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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
detaljreguleringsplan «Planid 023728700 - Detaljreguleringsplan for gbnr.129/8 m.fl. – 
Fransstua», ut til offentlig ettersyn.  
 

SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende detaljreguleringsplan slik at areal til bolig, 
adkomst og grøntområder endres for å oppnå en mer hensiktsmessig utbyggingsmåte for 
området. 

Det skal legges vekt på å tilrettelegge uteoppholdsarealer slik at de tilknyttes tilgrensende 
grønnstruktur i området, og derved gir tilgjengelighet og bruksmulighet for de tilgrensende 
boligområdene. Planarbeidet skal også omfatte en oppjustering av adkomstveien, 
Olsrudskauen, med fortausløsning. 
 
Planforslaget vil innebære en endring av planstatus i gjeldende kommuneplan, noe som 
medfører at planen er vurdert nærmere etter forskrift om konsekvensutredninger. 

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger vest for Fv501, Trondheimsvegen, inn Sagmovegen, forbi avkjøring til 
Eidvoll Verk stasjon, og adkomst via Fransstuvegen og Olsrudskauen. Olsrudskauen medtas i 
planområdet for å sikre oppgradering i h.h. til aktuell trafikk generert av ny utbygging. 

Planområdet inkluderer deler av en parkeringsplass i nord, gbnr. 129/134, samt en 
adkomststripe over mot Statsrådvegen i vest. 

Området er i dag delvis igjengrodd, skogbevokst og ubebygd, med unntak av to garasjebygg 
med inntilliggende parkeringsplasser på terreng med adkomst fra Puttetjennvegen. 
Inntilliggende områder mot nord, øst og vest er etablerte boligområder og mot syd er det 
regulert et større boligområde, Grinda, som har påbegynt oppføring i den sørligste delen. 
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1.3 Planprosessen: hva har skjedd 

1.3.1 Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperioder osv. 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 18.8.2016. Kunngjøring om oppstart av planarbeid 
med planprogram ble annonsert i Eidsvoll Blad. 10.12.2016. Berørte parter (private og 
offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstart. Frist ble satt til 27.1.2017. Planprogram ble 
vedtatt i Hovedutvalg for Næring- plan og miljø, 25.4.2017. 

1.3.2 Innkomne merknader til oppstartsvarsel og planprogram 

Det har i hovedsak kommet merknader fra offentlig hold. Innholdet er i grove trekk kjent fra 
gjeldende retningslinjer og føringer. Merknadene gjør oppmerksom på overordnete hensyn 
som må tas i planarbeidet og viser til fagspesifikke veiledninger. 
Det er en privat merknad, fra Franshagen Borettslag. Innholdet går på å opplyse om dagens  
bruk og naturkvaliteter og er et ønske om videre medvirkning. 

1.3.3 Endringer i planprogrammet 

Merknadene har ikke medført endringer i planprogrammet eller i grunnlaget for planarbeidet 

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

1.4.1 ROS 

Risiko og sårbarhet er vurdert i ROS-analyse og følger som vedlegg. Risikofaktorer for planen 
er bl.a. vannforsyning, inkludert slokkevann, og trafikk. Planforslaget foreslår avbøtende tiltak, 
der det er nødvendig.  Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer 
risiko av betydning for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet. Det vises til 
konsekvensutredning for området for detaljert gjennomgang.  
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1.4.3 Støyrapport 

Det er utarbeidet en støyutredningsrapport av Berg Knudsen AS, 4.12.2017. Støysonekart for 
Gardermoen Flyplass fra Avinor viser at planområdet ligger godt utenfor flystøysonen. 
Jernbanelinjen ligger 250 m sørøst for byggene, nede i en dyp skjæring og vil ikke få 
betydning for bebyggelse på planområdet. Støyberegning for Fv514 viser at heller ikke denne 
støyen vil påvirke bebyggelse på planområdet og konklusjonen i rapporten er at boligene vil 
tilfredsstille Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og NS8175: 
2012 Lydforhold i bygninger uten noen form for skjerming eller økt fasadeisolasjon. 

