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PLANBESKRIVELSE

Detaljreguleringsplan for gnr/bnr 10/13 m fl, Styri
Eidsvoll kommune

PlanID: 023729400

11.03.2019, rev 16.09.2021

1. BAKGRUNN

1.1 Tilt akshaver og forslagsst i ller

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avd Gardermoen på vegne av Fosswik Eiendom AS.

1.2 Bakgrunnen for og hensik ten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse på gbnr 10/13. Planforslaget er søkt
utarbeidet i samsvar med gjeldende planverk.

2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TI L ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMI SSER

2.1 Forhold t il g jeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner

Planområdet er avsatt til boligformål både i kommuneplanen som var gjeldende ved planoppstart (vedtatt
10.03.2015) og revidert kommuneplan (vedtatt 13.04.2021).

Planområdet er ikke tidligere regulert, men tilliggende arealer både mot nord og sør er regulert til
boligbebyggelse, i reguleringsplanen for Olstad, vedtatt 15.02.2011, og reguleringsplan for gnr/bnr 10/32
vedtatt 17.03.2003.

2.2 Konsekvensut redning

Planarbeidet anses å være i tråd med gjeldende kommuneplan og det vurderes at planarbeidet ikke
utløser krav til konsekvensutredning. Aktuelle temaer vurderes i planbeskrivelsen.

3. BESKRI VELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Beliggenhet , avgrensning og størrelse.

Planområdet er ca 27 dekar, består av gnr/bnr 10/13, 10/49, 10/170, 10/38 samt parsell av 9/5.
Planområdet ligger på Styri, ca 3 km sørøst for Eidsvoll sentrum. Det er ca 3 km til Vilberg skole, ca 3,8
km til Eidsvollhallen, og ca 4 km til Eidsvoll stasjon.
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Planområdets beliggenhet på Eidsvoll 

 

3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur 

Det er i dag 2 bolighus innenfor planområdet, på gnr/bnr 10/13 og 10/38. Det er villa- og 
rekkehusbebyggelse i det omkringliggende nabolaget. For øvrig er arealene øst for planområdet og 
Styrivegen omdisponert til byggeområde / boligformål i og med vedtaket av kommuneplanen. 

3.3 Veg- og trafikkforhold 

Planområdet ligger i tilslutning til fv 177 Nesvegen og fv 509 Styrivegen på Styri, med planlagt adkomst fra 
Nesvegen via Olstadvegen fra sør. Fartsgrensen på begge fylkesveger er på 50 km/t, og vegene er 
registrert med en trafikkbelastning på hhv 1008 og 795 kjt/døgn ÅDT ifølge Statens vegvesen Vegkart-
løsning (2019). 

3.4 Annen infrastruktur 

Det går vann-, avløps- og overvannsledninger over planområdet i sørlige del.  

3.5 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Det er ikke kjent at arealene innenfor planområdet brukes av barn eller unge i dag. Planområdet ligger i 
nærheten av skogsområder mot øst, som utgjør verdifulle friluftsområder. 
 

 

Kartutsnitt som viser planområdet  
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3.6 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold. 

Planområdet skråner mot sørvest, fra ca kote c+202 moh i nordøstre hjørne til mot et nivå om lag 12 
høydemeter lavere enn dette mot sørvest.  

3.7 Grunnforhold 

I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, utgjøres løsmassene innenfor planområdet 
hovedsakelig av tynn morene, men på de laveste områdene mot fv 177 er det marine avsetninger. Det er 
utført geotekniske undersøkelser og utarbeidet en rapport som konkluderer med at områdestabiliteten er 
tilfredsstillende. Berggrunnsgeologien i området er oppført som diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 
 
Det er utført geotekniske undersøkelser og vurderinger for området.  

3.8 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Det er ikke kjente miljøbelastninger i området i form av tidligere utslipp eller lignende. Randsonen av 
planområdet er noe berørt av trafikkstøy fra fylkesvegene. 
 

 
Utsnitt av støykart fra kommunens kartportal, basert på støyvarselkart fra Statens vegvesens (2010). 

3.9 Verneinteresser 

Det er ikke kjente verneinteresser innenfor planområdet. 

