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1 Sammendrag  
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse, med totalt 6 

eneboligtomter. Området i tråd med kommuneplanens arealdel der arealet er avsatt til byggeområde 

for boligbebyggelse. Området omkranses av eksisterende boligbebyggelse, landbruksareal og 

ravinedal.  Adkomst til planområdet vil foregå fra Fv. 506 – Nygårdsvegen, hvor eksisterende 

avkjørsel oppgraderes noe. Planforslaget er vurdert til ikke å føre til vesentlige konsekvenser eller 

ulemper for omkringliggende bebyggelse.  

 

2 Bakgrunn 

 
2.1 Forslagsstiller, plankonsulent 

Forslagstiller er Jessheim bygg og eiendom AS, som har engasjert Øvre Romerike prosjektering til å 

utarbeide plandokumentasjon. 

 

2.2 Hensikten med planen 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bygging av frittliggende 

småhusbebyggelse bestående av eneboliger. Det er tilrettelagt for byggehøyde tilsvarende 2,5 

etasjer.  

 

2.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og anses ikke å 

medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget er dermed vurdert til ikke å falle 

inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.   
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3 Overordnede føringer og gjeldende planer 
 

3.1 Nasjonale føringer 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) 

Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot 

fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 

enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal 

også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som 

samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 

kulturell bakgrunn. 

 

Blant annet følgende skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene utformes på følgende måte: 

− er store nok og egner seg for lek og opphold,  

− gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, og at de 

− kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne. 

Vurdering: 

Planforslaget legger opp til gode og trygge utearealer for barn. Bebyggelsen omslutter 

uteoppholdsarealet, og gjør at uteoppholdsarealet for barn oppleves som relativt trygge.  

 

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

Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 

konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 

mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette 

for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 

Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En 

bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 

Vurdering: 

Ny boligbebyggelse oppføres i et etablert boligområde, og kan karakteriseres som fortetting.  

 

Universell utforming 

Formålet med universell utforming er at alle mennesker skal ha lik mulighet til å ta del i 

lokalsamfunnet og oppleve trygghet og et inkluderende miljø. Prinsippet er nedfelt i 

formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, noe som innebærer en langsiktig nasjonal strategi for å 

gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Så mange som mulig skal kunne bruke uteområder og bygninger 

på en likestilt måte.  

Universell utforming bør tas med i den overordna planleggingen og i detaljplanleggingen. Plan- og 

bygningsloven, jfr. §§ 28-7 og 29-3, krever universell utforming av publikums- og arbeidsbygninger og 

uteareal som er åpne for allmennheten. Standard Norge har utarbeidet standarden NS 11005 fra 

2011 om universell utforming av opparbeidete uteområder. 

Vurdering: 

Bebyggelse og utearealer skal ivareta prinsippene for universell utforming.  

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) 

Hensikten med denne retningslinje er å forebygge støyplager både for omgivelser og selve tiltaket. 

Vurdering: 
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Det er lite støyplager fra eksisterende kjøreveger eller virksomhet. Avstand Nygårdvegen og til 

nærmeste bolig vil være om lag 70 meter.   

 

NVE Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar (2011)  

Hensikten er å gi retningslinjer om utredning av flom- og skredfare skal, og hvordan disse tema skal 

hensyntas i arealplaner etter plan- og bygningsloven. 

Vurdering: 

Området er flatt, og ligger omkranset av ravinedal. Det er utarbeidet en geoteknisk notat for 

planområdet.  

 

3.2 Regionale føringer: 

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2007)  

Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og 

tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 

 

Jordvernstrategien i Akershus (2015) 

Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 

jordressurser.   

Vurdering: 

Planområdet er i dag egnet for landbruk, men forholdet til landbruk er avklart i forbindelse med siste 

revisjon av kommuneplanens arealdel der konklusjonen var at området ble anbefalt avsatt til 

boligformål. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016) 

Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europeisk 

sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en 

rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal 

være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig 

behov for biltransport. I denne foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, 

næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. 

Vurdering: 

Planforslaget legger opp til fortetting i et område som består av boligbebyggelse.  

