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PLANBESKRIVELSE

Detaljr eguleringsplan for Granhaugåsen , Råholt
Eidsvoll kommune

Plannummer:

1. BAKGRUNN

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avd Gardermoen på vegne av Nordbohus Romerike AS .

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bebyggelse på g bnr 128/76, 77 og 85, og innfri kravet til
detaljregulering som ligger i gjeldende regul ering. Planforslaget er søkt utarbeidet i samsvar med
gjeldende planverk .

2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER

2.1 Forhol d til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner

Planområdet er avsatt til bolig formål og grønnstruktur i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll , vedtatt
10 .03.20 15 samt i kommunedelplan for Råholt vedtatt 06.10.1997.

I reguleringsplan for Granhaugåsen vedtatt 30 . 08 .199 9 er hoveddelen av området regulert til frittliggende
boligbebyggelse og tilhørende felles lekearealer/ grønnstruktur. Det er vist adkomst fra Gustav Granhaugs
vei og Granhauglia. Den nordligste delen av gnr/bnr 128/76 på ca 1,8 daa, er uregulert.

2.2 Konsekvensutredning

Pl anarbeidet anses å være i det alt vesentlige i tråd med gjeldende kommuneplan og det vurderes at
pl an arbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Aktuelle temaer vurder es i planbeskrivelsen.

3. BESKRIVELSE AV PL ANOMRÅDET

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse .

Planområdet er ca 2 6,3 dekar, består av del av gnr/bnr 128/76, 77, 85, 123, og 217, samt del av 1 28/ 26,
93, 2 18 , 221 og 223 ( tilliggende veger ) . Planområdet ligger på Råholt, ca 1 km vest for Råholt sentrum .
Det er ca 1 km til Råholt skole og Råholthallen, og ca 1,4 km til Eidsvoll Verk stasjon og kjøpesenteret på
Råholt. Det vurderes at dette er innenfor en avstand hvor det ikke er uaktuelt å benytte sykling og gange,
selv om dette nok vil være situasjons - og personavhengig.
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Planområdets beliggenhet på Råholt 

 

3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur 

Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet. Det er villa- og rekkehusbebyggelse i det omkringliggende 
nabolaget. For øvrig er arealene sørvest for planområdet omdisponert til byggeområde / boligformål i og 
med vedtaket av kommuneplanen. Dette innebærer at de i dag ubebygde arealene mellom eksisterende 
bebyggelse og miljøsonen langs E6 vil kunne tilrettelegges for boligbebyggelse de kommende år, og at 
planområdet blir mer fullstendig omgitt av boligområder.  

3.3 Veg- og trafikkforhold 

Planområdet ligger i tilslutning til Tærudvegen på Råholt, med adkomst via Tærudvegen fra nord, og 
Gustav Granhaugs veg og Granhauglia. Fartsgrensen i området er på 40 km/t. 

3.4 Annen infrastruktur 

Det går vann-, avløps- og overvannsledninger i veggrunnen for Gustav Granhaugs veg og Granhauglia. I 
tillegg er det etablert et infiltrasjonsmagasin i grunnen under felles lekeplass i krysset mellom de to 
vegene, og dette kan ikke flyttes. Infiltrasjonsmagasinet har som funksjon å bidra til at overvann kan synke 
ned i grunnen. Det er i planene for magasinet beskrevet behov for en grøft fra magasinet mot nord med 
helling mot nord slik at vannmengder som overskrider infiltrasjonskapasiteten kan renne den vegen. I 
tillegg ser det ut til at magasinet har etablert et overløp som knytter seg til overvannsledninger mot øst, i 
Gustav Granhaugs veg. 

3.5 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Planområdet omfatter arealer som i gjeldende regulering er disponert til lekeplass (FL1 og 3) og 
grønnstruktur (FS 4-6). 

3.6 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold. 

Planområdet skråner mot øst og nord, fra ca cote c+234 moh i sørvestre hjørne til mot et nivå om lag 15 
høydemeter lavere enn dette mot nord. Planområdet er grunnlendt, med fjell stikkende opp flere steder.  
 

Kartutsnitt som viser planområdet med gjeldende 
regulering 

Fv174 
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3.7 Grunnforhold 

I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, utgjøres løsmassene innenfor planområdet 
hovedsakelig av vindavsetninger, med innslag av fjell i dagen flere steder, evt dekket av tynt humuslag. 
Berggrunnsgeologien i området er oppført som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 

3.8 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Det er ikke kjente miljøbelastninger i området i form av tidligere utslipp eller lignende. Planområdet ligger 
utenfor beregnede flystøysoner for hovedflyplassen.  

