alternativ rute fra Tærudveien ved Gladbakk eller annet sted fra
Trondheimsveien opp mot Bekkedalshøgda.

Verken Gustav Granhaugs veg eller Tærudvegen er bygd bra nok for møtende trafikk. Veiene oppleves smale,
spesielt Tærudvegen på vinterstid. Det er vanskelig å møte buss/større kjøretøy på deler av strekningen og dette øker
risikoen for trafikkfarlige situasjoner med økt trafikk.
Jeg mener derfor at det bør legges opp til videreføring av Gustav Granhaugs veg med utløp til Tærudvegen nærmere
Gladbakk, og ikke i ring fra vest til øst for eksisterende inn/utkjøring.

Alternativt bør det legges opp til at Gustav Granhaugs veg blir enveiskjørt med fartsdumper, hvis veialternativ 2
skal gjennomføres. Men jeg anser ingen av de alternative planene for trafikkavvikling som gode nok, og ber om at
det ses på en helhetlig veiplan for fremtidig utbygging i området Tærud/Bekkedal/Ladderud, slik at
trafikkavviklingen i Granhaugåsen kan gjennomføres på en god og sikker måte.

Det vises til uttalelser fra Ruter som viser til den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 hvor avstander
opp til 1 km ble utført hovedsakelig til fots eller på sykkel, mens avstander over 1 km hovedsakelig ble utført med
bil. Med nevnte høydemeterforskjell og avstand til tjenester, så vil det uten tvil være bil som hovedreisevane.
Området ligger også utenfor prioritert vekstområde Eidsvoll Verk/Råholt, og kan svekke den planlagte fortettingen
av Eidsvoll Verk som sentrumsområde.
Området for øvrig ligger innenfor gul støysone for flystøy og vil merke flytrafikk og støy betydelig da innflygning
skjer i lav høyde vest for planområdet. Ved en eventuell utbygging av 3. rullebane øst for dagens rullebaner, vil
Råholt, og trolig dette planområdet, oppleve betydelig økning av støyplager.
Det vises også til utbygging av myrområder, og styret er kjent med at det foreligger problemer for eksisterende
bebyggelse i nærhet til planlagt f_Lek3. Jeg er derfor bekymret for om nye boligeiere vil få tilsvarende problemer
som enkelte huseiere i Granhaugsvingen har opplevd, og fraråder på det sterkeste at myr nedbygges, noe som også
kan være direkte klimaskadelig hvis eksisterende myr innehar store mengder CO2.

Med vennlig hilsen
Guro Håland

Vedlegg
Vedlegg som ev. styrker/støtter høringssvaret.

Last opp vedlegg

Offentlig høring - høringssvar
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Fra: Svein Gustad Sanner[sgustad@gmail.com] Dato: 02.07.2020 15:51:54 Til: Eidsvoll Post Kopi: Christoffer
Nyborg Tittel: Merknad: Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av gbnr. 96/22 Bekkedal. Plan ID
303531800.
Hei 

Viser til Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av gbnr. 96/22 Bekkedal. Plan ID 303531800.

Pt er trafikksituasjonen i Tærudvegen krevende og vil med videre utbygging forverres. Barn og ungdommer ferdes i
veien og tar gjerne snarveier i krysset Tærudvegen - Gustav Granhaugs veg, ref vedlagte bilde. 
Bilister med høy fart observeres daglig - spesielt problematisk vil jeg si utkjøring fra Gustav G veg og til høyre inn på
Tærudvegen er, med slak sving som fremstår som et aksellerasjonsfelt. Utformingen av krysset er uheldig og med økt
trafikk kan jeg ikke forstå at sannsynlighet for ulykker er vurdert til LAV (1) i deres risikovurdering. Jeg ønsker mer
innsikt i vurderingene som ligger til grunn for dette.
Jeg tenker det ble vurderes konkrete tiltak omkring dette krysset for å bedre trafikksikkerheten, feks utforming av
kryss som  krever nedbremsing, fartsdemper når man kjører inn i 40 sonen når man kommer fra Råholt sentrum,
skilting av at barn leker i området. Er dette vurdert?

I tillegg: Hvilke risikoreduserende tiltak iverksettes ifm trafikksituasjonen i anleggsfasen? I tillegg til tiltakene over;
Senking av fartsgrense etc

Dette området er godt over 1 km fra stasjonen og legger i høy grad opp til bilbasert transport. Hvordan vil man
tilrettelegge for økt parkering ved Eidsvoll verk stasjon samt gode attraktive gang - og sykkelveier på tvers som ikke
nødvendigvis følger veinettet. Utbyggingen følger ikke strategien ift utbygging og knutepunkter.

Vennligst bekreft at denne henvendelsen er mottatt og tas til vurdering.
Ser frem til tilbakemelding fra dere knyttet til dette.

Mvh
Svein Gustad-Sanner
Tærudvegen 76



Fra: Venke Bakken[venke.bakken@gmail.com] Dato: 16.09.2020 19:48:00 Til: Eidsvoll Post Tittel: Bygging
Bekkedal
Bekkedalsvingen er i utgangspunket en blindvei, men den store gjennomkjøringsveien for byggefeltene på begge sider,
adr Gustav Granhaugs vei. Veien er også skoleveien her oppe. En stort byggfelt til, er utenkelig belastning på
Bekkedalsvingen. Anleggstrafikk vil det ikke være plass til, for smalt. Fortauet langs Guatav Granhaugs er "pent
brukt". La Bekkedalsvingen bli en trygg skolevei. Og her er det  ingen kjapptur til butikken uten bil, trafikk deretter.
STØY
Støyen fra motorveien blir nok verre, når skogen hugges for nytt felt. Om været "står på", høres flyene som ruses før
avgang. Flyene i hytt og pine hører vel til.
FAUNA
 Dyrelivet her er rikt. Rådyr  elg, ekornbestanden øker og bla hekkende hakkespetter. Myra forsvinner og turstier.
Håper dyrene finner brua over motorveien så de slipper og bli hagebeitende. Så et spørsmål jeg vil ha svar på. Hva
skjer med vannet i myra?

Venke Bakken
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