3.10 Biologisk mangfold/vilt/grønnstruktur 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet. 

3.11 Landbruksinteresser 

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

 Utsnitt fra gårdskart. 
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4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den 30.11.16, samt sendt til 
berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere i brev datert 28.11.16. Oppstartsvarsel ble 
også kunngjort på Plan1 sin hjemmeside. Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter som kunne ha 
betydning for saken, ble satt til 09.01.17. Etter oppstartsvarselet, ble ytterligere 2 tilgrensende 
eiendommer kjøpt, og det var ønskelig å innlemme dem i planarbeidet. Det ble sendt ut oppstartsvarsel 
om utvidelse av planområdet i brev av den 30.06.2017. Det kom ytterligere 4 uttalelser på dette varselet. 
 
Det har som en følge innspillene som kom i det første oppstartsvarselet vært en avklaringsprosess mot 
kommunen om rimeligheten av å kreve regulering og opparbeidelse av gang-/sykkelveg langs Styrivegen 
for dette prosjektet. Tilsvarende har også gjort seg gjeldende for detaljreguleringen av Solhøgda på 
motsatt side av Styrivegen. Disse prosessene har ført frem til en prinsippavklaringssak i hovedutvalg for 
næring, plan og miljø, den 20.11.2018. Følgende vedtak ble fattet: 
 

Det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau langs Styrivegen, fra begge planområdene, 
frem til regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan for Solstad i nord. Dette kravet gjelder 
detaljregulering for gbnr. 10/153 m.fl., Solhøgda og detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl. Fordeling 
av lengde på strekning gjøres ved en skjønnsmessig vurdering sett i forhold til størrelse på 
utbygging, og om området har direkte avkjøring til Styrivegen eller ikke.   

  
Områder med direkte utkjøring til Styrivegen skal telle dobbelt per boenhet som områder som ikke 
har utkjøring til Styrivegen. Det søkes også om å redusere fartsgrensa til 40 km/t, anleggelse av 
fartsdumper og gjennomkjøring forbudt for tunge kjøretøy i Styrivegen.  

  
Uavhengig av denne saken fremmes det krav overfor vegeier om fortau, eventuelt gang/sykkelveg, 
langs hele Styrivegen (fv 509) med gode og trafikksikre tilknytningspunkter til fortau langs 
Nesvegen (fv 177) og gang-/sykkelveg langs Odalsvegen (fv 181). 
 

4.2  Merknader i forbindelse med oppstartsvarsel 

Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer følger som eget vedlegg. Kopi av 
alle merknadene i sin helhet er også tilgjengelig.  
 

4.3 Førstegangsbehandling, offentlig ettersyn 

Planforslag for detaljregulering for gbnr. 10/13, Styri ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for plan, 
næring og miljø den 21.05.2019, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. I forbindelse med dette kom det  
5 uttalelser, samtlige fra offentlige instanser. Det ble varslet innsigelse fra Statens vegvesen. 
Innkomne merknader ifm offentlig ettersyn, og forslagsstillers kommentarer til dette er oppsummert i eget 
notat, som følger som eget vedlegg. 
 

4.4  Ny utvidelse av planområdet, varsling 

 
Som en følge av offentlig ettersyn, og etter en vurdering av hvordan innkomne merknader og innsigelsen 
fra vegvesenet skulle håndteres, ba Eidsvoll kommune om at planområdet skulle utvides for å tilrettelegge 
for fortau langs fv 509 Styrivegen på strekningen mellom fv 177 Nesvegen til Ludvikbakken. 
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Utvidelse av planområdet i ble kunngjort i Romerikes Blad den 04.02.21, samt sendt til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere i brev datert 02.02.21. Varselet ble også kunngjort på Plan1 
sin hjemmeside. Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter som kunne ha betydning for saken, ble 
satt til 01.03.21. Innkomne merknader ifm den nye varslingen og forslagsstillers kommentarer til dette er 
oppsummert i eget notat, som følger som eget vedlegg. 
 
 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet omfatter totalt ca 26 dekar og er i hovedsak fordelt på følgende formål: boligbebyggelse, 
vegarealer og grønnstruktur.  
 

 Forslag til detaljregulering datert 21.06.2021 
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Arealoppgave: 
 
Formål Formålskode Areal (m2)  

Boligbebyggelse 1110 1293 

Frittliggende 
småhusbebyggelse 

1111 13326 

Lekeplass 1610 1203 

Renovasjonsanlegg 1550 82 

Kjøreveg 2011 4539 

Fortau 2012 1641 

Annen veggrunn 2018 2441 

Annen veggrunn grøntareal 2019 1385 

Turveg 3030 465 

Vegetasjonsskjerm 3060 789 

Planområde  27164 

5.2  Bebyggelse og tiltak 

Planforslaget tilrettelegger for utbygging av gnr/ bnr 10/13, 49 og 170 med frittliggende småhus-
bebyggelse, med adkomst fra fv 177 Nesvegen. Det planlegges bebyggelse utformet som eneboliger og 
tomannsboliger.  
 