3.9 Verneinteresser 

Det er ikke kjente verneinteresser innenfor planområdet. 

3.10 Biologisk mangfold/vilt/grønnstruktur 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet. 

3.11 Landbruksinteresser 

Planområdet er ikke klassifisert med hensyn til dyrkbarhet, og er avsatt til boligformål i gjeldende 
kommuneplan. 
 
 
4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den 02.07.15, samt sendt til 
berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere i brev datert 30.06.15. Oppstartsvarsel ble 
også kunngjort på forslagsstillers hjemmeside. Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter som 
kunne ha betydning for saken, ble satt til 15.08.15.  
 
I forbindelse med senere dialog med kommunen vedrørende adkomstløsning for de nordligste bolig-
tomtene, ble det avdekket behov for at boligene i dette området fikk adkomst fra Tærudvegen via privat 
veg fra nord. Da veggrunnen som dette omfattet ikke var en del av planområdet det hadde blitt varslet 
oppstart for tidligere, ble det i brev datert 06.12.2016 og i kunngjøring i pressen den 07.12.2016 varslet 
oppstart for utvidelse av planområdet for Granhaugåsen. Frist for innspill til dette tilleggsvarselet var satt 
til den 15.01.2017. 
 
Det er også avholdt 2 møter med naboer. 1 forhandlingsmøte med brukere og eiere av stikkveg fra 
Tærudvegen, hvor det ble enighet om betingelser for at vegen kunne benyttes som adkomstveg for 5 nye 
boenheter. Videre er det avholdt orienteringsmøte med Granhaugåsen grendelag, om tankene for 
utbygging og planprosessen. Det er også avholdt befaring med kommunens vegmyndighet for å vurdere 
tiltak i avkjørselspunktet mellom Tærudvegen og den private vegen. 
 
Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer følger nedenfor. Kopi av alle 
merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til kommunen.  

4.2  Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 06.07.15 og 20.12.2016 
Det vises Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 08.04.2015, samt ”Nasjonale forventninger 
til kommunal og regional planlegging” av 24.06.2011. Utover det har Fylkesmannen ingen merknader. 
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Kommentar: 
Det vurderes at planforslaget i det alt vesentlige er utarbeidet i tråd med gjeldende føringer og 
retningslinjer. Forslaget legger opp til en noe mer effektiv utnyttelse av boligområdene på grunn av 
at planområdet har gang- og sykkelavstand til sentrum og kollektivknutepunkt, samtidig som det er 
forsøkt tilpasset strøkskarakter for tilliggende områder. Kommuneplanbestemmelsenes krav til 
lekeareal er innfridd og grøntforbindelsene i gjeldende planer er søkt videreført. 

 
Akershus fylkeskommune, brev datert 22.09.14 og 13.01.2017 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og undersøkelsesplikten anses oppfylt i 
forbindelse med reguleringsprosessen for gjeldende regulering. Fylkesrådmannen ber likevel om at de som 
skal utføre arbeidet gjøres særlig oppmerksomme på at det kan være ukjente kulturminner i området. 
Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks 
varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. 
 
Barn og unges interesser 
Bestemmelsene til kommuneplanen stiller krav til leke-, ute- og oppholdsplasser.  Fylkesrådmannen 
forventer at disse følges opp i det videre planarbeidet. Fylkesrådmannen anbefaler at det i regulerings-
bestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Videre anbefales det etablering av trygge ferdselsforbindelser for 
myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. 
Bevaringsverdige naturkvaliteter bør kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at steder som er naturlig 
egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep. Det er viktig at slike områder avmerkes på 
plankart og at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om sikringstiltak i anleggsfasen. 
 
Universell utforming 
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og 
uterom på en likestilt måte. Kommunen bes å vurdere om det i planen skal stilles krav om at en definert 
andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. 
 
Fylkesrådmannens vurdering 
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt 
kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader. 
 
 

Kommentar: 
Arealdisponeringen er for en stor del avklart i gjeldende reguleringsplan. Føringene i gjeldende 
kommuneplan for Eidsvoll vedrørende krav til utearealer/lekeplasser er innarbeidet i planen. 
Planområdet ligger med forholdsvis kort avstand til Råholt sentrum, og det er på den bakgrunn lagt 
opp til en noe økt arealutnyttelse på BYA 35%. Det er neppe realistisk at alle turer vil foregå med 
sykkel og gange fra planområdet, men det vil kunne gjelde en viss andel av turene. Dette gjelder 
kanskje særlig turer til og fra skole og fritidsaktiviteter for større barn, som på grunnav nærheten 
til Råholt ungdomsskole og Råholthallen vil kunne foregå som myke trafikant. 
 