1.4.4 Geoteknisk rapport 

Det er utarbeidet en geoteknisk rapport av Løvlien Georåd for planområdet, dato: 19.3.2016.  
Planområdet består hovedsakelig av skog, med varierende grunnforhold, både myrområder der 
grunnvannstanden står i dagen (Puttetjennet), sandige/siltige masser og fjell. Rapporten 
konkluderer med: Grunnforholdene på området er utfordrende mtp. etablering av 
konstruksjoner. I stor del er det 3,0-5,0m med myr på området, stedvis mindre tykkelse, 
stedvis større tykkelse. Etablering av boligbygg og parkeringsanlegg på området vil kreve 
omfattende geotekniske tiltak for å få etablert traunivå på kote+ 190 i sør, samt å få etablert 
et godt nok underlag for fundamentering av parkeringsbygg. Områdestabiliteten vurderes å 
være tilstrekkelig god. Planlagt tiltak vil ikke true denne. 

1.4.5 Estetikk og utforming 

Tomten er oppadskrånende fra nord til syd med en høydeforskjell på ca. 9 meter. 
Det er tenkt fire leilighetsetasjer for alle byggene, men de tre bakre byggene vil ha 
parkeringskjeller for hele prosjektet i underetasjen.  
Fordeling av de 144 leiligheter i prosjektet har tyngdepunktet på 3-roms (50%), noen færre 2-
roms (32 %), en mindre andel 4-roms (17%) og noen få 1-roms. Byggenes tilnærmete nord-
sør orientering slipper til sollys inn på uteoppholdsarealet mellom byggene. Alle leilighetene er 
planlagt med enten balkong eller terrasse. Det vil være en felles takterrasse på den nordre del 
av hver bygningskropp. 
 
Krav til omfang av uteareal er satt i henhold til krav i forslag til ny kommunedelplan for Råholt, 
11.8.2017. Minimum 30m² lek/uteoppholdsareal pr. boenhet x 144 leiligheter = 4320 m² 
I tillegg er det i kommunedelplanen satt krav om 200m² nærlekeplass pr 30 boenheter. I 
denne planen utgjør dette et areal på til sammen 960 m². Det er også krav i 
kommunedelplanen om etablering av områdelekeplass ved oppføring av 100 nye boenheter 
eller flere. Arealet skal være på min. 2500 m². Krav totalt for lekeplasser = 3460 m²  
Private terrasser/balkonger regnes inn som del av uteoppholdsarealet, og er tatt med i 
tabellen under med oversikt på uteoppholdsarealer. 
 
 
 

KRAV I BESTEMMELSER 
TIL NY 

KOMMUNEDELPLAN 
RÅHOLT 

PLANKART 
KOMM.DELPLAN 

NY  
REGULERINGSPLAN 

ILLUSTRASJONSPLAN 

Uteoppholdsareal:    
30m² pr boenhet x 144= 

4320m² 
 7042 m² 7042 m² 

   144 balkonger:        
1816m² 

   3 stk takterrasser:     
440m² 

Nærlekeplass:    
200 m² pr 30 boenheter = 

960m² 
 963m m² 963m m² 

Områdelekeplass:    
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2500 m² Totalt grøntareal 3020m m² 3020m m² 
Totalt : 7780 m² Ca 12.400 m² 11.025 m² 13.281m²  

 
Arealene mellom byggene utformes med tanke på å skape mindre rom som innbyr til 
interaksjon mellom ulike aldersgrupper og som for de minste vil bli trygge, skjermede soner. 
Lekeplassene utformes med tanke på lek og aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig 
fokus på de minste i de ’indre arealene’. Det er gang- og sykkelbaner gjennom hele 
planområdet og disse er fri for motorisert trafikk og gir god tilgjengelighet til all bebyggelse. 
De litt større lekeplass-/ballekarealene ligger mer åpent til i de ytre grønne arealene og blir 
tilgjengelig for hele området, inklusiv inntilliggende boområder.  
 

 
 
Det skal tilrettelegges for gangsti-/ og gangvegnett i hele planområdet som både ivaretar det 
interne behovet samtidig som det sørger for adkomst fra alle de inntilliggende områdene det er 
naturlig å knytte seg opp mot.  
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1.4.6 Evt. andre rapporter/utredninger som følger saken. 