 

3.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde for boligbebyggelse.  
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel.  

 

Parkeringskrav 

I kommuneplanens arealdel er det stilt krav om 2 parkeringsplasser for eneboliger. Det er i tillegg 

krav om 2 sykkelplasser per boenhet.  

 

Uteoppholdsareal/lekeareal 

Kommuneplanens arealdel stiller krav om 200 kvm lekeareal i områder der det bygges inntil 30 

boenheter. Det skal også være 300 kvm uteoppholdsareal på hver eneboligtomt. 

 

Vurdering: 

Reguleringsplanforslaget legger opp til boligbebyggelse, parkeringskrav er i henhold til 

kommuneplanens arealdel, og det er lekeplass med størrelse over 200 kvm samt uteoppholdsareal 

på hver tomt på over 300 kvm. Planforslaget anses dermed å være i tråd med kommuneplanens 

arealdel 

 

4 Beskrivelse av området 
 

4.1 Beliggenhet, arealbruk og størrelse 

Planområdet ligger øst for Nygårdsvegen like ved idrettsbanen på Bøn i Eidsvoll kommunen. Området 

avgrenses av boliger i sydvest, og landbruksareal i nord, øst og sydøst.  

Eiendommen er per i dag avsatt til landbruksformål (LNRF formål) i kommuneplanen og utgjør ca. 6 

daa. 
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Svart, stiplet linje viser planområdets avgrensning.  

 

Den eksisterende bebyggelsen rundt planområdet består av småhusbebyggelse, i all hovedsak 

eneboligbebyggelse. Det finnes ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområde i dag.  

 

4.2 Trafikkforhold, atkomst og støy  

Adkomst til planområdet vil foregå fra Fv. 506 – Nygårdsvegen. Området vil ikke få stor trafikk, kun 

adkomst til begrenset boligbebyggelse.   

 

Området er ikke utsatt for trafikkstøy.  

 

 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner 

Det ble funnet et automatisk fredet kulturminne id 220125, som består av tre kokegroper og 4 

stolpehull. Kulturminnet er gravd ut ved utvidet registrering. Det betyr at området er avklart og 

undersøkelsesplikten oppfylt i henhold til Kulturminnelovens § 9. Akershus fylkeskommune ser ingen 

hindringer for utvikling som beskrevet i den varslede planen, og vil komme med en endelig uttalelse 

når planen legges ut til offentlig ettersyn. Rapport fra den arkeologiske registreringen er planlagt 

ferdigstilt i januar/februar 2017. 

 

Nyere tids kulturminner 

Det er ingen registreringer for nyere tids kulturminner, ei heller er det bebyggelse i planområdet. 

Tilgrensende bebyggelse er av nyere dato og innehar ingen kulturminneverdi. 

 

4.4 Naturmangfold 

I følge kartdatabasen til Miljødirektoratet og Artsdatabanken er det ikke registrert 

verdifulle(rødlistearter) eller uønskede arter(svartelistede arter). Planområdet grenser heller ikke 

mot verdifulle arter eller naturtyper.  

 

4.5 Grunnforhold 

Kvartærgeologi (NGU):  

Løsmassene i området er i all hovedsak klassifisert som havavsatt leire. I slike områder kan det finnes 

kvikkleire. Før inngrep i områder med tykke havavsetninger kan foretas, må det dokumenteres at 

grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Utførte grunnundersøkelser viser hovedsakelig siltig leire 

med mektighet mer enn 30m. Det er avdekket sprøbruddleire på eiendommen.  
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Løsmassekart fra www.ngu.no 

 

Nærmeste NVE-registrerte kvikkleire sone (faregrad «Middels») er ca. 500 øst for eiendommen. Det 

er avdekket sprøbruddleire på eiendommen. 

 

 
Oversikt over kjente faresoner for kvikkleire rundt reguleringsområdet (kilde: http://skredatlas.nve.no). 

 

 

Øvre Romerike prosjektering har utført geotekniske undersøkelser, det vises til geoteknisk rapport 

datert 27.10.2016.    
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Borplan og borerigg. 

