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Kunngjøring av vedtak: PlanID 023726800 - Detaljreguleringsplan 

for gbnr. 10/15, 56, 42 og 44, 11/180 m.fl. - Styri 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 31.01.2017 saksnr. 17/8 og fattet 
følgende vedtak: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for 
gbnr. 10/15, 56, 42 og 44, 11/180 m.fl. - Styri. Plankartet og bestemmelsene er datert 
15.12.16. 
 
Planen har som formål å fastsette nye føringer for planområdet med utgangspunkt i 
gjeldende detaljplan, vedtatt 03.02.03. Ny plan omfatter endring av blant annet utnyttelses-
grad og veibredder, forlengelse av fortau og justering av busslommer ved fv. 177 Nesvegen. 
To av delområdene i reguleringsplanen vil endres til å omfatte konsentrert småhus-

bebyggelse framfor tidligere frittliggende. Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 30 % BYA 
for frittliggende småhusbebyggelse, samt 40 % BYA for konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens 
kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via 
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.  
 
Klagefristen er den 01.03.2017. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne 
kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. 
Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 08.02.2017. Vedtaket med relevante 
plandokumenter vil gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Markus Forsberg 
arealplanlegger 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Kommunestyret 31.01.2017

Detaljreguleringsplan for Styri - gbnr. 10/15. 56, 42, og 44, 11/180 
m.fl. Planforslag til sluttbehandling.

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 
10/15, 56, 42 og 44, 11/180 m.fl. Styri. Plankartet og bestemmelsene er datert 15.12.16.

SAKSUTREDNING

1 Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn for saken

Foreliggende planforslag har bakgrunn i et ønske om å legge til rette for flere boenheter enn 
det gjeldende reguleringsplan i området legger til rette for. På dette grunnlag er det derfor satt 
i gang en ny reguleringsprosess. Endringene som ønskes vil innebære vesentlige avvik fra 
gjeldende reguleringsplan for Styri vedtatt 03.02.03., og er derfor ikke i samsvar med en 
behandling etter PBL § 12-14 «mindre endring av reguleringsplan». Planarbeidet omfatter 
endring av blant annet utnyttelsesgrad og veibredder, forlengelse av fortau og justering av 
busslommer ved fv. 177 Nesvegen. To av delområdene i reguleringsplanen vil endres til å 
omfatte konsentrert småhusbebyggelse framfor tidligere frittliggende. Tiltakshaver Sannbu AS 
har engasjert Romerike arkitekter AS for utarbeidelse av plandokumentene.  

1.2 Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger på Styri, ca. 3 km sørøst for Eidsvoll sentrum. Området ligger langs Berte 
Styris veg mellom fv. 177 Nesvegen og boligfeltet Styrilia (øvre Styri). Planområdet utgjør ca.
74 daa og er utvidet til å inkludere eiendommene gbnr. 10/42, 44 og 149 til forskjell fra 
gjeldende plan. Fra Nesvegen har planområdet to hovedinnkjøringer fra vest og fra sør, der 
sistnevnte ligger utenfor planavgrensningen. Berte Styris veg binder sammen de to 
innkjøringene og gir adkomst til eksisterende bebyggelse i planområdet. Topografien i området 
består av relativt flatt terreng i sør og øst, mens det i nordvestre del er vest- og nordvendt 
skråning. Planområdet kan skilte med gode solforhold og utsikt mot Mistberget. 
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1.3 Planprosessen

1.3.1 Offentlig ettersyn

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.06.16-19.08.16 på kommunens 
hjemmeside med alle relevante plandokumenter elektronisk tilgjengelig. Naboer og offentlige 
instanser fikk tilsendt plandokumentene i brevform med en frist for uttale til og med 19.08.16. 
Utleggelsen av plan til offentlig ettersyn ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad i tillegg til at 
plandokumentene lå tilgjengelig på rådhuset i denne perioden. Det kom inn fem
høringsuttalelser til planen innenfor høringsfristen, samt en uttalelse etter høringsperioden. 
Under følger en oppsummering av de innkomne uttalelsene samt administrasjonens
kommentar til dem.

Dato og avsender: Innhold: Administrasjonens kommentar:

03.08.16 – Akershus 
fylkeskommune 

Viser til tidligere uttalelse ved varsel om 
igangsatt reguleringsarbeid, og har ingen 
ytterligere merknader. 

Tas til orientering.  

15.08.16 – Statens 
vegvesen

Etterlyser den tekniske planen for planlagt 
kryss og busslommer som skal danne grunnlag 
for reguleringsplanen. Statens vegvesen har 
ikke mottatt denne og har derfor ikke 
kontrollert om det er regulert tilstrekkelig areal 
til å kunne bygge nytt kryss og busslommer 
langs fv. 177. Dersom kommunen velger å 
godkjenne reguleringsplanen uten grunnlag i 
slik plan kan det derfor bli behov for senere 
omregulering dersom den senere byggeplanen 
viser behov for større areal enn det som nå 
avsettes til vegformål.

Tatt til etterretning. Teknisk plan for kryss og 
busslomme er sendt til Statens vegvesen for 
uttalelse. Uttalelsene vil danne grunnlag for 
evt. endringer. Disse er innarbeidet i planen.

17.08.16 – Kommunal 
drift, Eidsvoll kommune 

Kommunal drift forutsetter at 
overvannshåndteringen på området ivaretas 
tilfredsstillende iht NVE’s retningslinjer, -
spesielt viktig for bekken som er planlagt 
omlagt i åpen grøft nord i planområdet. 

Tas til etterretning. Merknadene er ivaretatt i 
bestemmelsene.

19.08.16 – Hafslund nett 
AS

1. Nettselskapet ber om at punkt 8.9 i 
bestemmelsene suppleres/endres iht. deres
forslag til forbedring. 
2. Stiller spørsmål vedrørende størrelsen på 
arealet som er avsatt til nettstasjon. For 
etablering av nettstasjon er det behov for et 
areal som er kvadratisk. 

Tas til etterretning. Punktene er innarbeidet i 
plan. 

19.08.16 – Geir 
Gregersen 
(hjemmelshaver gbnr. 
10/34)

Det synes unødvendig å legge seg på en 
utnyttelsesgrad på 40 % i dette området som 
allerede er regulert til 25 % jf. reguleringsplan 
fra 2003:

«Dette berører oss, som får en rad med 9 hus 
langs vår tomtegrense mot utbyggingsområde 
B 10, som har et flateinnhold på 2,2 da. Dette 
blir etter min mening unødvendig tett innpå.»

14 år er i planmessig forstand en veldig lang 
tid. I løpet av denne lange perioden har
utbyggingsområdet stått ubebygd. I dag 
arbeider vi ut fra andre overordnede føringer 
enn hva man gjorde i 2003. Utfordringer 
knyttet til befolkningsvekst må håndteres 
annerledes ved å legge til rette for en høy 
utnyttelse i relativt sentrumsnære områder. 

01.12.16 – Statens 
vegvesen

Har nå mottatt teknisk plan fra tiltakshaver, 
som etterspurt jf. merknad av 15.08.16. I den 
forbindelse har vegvesenet flere merknader og 
forslag til forbedringer som de fremmer i dette 
tilbakemeldingsbrevet. 

Merknadene er tatt til etterretning og 
innarbeidet i planen, foruten punkt 5 i brevet. 
Dette punktet vil overholdes i byggeplanen for 
tiltaket.

1.3.2 Endringer etter offentlig ettersyn 

Det har vist seg nødvendig å tilpasse byggehøydene mer enn det som ble gjort før gjeldende 
forslag til bestemmelser ble sendt ut på høring. Med utgangspunkt i beregninger er det
nødvendig å gå 70 cm over fastsatt møne som i gjeldende bestemmelser tilsvarer 9 m. Maks 
mønehøyde settes dermed til 9,7 m over gjennomsnittlig planert terreng for delfeltene med 
konsentrert småhusbebyggelse. Samtidig er det nødvendig å koble bebyggelsen for flatt tak 
mot en gesims som er noe høyere enn gjeldende bestemmelser for 2003 som ble satt med 
tanke på oppføring av saltak. For bebyggelse med flatt tak tillates det dermed en gesims=7.5 
m over gjennomsnittlig planert terreng. 



3

Det er også gjort en rekke mindre justeringer av planforslaget etter oppfordring fra Statens 
vegvesen i deres tilbakemelding på teknisk plan og forslag til reguleringsplan mottatt i brev 
01.12.16 som er vedlagt saken. Etter oppfordring fra Hafslund er også gjort mindre endringer 
jf. deres merknad mottatt under den offentlige høringen. Begge de to brevene omhandler 
tekniske detaljer ved planen som trengte utbedring, de berører i så henseende ikke planens 
overordnede mål og føringer.  