Det foreslås at det skal avsettes 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav en er i garasje/ 
carport innenfor felt BK1-BK3, og 2 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav en er i garasje/ carport 
for felt BK4-BK5 og B1. Det er tatt inn i bestemmelsene at det må legges til rette for 
sykkelparkering ved hver boenhet.  
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Det er tatt med i bestemmelsene at det stilles krav om at lekeplass skal være ferdig opparbeidet 
før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. 

Statens vegvesen, brev datert 22.07.15 
Planområdet ligger i et område med eksisterende boligbebyggelse og vil få adkomst fra kommunal veg. 
Statens Vegvesen har ingen merknader til planarbeidet. 
 

Kommentar: 
Tas til etterretning. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post av 27.07.15 
Planområdet befinner seg i et område med vindavsetninger. Under slike løsmasser kan det finnes marin 
leire, og en bør derfor være oppmerksom på grunnforholdene. I alle områder med marine avsetninger kan 
det finnes kvikkleire. Dersom det viser seg at det finnes marin leire under vindavsetningene må det 
dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. 
 
Om det avdekkes kvikkleire i et område må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En 
geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige 
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en 
dokumentasjon av områdestabiliteten. 
 
Våre retningslinjer NVE 2/2011 og vår veileder NVE 7/2014, ligger tilgjengelig på www.nve.no/arealplan, 
og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til 
NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et 
generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av 
relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred. 
 

Kommentar: 
Løsmassene i området er vindavsetninger, og terrenget er omkring høydekote 230. Da det er fjell i 
dagen flere steder på og omkring planområdet, og marin grense ligger på høydekote 200, anses 
det lite sannsynlig at det er marin leire under vindavsetningene.  
 

Forsvarsbygg, brev datert 04.08.2015 
Forsvarsbygg kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av dette planarbeidet, og har derfor 
ingen merknader. 
 

Kommentar: 
Tas til etterretning. 

 
Mathiesen Eidsvold Værk ANS, brev til Eidsvoll kommune datert 04.08.2015 
Planområdet det varsles oppstart for grenser til felt B8 Tyskerud i kommuneplanen, som eies av Røhr 
Fagerholm og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Grunneierne har ønske om å sette i gang regulering av felt 
B8 Tyskerud snarest mulig, men er gjort kjent med at Eidsvoll kommune ønsker å gjennomføre en 
forstudie til en ny kommunedelplan for Råholt før nye arealer reguleres.  
 
Mathiesen Eidsvold Værk mener at området B8 Tyskerud bør ses i sammenheng med de arealene på 
Granhaugåsen som det er varslet oppstart for, og stiller spørsmålstegn ved om det er nødvendig at B8 
Tyskerud omfattes av den nevnte forstudien for å kunne varsle oppstart av regulering. Grunneierne ønsker 
et møte med kommunen for å drøfte dette. 
 

Kommentar: 
Tas til etterretning. 
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Ruter AS, e-post av 06.10.14 
Dette er et område uten tilfredsstillende kollektivdekning. Det er ca 1,3 km til nærmeste bussholdeplass 
(Råholt senter) som betjenes av rutebuss. Området har for lite kundegrunnlag, også med den foreslåtte 
utbyggingen, til å styrke tilbudet. Transport til disse boligene vil derfor i stor grad være bilbasert. Dette vil 
tilføre ekstra trafikk til sentrumsområdene i nærliggende byer og tettsteder som Råholt, Jessheim, 
Lillestrøm og Oslo. Fremtidig utbygging bør skje i knutepunkt og langs eksisterende kollektivtraseer. 
 
Vi mener området ligger utenfor det som ligger an til å bli definert som prioriterte vekstområder i regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Ruter fraråder på det sterkeste en utbygging av slike 
områder som er vanskelige å kollektivbetjene på en god måte. 
 

Kommentar: 
Vurderingen av hvilke områder i kommunen som skal utbygges videre er gjort i overordnede planer 
i kommunen. Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 
Hafslund Nett, e-post av 28.07.15 
Hafslund opplyser at de har områdekonsesjon i Eidsvoll kommune, og at de har elektriske anlegg innenfor 
planområdet, og at dette må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Det vises til vedlagt kart for 
plassering. Videre settes det betingelser og informeres om krav i forhold til eksisterende anlegg, evt 
omlegging eller etablering av nye anlegg. Det presiseres at det tidlig må etableres kontakt med 
nettselskapet for å gjøre vurderinger om effektbehov og kapasitet på eksisterende anlegg. Dersom det er 
nødvendig med nye nettstasjoner, spesifiseres det hvordan dette ønskes regulert i planforslaget, og det 
forutsettes at nettselskapet gis permanente rettigheter til adkomst, drift og vedlikehold. 
 