 

Analysene av prøvetakingen viser at det er sprøbruddleire i reguleringsområdet. 

Terreng- og områdestabilitet er tilstrekkelig i reguleringsområdet. Grunnen på eiendommen er egnet 

til fundamentering iht. reguleringsformål. Laboratorieundersøkelser viser humusholdige masser fra 

ca. 0-7 meter med humusinnhold på 0,5-0,7%. Dette er innenfor terskelverdien på 2 til 2,5% 

humusinnhold.  

Grunnen består av meget telefarlige masser (telegruppe T4) i relevant fundamenteringsdybde. Dette 

må tas hensyn til ved prosjektering av nødvendig frost-/markisolasjon av grunnmur. Det bør legges 

drenasje rundt bygningene dersom det skal bygges uten kjeller. Drenasjeledning tilkobles lokalt 

overvannssystem. Dersom det skal bygges med kjeller bør det bygges med vanntett betong. 

Fundamentene må stå på et minst 10cm tykt lag av kapillarbrytende masser.  

 

Eventuelle utgravinger dypere enn 2 meter, eller utgravinger nærmere ravinetoppen enn 25m må 

detaljprosjekteres av en geotekniker. For utgravinger mindre enn 2m og er mer enn 25m unna 

ravinetoppen, må utgraving skje seksjonsvis (maks 6m) med suksessivt graving og igjenfylling. 

Gravmassene legges vekk fra skråningen, og komprimeres etter lagvis utlegging.   

 

4.6 Ledninger i grunnen, vann og avløp, fjernvarme 

Det er vann- og avløpsledninger som blir berørt av utbyggingen. Det vises i den sammenheng til 

vedlagte rammeplan for vann- og avløp, der temaer som overvann og brannvann også er beskrevet.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Type boligbebyggelse, antall boliger 

Planlagt arealbruk for planområdet er boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. Det er lagt 

opp til 6 eneboligtomter og derav 6 stk. eneboliger med tilhørende garasjer.     

 

5.2 Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk 

Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, byggene har en tradisjonell 

utforming og glir inn i eksisterende kontekst. Byggene har en mønehøyde på opp til 8,6 meter målt 

fra planlagt terreng. Bebyggelsens plassering er i reguleringsplanen satt med byggegrenser. Det er i 

reguleringsbestemmelsene satt en øvre grense for byggehøyde på 9 meter. Byggegrensene er satt til 

4 meter fra eiendoms- eller formålsgrense. Garasjer tillates plassert inntil 1 meter fra 

eiendomsgrense. 

 

 
Antatt utbygging av området 
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Planlagt bebyggelse sett fra sydvest. Eksisterende bebyggelse sees i bakkant. 

 

 

 

 

 
Fra nordvest 

 
 



Øvre Romerike prosjektering – planbeskrivelse detaljregulering Nygårdshagen 14 

  

 

 
Fra nordøst 

 

 
Fra nord 

 

5.3 Adkomst, parkering og sykkelparkering 

Det legges opp til oppgradering av avkjøring fra Fv. 506 -Nygårdsvegen. Private veger i planområdet 

er i henhold til felles kommunal vegnorm. Det er gitt en regulert bredde på 6,5 meter bredde frem til 

og med renovasjon og snuhammer. I tillegg er to adkomstveger inn til eneboligtomtene gitt en 

reguleringsbredde på 6 meter. Det er lagt opp til en parkeringsdekning i henhold til kravet i 

kommuneplanens arealdel på minimum 2 parkeringsplasser per enebolig. Eneboligtomter gir enkelt 

rom for opparbeidelse av flere parkeringsplasser enn gitte krav. Det er gode muligheter for 

sykkelparkeringsplasser på eneboligtomter. 