1.4 Beskrivelse av planforslaget

1.4.1 ROS

Romerike arkitekter har utført vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen viser ingen 
store negative konsekvenser. For hendelser i gul, grønn og rød sone er det blant annet
gjennomført støyrapport som beskriver nødvendige tiltak som vil bli fulgt opp i det videre 
arbeidet. Forøvrig ivaretar plankartet og bestemmelser de forhold som krever tiltak. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold

For temaer som angår naturmangfold, herunder kulturminner og dyrka mark ansees dette som 
allerede utredet, vurdert og lagt til grunn for vedtak av gjeldende reguleringsplan for Styri av 
03.02.03. Foreliggende planforslag er en endring av planen fra 2003 som det i all hovedsak 
bygges videre på i denne planprosessen, særlig i forhold til det overordnede plangrepet
herunder trafikksystem og utbyggingsformål slik som fastlagt i 2003. 

1.4.3 Støyrapport

Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy for bygging av boliger innenfor 
planområdet. Beregningene viser at en liten del av området ligger i gul støysone etter
retningslinjen T-1442. Tre av boligene ligger i gul sone, og for disse anbefales det å legge 
minst ett soverom langs fasaden som vender bort fra vegen. For å oppnå tilfredsstillende 
lydforhold må lydnivå på uteplass være Lden < 55 dB, og for å innfri dette kan det være 
aktuelt å skjerme uteplassene til boligene nærmest Nesvegen. 

1.4.4 Geoteknisk rapport

I forbindelse med dokumentasjon til den gjeldende reguleringsplanen ble det utarbeidet en
geoteknisk rapport, utført av Løvlien Georåd AS, 10.02.02. Denne rapporten er lagt til grunn 
for nåværende planprosess. Undersøkelsen viste at massene for det meste er faste i toppen
(tørrskorpe) og middels faste under topplaget. Stabiliteten er vurdert og det er i rapporten gitt 
anbefalinger for hvorledes anleggsarbeidet kan gjennomføres og bygg kan fundamenteres. 

1.4.5 Endring fra gjeldende plan for Styri

Følgende elementer er synonymt med endring fra gjeldende plan:  

- For å oppnå bedre utnyttelse av planområdet økes utnyttelsesgraden fra 25 til 30 % for 
frittliggende småhusbebyggelse, og fra 35 til 40 % for konsentrert småhusbebyggelse. 

- Felt B8 og B10 endres til konsentrert småhusbebyggelse. 
- Det fastsettes en høyere gesimshøyde for bygninger med flatt tak, mens mønehøyden 

(for bygninger med saltak) økes med 70 cm for konsentrert småhusbebyggelse.
- Endret plassering for lekeareal FL1. 
- Generell utbedring av den tekniske infrastrukturen for å tilfredsstille dagens krav og 

standarder, herunder utvidelse av nytt trafikkryss ved Nesvegen, økning i veibredder, 
forlengelse av fortau og justering av busslommer ved Nesvegen. 

- Regulering av renovasjonsanlegg, vendehammer for renovasjonsbil, veggrøfter (annet 
vegareal), energianlegg og leskur ved bussholdeplassene langs Nesvegen er inkludert i 
plan. 

- Inkludert regulering av avkjørsel til gbnr. 11/155 og 181, samt regulering av 
anleggsbelte i tilknytning til omlegging av adkomstvegen langs område avsatt til LNF 
nordvest i planområdet. 



4

- Kosmetiske endringer i oppsettet for reguleringsbestemmelsene med endring av 
inndelinger, overskrifter, formålsbetegnelser, rekkefølgekrav o.l. i tråd med dagens 
standarder.

1.5 Forholdet til gjeldende planer

Kommuneplanen for Eidsvoll 2015-2026
Planområdet har i gjeldende kommuneplan status som boligformål.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og 
fortetting rundt knutepunkter for å redusere transportbehovet som bør løses ved 
kollektiv/sykkel/gange. En utbygging og fortetting av Styri ansees som i tråd med disse 
retningslinjer. 

Regional plan for Oslo og Akershus
Den nylig vedtatte regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til at 
minimum 80 % av boligveksten i kommunen skal finne sted sentralt i Eidsvoll og Eidsvoll 
verk/Råholt. Planområdet ligger i så henseende innenfor avgrensningen av hva vi regner som 
Eidsvoll sentrum. En fortetting av området vil derfor være i tråd med føringer gitt i regional 
plan. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
For et boligprosjekt av denne type er det vesentlig å innarbeide egnede arealer for barns lek
tilpasset ulike alderstrinn, og ha gode gangforbindelser for barna, spesielt til skole.
Planforslaget gir gode uteoppholdsarealer med rikelig plass for lek og opphold. 
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2 Vurdering

2.1 Overordnende mål og retningslinjer

Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende arealformål i kommuneplanen. Forslaget
anses også å være i samsvar med føringer gitt i retningslinjer og planer fra regionale og
nasjonale myndigheter. Planen legger til rette for et variert boligtilbud og en tetthet i tråd med 
myndighetenes krav til utnyttelse i nye sentrumsnære bebyggelsesområder.

2.2 Trafikkforhold

Dagens avkjørsel fra Nesvegen blir totalsanert og oppgradert til å tåle trafikkpåkjenning 
planforslaget innebærer. Forlengelsen av fortauet langt inn på planområdet, utvidelse av 
vegbredder og oppgradering av bussholdeplasser ansees som i god tråd med barn og unges 
interesser. Dette er med på å sikre trygg ferdsel for gående og syklende.  

2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder

Planområdet har tilgang på flotte friluftsområder i nærområdene slik som Styrimarka i øst som 
kan by på sykkelmuligheter på gode skogsveier og preparerte skiløper i flere traseer. Av andre 
som kan nevnes ligger området i rimelig avstand til Gullverket med gruvene, Finnkolleden med 
utsiktstopper, Vorma med fiskemuligheter og «Fløyta» badeplass.   

2.4 Sosial infrastruktur

Området sokner til Vilberg barneskole, og nærmeste barnehage er på Gruemyra. De planlagte 
boligene vil ligge i rimelig avstand til off. kommunikasjon, Eidsvoll sentrum og Eidsvoll 
jernbanestasjon. Området vurderes til å ligge i akseptabel sykkelavstand fra sentrum og 
kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon. Bussholdeplassene innenfor planområdet betjenes av 
busser med forbindelse til Fenstad, Eidsvoll Sentrum og Jessheim.

2.5 Bokvalitet

Planforslagets dokumenter (plankartet, bestemmelser og planbeskrivelse) fastsetter
betingelser som gjør det mulig å skape et godt bomiljø i området. Planen legger til rette for et 
variert boligtilbud og en tetthet i tråd med myndighetenes krav til utnyttelse i nye 
boligområder. Illustrasjonsplanen utarbeidet av konsulent viser mellom 85-90 nye boenheter.

3 Alternativer

A. Planforslag vedtas. 
B. Planforslag sendes i retur for ytterligere utredninger og bearbeidelse.
C. Planforslag avvises. 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det overstående anbefaler rådmannen at forslag til detaljreguleringsplan for 
gbnr. 10/15, 56, 42 og 44, 11/180 m.fl. Styri, vedtas. Plankart og bestemmelser er datert 
16.12.2016.

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Merknader etter offentlig ettersyn
5 Illustrasjon
6 ROS analyse
7 Geoteknisk rapport fra 2002
8 Støyrapport
9 Saksframlegg 1. gang
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REGULERINGSBESTEMMELSER
for

GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI

-PlanID 023726800-

 Planen er datert: 15.04.2016
 Bestemmelsene er datert: 15.04.2016
 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.20xx

FORMÅL

Formålet med Detaljreguleringsplan for "GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI " 
er å legge til rette for boligbygging.

§1. REGULERINGSFORMÅL

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

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

-Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (1111) B3-B7, B9, B11-B18
-Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, (1112) B1,B2,B8,B10
-Energianlegg, (1510) BE1
-Renovasjonsanlegg, (1550) BRE1-4
-Lekeplass, (1610) FL1-3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, nr. 2)
-Kjøreveg, (2011) KV1-12
-Fortau, (2012) SF1-4
-Annen veggrunn, (2018)
-Leskur, (2026)
-Kollektivnett, (2016)

GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, nr. 3)
-Turveg GTD1-3

LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL(pbl. § 12-5,nr. 5)
-Landbruksformål (5110)

HENSYNSSONER (pbl. § 12-6)
-Områdebestemmelse, anlegg- og riggområde
-Sikringssone - Frisikt, (H140)

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Rammeplan for vann og avløp

Det skal utarbeides en plan for nye veger og utvendige VA-anlegg for bebyggelsen. Dette 
gjelder også for evt. omlegginger av eksisterende VA-anlegg. Dersom utbyggingen deles 
opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-rammeplan for hele planområdet 
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som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt. Planen(e) skal behandles av 
Eidsvoll kommune før ledningsanleggene bygges evt. før det gis igangsettelsestillatelse for 
bygg. Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannshåndtering. Overflatevann 
/takvann/drensvann skal primært håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Evt. påslipp på kommunalt OV- nett (l/s) skal godkjennes av Eidsvoll 
kommune. Flomveger skal sikres og vises i planen.