Kommentar: 
Tas til etterretning 

 
Eidsvoll kommune, kommunal drift, brev datert 20.07.15 og e-post den 20.12.2016 
Det gjøres oppmerksom på at det er etablert infiltrasjonsmagasin for overvann i planområdet. Det vises til 
vedlagt kart. Infiltrasjonsmagasinet er etablert i grunnen på regulert lekeplass FL1. Dette må hensyntas i 
det videre planarbeidet. Det er også viktig å sikre gangforbindelser i og fra området frem til etablerte 
fortau og gang- / sykkelveger i området. 
 
Eksisterende kryss med Tærudvegen anses trafikksikkerhetsmessig ugunstig. Det er dårlig sikt i begge 
retninger, krysset ligger i stigning, og det er kort avstand til andre kryss/avkjørsler i begge retninger.  
Kommunal drift anbefaler av den grunn ikke utvidet bruk av dette krysset.  
 
I tillegg bør følgende hensyn ivaretas i reguleringsbestemmelsene: 

- Det skal utarbeides tekniske planer for veganlegg og nye utvendige VA-anlegg. Dette gjelder også 
for evt. omlegginger av eksisterende VA-anlegg. 

- Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-rammeplan som 
grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt. Planen(e) skal behandles av Eidsvoll 
kommune før ledningsanleggene bygges. 

- Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannsbehandling. Overflatevann / takvann / 
drensvann skal (primært) håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Dvs. fordrøyning og/eller infiltrasjon. Evt. påslipp på kommunalt OV-nett 
(l/s) skal godkjennes av Eidsvoll kommune. Flomveger skal sikres og vises i planen. 

- Planene skal også vise løsning som tilrettelegger for renovasjon iht. Renovasjonsforskriften for 
Eidsvoll kommune. 
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Kommentar: 
Lekeplass FL1 samt infiltrasjonsmagasinet videreføres i planforslaget med den utførelse og 
reguleringsstatus det har i dag. Det er foreslått videreføring av gangforbindelsene som er planlagt 
og etablert i de tilstøtende områdene. 
 
Etter at Eidsvoll kommunen avga siste uttalelse i saken, ble det avholdt felles befaring i området, 
og det ble enighet om følgende: 
Bruken av adkomsten fra Tærudvegen gjelder maksimalt 5 nye boenheter. Det reguleres 
frisiktlinjer i omtalte avkjørsel på 4X45m. Vegprofilet på adkomstvegen inn mot avkjørselspunktet 
vil også rettes ut, og stikkrennen i dette området vil legges dypere slik at det ikke flommer over 
vegen ved mye nedbør. Det bør også vurderes ett ekstra gatelyspunkt i forbindelse med 
avkjørselen, da det må forventes flere fotgjengerkryssinger i dette området. 
 
 Som ytterligere trafikksikringstiltak kan kommunen vurdere å forlenge 40-sonen fra toppen av 
Tærudvegen forbi avkjørselspunktet, ned til krysset med Statsrådvegen. 

  
Jan og Gunn Fjellberg, e-post av 26.07.15 
De er eiere av gbnr 128/125, og har benyttet en sti som går over det aktuelle området. I plankart for 
Granhaugåsen fra 02.02.1996 (vedlagt kopi) er stien tegnet inn som "Felles sti/ turveg". Det poengteres at 
dette må tas hensyn til i utbyggingen, slik at ingen eiendommer vil stenge for å kunne gå direkte fra vår 
eiendom og langs stien tvers over området, frem til kjerrevegen som kommer fra Statsrådvegen. 
 

Kommentar: 
Det er i planforslaget innarbeidet gjennomgående turdrag i en trasè som i grove trekk tilsvarer det 
som er regulert som ”Felles sti” i gjeldende plan. Dette for å ivareta behovet for tilgang til 
turområdene mot sør og vest. 

 
Anne Stine og Per Mellem samt Eva og Espen Fjeldheim Wolden, brev datert 14.08.2015 
Det forventes at følgende hensyn ivaretas i den videre prosessen: 

1. Naboene forventer at bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen følges.  
2. Gjeldende reguleringsbestemmelser må følges, også når det utbyggingsformål og utnyttelse. 

Videre forutsettes det ingen bebyggelse i planområdets del VEST (gbnr 128/93, 128/124 og 
128/26). 