 

5.4 Uteoppholdsarealer og lekeplasser  

Planforslaget legger opp til gode og trygge utearealer for barn. Nærlekeplasskravet i 

kommuneplanens arealdel tilsier en nærlekeplass på minimum 200 kvm der det bygges inntil 30 

boligenheter. Regulert lekeareal har et areal på 210 m2 og er lokalisert mellom eneboligene med kort 

avstand til hver bolig. Lekeplassen har gode lysforhold og ligger godt beskyttet for vind, trafikk og 



Øvre Romerike prosjektering – planbeskrivelse detaljregulering Nygårdshagen 15 

  

 

støy. Områdene er plassert med hensyn til et godt mikroklima samt at oppholdsarealet ikke skal være 

sjenerende/eksponerende.  

 

5.5 Reguleringsformål og utnyttelse 

 

 
Reguleringsplankart. 

 

Reguleringsformålene i planen er som følger: 

Hovedformål Underformål  Kortform Sosi-kode Arealstørrelse 

Bebyggelse og anlegg 

(Pbl. § 12-5, nr.1) 

Boligbebyggelse – 

frittliggende 

småhusbebyggelse 

BFS1-3 1111 4202 m2 

 Renovasjonsanlegg BR1 1550 30 m2 

 Lekeplass BLK1 1610 210 m2 

Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur 

(Pbl. § 12-5, nr.2) 

Kjøreveg  SKV1 2011 1000,2 m2 

 Annet vegareal AVT 2018 425 m2 

SUM AREAL    5867,2 m
2
 

Tabellen viser reguleringsformål og arealstørrelser. 

 

Tomtene har en størrelse fra 568 m2 - 986 m2. Minste eneboligtomt ligger innenfor BFS2 og har et 

uteoppholdsareal på 388,8 m2 etter at bolighus, garasje og parkering er trukket fra. Alle 
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eneboligtomtene vil få et ubebygget uteoppholdsareal på over 300 kvm, som er minstekrav til 

uteopphold per eneboligtomt i kommuneplanens arealdel. 

 

Det er i reguleringsbestemmelsene gitt en øvre ramme for utnyttelse på BYA = 30 %. Nedenfor følger 

en opplisting av arealstørrelser, herunder BYA: 

 

BFS1   BFS2   

 Areal:  1165 m2  Areal: 1170 m2 

 Bolig BTA per tomt: 107,2 m2  Bolig BTA per tomt: 107,2 m2 

 Parkeringsareal og 

garasje BTA per tomt:  

54 m2  Parkeringsareal og 

garasje BTA per tomt: 

54 m2 

 Sum bebyggelse BTA for 

begge tomtene 

322,4 m2   Sum bebyggelse BTA for 

begge tomtene 

322,4 m2 

 Beregnet antatt BYA: 27,67 %  Beregnet antatt BYA: 27,56 % 

 BYA i reguleringsplan 30 %  BYA i reguleringsplan 30 % 

      

BFS3   

 Areal:  1867 m2 

 Bolig BTA per tomt: 137,6 m2 

 Parkeringsareal og 

garasje BTA per tomt:  

54 m2 

 Sum bebyggelse BTA for 

begge tomtene 

383,2 m2 

 Beregnet antatt BYA: 20,52 % 

 BYA i reguleringsplan 30 % 

Tabell viser beregning av BYA ut i fra foreløpige planer for utbygging 

 

 

5.6 Universell utforming 

Adkomster til boliger, parkering, og fellesarealer blir universelt utformet.  

 

5.7 Vann og avløp 

Vann hentes fra kommunal vannledning som ligger i tilgrensende kjøreveg. Avløp vil også bli tilkoblet 

kommunalt avløpsnett. Overvann håndteres på eiendommen. Det vises for øvrig til vedlagte 

rammeplan for vann- og avløp. 

 

5.8 Energiløsninger 

Det er lagt opp til elektrisitet som hovedkilde for energi. Det planlegges vedovn/peis i alle boliger. 

 

5.9 Renovasjon 

Det er satt av areal til felles renovasjon ved snuhammer. Alle boliger har kort veg til 

renovasjonsarealet.    
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6 Konsekvenser/virkninger av planforslaget 
 

6.1 Overordnede planer og mål 

Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og øvrige kommunale føringer. 