I tillegg ligger følgende fagrapporter også ved planforslaget: 
 VA: VA-rammeplan, VA rammeplan-situasjonsplan og brannvannkapasitet 

Rammeplanen antyder at det vil bli behov for å etablere et lokalt basseng i tilknytning 
til bebyggelsen, for å tilfredsstille kravet til slokkevannskapasitet. 
Spillvann kobles til eksisterende kommunale kummer. 
Grunnvannstanden i området antas å ligge på nivå med Puttjennet som planlegges 
gjenfylt i forbindelse med masseutskiftning i området med myr/torv. 
For ikke å endre grunnvannstanden/vannbalansen blir det foreslått å håndtere 
hovedmengden av overvannet lokalt, noe som også er fastsatt i bestemmelsene, § 2.8. 
Det vil bli behov for fordrøyning av overvannet på planområdet, med et volum på antatt 
ca. 600m². 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

I opprinnelig reguleringsplan for området ligger det inne et sentralt grøntområde (FA1) som er 
tenkt som områdelekeplass for hele planområdet. Rekkefølgekravet er ikke tidligere fulgt opp 
ved utbygging av feltet og området er per i dag ikke opparbeidet, og for størstedelens 
vedkommende ikke tilgjengelig. Dette kompliseres av at deler av FA1 er delt fra til parkering, 
noe som ikke vises i kommuneplanen, der en får inntrykk av at friområdet er større enn det 
reelt er. 
 
Planforslaget legger opp til tre større lekeområder som vil være tilgjengelige for allmenheten 
via sti-tilknytninger til eksisterende infrastruktur.  
 
En analyse av gjeldende og foreslåtte arealformål viser følgende: 
Arealformål/areal daa Gjeldende reguleringsplaner Planforslaget 
Grøntareal og friområde 10,7 8,2-11* 
Bolig 6,3 5,4 
*) Avhengig av hvor mye av uteoppholdsarealene mellom byggene som tas med. 
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Planområdet sett mot gjeldende kommuneplan. 

 
Det kan konstateres at selv om det tilføres opparbeidet grønne uteoppholdsareal er en 
konsekvens av planen at det store samla område FA1 i noen grad deles opp i smalere parti. 
 
Planområdet sett mot gjeldende reguleringsplaner ovenpå flyfoto. 

 
Bebyggelsen konsentreres mer i dette planforslaget i forhold til gjeldende regulering, som har 
karakter av mer langstrakte, smale byggeområder med veitilkomst på tvers av området. 
Planforslaget innebær en samlet parkeringsløsning under bakken og parkeringsplass helt vest i 
området, før bebyggelsen.    

1.5.1 Konsekvensutredning 

Da planforslaget innebær endring av planstatus i gjeldende kommuneplan er planforslaget 
vurdert nærmere etter forskrift om konsekvensutredninger. Utredningen viser ikke klare 
negative konsekvenser sett mot 0-alternativet. Samtidig vurderes det at planforslaget 
medfører løsninger for området som i høyere grad er i tråd med generelle/overordnete føringer 
og retningslinjer.  
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2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

Som det fremgår, er planforslaget delvis i strid med kommuneplanen. Samtidig er planens 
samlete fotavtrykk trolig ikke vesentlig større en gjeldende reguleringsplan. Planforslaget 
innebærer også en oppdatering av plangrunnlaget sett mot regionale og nasjonale mål.  

2.2 Trafikkforhold og lokal mobilitet 

Det er tatt utgangspunkt i kommunal norm for adkomstveier med noen endringer, grunnet 
stedets eiendomsforhold. Kjørebanen er noe smalere enn i normen, mens fortau er 
opprettholdt, en prioritering som er i tråd med administrasjonen sine anbefalinger. 
Planområdet vil også kunne ha en rolle for lokal mobilitet gjennom området, det vil si fra 
boligområder lengre mot vest og inn mot sentrumsfunksjonene på Råholt.    