Den planlagte bebyggelsen utgjøres av frittliggende småhusbebyggelse innenfor området, og viderefører 
strøkskarakteren på Styri. 
 
Det foreslås en utnyttelse på %BYA=35% innenfor planområdet, med bygningshøyder i tråd med 
definisjonen av småhusbebyggelse i plan- og bygningsloven, med opptil 8 m gesimshøyde, og opptil 9 m 
mønehøyde. Det er foreslått en parkeringsdekning på 2 p-plasser pr boenhet, hvorav en plass skal være i 
carport / garasje, samt minst 2 sykkelparkeringsplasser. 

5.3  Trafikk og adkomst 

Adkomstløsningen i planforslaget er basert på Olstadvegen og fv 177. Denne løsningen oppnås ved å 
omregulere en eneboligtomt innenfor reguleringsplanen for Olstad. Den interne adkomstvegen f_SKV er 
foreslått med en kjørebanebredde på 5 m og 1,5 m grøftebredde i henhold til felles kommunal vegnorm. 
Vegen danner også adkomst for eksisterende boligeiendom 10/45 utenfor planområdet, og 10/38 innenfor 
planområdet. Det er foreslått rekkefølgebestemmelser for stenging av eksisterende adkomster når ny veg 
er opparbeidet. 
 
Langs Styrivegen er det foreslått regulert fortau på 3 m bredde fra Nesvegen til Ludvikbakken på østsiden 
av vegen iht godkjent teknisk plan. Sidevalg for fortauet er foreslått i samråd med Statens vegvesen og 
Eidsvoll kommune, etter vurdering av terrengforhold og inngrep på tilliggende eiendommer. I tilknytning til 
fortauet er det foreslått regulert grøfteareal på 3m bredde, med tillegg der beregnede skjæringer blir 
bredere enn det. Det er også foreslått regulert midlertidig anleggsområde i 2m bredde innenfor dette inn 
på boligeiendommene. Som følge av regulering av fortauet langs Styrivegen er avkjørsler til tilliggende 
boligeiendommer berørt, og noen av disse må bearbeides og tilpasses som følge av den breddeutvidelse 
av trafikkareal som dette tiltaket innebærer. 
 
I gjeldende regulering for tilstøtende område mot nord, reguleringsplan for gnr/bnr 10/32 m fl. er det vist 
en mulig adkomst fra nordvest via en sideveg fra Ludvikbakken. Det foreslås at turveg f_GT1 tilknyttes 
denne sidevegen, slik at dette kan danne en forbindelse for gående og syklende. På den bakgrunn er 
rekkefølgekravet til opparbeidelse av fortauet langs Styrivegen satt i forhold til boligbebyggelse på felt 
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BFS4-7, mens det er vurdert at boligene på felt BFS1-3 har tilfredsstillende tilknytning til omkringliggende 
boligstrøk via regulert grønnstruktur og Ludvikbakken. 
 

  Utsnitt som viser tilknytning via grønnstruktur til Ludvikbakken. 

 
Det er ikke utarbeidet støyberegning i tilknytning til planarbeidet. Statens vegvesens støyvarselkart viser 
at gul støysone strekker seg ca 25m inn på området målt fra senterlinjen av fv 177, og i underkant av 20 
m fra senterlinjen for fv 508. Det er i planforslaget ikke lagt opp til etablering av ny bebyggelse innenfor 
beregnet gul støysone. I tillegg er det foreslått regulert støyskjerm langs fv 177, som en fortsettelse av 
den regulerte løsningen i reguleringsplanen for Olstad. Det anses derfor at hensynet til støy er godt 
ivaretatt. 

5.4  Uteoppholdsareal  

Det er i planforslaget innarbeidet ialt 1,2 daa lekeplasser. Med i størrelsesorden 30 boenheter innenfor 
planområdet, utløses krav til både nærlekeplass og kvartalslekeplass. Det er foreslått 2 lekeplasser i 
tilknytning til regulerte grøntforbindelser. I tillegg vil det være lekbart areal på hver enkelt tomt på minst 
150 kvm pr boenhet for tomannsboliger, og minst 300 kvm pr boenhet for eneboliger. Det anses at 
dekningen av uteoppholdsarealer innenfor planområdet innfrir intensjonene bak kravene for dette i 
gjeldende kommuneplan. 