§ 2.1 Geoteknisk rapport

De anbefalinger som finnes i geoteknisk rapport av 10.02.02 skal legges til grunn ved 
gjennomføring av anleggsarbeider og som vurderingsgrunnlag ved fundamentering av 
bygg.

§ 2.2 Universell utforming.

Det skal etterstrebes universell utforming innenfor hele planområdet, for fortau, gang- og 
sykkelveger, i utomhusareal og lekeområder. Krav og anbefalinger i TEK 10 skal legges til 

grunn for utformingen.

§ 2.3 Estetikk

Bebyggelsen skal ha god form og materialbehandling. Bygninger i samme område skal ha
en harmonisk og god utførelse med hensyn til materialvalg, takvinkel og møneretning. 
Kravet gjelder også uthus lager m v.
Det vises for øvrig til estetisk veileder for Eidsvoll kommune som skal legges til grunn for 
utforming av bebyggelse.

§ 2.4 Plassering

Garasje/carport med innkjøringsåpning mot veg skal ligge minst 7 m fra formålsgrense
mot offentlig veg og minst 5 m fra formålsgrense mot privat veg/felles avkjørsel. 
Dersom innkjøringsåpningen ikke vender mot veg kan kommunen godkjenne plassering av 
frittliggende garasje med BRA inntil 50 m2, plassert minst 1,0 m fra formålsgrense mot 
privat veg/felles avkjørsel og minst 2 m fra formålsgrense mot offentlig veg.
Bygningen skal da ikke ha dør eller vindusåpning mot offentlig veg.

Det gis unntak når det gjelder plassering av garasje mot 
eiendomsgrense/seksjoneringsgrense mellom to tomter, hvor det aksepteres en avstand på 
minimum 1.0 m fra denne.

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, nr. 1)

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse, B3-B7, B9, B11-B18

3.1.1 I områdene skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse, som ene- eller 
tomannsboliger.

3.1.2 Tillatt utbygget areal skal ikke overstige BYA = 30% inkl parkeringsareal.

3.1.3 For områdene kan bebyggelsen oppføres med maks gesimshøyde =6,5 m og mønehøyde 
= 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bygningene kan ha flatt tak. For bebyggelse 
med flatt tak tillates maks gesimshøyde 7,5 m.

3.1.4 Tillatt maks mønehøyde for garasje = 4.75 meter.

3.1.5 Det skal avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, inklusive garasje og snuplass 
på egen tomt. Parkering foran egen garasje/carport godkjennes som oppstillingsplass.

3.1.6 Endelig plassering av adkomsten til enkelttomtene fastsettes i forbindelse med behandling 
av byggesøknad. Adkomst skal være til den veg som er vist med pil på reguleringsplanen.

§ 3.2 Konsentrert småhusbebyggelse, B1, B2, B8, B10
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3.2.1 Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse som kjedehus, atriumhus, 
rekkehus el.

3.2.2 Det skal utarbeides en utomhusplan ved søknad om tiltak for hele det aktuelle delområdet. 
Denne skal vise interne veger, garasje /biloppstillingsplasser samt lekeplasser.

3.2.3 Tillatt utbygget areal skal ikke overstige BYA = 40% inkl parkeringsareal.

3.2.4 Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde = 6,5 m og mønehøyde = 9,7 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Bygningene kan ha flatt tak. For bebyggelse med flatt tak 
tillates maks gesimshøyde 7,5 m.

3.2.5 Det skal avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav minst en i garasje. 
Parkering foran egen garasje/carport godkjennes som oppstillingsplass.
For 2-roms leiligheter er kravet  maks 1,5 biloppstillingsplasser hvorav 1 i garasje. 

3.2.6 Tillatt maks mønehøyde for garasje = 4.75 meter.

3.2.7 Det skal opparbeides nærlekeplass innenfor området. Denne skal opparbeides ihht 
retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

§ 3.3 Energianlegg, BE1

3.3.1 Innenfor området BE1 tillates oppføring av  bygg- eller anlegg for strømforsyning.

3.3.2 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det er 5 m byggegrense rundt 
nettstasjoner.

§ 3.4 Renovasjon - BRE1-4

3.4.1 Renovasjon anlegges innenfor formål for renovasjonsanlegg RA1-4, og er felles for 
planområdet. Anlegget baseres på et nedsenkbart avfallsystem.

§ 3.5 Lekeplass, FL1-3

3.5.1 FL1 er felles nærlekeplass for hele planområdet og skal minimum ha en sandkasse, 
huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke.  Deler av lekeapparatene skal kunne 
benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne.
Lekeplassen skal opparbeides ihht retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

3.5.2 FL2 og FL3 er felles kvartalslekeplasser for hele planområdet og skal tilrettelegges for 
varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, klatring, balanseleker og lignende.
Lekeplassene skal opparbeides ihht retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, nr. 2)

§ 4.1 Kjøreveg, KV1-12

4.1.2 Kjøreveg er felles private veier innenfor planområdet.

4.1.3 Felles kjørbar gangveg, KV6, skal benyttes som adkomstveg til eksisterende boliger langs 
denne vegen. Vegen skal være stengt for gjennomkjøring. Vegen skal kunne benyttes som 
gang- og sykkelveg for alle eiendommene innenfor planområdet.

4.1.4 Fartsdempende tiltak skal vurderes anlagt på rettstrekninger over 150 meter. Som 
rettstrekning regnes også kurver med radius 100 meter og slakere.

4.1.5 Prosjekteringen av den delen av KV5 som blir adkomst til felt B1, må også ta med løsninger 
helt inn på gnr/bnr 10/54 og 132 og vise tilfredsstillende stigningsforhold. 

§ 4.2 Fortau, SF1-4

4.2.1 Fortau SF1 -2 er offentlig fortau i tilknytning til rv. 177.
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4.2.2 Fortau SF3 -4 er felles for alle eiendommene innenfor planområdet.

§ 4.4 Kollektivnett

4.4.1 Bussholdeplasser opparbeides som vist i planen og i hht Statens vegvesens håndbok N100, 
kapittel E.3. Holdeplass for buss.

4.4.2 Leskur skal oppføres i tilknytning til kollektivholdeplassen som vist på planen. Bygget skal 
gis en god estetisk utforming og ha sittemulighet.

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

5.1 Turveg, GDT1-3 skal være felles for alle eiendommene innenfor planområdet.
Innen områdene som reguleres til turdrag skal det etableres en gruslagt sti for gang- og 
sykkeltrafikk med en bredde på min. 2 m.

§ 6 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 5)

6.1 Området reguleres til landbruksformål.

§ 7 HENSYNSSONER (pbl. § 12-6)

§ 7.1 Områdebestemmelse, anlegg- og riggområde

7.1.1 Anlegg- og riggområder kan benyttes til midlertidig virksomhet som er nødvendig for 
anleggsdriften. Det kan f.eks. være riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og 
anleggsområde. Etter at veganlegget er ferdigstilt opphører midlertidig reguleringsformål 
og området skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres til landbruksformål.

§ 7.2 Sikringssone, frisikt

7.2.1 Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være 
sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer e l med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers 
planum.

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

8.1 I boligområdene skal ny bebyggelse ikke tas i bruk før nødvendige tekniske anlegg er 
etablert og godkjent som driftsklare. Dette gjelder veganlegg, vannforsyningsanlegg, 
avløpsanlegg og anlegg for overvannshåndtering.

8.2 Utbygging av feltene skal foregå i den rekkefølge og utbyggingstakt som fastsettes i
utbyggingsavtalen.

8.3 Dagens  kryss mellom fv. 177 og Berte Styris veg skal fjernes så snart nytt kryss er ferdig 
opparbeidet, og før kommunen kan gi brukstillatelse for ny bebyggelse.

8.4 Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryss mellom fv. 177 og Berte Styris veg 
før man kan starte opparbeidelse av krysset.

8.5 Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for busslommer ved fv 177 før man kan starte  
opparbeidelse av busslommene. Busslommene skal være ferdig opparbeidet før 
kommunen kan gi brukstillatelse for ny bebyggelse.

8.6 KV2 skal opparbeides som vist i planen frem til og langs de ulike delfeltene, før det gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor det aktuelle delfeltet. Fortau SF3 og SF4 skal
opparbeides samtidig med KV2.

8.7 KV6 skal stenges av for gjennomkjøring umiddelbart ved ferdigstillelse av KV2.

8.8 Byggeplan for KV5 skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til igangsetting for
delfelt B1.
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8.9 Byggetiltak eller arealer for varig opphold kan ikke igangsettes/etableres i 
byggeforbudsbeltet til høyspent, før høyspent er kablet evt. at høyspent er flyttet/lagt om.
Byggeforbudsbeltet er 6 meter fra ytterste strømførende ledning. Tiltak skal godkjennes av 
linjeeier.