 

6.2 Byggeskikk og estetikk og stedets karakter 

Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, med frittliggende 

småhusbebyggelse. Den nye bebyggelsen vil gli inn i eksisterende bebyggelse ved tradisjonell 

utforming av byggene.  

 

6.3 Utsiktsforhold, sol/skygge  

Området er i dag åpent. Utsiktsforholdene blir tilsvarende som før, men blir noe skjermet av 

bygningsvolum.  

Nedenfor er det vist sol- og skyggediagram. Disse viser at boligene og uteoppholdsarealene får gode 

solforhold. 
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6.4 Landskapsbilde 

Landskapsbildet vil bli endret som følge av utbyggingen. Tomten har hittil fremstått som et åpent 

ubebygget areal.  Utbyggingen anses derfor å ha en positiv effekt, da arealet blir utnyttet på en god 

måte.  

 

6.5  Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget medfører ingen konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø.  Det vises til foreløpig 

uttalelse fra Akershus Fylkeskommune beskrevet i kapittel 4.3.  

 

6.6 Naturmangfold 

For Naturmangfoldlovens §§ 9 – 12 er det foretatt følgende vurderinger: 

Paragraf  Lovtekst Vår vurdering 

9 (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, 

skal det tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å 

treffe forvaltningstiltak.  

Ifølge miljøstatus i Norge 

(miljostatus.no/kart/) er det ingen registrerte 

truede arter innenfor planområdet.  

10 (økosystemtilnærming og samlet 

belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal 

vurderes ut fra den samlede belastning 

som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Ingen registrerte truede arter innenfor 

området.   

11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved 

å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, 

dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter.  

Det vises til vurderingen av § 9.  

12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 

teknikk og lokalisering som, ut fra en 

samlet vurdering av tidligere, nåværende 

og fremtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.  

Fremtidig bebyggelse og aktivitet innenfor 

planområdet, samt anleggsperioden, anses 

ikke å få noen negative konsekvenser for 

naturmangfoldet. 

 

 

6.7 Forurensning / støy 

Planforslaget medfører ingen ekstra forurensning eller støypåvirkning for omkringliggende områder. I 

anleggsperioden vil det derimot for naboene oppleves å være noe støyende virksomhet. Støyende 

byggevirksomhet vil være til begrensede tider av døgnet og for en begrenset periode til bebyggelsen 

står ferdig.  
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6.8 Grunnforhold  

Grunnforholdene egner seg til boligbebyggelse som planlagt. I forbindelse med utbygging er det i 

geoteknisk notat gitt føringer for tiltak som skal følges for å forhindre ras og eller utglidning.  

 

6.9 Rekreasjonsområder 

Det er ikke noe form for rekreasjon eller rekreasjonsverdi innenfor planområdet i dag. Det vil bli 

opparbeidet felles uteoppholdsareal innenfor planområdet som vil gi en positiv effekt.  

 

6.10 Barns interesser 

Det vil bli opparbeidet lekeplass innenfor planområdet, samt uteoppholdsareal per boligtomt.  

 

6.11 Trafikkforhold 

Utbyggingen vil medføre en relativt beskjeden økning av trafikken i området. Kapasiteten i 

tilgrensende vegsystem er tilstrekkelig for den relativt begrensede trafikkøkningen som vil følge av 

utbyggingen. 

 

6.12 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming er imøtekommet i foreliggende planforslag. 

 

6.13 Risiko- og sårbarhet 

Det er utført Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger vedlagt. Den viser at dersom det tas hensyn til 

eventuelle farer, så er det forsvarlig å bebygge området slik som ønsket. 

 

Analysen viser at følgende temaer er viktige å ivareta: 

 

1. Masseras/skred 

- Det må benyttes geoteknisk ekspertise under prosjektering av byggearbeider slik at faren 

for utglidning/ras blir minimal.   

 

2. Setningsskader: 

- Masseutskiftning og fundamentering er mottiltak som kan gjøres for å hindre setninger.   

- Utskiftingsmasser skal ha gode drenerings- og komprimeringsegenskaper.  

- Geotekniker/fagkyndig må i byggefasen når type bebyggelse er valgt, vurdere hvilken 

fundamentering som skal velges for å hindre setninger. 

