
 
EIDSVOLL KOMMUNE 

Rplan 0237xxxx  Side 1 av 6  

 

 
 

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for 
 

Grindatunet–Råholt Sentrum Vest – gbnr. 127/1 
 

-Plan ID 023720300-  

 
 

 Planen er datert:    22.06.2012 
 Bestemmelsene er datert:   22.06.2012  

 Vedtatt av kommunestyret:   19.06.2012 
 

Mindre vesentlig endring av plan 
 Planen er datert:    22.06.2012 

 Bestemmelsene er datert:  09.01.2017 
 Vedtatt ved delegert myndighet:  29.03.2017 

 

 
 

AVGENSNING 
Det regulerte området er vist på plankart datert 22.05.2012. 

 
 

§1. REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-5:  
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (B1-B5) 
 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (B6) 
 Undervisning (offentlig) 

 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 Kjøreveg (offentlig) 
 Veg (felles) 
 Fortau (offentlig) 
 Gang-/sykkelveg (offentlig) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig) 
 Annen veggrunn- grøntareal (felles) 
 Parkering (felles) 

 
GRØNNSTRUKTUR 
 Vegetasjonsskjerm/buffersone 

 
 
 

§2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§2.1 Utbygging av feltene skal skje i den rekkefølge og utbyggingstakt som fastsettes i 
utbyggingsavtale jfr. pbl. §17.  

 
§2.2 De enkelte feltene kan ikke utbygges før regulert kjøreatkomst og teknisk infrastruktur til   

eiendommene er etablert.  
Før det gis brukstillatelse for boligene skal det foreligge godkjennelse fra Eidsvoll kommune 
kommunal drift om at tilhørende vann- og avløpsanlegg er driftsklare. 
Rekkefølgebestemmelse  
 

§2.3 Offentlig kjøreveg med tilknytning til Nedre Grindaveg kan utbygges etappevis, men skal 
da stenges med bom inn mot gjenstående del. Offentlig kjøreveg med snuplass skal være 
ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis brukstillatelse for boliger innenfor felt B3.  
 

§2.4 Gang- og sykkelveg GSV1 skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis 
ferdigattest for utbygging innenfor felt B5. 
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§2.5 Før iverksetting av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas 

arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene (id. 141464) 
innenfor planområdet. 
Avgrensning av område hvor det skal foretas arkeologisk utgravninger (id. 141464), 
fremgår av arkeolog rapport 2007/6540 og berører område B2 og B3.  
Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltak skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. 
 

 
 

§3.  FELLESBESTEMMELSER 
 

§3.1 Plan for tekniske anlegg 
Det skal utarbeides tekniske planer for vann- og avløpsledninger, overvann, el-forsyning 
samt veger og gangforbindelser regulert til offentlig formål. Som grunnlag for utarbeidelse 
av teknisk plan for VA-anlegg innenfor de ulike delområdene skal det foreligge en 
rammeplan godkjent av Eidsvoll kommune kommunal drift. 
I tillegg til godkjent rammeplan skal de til en hver tid gjeldende normer for VA-anlegg og 
veger i Eidsvoll kommune legges til grunn for prosjektering og utførelse av anleggene.  
Teknisk plan for veger og teknisk infrastruktur skal godkjennes av kommunen før arbeider 
tillates igangsatt, og skal innsendes for godkjennelse ved søknad om rammetillatelse for 
oppføring av bebyggelse eller ved søknad om anleggelse av infrastruktur.  
Planer for tekniske anlegg kan deles opp og utbygges etappevis i takt med utviklingen av 
området. Hensiktsmessig oppdeling skal godkjennes av kommunen. 
 