8.10 Fellesarealene for lek FL1 skal være ferdig opparbeidet før det gis første brukstillatelse for 
B1, B3 , B4.
Fellesarealene for lek FL2 skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse for B2, B5, B6, B9 og/eller B10.
Fellesarealene for lek FL3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse for B7 og/eller B8.

Ved brukstillatelse i vinterhalvåret kan ferdig opparbeidelse av lekeplass utsettes til 
påfølgende 01.juni.

8.11 Turveg GTD1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for B3.
Turveg GTD2 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse for B2.
Turveg GTD3 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse for B7 
og/eller B8.

8.12 Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og 
innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012 og teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven NS8175- klasse C, før kommunen kan gi ferdigattest for 
boliger som ligger i gul støysone i felt B1 og B16.

8.13 Eksisterende avkjørsel fra fv 177 til gbnr. 10/54 skal stenges så snart ny kjøreveg KV5 er 
anlagt og regulert avkjørsel til gbnr. 10/54 er etablert, og før kommunen kan gi igang-
settingstillatelse til bygging av boliger i området B1.
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10/15,	56,	42,	44	og	49,	11/180	m.fl.,	Styri.

Planbeskrivelse/Reguleringsplan

Oppdragsgiver/Tiltakshaver: Sannbu AS

Forslagsstiller:

Konsulent: Romerike Arkitekter AS

Endringsskjema:

Utarbeidet førsteutkast datert: 15.04.2016 av Lene Neumann

Endring datert:

SAMMENDRAG

Planen er utarbeidet  av Romerike Arkitekter AS, på vegne av Sannbu AS.

Planområdet er avsatt til boligformål og noe grønnstruktur i kommuneplanens arealdel og er 

tidligere regulert til boligformål med tilhørende lekeareal og infrastruktur gjennom 

reguleringsplan for gnr/bnr 10/15 og 56, 11/180 mfl - Styri, vedtatt 17.mars 2003.

Hovedhensikten med planarbeidet er bedre utnyttelse og utvidelse av veier/fortau for 

tilfredsstillelse av dagens krav og standarder. Felt B8 og B10 endres til konsentrert 

småhusbebyggelse.

Planarbeidet vil omfatte endring av utnyttelsesgrad, veibredder, forlengeles av fortau og 

justering av busslommer ved Nesvegen.
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Saksopplysninger

1.0 BAKGRUNN:

Planforslaget fremmes av Romerike Arkitekter på vegne av Sannbu AS.

Hovedhensikten med planarbeidet er økt utnyttelse og utvidelse av veier/fortau for 

tilfredsstillelse av dagens krav og standarder. Felt B8 og B10 endres til konsentrert 

småhusbebyggelse.

Planarbeidet vil omfatte endring av utnyttelsesgrad, veibredder, forlengeles av fortau og 

justering av busslommer ved Nesvegen.

2.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdets beliggenhet og størrelse

Området ligger langs Berte Styris veg mellom Nesvegen (fv 177) og boligfeltet Styrilia (Øvre 

Styri). Størrelsen på det regulerte området er ca 74 daa.

Planområdet har i dag to adkomstveier til planområdet fra Nesvegen.

Planområdet er utvidet i forhold til eksisterende planområde i sør, med eiendommene gnr/bnr 

10/42, 44 og 149.

Planstatus

Området er avsatt til boligformål og noe grønnstruktur samt LNF i kommuneplanens 

arealdel for Eidsvoll 2013-2024.
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Området er i gjeldende reguleringsplan, Gnr/Bnr 10/15 og 56, 11/180 m.fl vedtatt 03.02.2003, 

regulert til boligformål med tilhørende lekeareal og infrastruktur.

Beliggenhet, avgrensning, størrelse, eiendomsforhold

Planområdet ligger på Styri, ca 3 km sørøst for Sundet, som er sentrum i Eidsvoll kommune. 

Området sokner til Vilberg barneskole, og nærmeste barnehage er på Gruemyra. Fra Eidsvoll 
stasjon er det god kommunikasjon med hyppige togavganger til både Gardermoen (9 min) og 
Oslo (38 min). Hyppige avganger også nordover til Lillehammer og Hamar. Bussholdeplass i 
umiddelbar nærhet med forbindelser til Fenstad, Eidsvoll Sentrum og Jessheim.

Planområdet er ca. 74 daa stort og ligger langs Nesvegen (rv177) og boligfeltet Styrilia.
I sør og øst grenser planområdet til eneboligbebyggelse og mot nord tilt et LNF-område.

Trafikk- og adkomstforhold

Det er i dag to hovedavkjørsler til planområdet fra Nesvegen. Vegen mellom disse, Berte 

Styris veg, gir adkomst til eksisterende bebyggelse.

Topografi og vegetasjon

I østre og søndre del av planområdet  er det relativt flatt, nordvestre del består av vest- og 
nordvendt skråning. 
Det er gode solforhold innenfor hele planområdet. Området har fin utsikt mot Mistberget.
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Vann og avløp

Det foreligger en omsøkt og godkjent VA-plan for hele området, som nå er under 

opparbeidelse.

Trafo

Det ligger en eksisterende trafo rett syd for planområdet, gnr/bnr 10/21, som i dag forsyner 

søndre del av eksisterende bebyggelse i planområdet. Deler av ny bebyggelse i planområdet 

vil får strøm fra denne. Areal til ny trafo er avsatt sentralt i planområdet.

Miljøforhold - støy og annen forurensning

Deler av planområdet, som ligger nærmest rv 177, ligger i gul sone, dvs en sone der utendørs 

støynivå er mellom 55 dB Lden  og 65 dB Lden.  

Dette gjelder nederste del av B1 samt det meste av B16 området.

Grunnforhold

I forbindelse med dokumentasjon til den gjeldende reguleringsplanen ble det utarbeidet en 

geoteknisk rapport, utført av Løvlien Georåd AS, 10.02.2002

Undersøkelsen viste at massene for det meste er faste i toppen(tørrskorpe) og middels faste 

under topplaget. Stabiliteten er vurdert og det er i rapporten gitt anbefalinger for hvorledes 

anleggsarbeidet kan gjennomføres og bygg kan fundamenteres.

Fornminner

Det ble i forbindelse med utarbeidelse av den gjeldende reguleringsplanen i 2002 utført 

arkeologiske registreringer innenfor store deler av planområdet. Det ble ikke gjort funn av 

automatiske fredete kulturminner den gang. De arealene av planområdet som ikke ligger inne 

i gjeldende reguleringsplan og som derfor ikke ble undersøkt, vil ikke bli krevd registret av 

Akershus fylkeskommune. 
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Eiendomsforhold

237- 10/1

237- 10/2

Nesvegen 15;

Nesvegen 17

HOLDHUS JO

237- 10/15 SANNBU AS

237- 10/23 Berte Styris veg 31 NÆSS AINA SYNNØVE 

237- 10/25 Berte Styris veg 32 RUDI TURI JULIE AALHOLM

237- 10/42 Berte Styris veg 8a, 8b, 10A 

og 10b

SANNBU AS

237- 10/44 Berte Styris veg 12 GRANHEIM  SABRINA I D O, GRANHEIM JARLE D OLIVEIRA

237- 10/54 Nesvegen 12 SUND LEIF RAGNAR

237- 10/56 Berte Styris veg 20 SANNBU AS

237- 10/132 SUND LEIF RAGNAR

237- 10/135 Berte Styris veg 23 BROGELAND GRETHE, BROGELAND PER

237- 10/140 BROGELAND GRETHE, BROGELAND PER

237- 10/149 Berte Styris veg 14 HOLMESTRAND KJELL POLMAR

237- 10/165 Berte Styris veg 22 LIEN MÅLFRID BREKKE, LIEN INGE
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237- 11/7 Berte Styris veg 35 MYRVOLL ANGEL OLAV

237- 11/60 SØVDE NILS EGIL

237- 11/173 MYRVOLL ANGEL OLAV

237- 11/179 SØVDE NILS EGIL

237- 11/180 JAMO EIENDOMSUTVIKLING AS

237- 333/2 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

237- 333/2 STATENS VEGVESEN REGION ØST

3.0 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 04. mars 2015. Referat av 28.08.15 fra møtet 
danner føringer for planarbeidet.

Kunngjøring av igangsatt planarbeid

I Eidsvoll kommune er det krav til utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen, og i 
forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid ble det derfor også varslet forhandlinger om 
utbyggingsavtale.
Varsling av grunneiere, naboer, off. instanser og andre skjedde ved brev datert 09.09.2015 og 
med annonse i Eidsvold Blad 12.09.15 og kommunens nettside. 
Det ble mottatt i alt 9 uttalelser i forbindelse med kunngjøringen.