3. Felles grøntareal FS6 er en forbindelse som forutsettes opprettholdt. Det forutsettes videre at 
denne stien gjenopprettes slik den var før stormen Dagmar, og at den merkes tydelig. 

4. Det aksepteres ingen heving av terrenget. 
5. Fasaderetning mot vest kreves videreført på ny bebyggelse. 
6. Fellesområder kreves anlagt slik at disse områdene ikke er nabo / indirekte nabo til etablert 

bebyggelse. 
7. Eventuell vegbelysning etableres slik at den er skjermet og ikke gir direkte belysning inn i 

eksisterende bebyggelse. 
8. Ved bygging av mindre leiligheter, tomannsboliger, eneboliger i rekke samt garasjeanlegg kreves 

det at disse ikke plasseres som direkte nabo til eksisterende bebyggelse i Tærudvegen 104-108. 
Man forventer å bli holdt orientert om videre planarbeid med kopier av saksgang mellom Plan1 AS og 
Eidsvoll kommune. 
 

Kommentar: 
Foreliggende planforslag er søkt utarbeidet i tråd med kommuneplanen, med noe justering av 
forløpet av grønnstrukturen. Vedtak av ny reguleringsplan medfører at den gamle erstattes, 
inklusiv bestemmelsene. Dette innebærer mulighet for å endre blant annet reguleringsformål, 
utnyttelse, terrengutforming og møneretning. For øvrig utformes planforslaget i tråd med plan- og 
bygningsloven samt nasjonale og regionale føringer. Dette innebærer også kravet til medvirkning. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet omfatter totalt ca 26 dekar og er fordelt på følgende formål: 
 
Arealoppgave: 
 
Formål Formålskode Areal (m2)  

Boligbebyggelse 1110 3018 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

1112 11880 

Energianlegg 1510 20 

Renovasjonsanlegg 1550 159 

Lekeplasser 1610 2227 

Kjøreveg 2011 2081 

Fortau 2012 445 

Annen veggrunn - tekniske 
anlegg 

2018 1423 
 

Parkeringsplasser 2082 1995 

Turdrag 3030 3091 

Planområde  26337 

5.2  Bebyggelse og tiltak 

Planforslaget tilrettelegger for utbygging av gbnr 128/76, 77, 85,123 og 217 med konsentrert 
småhusbebyggelse, samtidig som det tilrettelegger for adkomst fra øst i tråd med avklaringer i samarbeid 
med kommunen. Det nordligste feltet i planforslaget er foreslått med adkomst fra nord via f_Kv4 fra 
Tærudvegen. Dette gjelder maksimalt 5 nye boenheter. 
 
Det planlegges bebyggelse utformet som kjedede eneboliger og flermannsboliger utformet som 
småhusbebyggelse. Det foreslås en maksimal utnyttelse på %BYA=35%. Dette er en noe mer effektiv 
utnyttelse enn i gjeldende regulering, men foreslås på bakgrunn av at avstand til sentrum og kollektiv-
knutepunkt er såpass kort at gange og sykling kan være naturlig for en vesentlig del av beboerne, for en 
del transportgenererende ærender, som f.eks turer til og fra skole og fritidsaktiviteter. Dette vil være med 
på redusere trafikkmessige konsekvenser av en viss fortetting. 
 
Den illustrerte bebyggelsen utgjør 54 nye boenheter innenfor området, og bygningsvolumer og -høyder er 
holdt i en skala så de vurderes ikke å gå vesentlig på bekostning av strøkskarakter og hensyn til øvrig 
bebyggelse i området. De største bygningsvolumene er plassert midt i planområdet, der høydeforskjellen 
til eksisterende bebyggelse, som ligger høyere i terrenget, blir størst på grunn av planering av området. 
Dette bidrar til at virkningen av bygningsvolumene sett fra nabobebyggelsen dempes. På BK1 foreslås 4-
mannsboliger i rekke, med smalere bygningskropper. 
 
Nedenfor er en oversikt over den utnyttelsen av feltene som den illustrerte bebyggelsen representerer. I 
beregningen er det for feltene B1 og BK4-5 lagt til 18 kvm for en biloppstillingsplass i tillegg til garasje.  
 

 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 B1 

Illustrert 
utnyttelse  

 
31% 

 
20% 

 
25% 

 
29% 

 
35% 

 
33% 
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På felt BK2 og BK3 er det i forbindelse med regulerte parkeringsarealer satt av plass til carporter med 
sportsboder. Den planlagte bebyggelse på de øvrige områdene har boder som en del av boligbebyggelsen. 
 