§3.2 Utomhusplan 
Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes en detaljert utomhusplan i 1:200 for de 
deler av utbyggingsområdet som omfattes av tiltaket. Planen skal vise bebyggelsens 
plassering og utforming med høydeangivelse, avkjørsel, kjøreveger, gangatkomster, 
parkering/sykkelparkering, eksisterende og fremtidig terrenghøyde, 
gjerder/avskjerming/forstøtningsmurer, utforming/opparbeidelse av felles oppholds- og 
lekeareal, beplantning og opparbeidelse av grøntområder/randsoner samt plassering av 
frittliggende anlegg for sykkelparkering, renovasjon og tekniske anlegg.  
Ved oppdeling av utbyggingsfelt i flere byggetrinn, skal det i tillegg innsendes en 
overordnet utomhusplan i 1:500 for hele feltet. Utomhusplanen skal ha det omfang som 
kommunen finner nødvendig for å ta stilling til om det aktuelle tiltak ivaretar en helhetlig 

utbygging/utforming.  
Ved utforming av utomhusplan, hva gjelder gangforbindelser, kjøreatkomster og 
uteoppholdsareal, skal det tas utgangspunkt i prinsipper som er vist på illustrasjonsplan til 
detaljreguleringen datert 06.07.11.  
Kommunen kan kreve at det skal utarbeides modell/perspektivskisser og terrengsnitt før 
saken tas opp til behandling. 
 
 

§3.3 Grad av utnyttelse  
Tillatt grad av utnyttelse skal beregnes som % BYA av tomteareal avsatt til bebyggelse og 
anlegg. Avsatt areal til uteopphold inngår i tomtearealet som skal legges til grunn ved 
beregning av % BYA. 
Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i bebygd areal med 18m2 pr. plass. 
Garasjeanlegg under terreng eller med overliggende uteoppholdsareal skal ikke medregnes 
i grad av utnyttelse.  
Regulert gesims-, møne- og byggehøyde skal måles i forhold til gjennomsnittlig planert 
terreng rundt bygningen. 

 
§3.4 Avkjørsler – frisiktsoner 

Avkjørsler til delområder er vist på plankartet med piler. Endelig plassering av avkjørsler 
med frisiktsoner skal fastlegges ved søknad om rammetillatelse for de enkelte delområder 
og vises på utomhusplanen. 
Stoppsiktkrav ved kryss/avkjørsler mot samleveg skal være 20,0 m (Ls) og 6,0 m (L2) 
Siktkrav ved interne avkjørsler skal være 20,0 m (Ls) og 4,0 m (L2). Frisiktsonene skal 
være fri for sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde 
over 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 

§3.5 Teknisk infrastruktur 
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Vann- og avløpsledninger, kabler for tilførsel av strøm, telefon, mv., skal i størst mulig 
grad legges i tilknytning til hoved-adkomstveg, interne veger og fellesgrøfter. Det tillates 
ikke luftstrekk. 
Plassering av nett-/trafostasjon skal fastlegges sammen med kraftleverandør ved søknad 
om rammetillatelse. Langs hoved-adkomstveg og interne veger skal det benyttes 
gatelys/belysning av ensartet type. 
 

§3.6 Overflatevann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann 
og drensvann, ved søknad om rammetillatelse. 
 

§3.7 Støy, vibrasjon og luftforurensning 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 
eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer skal overholdes ved 
gjennomføring av tiltaket. 
I forhold til ivaretakelse av strukturstøy mellom jernbane og boligområdene, skal det 
gjennomføres tiltak dersom det ved målinger av vibrasjon ikke vises tilfredsstillende 
måleresultater. 
Støyberegninger og redegjørelse av evt. støy- og vibrasjonsbegrensede tiltak skal 
innsendes ved søknad om rammetillatelse.  
 
Krav knyttet til luftforurensing skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale 
mål for luftkvalitet.  
 

§3.8 Grunnundersøkelser 
Før det tillates igangsatt anleggsarbeider innenfor felt B3, B4 og B5 samt tilliggende kjøre- 
og gangveger skal det av sikkerhetshensyn til jernbanen gjennomføres en geoteknisk 
vurdering av grunnforholdene i de aktuelle områdene. 
Vurdering av påkrevde undersøkelser og faglig redegjørelse skal utføres av godkjent 
foretak og fremlegges Jernbaneverket for uttalelse.  
Innenfor feltene B1 - B5 skal det foretas målinger av radon i grunn. Ved målinger over 
anbefalt grenseverdi på 100Bq/m3 skal det gjennomføres påkrevde tiltak.  
 
Dokumentasjon av grunnundersøkelser og påkrevde tiltak skal vedlegges rammesøknad. 
 