4.0 INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER

Offentlige instanser:
1. Statens vegvesen, datert 07.10.15 og 01.12.16
2. Fylkesmannen, datert 07.10.15
3. Akershus fylkeskommune datert 08.10.15
4. Jernbaneverket, datert 16.09.15
5. Hafslund, datert 10.06.15 og 19.08.16
6. NVE, datert 21.10.15
7. Ruter AS, datert 28.09.15 

Private:
8. JAMO Eiendomsutvikling v/Jan Heranger, datert 08.10.15
9. Anne Marie Kojedahl, datert 08.10.15

Sammendrag av forhåndsuttalelser med kommentarer:

1. Statens vegvesen, 07.10.15

Kommenterer at deler av planområdet ligger i gul sone på Statens vegesens støyvarselkart og 

at det dermed kreves en støyfaglig utredning som skal foreligge samtidig med forslag til 

reguleringsplan.

Videre må kryss og busslommer utformes ihht SVV's håndbok N100 og V121. Frisikt skal 

ikke ha sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbane til fylkesveien.
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Statens vegvesen ber om at det i reguleringsbestemmelsene skal fremgå at regulert kryss 

mellom fv 177 og Berte Styris veg skal være opparbeidet før kommunen kan gi 

igangsettingstillatelse til bygging av nye boliger. Samtidig skal det fremgå at eksisterende 

kryss skal fjernes så snart nytt kryss er ferdig opparbeidet og før  kommunen gir IG til 

bygging av nye boliger.

Det skal fremgå av reguleringsbestemmelsene at SVV skal godkjenne byggeplan for nytt 

kryss og busslommer ved fv 177 før arbeidet med disse kan starte.

Det skal også utarbeides teknisk plan for kryss og busslommer som grunnlag for 

reguleringsplanen som skal sendes SVV før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen mener det må reguleres et midlertidig anleggsområde ved kryss og 

busslommer med en anbefalt bredde på 10m der dette er mulig.

Det skal også komme frem i reguleringsbestemmelsene at det er dokumentert at det er utført 

skjermingstiltak ifht støy slik at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider 

grenseverdiene i retningslinjene.

Kommentar :

Den del av planen som berøres av gul støysone forblir urørt av endringene i selve planen. En 

støyutredning vil bli utarbeidet før 2.gangsbehandling som vil ivareta krav til støyskjerming 

for deler av felt B1 og B13.

Utbygger er i gang med utarbeidelse av byggeplantegninger for kryss og busslommer, disse 

vil bli oversendt Statens vegvesen før 2.gangsbehandling. Reguleringsplanen er utarbeidet 

med Statens vegesens krav til utforming som underlag slik at det ansees at utforming i 

reguleringsplanen vil være tilfredsstillende.

Øvrige innspill tas til etterretning og punktene er lagt inn i reguleringsbestemmelsene samt på 

plankart.

Statens vegvesen, 01.12.16

Uttalelsen gjelder til teknisk plan for kryss mellom fv.177 og Berte Styris veg.

Statens vegvesen påpeker at det må reguleres inn avkjørsel fra fv.177 til gbnr. 10/41 som vist 

i teknisk plan.

Avkjørsel fra fv.177 til gbnr. 10/54 må merkes med "stenges" på reguleringsplanen. De mener 

også at det må legges inn i rekkefølgebestemmelsene at eksisterende avkjørsel fra fv.177 til 

gbnr. 10/54 skal fjernes og at regulert avkjørsel til gbnr. 10/54 skal anlegges så snart kjøreveg 

KV5 er anlagt og før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av boliger i området 

B1.

Statens vegvesen ønsker ikke at det skal tegnes inn gangfelt over fv.177 og Berte Styris veg, 

dette må søkes om separat.

Det må sjekkes at Berte Styris veg ikke får en stigning som er større enn 3%.

Kommentar :

Alle punktene er tatt til etterretning og både plan og bestemmelser er endret ihht til dette.

2. Fylkesmannen

Har ingen konkrete merknader.



Planbeskrivelse datert: 15.04.2016 Side 9 av 17

3. Akershus fylkeskommune

Samordnet areal- og transportplanlegging: Fylkeskommunen mener det er viktig å legge opp 
til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i det regionale planarbeidet og er derfor 
positive til økt utnyttelsesgrad i planområdet.
Automatiske fredede kulturminner: Fylkeskommunen vil ikke kreve registrering innenfor de 
tomtene som ikke var med i den opprinnelige reguleringsplanen og som derfor heller ikke ble 
undersøkt i forbindelse med reguleringen i 2002. Fylkeskommunen har heller ikke merknader 
knyttet til nyere tids kulturminner.
Barn og unges interesser: Anbefaler at det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at leke-
og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til 
boligene. De anbefaler også at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter 
før utbyggingen ferdigstilles.
Universell utforming: Fylkeskommunen ber kommunen vurdere om det i planen skal stilles 
krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard.

Kommentar :

Punkt om leke- og fellesarealene er lagt inn i reguleringsbestemmelsene.

Når det gjelder livsløpsstandard ansees det at TEK ivaretar tilrettelegging for tilgjengelighet, 

med de kravene som gjelder til tilgjengelig boenhet. Krav til universell utforming i 

uteområdene er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.

4. Jernbaneverket

Ingen merknad til planvarselet.

5. Hafslund, 10.06.15

Hafslund har elektriske anlegg i planområdet og det må tas hensyn til dette i det videre 
arbeidet. 

Det kan ikke bygges innenfor 6 meter til høyspenningsluftledning i planområdet. 
Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som 
hensynssone(faresone).
Hafslund ber om at utbygger tar hensyn til at det kan bli nødvendig med arealer til nye 
nettstasjoner ifbm utbyggingen. En presisering av kravene til ny nettstasjon er beskrevet i 
merknaden.
Dersom utbygging utløser flytting , forsterking eller bygging av ny nettstasjon må dette 
bekostes av de dette gjelder.
Dersom planen forutsetter at høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av 
arealer til dette.

Kommentar :

Eksisterende anlegg vil bli ivaretatt både med hensyn til tilgang og drift.

Plankonsulenten har vært i kontakt med Hafslund i etterkant for avklaring rundt hensynssone 

for høyspentlinje. Det forutsettes i planen at høyspentlinje legges i bakken slik at hensynssone 

dermed ikke lenger er et behov.

Forutsetninger for eventuelle nye nettstasjoner til planområdet vil bli ivaretatt innenfor 

området, med de retningslinjene Nettselskapet har.
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Hafslund, 19.08.16

Hafslund ber om at punkt 8.9 i bestemmelsene, ang. høyspent, suppleres og endres med deres 
tekst.
De er usikre på om det er avsatt tilstrekkelig areal til trafostasjonen og ber om at dette sjekkes.

Kommentar :

Ordlyden er endret i bestemmelsene og arealet til trafostasjonen er utvidet.

6. NVE

Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep må det dokumenteres at grunnen er stabil 

eller lar seg stabiliseres.

Det må utføres en geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan som skal utrede 

reell fare og nødvendige risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for 

bebyggelsen og skal inneholde en dokumentasjon av områdestabiliteten.

Det må gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten blir ivaretatt, i fbm bekken 

som renner gjennom området i nord.

Håndtering av overvann må planlegges på en slik måte at det ikke fører til uønskede 

flomsituasjoner.

NVE anmoder om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men om dette ikke er 

mulig må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser 

i vassdraget og eventuelt avbøtende tiltak.

NVE ber om at deres retningslinjer NVE2/2011 - Flaum- og skredfare i arealplanar legges til 

grunn i det videre planarbeidet.

Kommentar :

I forbindelse med dokumentasjon til den gjeldende reguleringsplanen ble det utarbeidet en 

geoteknisk rapport, utført av Løvlien Georåd AS, 10.02.2002

Undersøkelsen viste at massene for det meste er faste i toppen(tørrskorpe) og middels faste 

under topplaget. Stabiliteten er vurdert og det er i rapporten gitt anbefalinger for hvorledes 

anleggsarbeidet kan gjennomføres og bygg kan fundamenteres.

Denne rapporten legges til grunn ved videre arbeid på området.

Den eksisterende bekken som ligger inn mot planområdet i nord, er i godkjent VA-plan for 

området, lagt i rør.

7. Ruter AS

Ruter mener det er riktig at utbyggingen av Eidsvoll skjer på østsiden av Vorma. Området har 

i dag for lavt kundegrunnlag for å etablere et tilbud med god frekvens. Ruter mener den 

foreslåtte utbyggingen har for lav utnyttelsesgrad til å styrke tilbudet. De mener en 

begrensning i parkeringsdekning vil være et egnet virkemiddel i planen og at det uten denne 

begrensningen stort sett vil bli bilbasert transport fra disse boligene. Dette vil føre til ekstra 

trafikk til sentrumsområdene i nærliggende byer og tettsteder.
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Ruter ønsker at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering og at sykkelparkeringsplassene 

bør ha minst samme kvalitet som parkeringsplassene for bil, fortrinnsvis under tak nær 

inngangspartiene.