5.5 Renovasjon 

Det er foreslått regulert 3 punkter for renovasjonsløsning innenfor planområdet. I utgangspunktet legges 
det opp til avfallsløsning basert på dunker plassert på felles punkt. Forholdet mellom antall boliger og 
avstandene innenfor planområdet tilsier at det ikke svarer seg å etablere nedgravde avfallsbrønner, da det 
på grunn av avstandene sannsynligvis blir behov for i hvert fall 2 punkter. f_BRE1 er planlagt for boligene 
innenfor BFS1 og BFS8 (gnr/bnr 10/38). f_BRE2 er ment å løse renovasjon for BFS2-5, mens det på 
f_BRE3 tilrettelegges for BFS6-7 samt gnr/bnr 10/45. 

5.6 Grønnstruktur 

Det er innarbeidet turveger for å skape forbindelser og snarveger gjennom planområdet, mellom 
Styrivegen og Nesvegen.  

5.7 Illustrasjonsplan 

Som nevnt er det utarbeidet en illustrasjonsplan for planområdet, som viser en mulig utnyttelse. Her er 
det innarbeidet forslag til plassering av bebyggelse, og valg av typer bebyggelse på de ulike feltene. 
Detaljering av lekeplasser og utearealer vil gjøres som en del av bearbeidelse av situasjonsplaner for de 
enkelte felt, i tråd med krav i bestemmelsene. 
 

Ludvikbakken 
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  Illustrasjonsplan datert 16.06.2021 
 

Det er utarbeidet enkle sol-/skygge diagrammer i tilknytning til planarbeidet. Dette er basert på de 
fotavtrykkene av mulig bebyggelse som er illustrert i illustrasjonsplanen, med maksimalt tillatte høyder iht 
foreslåtte bestemmelser. Diagrammene viser skyggevirkning av mulig bebyggelse på utlagte tidspunkter 
ved vår- / høstjevndøgn og ved sommersolverv, og illustrerer at mulig bebyggelse på feltet ikke vil få 
vesentlige virkninger på solforholdene, hverken for tilliggende bebyggelse eller internt på feltet. 

5.8 Rekkefølgebestemmelser 

Det er i bestemmelsene foreslått krav til utarbeidelse og godkjenning av tekniske planer for veg-, vann-,  
avløps- og overvannsanlegg, før det kan gis igangsettingstillatelse for etablering av dette. Videre er det 
satt krav til at tekniske anlegg skal være etablert og godkjent som driftsklare før det kan gis brukstillatelse 
for nye boliger. 
 
Det er videre satt krav til opparbeidelse av fortau langs Styrivegen, o_SF1, før det gis brukstillatelse til nye 
boliger innenfor felt BFS4-7. o_SF1 omfatter strekningen fra Ludvikbakken til bussholdeplass ved gbnr 
9/70 som Statens vegvesen har satt krav til opparbeidelse av fortau på. 
 
Det er også foreslått rekkefølgekrav til støyskjerming langs Nesvegen, stenging av avkjørsler, samt 
opparbeidelse av lekeplasser og turveger. 
 

6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

Reguleringen er i samsvar med gjeldende kommuneplan. I samråd med Eidsvoll kommune har vi kommet 
fram til at tiltak iht. planen ikke vurderes å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er dermed 
ikke behov for å behandle planen etter forskrift for konsekvensutredning. Imidlertid er aktuelle temaer 
vurdert i planbeskrivelsen. 
 
RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven. I 
henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem samordnes slik at det 
blant annet legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Planområdets 
lokalisering på Styri har medført at planområdet foreslås tilrettelagt for frittliggende boligbebyggelse, 
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anses å støtte opp om utviklingen av strøket og medføre rimelig god fleksibilitet i hvordan transportbehov 
kan løses.  
 
Det tilrettelegges for nærlekeplasser /uteoppholdsarealer i tråd med krav i gjeldende kommuneplan, og 
det omdisponeres ikke friområder som benyttes til lek, eller områder som er avsatt til fellesområder. Det 
er for øvrig kort veg til større sammenhengende friluftsområder. 
 
Bestemmelsene sikrer at ny støyfølsom bebyggelse skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter 
om innendørs og utendørs støy. Reguleringsplanforslaget anses å være i samsvar med barn- og unges 
interesser. 