Det er forutsatt at terrenget på planområdet jevnes ut, og får et jevnere fall fra sør mot nord. Det er i 
bestemmelsene foreslått krav til utarbeidelse av rammeplan for vann-, avløps- og overvannsanlegg som 
skal godkjennes av kommunen, før det kan igangsettes arbeid med etablering av dette. 

5.3  Trafikk 

I gjeldende regulering er det vist adkomst fra øst via Granhauglia, og dette videreføres i planforslaget. 
Granhauglia deler seg i to armer, en sørlig og en nordlig. Den sørlige armen ser ut til å være opparbeidet 
noe smalere enn regulert. Det er i planforslaget tilrettelagt for breddeutvidelse av dagens opparbeidede 
veg, og foreslått regulert grøfteareal langs vegen. 
 
Den nordlige armen utgjør hovedadkomst til planområdet. I tråd med tidligere avklaringer vedrørende 
vegløsninger i området, er det ikke foreslått gjennomkjøring eller etablering av forbindelser til andre 
etablerte veger gjennom området.  
 
Bebyggelsen på felt BK5 er tiltenkt adkomst via f_Kv4, etter enighet med dagens eiere og brukere av 
denne.   
 
På feltene med felles parkeringsplasser, er det lagt til rette for en kapasitet på 1,5 p-plasser pr boenhet. 
For kjedede eneboliger er det lagt opp til parkering på egen grunn, og antatt at det blir behov for plass til 
2 plasser pr boenhet.  

5.4  Uteoppholdsareal  

Det er i planforslaget innarbeidet ialt 2,2 daa lekeplasser. Med i størrelsesorden 54 boenheter innenfor 
planområdet, utløses krav til en kvartalslekeplass samt nærlekeplasser. Kvartalslekeplassen er foreslått i 
forbindelse med gjennomgående grønnstruktur nordøst på planområdet (f_lek3). Eksisterende opparbeidet 
lekeplass f_Lek2 videreføres som i dag, men det foreslås regulert fortau langs f_Kv1, som vil beslaglegge 
noe areal. f_Lek1 er videreført fra gjeldende regulering. Det anses at dekningen av uteoppholdsarealer 
innenfor planområdet innfrir intensjonene bak kravene for dette i gjeldende kommuneplan. 

5.5 Renovasjon 

Det er foreslått regulert 3 felles renovasjonsanlegg innenfor planområdet, og det er lagt opp til nedgravde 
avfallsbrønner. f_R1 er planlagt for boligene innenfor BK1, mens f_R2 er ment å løse renovasjon for BK2-
3. f_R3 er regulert for å tilrettelegge for felles renovasjonsløsning for felt B1 og BK4. Disse feltene kan 
også løses med avfallsdunker for hver enkelt boenhet, som et alternativ til felles nedgravde 
avfallsbeholdere innenfor f_R3. De 5 boenhetene på felt BK5 må baseres på dunker for hver boenhet. 
 
I forbindelse med f-R1 og f_R2 er det regulert utvidede grøftearealer, slik at det kan etableres kjørbare 
arealer ved siden av vegen. På denne måten kan kjøretøyer (både privatbiler og renovasjonsbil) oppstilles 
utenfor vegbanen i forbindelse med ærender ved disse punktene. 

5.6 Grønnstruktur 

Det er innarbeidet turdrag for å følge opp gjeldende kommuneplan. Turdragene er ment som 
grøntforbindelser mellom Tærudvegen / Statsrådvegen og skogsområdene sør for planområdet for 
gående. f_Turdrag 1 har eksakt samme avgrensning som tilsvarende grønnstruktur i gjeldende regulering 
(FS 5), mens f_Turdrag 2 og 3 utgjør en justering av forløpet på FS 6 i gjeldende plan. Bakgrunnen for 
justeringen er at forløpet av FS6 skaper tilliggende restarealer som er vanskelig å utnytte. 
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Det er også foreslått en grøntforbindelse vestover til tilliggende fremtidig boligområde via f_Turdrag 4. 
Denne forbindelsen vil utgjøre en snarveg mellom boligområdene. 

5.7 Illustrasjonsplan 

Som nevnt er det utarbeidet en illustrasjonsplan for planområdet, som viser en mulig utnyttelse. Her er 
det innarbeidet forslag til plassering av bebyggelse, og valg av typer bebyggelse på de ulike feltene. 
Detaljering av lekeplasser og utearealer vil gjøres som en del av bearbeidelse av situasjonsplaner for de 
enkelte felt, i tråd med krav i bestemmelsene. 
 