Kommentar :

Parkeringskravene er i henhold til kommunale retningslinjer.

Et godt kollektivt transporttilbud vil være utslagsgivende for om beboere velger egen bil eller 

kollektivt. 

Da sykkelparkering er noe som vil tilrettelegges på egen tomt ansees det ikke behov for en 

egen bestemmelse for dette.

8. JAMO Eiendomsutvikling AS

Som eier av Gnr/bnr 11/180 ønsker de å flytte lekeområdet over på østsiden av veien.

De er positive til en økt utnyttelse på området.

JAMO ønsker at Berte Styris veg rettes ut der hvor den svinger inn på deres område i 

nord/vest.

Kommentar :

Det har i planprosessen vært samarbeid med JAMO, slik at ferdig reguleringsplan nå er i 

henhold til deres ønsker.

9. Anne Marie Kojedahl

Kojedahl er skeptisk til å endre fra frittliggende småhus til 'konsentrert småhusbebyggelse', 

samt at utnyttelsesgraden da blir endret.

Hun ønsker heller en bebyggelse tilsvarende Styrilia med flotte friarealer og plass til biler på 

egen tomt.

Hun mener det ikke vil bli plass til bilene om det blir for mange enheter og hun mener det blir 

utrivelig og stor gjennomtrekk hvis det blir for trangt.

Kommentar :

En fortetting av området er i tråd med retningslinjer fra sentrale myndigheter. Det legges opp 

til at fortettingen beholder grøntarealer samt fellesarealer som åpner opp i området. Det er i 

reguleringsbestemmelsene krav til at biloppstillingsplasser skal være på egen tomt.
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5.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Hovedhensikten med planarbeidet er bedre utnyttelse av planområdet og utvidelse av 

veier/fortau for tilfredsstillelse av dagens krav og standarder. Felt B8 og B10 endres til 

konsentrert småhusbebyggelse.

Planarbeidet vil omfatte endring av utnyttelsesgrad, veibredder, forlengeles av fortau og 

justering av busslommer ved Nesvegen.

Plankartet

Plassering og utforming

Formål
Bebyggelse og anlegg, - konsentrert småhusbebyggelse

- Frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse
- Energianlegg
- Renovasjonsanlegg
- Lekeplass
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Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur - Kjøreveg

- Fortau
- Annen veggrunn
- Leskur
- Kollektivnett

Grønnstruktur - Turveg
Landbruks- natur- og friluftsformål - Landbruksformål

Hensynssoner - Områdebestemmelse, anlegg- og 
  riggområde
- Frisikt

Utnyttelse
Grad av utnytting vil baseres på %BYA. 

Området for frittliggende småhusbebyggelse er foreslått med en maksimal % BYA = 30%.

Området for konsentrert småhusbebyggelse er foreslått med en maksimal % BYA = 40%.

Plassering og høyder

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.

Gesims og mønehøyde er angitt i kotehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng.

Max gesimshøyde for bygg innenfor frittliggende småhusbebyggelse er foreslått til 6,5 m. og

mønehøyde 9.0 m. For bygg innenfor konsentrert småhusbebyggelse er gesimshøyde foreslått 

til 6,5 m. og mønehøyde 9.7 m. For bebyggelse med flatt tak aksepteres en gesimshøyde på 

7,5 meter innenfor både frittliggende- og småhusbebyggelse.

Trafikk og parkering

Parkering løses på eget areal. Det settes krav om maks 2 plasser pr. boenhet og maks 1.5 for 

1-2roms leiligheter.

Dette i henhold til retningslinjer i Kommuneplanen 2015-2026.

Langs fv.177 Nesvegen skal de to busslommene nær adkomst til planområdet utvides og 

opparbeides slik at de tilfredsstiller kravene fra Statens vegvesen. Dette gjelder også for det 

nye krysset med avkjøring fra Nesvegen inn til planområdet. Både busslommer og kryss skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på ny bebyggelse i planområdet

Utomhusanlegg

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak stilles det krav om utarbeidelse av 

utomhusplan for arealer innenfor planområdet. 

Innenfor planområdet i områder for konsentrert småhusbebyggelse, skal det avsettes 

minimum 40 m² leke- og uteoppholdsarealer pr. boenhet, som kan fordeles på balkongarealer, 

nærlekeplasser og felles uteoppholdsarealer.

Leke- og uteoppholdsarealer skal tilfredsstille krav til støy og ha gode solforhold.

Utover leke- og utearealer på de enkelte tomter er det avsatt felles utearealer som utgjør 

samlet i overkant av 2000 m², fordelt på L1-L3.
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Adkomst

Eksisterende kryss inn på planområdet saneres når nytt kryss er opparbeidet.  Det opprettes en 

vendehammer inne på området, ved areal B8, for tilfredsstillende forhold for større kjøretøy.

Eksisterende avkjørsel fra fv.177 til gbnr. 10/54 skal stenges så snart ny kjøreveg KV5 er 

opparbeidet og regulert avkjørsel til gbnr er etablert.

Bebyggelse og anlegg

Vedlagte illustrasjonsplan, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, 

viser en mulig maksimal utbygging ihht. planforslagets rammer.

Illustrasjonsplanen viser mellom 85-90 nye boenheter.

Faresone

Faresone for høyspentlinje er i samråde med Hafslund, tatt ut av den nye reguleringsplanen da 

det er lagt inn i bestemmelsene at denne enten skal legges om eller legges i jordkabel.

Støy

Relevante deler av Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging" T-1442/2012 gjøres gjeldende gjennom bestemmelsene.

Estetikk

Det er ved utarbeidelse av planforslaget lagt vekt på tilpasning til terreng, sol og utsikt.
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6.0 ILLUSTRASJONSPLAN

Illustrasjonsplanen følger reguleringsplanen som orienterende vedlegg for å belyse

reguleringsplanens kvaliteter, men har ingen juridisk forankring med tanke på endelig
detaljutforming og plassering av bebyggelse.

7.0 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Konsekvenser ifht. overordnede planer og mål

Området er i henhold til Kommuneplanens boligformål. Et marginalt område i nord er i strid 

med Kommuneplanen der hvor denne er regulert til LNF og hvor det nå foreslås å anlegge 

fortau videre innover på planområdet.
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Utvidet fortau vil være bidragsytende til å sikre ferdsel for myke trafikkanter ved en 

omdisponering av LNF areal. Arealet har en dybde på ca 3 meter ut fra regulert veikant og 

utgjør et areal på totalt ca 330 m².

Konsekvenser for private og kommunen

Planforslagets intensjon om privat utbygging gir ingen utbyggingsutgifter for kommunen. 

Konsekvenser for natur og miljø

ROS analyse er utarbeidet og vedlagt saken. 

Analysen viser ingen spesielle negative faktorer for natur og miljø. 

Planområdet mot nord med nytt fortau vil ligge inne på LNF-området, men det ansees at dette 

er så marginalt at konsekvensene totalt sett ikke vil være negative.

Universell utforming

Alle uteområder og adkomstforhold skal så langt det er mulig, tilfredsstille kravet til 

universell utforming, og sikre tilgjengelighet for alle.

Konsekvenser for samfunnet

Regulering av fortau og bussholdeplass vil være positivt for beboere i området da det vil være 

medvirkende til å sikre trygge omgivelser for myke trafikanter.

Barn og unge

Egne lekeareal er avsatt for å dekke lekeplassbehov for barn i ulik aldersgrupper, innenfor 

planområdet.  Leke- og uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis 

ferdigattest for boligene.

Ved utvidelse av fortau inne på planområdet oppnås trygg gangforbindelse til bla. skoleveien.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sak: Krogsrudtunet, Styri

Forfatter: Romerike Arkitekter v/Lene Neumann

Forslagsstiller til planforslag: Romerike Arkitekter v/Lene Neumann

Dato: 15.04.2016

Sammendrag med anbefalinger

Analysen viser ingen store negative konsekvenser. Der hvor tiltak er nødvendig, vil 
reguleringsbestemmelsene ivareta utbedringene.

Bakgrunn og nøkkelopplysninger
Hovedhensikten med planarbeidet er økt utnyttelse og utvidelse av veier/fortau for tilfredsstillelse av 

dagens krav og standarder. Felt B8 og B10 endres til konsentrert småhusbebyggelse.

Planarbeidet vil omfatte endring av utnyttelsesgrad, veibredder, forlengeles av fortau og justering av 

busslommer ved Nesvegen.