§3.9 Kulturminner 
Ved avdekking av nye automatisk fredede kulturminner under bygge- og anleggsarbeider 
skal arbeidene stoppes og funn meldes til Akershus fylkeskommune. 
 

§3.10 Miljøforhold 
Ved utbygging skal det legges til grunn miljø og energisparende tiltak, herunder 
fjernvarmeanlegg, varmegjenvinning, kildesortering, bruk av miljøvennlige materialer, mv. 
Boligbebyggelsen skal klargjøres for tilknytning til fjernvarme eller likeverdige 
alternative energikilder. Tilknytning til fjernvarme vil ikke være et krav i forhold til 
brukstillatelse, men skal skje når nødvendig infrastruktur og kapasitet foreligger. 
 

§3.11 Tiltak mot jernbane  
Tiltak utenfor byggegrense mot jernbane eller som på annen måte kan påvirke 
jernbaneinteressene skal forelegges Jernbaneverket for uttalelse før vedtak fattes. 
 

 

§4.  BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 

§4.1 Boligbebyggelse- blokkbebyggelse (B1-B5) 
Innenfor felt B1 - B5 tillates oppført leilighetsbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Garasjeanlegg skal innpasses under bebyggelse og terreng. 
Boder skal integreres som en del av bebyggelsen. 

 
§4.2 Plassering 

Innenfor felt B1-B5 skal boligbebyggelsen plasseres innenfor viste byggegrenser. Balkong, 
herunder også eventuelle vertikalbærende konstruksjoner til balkong, tillates utkraget 
plassert inntil 1,5 m utenfor byggegrenser. 
Garasjeanlegg under terreng tillates plassert utenfor byggegrensen, forutsatt at dette ikke 
medfører vesentlige endringer av terrengprofil. Garasjer skal ligge innenfor tomtegrenser. 
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Mindre frittstående installasjoner/ anlegg, overbygd sykkelparkering og avfallsanlegg kan 

plasseres utenfor byggegrense. 
 

§4.3 Utnyttelse og høyder 
Maksimal grad av utnyttelse innenfor felt B1 - B4 er %BYA = 45%  
Maksimal grad av utnyttelse for felt B5 er % BYA = 40%  
 
Maksimal gesimshøyde for felt B1 er kote 216,5.  
Maksimal gesimshøyde for felt B2 – B4 er kote 218. 
Maksimal gesimshøyde for felt B5 er kote 214,0. 
 
Tekniske installasjoner samt heis- og ventilasjonsoppbygg kan tillates med maksimal 
høyde 3,0 meter over regulert maksimal gesims-/byggehøyde. Takoppbygg og 
installasjoner skal ikke overstige 10% av bygningens brutto grunnflate.  

 
§4.4 Utforming av bebyggelsen 

Bebyggelsen innenfor delområde B1 - B5 skal når det gjelder volum, materialbruk og 
farger utformes på en slik måte at den samlet fremstår med et helhetlig preg. Fasader skal 
gis en oppbrutt utforming både vertikalt og horisontalt ved bruk av sprang eller materialer. 
 
Ved inntrukket toppetasje eller avtrappet etasjeplan tillates deler av tak benyttet som 
tilbaketrukket takterrasse. Takflater og tekniske anlegg/installasjoner over tak skal 
behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.  
 
Frittstående installasjoner, overdekket sykkelparkering, anlegg for avfallshåndtering og 
andre overbygde uteanlegg skal gis en estetisk utforming som integreres i den 
arkitektoniske utformingen av boligbebyggelsen. 
Garasjeanlegg under bebyggelse og planert terrengnivå skal avtrappes/tilpasses 
overliggende bygningsdeler.  
 

§4.5 Utforming av ubebygde arealer 
Ubebygde areal inn mot tilstøtende veier og randsoner skal gis en tiltalende utforming og 
behandling. Grøntområder og felles oppholdsareal innenfor byggeområdene skal gis en 
parkmessig opparbeidelse og beplantning. Pollenrike planter og trær som bjerk, or og 
hassel skal unngås.  
 