Det er utarbeidet sol- / skygge analyse av skissert bebyggelse og foreslått nytt terreng for planområdet. 
Analysene viser at planlagt utforming og bebyggelse får små konsekvenser for solforhold på tilliggende 
områder. Da planområdet ligger lavere i terrenget enn høydedraget mot vest, blir planområdet liggende i 
skygge når solen blir lav fra vest. Likeledes blir skyggevirkningen av både planlagt og eksisterende 
bebyggelse markant når solen er lav fra sør (vintersolverv kl 12). Som en helhetsvurdering anses at den 
forslåtte bebyggelsens skala og høyder får små konsekvenser for solforholdene på omkringliggende 
områder, og at de foreslåtte terrengendringene vil ha gunstig innvirkning på sol- og skygge forhold 
vinterstid, da graden av helning mot nord reduseres. 
Vedrørende sol-skygge-forhold internt for den planlagte bebyggelsen, er bebyggelsen med kjedede hus og 
rekkehus i hovedsak orientert i nord-sørlig retning, slik at de i liten grad skal skygge for hverandre, men 
ha en solbelyst side både om formiddagen og ettermiddagen. På felt BK2 og BK3 er husplasseringen 
mindre strengent, men avstanden mellom husene større. Med de planlagte bygningshøydene, vil 
bebyggelsen i liten grad skygge for hverandre, og det vil være solfylte utearealer på både BK2 og BK3 på 
de fleste timene av dagen. 
 

6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

Reguleringen er i grove trekk i samsvar med gjeldende kommuneplan. Grønnstrukturen gjennom 
planområdet er videreført som turdrag i 6 meters bredde, men forløpet av turdraget er noe justert. 
 
I samråd med Eidsvoll kommune har vi kommet fram til at tiltak iht. planen ikke vurderes å få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Det er dermed ikke behov for å behandle planen etter forskrift for 
konsekvensutredning. Imidlertid er aktuelle temaer vurdert i planbeskrivelsen. 
 
RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven. I 
henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem samordnes slik at det 
blant annet legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Planområdets 
lokalisering på Råholt i gangavstand fra det kollektivknutepunkt som Eidsvoll Verk stasjon utgjør, anses å 
støtte opp om stedsutviklingen og medføre rimelig god fleksibilitet i hvordan transportbehov kan løses. 
Tilrettelegging for konsentrert småhusbebyggelse i gangavstand fra sentrum, skole og viktige 
nærmiljøanlegg på Råholt, anses å være i samsvar med RPR-ATP og gjeldende kommuneplan. 
 
Det tilrettelegges for områdelekeplass og nærlekeplasser /uteoppholdsarealer i tråd med krav i gjeldende 
kommuneplan, og det omdisponeres ikke friområder som benyttes til lek, eller områder som er avsatt til 
fellesområder. Det er for øvrig relativt kort veg til både idrettsanlegg og friluftsområder. 
 
Bestemmelsene sikrer at ny støyfølsom bebyggelse skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter 
om innendørs og utendørs støy. Reguleringsplanforslaget anses å være i samsvar med barn- og unges 
interesser. 
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6.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, estetikk og kvaliteter 

Bebyggelsen øst for planområdet er preget av eneboligbebyggelse på regulerte områder, med moderat 
utnyttelse, med innslag av noe mer konsentrert småhusbebyggelse. Nord og vest for planområdet er 
bebyggelsen preget av større tomter, og mindre helhetlig planlegging.  
 
Utbygging på planområdet vil forskyve grensen mellom disse to strøkskarakterene vestover. Dette er 
konsekvenser som er i tråd med overordnede planer og er en ønsket utvikling. 

6.3 Veg- og trafikkforhold, trafikksikkerhet 

Planforslaget tilrettelegger for å videreføre trafikkløsningen i gjeldende regulering basert på adkomst fra 
Tærudvegen via Gustav Granhaugs vei og Granhauglia. Det antas at ca 50 nye boenheter vil belaste dette 
trafikksystemet som en følge av planforslaget. Med et gjennomsnittlig antall turer på 3 pr boenhet pr dag, 
utgjør det (dersom alle gjøres med bil) 6 bilturer på vegene, hvilket utgjør en samlet økt trafikkbelastning 
på vegnettet på 300 bilturer pr dag. Det foreligger ingen målinger for området i dag, slik at den forholds-
messige veksten er vanskelig å uttale seg om. Det er imidlertid klart at planområdets lokalisering i gang- 
eller sykkelavstand fra sentrum og kollektivknutepunkt tilsier at ikke alle ærend nødvendigvis vil foregå 
med bil. 