Omkringliggende områder
Inntilliggende område mot nord og øst består av småhusbebyggelse, noe småhusbebyggelse også mot 
sydvest på andre siden av Nesvegen.  Deler av arealet inn mot nord er regulert til LNF-område.
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Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

1. Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år;
en hendelse har marginalt omfang.

2. Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.

3. Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.

4. Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse har 
stort omfang.

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig.
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader.
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over 

lengre tid.
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige 

miljøskader, system settes varig ut av drift.

Klassifikasjon med fargekoder

Konsekvens:
1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4.Svært sannsynlig 32
3.Sannsynlig 29
2.Mindre sannsynlig 43, 44, 45
1.Lite sannsynlig 37 1, 6, 16, 23 20, 21

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
 Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte.
 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.
 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Grønn sone:
Punkt 1: Masseras/skred - Geoteknisk rapport foreligger og dokumentasjon om topografi, 
grunnforhold samt utført befaring med sjaktgraving, tilsier at tomteområdet kan utbygges som 
planlagt innenfor kravene i TEK 10.
Dimensjonering mht. bæreevne og setninger av bygningsfundamenter må vurderes nærmere i 
forbindelse med detaljprosjekteringen.

Punkt 6: Radongass - Tiltak ihht. TEK10.  Bygning beregnet for varig opphold skal ha 
radonsperre mot grunnen, samt tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når 
radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Punkt 16: Veg, bru kollektivtransport - Det må opprettholdes gode siktlinjer ved avkjøringer.
Bussholdeplasser utbedres til gjeldende standard.

Punkt 20: Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy - Det må sikres tilstrekkelig areal til 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dette gjelder også under anleggsfasen.

Punkt 21: Brannslukkingsvann - Godkjent VA plan foreligger for omrd.
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Punkt 23: - Vannforsyning og avløpsnett - Eksisterende overvann og spillvannsledninger skal 
legges om og godkjent VA-plan foreligger for omrd.

Punkt 37 : Støy og støv fra trafikk -  Tiltak for å redusere økt støy og støv fra trafikk på området 
vil være harde overflater i parkerings- og kjøresoner.

Gul sone:
Punkt 43: Ulykke i av- og påkjørsler - Det blir viktig å opprettholde gode siktlinjer. Nytt 
oversiktlig kryss mot fv177.

Punkt 44: Ulykker med gående- syklende - Det legges opp til en oversiktlig situasjon for 
gående/syklende.  Nytt fortau opprettes frem til felt B2.

Punkt 45: Ulykke ved anleggsgjennomføring -  Redusert, skiltet fart i anleggsperioden samt gode 
siktlinjer vil bidra til oversiktlig situasjon i anleggstiden. 

Oransje sone :
Punkt 29: Støy og støv fra trafikk - For den del av planområdet som ligger innenfor gul sone i 
Statens vegvesens støysonekart, må det iverksette tiltak som fremkommer i støyrapport. 

Rød sone :
Punkt 32: Høyspentlinje - Høyspentlinjen som berører planområdet forutsettes lagt i bakken.

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i egne avsnitt)

Hendelse/situasjon
Aktue

lt
ja/nei

Sanns.
Virkni

ng
Risiko
ja/nei

Kommentar/tiltak

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras /skred Ja 1 2 Geoteknisk vurdering 

foreligger

2. Snø / isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei
5. Tidevannsflom Nei
6. Radongass Ja 1 2 Ikke kartoversikt, tiltak 

ihht TEK10

7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei
9. Annen naturrisiko - telefarlige 
masser

Nei

10. Sårbar flora Nei
11. Sårbar fauna - fisk Nei
12. Naturvernområder Nei
13. Vassdragsområder Nei
14. Fornminner Nei Ikke registrert fm i omrd.

15. Automatisk fredete
kulturminner

Nei (www.kulturminnesok.no)
Ikke registrert afk i omrd.

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
16. Veg, bru, kollektivtransport Ja 1 2 Opprusting av 

bussholdeplasser og kryss

17. Havn, kaianlegg Nei
18. Sykehus, omsorgsinstitusjon Nei
19. Skole barnehage Nei
20. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy

Ja 1 3 Tilstrekkelig areal til 
fremkommelighet

21. Brannslukningsvann Ja 1 3 Godkjent VA plan 
foreligger for omrd.

22. Kraftforsyning Nei
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23. Vannforsyning og avløpsnett Ja 1 2 Godkjent VA plan 
foreligger for omrd.

24. Forsvarsområde Nei
25. Rekreasjonsområder Nei
Forurensningskilder – Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensing Nei
27. Permanent forurensing Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk Ja 3 3 Veistøy, tiltak ihht 

støyrapport
30. Støy; andre kilder Nei
31. Forurenset grunn Nei
32. Høyspentlinje Ja 4 3 Høyspent forutsettes 

lagt i bakken
33. Risikofylt industri 
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

34. Område for avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Forurensing – Medfører tiltak i planen:
36. Fare for akutt 
forurensing

Nei

37. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1
38. Støy og støv fra andre 
kilder

Nei

39. Forurensing av sjø Nei
40. Risikofylt industri Nei
Transport - Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei
42. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet

Nei

43. Ulykke i av- og 
påkjørsler

Ja 2 3 Opprettholde siktlinjer

44. Ulykker med gående -
syklende

Ja 2 3 Opprettholde siktlinjer
Veien blir oppgradert m/ 
gang-/sykkelveg

45. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring

Ja 2 3 Opprettholde siktlinjer

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
46. Fare for 
terror/sabotasje

Nei

47. Regulerte vannmagasin 
med usikker is /varierende 
vannstand

Nei

48. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og lignende

Nei

49. Andre forhold

Listen er ikke uttømmende.

Litteratur:
Veileder: systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i kommunene
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser
Direktoratet for samfunnssikkerhet
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SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy ved Krogsrudtunet i Eidsvoll kommune.  Beregningene viser at 
en liten del av området ligger i gul støysone etter retningslinjen T‐1442. 

For å oppnå tilfredsstillende lydforhold må lydnivået på uteoppholdsareal være Lden < 55 dB 

I tillegg må boliger ha en tilstrekkelig god nok fasade for å oppnå Lp,A,24h < 30 dB i soverom og oppholdsrom, og 
Lp,AF,Max < 45 dB i soverom på nattestid. Minst et av soverommene bør plasseres langs fasaden som vender bort fra 
veien slik at soverom er på «stille side». 

1 Bakgrunn 

Multiconsult har fått i oppdrag å foreta en støyutredning i forbindelse med planlegging av 
boligbygging på Krogsrudtunet i Eidsvoll kommune. Støyutredningen omfatter veitrafikkstøy fra 
Nesvegen. Estimerte trafikktall for år 2026 er lagt til grunn for alle beregninger. 

2 Krav og retningslinjer 

 T‐1442 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T‐14421. Retningslinjen er 
utarbeidet i tråd med EU‐regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med 
støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven. 

T‐1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan‐ og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

I henhold til T‐1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner når det 
gjelder trafikkstøy: 

 rød sone (> 65 Lden for veitrafikkstøy), nærmest støykilden, angir et område som ikke er 
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

                                                            

1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T‐1442 ‐ Miljødirektoratet 
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 gul sone (> 55 Lden for veitrafikkstøy), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. 

 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde  Støysone 

Gul sone  Rød sone 

  Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vei  Lden 55  L5AF 70  Lden 65  L5AF 85 

 

Lden er A‐veiet ekvivalent lydnivå for dag‐kveld‐natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra tillegg 
på natt.  L5AF er A‐veiet maksimalt lydnivå. 

Nedre grenseverdi for gul sone (55 Lden for veitrafikkstøy) er anbefalte støygrenser. Grenseverdier 
for ekvivalent lydnivå gjelder støynivå midlet over ett år. 

Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T‐1442 Lden på 55 dB for 
veitrafikkstøy som grenseverdi på uteplass. Grensene for maksimalt lydnivå (70 L5AF for 
veitrafikkstøy) gjelder i nattperioden dersom det er 10 eller flere hendelser per natt. 

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med 
høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal‐ og transportplanlegging. Her kan det vurderes å 
tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål. 

 NS‐8175 

Bygging av nye boliger skal reguleres etter Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 2010 (TEK 10)2. 
Norsk Standard NS 8175 3er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 2010 der 
lydkravene angis som funksjonskrav. NS 8175 fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av 
luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid og lydnivå fra innendørs og utendørs lydkilder. NS 8175 
(lydklasse C) angir at støynivået på uteområder ved boliger skal beregnes som Lden og vurderes mot 
grense på 55 dBA for veitrafikkstøy. Innendørs skal Lp,A,24h vurderes mot en grense på 30 dB i 
soverom og oppholdsrom, og Lp,AFmax mot en grense på 45 dB i soverom på nattestid. 

3 Trafikktall  
 

 Veitrafikk  

Trafikkdata er mottatt fra Statens vegvesen. I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av 
trafikktallene som er lagt til grunn i beregningene. 