Innenfor de enkelte delområder skal det avsettes felles utearealer for lek og opphold på 
minst 25 m2 pr boenhet inkl. evt. felles takterrasse. Av dette areal skal det innen en 
avstand på 50 -100 m fra hver bolig anlegges nærlekeplasser på min 100 m2, samt at det 
innenfor planområdet skal etableres varierte lek- og oppholdsareal som hver utgjør 
minimum 300 m2. 
Brukbarhet for alle skal vektlegges ved terrengforming, opparbeidelse og valg av 
materialer og utstyr.  
 
Mellom boligområdene skal det avsettes ”grønne” korridorer/oppholdsareal for gjensidig 
bruk av tilliggende områder. I tilknytning til B3 skal større felles 
grøntområder/oppholdsareal legges inn mot Råholt ungdomsskole 
Mellom felt B3 og B4 skal det anlegges en gjennomgående gangforbindelse til 
ungdomsskolen med tilliggende grøntområde/korridor med bredde på 14 m. 
Gangforbindelse skal opparbeides med bredde 3,5 m, og være åpen for allmenn ferdsel.  
 
Ubebygde arealer og felles lek- og oppholdsareal innenfor det enkelte område skal være 
ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis ferdigattest. 

 
§4.6 Avskjerming/inngjerding 

Mot vei og jernbane tillates det oppsatt avskjerming oppført som tett støygjerde eller 
kombinert voll/støygjerde. 
Avskjerming skal inntegnes på utomhusplan, og skal være enhetlig hva gjelder utforming 

og materialbruk. Høyde og plassering skal godkjennes av kommunen. 
 

§4.7 Avkjørsler – interne veger 
Avkjørsler til områdene skal utformes med maks bredde på 5,0 meter, og tilfredsstille 
gjeldende kommunale normer hva gjelder utforming, sikt- og stigningsforhold. 
Boligområdene skal søkes tilrettelagt som bilfrie områder hvor parkering legges under 
bebyggelsen eller ved atkomst til områdene. 
Intern kjøreveger frem til parkeringsområder/garasjeanlegg skal opparbeides med 
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kjørebredde 4,0 meter. 
Intern kjørbare gangveger skal anlegges med bredde 3,0 – 3,5 m, og ha snumulighet. 
Interne veier som skal benyttes ved avfallshåndtering skal dimensjoneres for 
renovasjonsbiler. 
 

§4.8 Parkering 
Parkering skal etableres på egen grunn, hvor min. 1 p-plass pr boenhet skal være i 
garasjeanlegg. Innenfor områdene skal følgende parkeringsnorm legges til grunn: - 1,7 p-
plasser pr boenhet med 4-roms eller mer 
- 1,5 p-plasser pr boenhet med 3-roms 
- 1,2 p-plasser pr boenhet med 1-2 roms  
Minst 5 % av anlagte p-plasser skal utformes for bevegelseshemmede, og plasseres lett 
tilgjengelig i forhold til hovedinngang. 
Felles parkeringsområder på terreng skal deles opp i mindre områder med min. 20 meters 
innbyrdes avstand. Maksimal størrelse på enkeltområder er 30 p-plasser. 
Parkeringsområder på terreng skal avskjermes med beplantning.  
Krav til anleggelse av plasser for sykkelparkering skal være iht. kommunal 
parkeringsnorm. 
 

§4.9 Universell utforming 
Ved utforming av bebyggelse, gangforbindelser og oppholdsareal skal prinsipper for 
universell utforming ivaretas. Det skal opparbeides trygge og logiske ledelinjer, og 
stigningsforhold for gående skal være maksimum 1:20. Der dette ikke er gjennom- førbart, 
kan mindre partier ha en maksimal stigning på 1:15. 

Områder for gående skal ha blendfri belysning på minst 20 lux, og hovedinngang skal 
markeres tydelig og ha en blendfri belysning på minst 300 lux. 
 

§4.10 Boligbebyggelse, B6 
Innenfor felt B6 tillates oppført småhusbebyggelse i 2 etasjer + innredet loft Gesims-
/mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6,0 meter og 9,0 meter. Maksimal tillatt grad 
av utnyttelse er % BYA = 30 %.  
Det tillates frittliggende garasjer og boder. 
Det skal anlegges 2 p-plasser pr bolig, hvor minst en p- plass er i garasje. 
 