2.3 Tilgjengelighet til frilufts- om grøntområder 

Et sentralt tema i planarbeidet har vært spørsmålet om på hvilken måte og i hvilken grad 
planen påvirker områdets grønnstruktur og tilgjengeligheten til slike områder for allmenheten. 
Særlig har forslaget om endring fra friområde til bolig vært gjenstand for oppmerksomhet. Det 
at FA1 forsvinner som et samlet større grøntområde oppveies til dels av muligheten for 
kvalitetsheving av arealene, betre tilgjengelighet samt av at veitilkomst nå begrenses til felles 
anlegg. Planforslaget legger opp til at uteområdene skal være allment tilgjengelige, slik at 
tiltakene vil kunne få en merverdi for området som helhet. Tilgang til større friluftsområder fra 
planområdet er ellers nokså gode.  

2.4 Sosial infrastruktur 

Det er redegjort for at det innen for rimelig avstand er kapasitet i sosiale institusjoner til å ta 
imot barn. Planområdet ligger sentralt på Råholt. De fleste sosiale funksjoner vil ligge innen en 
avstand på 0,5-2 km, noe som vurderes å legge til rette for mindre bilbruk.  

2.5 Bokvalitet 

Fordeling av leilighetsstørrelse vurderes å være i tråd med et ønske om en blandet befolkning i 
området. At fordelingen lever opp til krav om fordeling av leilighetsstørrelser i nylig fremsatt 
planforslag for områderegulering for Eidsvoll sentrum er positivt. At alle leilighetene har 
balkong eller terrasse er en kvalitet ved prosjektet. Utomhus-kvalitetene synes også tilpasset 
godt til området, med plass mellom byggene til å oppnå akseptable lysforhold også for de 
nære areal. 

2.6 Utbyggingsavtale og eierform 

Planforslaget ligger innenfor kommunens prinsippvedtak om utbyggingsavtaler, noe som også 
ble varslet ved oppstart av planarbeidet. Det bør derfor utformes forslag til avtale som del av 
planprosessen videre. 
 
Hele området vil også i fremtiden ifølge planforslaget være i en form for privat eie. 
Uteoppholdsarealet vil være felles for beboerne. Kommunen bør vurdere om lekeareal bør 
overdras til kommunen etter opparbeiding. Særlig områdelekeplassen BLK7 er aktuell på grunn 
av funksjonen den vil ha for et større område. Kommunen vil da også skulle drifte området. En 
ser ofte at det over tid, ved slitasje eller manglende vedlikehold av private/felles lekeareal er 
vanskelig å stille krav om oppgradering, noe som medfører en forringelse for brukere av 
området. Da en utbyggingsavtale bare kan legge rammene for driften, men ikke styre selve 
driften, bør dette overveies nøye.    

3 Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger, evt: 
B. -Mulig tilleggspunkt om at kommunen ønsker å eie områdelekeplass BLK7 og andre 

allment tilgjengelige lekeareal eller friområder. 
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B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding 
C. Forslag avvises 

4 Konklusjon 

Planforslaget legger opp til fortetting i etablert boligområde. Planforslaget legger opp til et 
bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem sentralt i forhold til Råholt, som er utpekt 
som prioritert tettsted. Krav til parkering, uteoppholdsareal og gode lekeplasser vil ivaretas i 
tråd med kommuneplanens bestemmelser. Boligenes beliggenhet og kvalitet er i samsvar med 
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder. 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Planid 023728700 - 
Detaljreguleringsplan for gbnr.129/8 m.fl. - Fransstua» legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Reguleringsbestemmelser Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7 
2 Plankart_023728700 
3 Planbeskrivelse Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7 
4 01 skolekapasitet 
5 02 Illustrasjonsplan 
6 03 VA-rammeplan - Franshagan 04122017 
7 04 VA situasjonsplan HC001 
8 05 Geoteknisk Datarapport 16001 Rapport nr. 1 Franshagan B7 
9 06 Innledende geoteknisk vurdering 16001 Notat RIG01 
10 07 STØY_Franshagan 
11 08 3D Illustrasjon 1 
12 09 3D Illustrasjon 2 
13 10 Solstudie Fransstua Sagmoen - Franshagan BK7 
14 11 Brannvannskapasitet_Olsrudskauen 10-12 
15 12 Merknadsskjema 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