6.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, estetikk og kvaliteter 

Bebyggelsen omkring planområdet er preget av eneboligbebyggelse på regulerte områder, med moderat 
utnyttelse, med innslag av noe mer konsentrert småhusbebyggelse. Utbygging av planområdet vil gjøre 
grenda Styri mer ensartet, og underbygge utviklingen av denne delen av bygda.  

6.3 Veg- og trafikkforhold, trafikksikkerhet 

Planforslaget tilrettelegger for adkomst fra Nesvegen (fv 177) via Olstadvegen. Planforslaget innebærer 
også endre adkomstsituasjonen for to eksisterende boligeiendommer, gnr/bnr 10/38 og 10/45, ved å 
tilknytte disse eiendommene den foreslåtte felles adkomstvegen til planområdet, og stenge de 
eksisterende direkte avkjørslene fra disse eiendommene på hhv fv 177 og fv 509.  
 
På bakgrunn av innspill fra Statens vegvesen og dialog med Eidsvoll kommune, er det innarbeidet 
trafikksikkerhetstiltak langs fv 509 Styrivegen iform av regulert fortau på strekningen fra Nesvegen til 
Ludvikbakken. 
 
Det er lagt opp til forbindelser for myke trafikanter på tvers av planområdet som en snarveg mellom 
Styrivegen og Nesvegen. Som en helhetsvurdering anses planforslaget å følge opp gjeldende planverk, og 
være i tråd med overordnede føringer og retningslinjer.  
 
Dette medfører mere ryddigere trafikkforhold langs de berørte vegene, og er en bedring av 
trafikksikkerheten. 

6.4 Kommunal infrastruktur 

Det er tilgang til teknisk infrastruktur som vann- avløp og el-forsyning i umiddelbar nærhet til plan-
området. Det er utarbeidet rammeplan for vann- og avløpsanlegg for tiltaket, som må detaljeres videre i 
forbindelse med regulering av Solhøgda, og forberedelse av byggesaksbehandling for de enkelte felt 
innenfor planområdet. 

      6.5 Offentlig og privat servicefunksjoner 

Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg på Eidsvoll. Bruken av dagens tilbud og infrastruktur 
øker og gir denne forbedret driftsgrunnlag. Vilberg skole har i dag begrenset kapasitet, men 
planleggingsprosess for ny skole er i gang. Det forventes at det er tilfredsstillende barnehagekapasitet, og 
situasjonen på det offentlige tjenestetilbudet er allsidig og god. 

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

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

Ved utvikling av planområdet vil det bli aktuelt med noe terrengbearbeidning, med utjevning av terreng og 
planering av løsmasser. Dette vil evt være i et omfang som ikke vil påvirke naboeiendommene.  
De utarbeidede sol-/skyggediagrammene viser at skyggevirkning fra mulig bebyggelse er meget 
begrenset, både for tilliggende bebyggelse og internt på feltet. 

6.8 Grunnforhold 

Grunnforholdene er gode og gir muligheter for solid fundamentering, og trygge tekniske anlegg. 
Planområdet er ikke utsatt for flomfare, og geotekniske forhold inkl. områdestabilitet for planområdet er 
avklart. Terrenget ligger for det meste over marin grense, og de laveste delene med marine avsetninger 
har liten mektighet. Det er i geoteknisk rapport anbefalt masseutskifting omkring borpunkt 3 (i sørvestre 
del av planområdet), for å unngå fare for setningsskader. 
Det er utarbeidet eget notat med vurdering av den geotekniske rapporten opp mot ny veileder. Det 
konkluderes med at den nye veilederen ikke medfører behov for revurdering av konklusjonene i rapporten, 
og at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 

6.9 Miljøbelastninger  

Radonfare er registrert som moderat til lav i området, men radonforebyggende tiltak vil måtte vurderes 
under byggesaksbehandlingen. 

6.10 Biologisk mangfold/vilt 

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

6.11 Kulturminner 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser på planområdet, og det er ikke registrert automatisk 
fredete kulturminner innenfor planområdet. 

6.12 Landbruksinteresser 

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

6.13 Risiko og sårbarhet 

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

6.14 Universell utforming 

Bestemmelsene sikrer at ny bebyggelse og uteområder skal planlegges og utarbeides etter prinsippet om 
universell utforming så langt det er mulig. 
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Gardermoen, 16.09.2021 

Øystein Ellingsen 
Arealplanlegger 