§4.11 Undervisning 
Området skal utnyttes til skole med skolegård, parkering og andre tilhørende anlegg. Maks 
BYA=40 % 
Tilfredsstillende arealer for varelevering og parkering for funksjonshemmede skal 
opparbeides i direkte tilknytning til skolebygget. 
Området skal være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. 
Bebyggelsen i området tillates oppført med maks gesimshøyde; C+ 211,1.  
 
Det faste utvalget for plansaker kan kreve at det skal det foreligge godkjent 
bebyggelsesplan for området i målestokk 1:500 eller 1:200 før utbygging kan skje.  
 
Detaljeringsgraden for aktuell bebyggelse skal være som beskrevet nedenfor. Hvis det 
anses tilstrekkelig med situasjonsplan som en del av byggesøknaden, skal denne 
tilfredsstille de samme kravene som beskrevet nedenfor for bebyggelsesplanen.  
 
Alle planer skal være målsatt, høydesatt og supplert med beskrivelse. Det faste utvalget 
for plansaker kan kreve at det skal utarbeides modell og/eller (aksonometriske) 
perspektiver.  
 
Bebyggelsesplanen/situasjonsplanen skal vise forhold som: 
* avkjørsel fra offentlig veg/gate, fortau/gangforbindelser, frisiktlinjer mm. 
* parkeringsplasser, sykkelparkering, varelevering. 
* ny plassering av bebyggelse sammen med eksisterende/tilliggende bebyggelse. 
* etasjeantall, gesimshøyde og takform skal påføres og illustreres. 
* samlet grøntstruktur, med eksisterende og fremtidig vegetasjon og terreng, beplantede 
og møblerte uteoppholdsarealer, leke/oppholdsarealer i tilknytning til 
skolegårdsfunksjoner.  
 
Ny bebyggelse skal søkes tilpasset eksisterende bebyggelse i dimensjoner, fasaderytme, 
takform, farger mm, fortrinnsvis i et tidsmessig formspråk. Målsettingen skal være å 
forsterke og videreutvikle Råholt Ungdomsskoles karakter. 
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§5.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
 

§5.1 Kjørevei, annet vegareal og fortau (offentlig) 
Kjøreveg skal utformes som atkomstveg type A1 med tilliggende fortau i samsvar med 
vegnorm 2007 og tilknyttes Nedre Grindaveg. 
Atkomstveg skal anlegges med asfaltert kjørebredde på 4,5 m og ensidig fortau med 
bredde 2,5 m. Fortau skal anlegges som gjennomgående med nedsenket kantstein ved 
avkjørsler.  
Atkomstveg skal avsluttes med snuplass dimensjonert for lastebil (L). 

 
§5.2 Gang- og sykkelveg (offentlig) 

Gang- og sykkelveg er vist på plankartet med reguleringsbredde 5,0 m, og skal 
opparbeides med bredde 2,5 m samsvar med vegnorm 2007, type GS1. 

 
§5.3 Før bygging kan igangsettes for offentlig kjøreveg og gang- /sykkelveger skal det foreligge 

godkjent byggeplan og detaljprosjektering for anlegget. 
 

§5.4 Parkering 
Avsatt areal kan benyttes som parkeringsområde for felt B1 og B3. 
Plassering av avkjørsel skal fastlegges ved innsendelse av rammesøknad. 
Parkeringsområde skal avskjermes med beplanting ut mot tilliggende gangforbindelser og 
kjøreveger 
 

§5.5 Avkjørsel (felles) 
Avkjørsel fra Gladbakkgutua skal være felles for felt B4 og Råholt Idrettshall. Utforming av 
avkjørsel skal fastlegges ved innsendelse av rammesøknad for B4. 

 
 

§6.  GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
 

§6.1 Vegetasjonsskjerm/Buffersone 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart som vegetasjons- 
skjerm/buffersone mellom boligområdene og jernbaneområdet, evt. erstattet med 
nyplanting. 
Innenfor området tillates det anlagt en støyvoll/støyskjerm hvor tilliggende areal skal 
tilbakeføres som grøntområde.  
Eier av arealene er ansvarlig for skjøtsel av områdene. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