6.4 Kommunal infrastruktur 

Det er tilgang til teknisk infrastruktur som vann- avløp og el-forsyning i umiddelbar nærhet til plan-
området. Det er opplyst at disse infrastrukturelementene har god kapasitet og kan betjene den nye 
bebyggelsen i planområdet. 
 
Fordeling av overvann vil endres som følge av de terrengendringer som følger av opparbeidelse av 
planområdet. Dette vil sannsynligvis påvirke infiltrasjonsmagasinet under eksisterende lekeplass på 
planområdet. Ettersom terrenget vil endres slik at det i større grad får fall mot nord, vil en mindre andel 
av overvannet vil dreneres til infiltrasjonsmagasinet, men heller sige nordover. Belastningen på 
eksisterende infiltrasjonsmagasin vil dermed sannsynligvis reduseres, og avrenningen mot nord vil 
sannsynligvis øke. Avklaring av håndteringen av overvannet mot nord må gjøres som en del av 
utarbeidelsen av rammeplanen for VA-anlegg på planområdet. Det er egnede arealer for å kunne anlegge 
nye infiltrasjonsmagasin og overvannshåndteringsanlegg dersom det blir aktuelt, f.eks under vegareal, 
parkeringsarealer (f_P3-4) eller grøntområder (f_Turveg3 / f_Lek3). I og med at det meste av 
planområdet skal planeres og sannsynligvis også gjøres sprengningsarbeider, vil det være gode muligheter 
for å opparbeide egnede anlegg med passende sammensetning av løsmasser. 

      6.5 Offentlig og privat servicefunksjoner 

Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg på Råholt. Bruken av dagens tilbud og infrastruktur øker 
og gir denne forbedret driftsgrunnlag. Det er ikke meldt om begrensninger i skole- og barnehagekapasitet 
og situasjonen på det offentlige tjenestetilbudet er allsidig og god. 

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Det er ikke funnet opplysninger som tyder på at planområdet har stor verdi for lek eller uteliv. 
Utbyggingen fortrenger derfor etter alt å dømme ingen fra slik bruk. De framtidige beboerne kan benytte 
skogarealene mot vest og sør. Som en helhetsvurdering anses det at tiltaket ikke får nevneverdige 
konsekvenser for nærområdets verdi som friluftsområde. 

6.7  Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima 

Ved utvikling av planområdet vil det bli aktuelt med noe terrengbearbeidning, med utjevning av terreng og 
planering av løsmasser. Dette vil evt være i et omfang som i beskjeden grad vil påvirke nabo-
eiendommene.  
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6.8 Grunnforhold 

Grunnforholdene er meget gode og gir muligheter for solid fundamentering, trygge tekniske anlegg osv. 
Planområdet er ikke utsatt for flomfare, og områdestabilitet for planområdet synes avklart. Terrenget 
ligger vesentlig over marin grense, med innslag av fjell i dagen flere steder.  

6.9 Miljøbelastninger  

Planområdet ligger utenfor beregnet flystøysone for 55 dB, slik at det er uproblematisk å etablere 
boligbebyggelse på området. Radonfare er ikke registrert i området, men radonforebyggende tiltak vil 
måtte vurderes under byggesaksbehandlingen. 

6.10 Biologisk mangfold/vilt 

Det er som nevnt under pkt. 3.10 ikke fare for negative konsekvenser av utbyggingen slik sett. Det vises 
for øvrig til ”Sjekkliste Naturmangfold”, som følger saken som vedlegg. 

6.11 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og undersøkelsesplikten er av 
kulturminnemyndigheten vurdert innfridd i forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende regulering.  

6.12 Landbruksinteresser 

Planen beslaglegger ikke grunn som er klassifisert som dyrka eller dyrkbar mark.  

6.13 Risiko og sårbarhet 

Risiko og sårbarhet er vurdert i ROS-analyse og følger som vedlegg. De punktene hvor det antas at tiltaket 
i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er omtalt i ROS-analysen. Hoved-
konklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko av betydning for mennesker, miljø 
og materielle verdier i negativ retning. 

6.14 Universell utforming 

Bestemmelsene sikrer at ny bebyggelse og uteområder skal planlegges og utarbeides etter prinsippet om 
universell utforming så langt det er mulig. 
 
 
Vedlegg:  

- Plankart datert 16.01.17 
- Bestemmelser datert 16.01.2017 
- Illustrasjonsplan 
- Sol- / skyggeanalyser 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 10.08.16 
- Sjekkliste Naturmangfoldloven, datert 10.08.16 
- Kopi av alle innkomne merknader  

 
 

 
Gardermoen, 23.02.2017 

Øystein Ellingsen 
Plan1 AS 