                                                            

2 Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven 2010 (TEK 10), DIBK 
3 Norsk Standard NS 8175 fra 2012, Standard Norge 
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Tabell 2: Trafikktall 

Veistrekning ÅDT 

2015 

ÅDT 

2026 

% andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense 
km/t 

Nesvegen 1000 1183 8 % 50 og 60 km/t 

 

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T‐1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet4 
og er gjengitt i tabell 3.  

 

Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (07-19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (19-23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (23-07) 10 % 6 % 20 % 

 

For Nesvegen er døgnfordelingen i gruppe 1 benyttet. 

4 Kartgrunnlag 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i digitaltkart og situasjonskart mottatt fra oppdragsgiver 
den 19.08.16. 

5 Beregninger 

 Beregningsverktøy 

Programmet Cadna/A versjon 4.6.155 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold 
til Nordisk beregningsmetode 5. Usikkerheten i beregningsmetoden er ca +/‐ 2 til 3 dB. 

 Beregningsforutsetninger 

 

 Beregningshøyde støysonekart:    1,8 m og 4 m over bakken 

 Gridoppløsning støysonekart:    5 x 5 m 

 Lydabsorpsjon mark:      1 

 Antall refleksjoner:      2 

 Beregning av vegtrafikkstøy er utført uten fasaderefleksjoner fra bygningens egen fasade i 
henhold til T‐1442 

                                                            

4 Veileder – Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T‐1442) 
5 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979 
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6 Støysonekart 
Støysonekart med gjennomsnittsnivå (Lden) fra vei viser at en liten del av området ligger i gul sone 
(vedlegg 1‐A). Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Ettersom at det er mindre enn 10 passeringer av tunge kjøretøy per natt er det ikke beregnet 
maksimalnivå av tunge kjøretøy. Beregninger av maksimalnivå for lette kjøretøy viser at Lden er 
dimensjonerende. 

7 Fasadetiltak 

I følge NS‐8175 gjelder krav om innendørs støy fra utendørs lydkilde på 30 dBA gjennomsnittsnivå 
(Lp,A,24h) i soverom og oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid. 
Fasaden må være god nok til å oppnå mindre enn 30 dBA gjennomsnittsnivå (Lp,A,24h) i soverom og 
oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid. For boliger nærmest veg 
anbefales det å legge minst ett soverom langs fasaden som vender bort fra vegen.  

Beregninger av innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder kan gjøres på et senere tidspunkt for å sikre 
at fasaden er god nok. 

8 Uteareal 
For lydnivå på uteareal fra utendørs støykilder angir NS 8175 en grenseverdi på 55 dB for 
veitrafikkstøy. For å innfri dette kan det være aktuelt å skjerme uteplass for boligene nærmest veg. 
Beregninger av skjermingstiltak for uteoppholdsareal kan utføres på et senere tidspunkt. 

9 Konklusjon 
Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy for bygging av boliger på Krogsrudtunet i 
Eidsvoll kommune.  Beregningene viser at en liten del av området ligger i gul støysone etter 
retningslinjen T‐1442. Tre av boligene ligger i gul sone. For å oppnå tilfredsstillende lydforhold må 
lydnivå på uteplass være Lden < 55 dB.  

I tillegg må boliger ha en tilstrekkelig god nok fasade for å oppnå Lp,A,24h < 30 dB i soverom og 
oppholdsrom, og Lp,AF,Max < 45 dB i soverom på nattestid. For boliger nærmest veg anbefales det at 
minst et av soverommene plasseres på «stille side». 

10 Vedlegg 

Vedlegg 1‐A:  Støysonekart for veitrafikkstøy – Lden i 4 m høyde 

Vedlegg 1‐B:  Støysonekart for veitrafikkstøy – Lden i 1,8 m høyde 
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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Utvalg for næring, plan og 

Miljø å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 10/15, 56, 42 og 44, 11/180 m.fl. Styri 
Ut til offentlig ettersyn. Planen og bestemmelsene er datert 15.04.2016. 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING 

 

1.  Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken 

Planområdet er på ca. 74 daa og omfatter eiendommene 10/15, 56, 42 og 44, 11/180  

(se fig nr. 02). Området omfatter tidligere reguleringsplan for gnr/bnr 10/15 og 56, 11/180 mfl 

- Styri, vedtatt 17.mars 2003 (se figur 1). Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Romerike 

Arkitekter AS, på vegne av Sannbu AS. 

 

Planområdet er utvidet i forhold til eksisterende planområde i sør, med eiendommene gnr/bnr 

10/42, 44 og 149 (se figur 2).  
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 Fig nr.1 Opprinnelig reguleringsplan     

          

 

 

      
 

Fig nr.2 Planforslaget 
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Planområdet 

Området er lokalisert ca. 2,2 km sørøst for Sundet, langs Berte Styris veg mellom fv 177 

Nesvegen og boligfeltet Styrilia (Øvre Styri) fig nr. 03. 

 
 

 
 

Figur 3 Planområdet 

 

 

 

Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å oppnå bedre tilpassing av bebyggelse og anlegg til terrenget. 

Planarbeidet vil omfatte endring av utnyttelsesgrad, veibredder, forlengelse av fortau og 

justering av busslommer ved Fv 177 Nesvegen. Enkelte av områdene er endret til å omfatte 

konsentrert småhusbebyggelse.  

 

Forhold til overordnede føringer og kommunale planer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å utvikle 

bærekraftige byer og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og fortetting 

rundt knutepunkter for å redusere transportbehovet som bør løses ved kollektiv/sykkel/gange.  

 

Planområdet medfører fortetting i boligområdet. Området har ingen direkte avkjørsel til veger 

med mye trafikk. Det vil bli opparbeidet kjøreveg i området. De planlagte boligene vil ligge i 

rimelig avstand til off. kommunikasjon, Eidsvoll sentrum og Eidsvoll jernbanestasjon. Området 

vurderes til å ligge i akseptabel sykkelavstand fra sentrum og kollektivknutepunktet Eidsvoll 

stasjon.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge:  

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges 

interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  
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For et boligprosjekt av denne type er det vesentlig å innarbeide egnede arealer for barns lek 

tilpasset ulike alderstrinn, og ha gode gangforbindelser for barna, spesielt til skole.  

 

Planforslaget gir gode uteoppholdsarealer med rikelig plass for lek og opphold. 

  

Kommuneplanen for Eidsvoll 2015-2026: 

Planområdet har i gjeldende kommuneplan status som boligformål. 

 

Planprosessen 

Det er gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen i Eidsvoll kommune den 04.03.2015. 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev til grunneiere, naboer, off. instanser og andre den 

09.09.2015, og med annonse i Eidsvoll Ullensaker Blad den 12.09.2015.  

Frist for merknader var satt til 09.10.2015. Det kom inn i alt 9 uttalelser, derav 7 fra offentlige 

instanser, og 2 uttalelser fra private. Merknadene er oppsummerte og kommentert av 

forslagsstiller (se planbeskrivelsen side 7 punkt 4). Administrasjonen har ingen ytterligere 

kommentarer til merknadene. 

 

2.  Vurdering 

Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende arealformål i kommuneplanen. Forslaget 

anses også å være i samsvar med føringer gitt i retningslinjer og planer fra regionale og 

nasjonale myndigheter.  

 

Planforslaget vil ikke i stor grad endre vegsystemet som er fastsatt i eksiterende plan fra 2003. 

Planen legger til rette for et variert boligtilbud og en tetthet i tråd med myndighetens krav til 

utnyttelse i nye byggeområder.  

 

Planforslagets dokumenter (plankartet, bestemmelser og planbeskrivelse) fastsetter 

betingelser som gjør det mulig å skape et godt bomiljø i området. Det er avsatt 

kvartalslekeplasser i henhold til kommuneplanens bestemmelser. I bestemmelsene er det krav 

til opparbeidelse nærlekeplasser.  

 

 

3.  Alternativer 

Ikke vurdert. 

 

4.  Konklusjon 

Forslaget legger opp til utbygging av et område som er avsatt til boligformål i gjeldende 

kommuneplan. Med rimelig/kort avstand til Eidsvoll sentrum Sundet, Eidsvoll jernbane stasjon, 

vil det være i samsvar med de gjeldende rikspolitiske retningslinjer, og planforslaget legger til 

rette for en relativt arealeffektiv utnyttelse av området.   

 

Rådmannen anbefaler at det foreliggende planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg som følger saken: 

1 Plankart 

2 Illustrasjon 

3 Reguleringsbestemmelser 

4 Planbeskrivelse 

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 

6 Kulturminne registreringsrapport 

7 Merknader 

 

Utskrift av behandlet sak sendes til 

 

ROMERIKE ARKITEKTER AS 

V/ Lene Neumann Siv.ark. MNAL 

P.b. 166, 2151 Årnes 
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