 

3. Risiko for trafikkulykker: 

- Ved opparbeidelse av planområdet skal veg opparbeides med frisiktsoner iht. plan 

 

4. Risiko for ulykker ved anleggsgjennomføring: 

- Fokus på HMS i anleggsperioden  

- Sikring av anleggsområdet 

- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og gode rutiner for å ivareta sikkerheten  

- Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan 

 

Spesielt pkt. 1 – 3 er fulgt opp i reguleringsbestemmelser og plankart.  Pkt. 4 er et krav i 

byggesøknadsprosessen. 
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7 Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeid 
Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser ved brev datert 

07.04.2016, samt ved annonsering i Eidsvoll Ullensaker Blad den 08.04.2016. Frist for merknader ble 

satt til 06.05.2016. Det er i den forbindelse innkommet 6 merknader: 

 

Ruter, datert 19.04.29016: 

Det et er et omforent mål om at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta transportveksten.  

Målet er at persontransportveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Ny bebyggelse bør 

derfor plasseres nærme kollektivtrafikk. 

I området er det ikke tilfredsstillende kollektivtilbud, kun enkelte skolebuss-avganger. Gangavstanden 

fra Eidsvoll verk er på ca. 2,5 km, og transport vil derfor være bilbasert. Utbygging av  

området bryter med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det frarådes utbygging 

av slike områder som ikke betjenes med kollektivtransport på en tilfredsstillende måte. 

Forslagstillers kommentar: 

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det er riktig at en stor del av ny 

boligbebyggelse skal lokaliseres i nærheten av kollektivknutepunkt. Bygging av familieboliger i form 

av eneboliger og rekkehus kan ikke stanses, og slike boliger tett opp til kollektivknutepunkt vil være 

dårlig arealutnyttelse. Boligene vil bli bygget i et område som domineres av eneboligbebyggelse. 

Idrettsbanen er like i nærheten. Kommunen planlegger på sikt at det skal bygges gang- og sykkelveg 

frem til Eidsvoll Verk/Råholt. 

 

 

Statens Vegvesen, datert 02.05.2016: 

Avkjørsel til planområdet må reguleres med utforming og frisikt som beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121. Frisiktlinjene må målsettes på reguleringsplanen. I 

reguleringsbestemmelsene må det sikres at det i frisiktsoner ikke er tillatt med busker, gjerder eller 

andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m. Reguleringsbestemmelse må også sikre at regulert 

avkjørsel og adkomstveg må opparbeides før igangsettingstillatelse til bygging av boliger kan gis. 

Det må fremgå av reguleringsbestemmelsene at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for 

regulert avkjørsel før denne kan bygges.  

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden tas til etterretning og ivaretas i det videre planarbeidet. 

 

Hafslund Nett, datert 03.05.2016: 

De som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 

hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, herunder også evt. kostnader til erverv av nye stedsvarige 

(evigvarende) bruksrettigheter.  

Det ønskes at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 

forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 

Forslagstillers kommentar: 

Dette ivaretas i det videre planarbeidet. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 03.05.2016: 

Løsmassekart viser at det er tykke havavsetninger innenfor området, og i slike områder kan det finnes 

kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep må det derfor dokumenteres at 

grunnen er stabil eller lar seg stabilisere (områdestabilitet). Om det avdekkes kvikkleire i området 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 jf. NVEs 

retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot 
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kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Det må framgå av utredningen at det vil 

være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Risikoreduserende tiltak må 

beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplanen. Sikkerhetsnivå 

er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 – Sikkerhet mot skred - med veiledning. 

Forslagstillers kommentar: 

De geotekniske forhold ivaretas i det videre planarbeidet. Geotekniske undersøkelser vil bli 

gjennomført. 

 

 

Akershus Fylkeskommune, datert 09.05.2016: 

Samordnet areal- og transportplanlegging 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har 

som mål å bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem, og fastsetter at 

det totale reisebehovet skal reduseres gjennom et mer areal- og transporteffektivt 

utbyggingsmønster, og øke andel reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. 

Planområdet ligger relativt usentralt til, med et lite tilfredsstillende kollektivtilbud. 

Fylkesrådmannen anbefaler derfor kommunen å vurdere hvor hensiktsmessig det er å tilrettelegge for 

utbygging i denne delen av kommunen.  

Parkering 

Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 

bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Parkeringsbestemmelser bør angi 

strenge maksimumsnormer. Det må stilles krav om anlegg for sykkelparkering fortrinnsvis under tak 

nær inngangspartiet). 

Automatisk fredete kulturminner 

Fylkesrådmannen har i brev, datert 9. februar 2016, stilt krav om arkeologisk registrering av 

planområdet. Registreringen er bestilt og vil bli gjennomført i løpet av våren 2016. 

Nyere tids kulturminner 

Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen 

merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 

Barn og unges interesser 

”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen”. Her fremholdes i pkt 5: 

”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder krav til fysisk utforming: 

a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter blant annet at arealene: 

- er store nok og egner seg for lek og opphold 

- gir mulighet for ulike typer lek til ulike årstider 

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 

mellom barn, ungdom og voksne. 

c) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 

skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 

lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 

nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 

Det anbefales krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis 

ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode 

solforhold og siktlinjer fra boligområdene. Trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter må 

anlegges før utbyggingen er ferdigstilt. 
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Universell utforming 

Alle skal kunne benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Prinsippet om universell er 

utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som 

omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Det vises til gjeldende retningslinjer og bestemmelser i 

Eidsvoll kommuneplan, og forventer at prinsippet om universell utforming vil bli lagt til grunn i det 

videre arbeidet. 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, anbefaler fylkesrådmannen at kommunen vurderer tiltaket 

på nytt, i lys av føringene i den regionale planen for areal og transport. En utbygging på Bøn, 

bygger ikke opp under målsetting om at størsteparten av veksten skal skje i de prioriterte områdene 

i kommunen. 

Forslagstillers kommentar: 

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det er riktig at en stor del av ny 

boligbebyggelse skal lokaliseres i nærheten av kollektivknutepunkt. Bygging av familieboliger i form 

av eneboliger og rekkehus kan ikke stanses, og slike boliger tett opp til kollektivknutepunkt vil være 

dårlig arealutnyttelse. Boligene vil bli bygget i et område som domineres av eneboligbebyggelse. 

Idrettsbanen er like i nærheten. Kommunen planlegger på sikt at det skal bygges gang- og sykkelveg 

frem til Eidsvoll Verk/Råholt. 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 09.05.2016: 

Området består av fulldyrka jord og ligger langt fra kollektivknutepunkt, service- og senterfunksjoner. 

Fylkesmannen viser til sin innsigelse da området ble lagt inn i kommuneplanen i 2015 på bakgrunn av 

hensynet til jordvern og rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. I mekling med 

kommunen 1.10.2014 trakk Fylkesmannen sin innsigelse.  

Nasjonale og regionale føringer er styrket etter at kommuneplanen var på høring. Selv om området er 

relativt begrenset anbefales det at kommunen vurderer å ta det ut av kommuneplanen i tråd med 

retningslinje R5 i regional plan for areal og transport. Det vises til Fylkesmannens uttalelse til 

planprogrammet for kommunedelplan for Råholt av 29.4.2016. Fylkesmannen mener uansett at det 

videre planarbeidet bør avvente kommunedelplanen for Råholt og/eller kommuneplanen. 

Forslagstillers kommentar: 

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det er riktig at en stor del av ny 

boligbebyggelse skal lokaliseres i nærheten av kollektivknutepunkt. Bygging av familieboliger i form 

av eneboliger og rekkehus kan ikke stanses, og slike boliger tett opp til kollektivknutepunkt vil være 

dårlig arealutnyttelse. Boligene vil bli bygget i et område som domineres av eneboligbebyggelse. 

Idrettsbanen er like i nærheten. Kommunen planlegger på sikt at det skal bygges gang- og sykkelveg 

frem til Eidsvoll Verk/Råholt. 

 


