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1. SAMMENDRAG 
Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget:    

Detaljregulering for del av gnr/bnr 94/581, 199, 45 m.fl. – Fuglerudjordet 
utarbeides av Øvre Romerike Prosjektering/Norconsult AS fra 1.oktober 2019 - 
på vegne av E&H Eiendom AS. Planområdet er på ca. 5,6 daa og er avsatt til 
nåværende boligbebyggelse i kommuneplanen (av dette er ca. 1,3 daa vegareal, 
Fuglerudvegen og –gutua). Planen legger til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse med i alt 11 boliger i rekker på 1x4, 1x3 og 2x2 med 
innregulerte felles adkomstveger, lekeplass, turveg og felles renovasjonsordning. 
Boliger oppføres i 2 etasjer med carport integrert. 

Området er lokalisert sentralt på Råholt ca. 1,6 km fra Eidsvoll Verk stasjon, 500 
meter nord for Råholt skole og ca. 800 meter sørøst for «handelssentrum» på 
Råholt. Boligområdet ligger på østsiden av Fuglerudvegen/Fv505 og nord for 
Fuglerudgutua. Ellers grenser området mot eksisterende bolig i nord og LNF 
(jordbruk) i øst og nord. 

  
Oversiktskart med planområdet markert med rød strek 
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Planområdet omfatter hele eller deler av 6 eiendommer med gnr/bnr 94/581, 
199, 45, 5, 48 og 345/1. Det er 1 eksisterende bolig og 1 garasje/ 
landbruksbygning innenfor området, som begge forutsettes revet. 

2. BAKGRUNN 
2.1. Hensikten med planen 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av 
boligbebyggelse, i form av konsentrert småhusbebyggelse (2-etasjes rekkehus 
og kjedete boliger). Det planlegges for 11 boenheter innenfor planområdet. 
Egnede arealer for lek og uteopphold er viktig å få sikret i planarbeidet. 
 
2.2. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er E&H Eiendom AS. Plankonsulent er Øvre Romerike Prosjektering 
/ Norconsult AS fra 1.oktober 2019. Eiendommene som reguleres er i hovedsak 
gnr/bnr 94/581 eid av E&H Eiendom AS. I tillegg så omfatter planområdet 
eiendommene med gnr/bnr 94/199, 45 (eid av Ola Holt og Øyvind Østby) 94/5 
Fuglerudgutua (eid av Mats Johansen), liten del av 94/48 (eid av Bente Dullum 
og Jan Dag Skåtøy) og del av 345/1 (fylkesveg 505). 

  
Oversikt eiendommer i planområdet 
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2.3. Planprosess 

Planforslaget er et privat planforslag og planprosessen følger forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Det ble avholdt oppstartsmøte den 11.01.2017 i Eidsvoll kommune. Arealbruken 
er avklart i kommuneplanen. Det var enighet om at planen ikke kommer inn 
under forskrift om konsekvensutredning. 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble 
kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad den 02.06.2018. Berørte grunneiere, 
naboer og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 31.05.2018. Det har 
kommet inn 5 innspill som er gjengitt og kommentert i kapittel 8. 

Forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet mellom tiltakshaver og 
Eidsvoll kommune, skal avklare forhold rundt utbyggingstakt og teknisk 
infrastruktur. 

Det har vært god kontakt med kommunens planadministrasjon/saksbehandler i 
forbindelse med utarbeidingen av planforslaget, bl.a. for å få avklart adkomst, 
fellesarealer og struktur i boligfeltet. 

Planforslaget skal politisk 1.gangsbehandles i hovedutvalg for næring, plan og 
miljø og sendes ut på offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, og offentlige 
instanser. Planforslaget skal så ligge ute på offentlig ettersyn i 6 uker slik at det 
gis mulighet til å komme med merknader. Deretter skal planen sluttbehandles i 
hovedutvalg for næring, plan og miljø før den vedtas av Kommunestyret. 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Nasjonale retningslinjer og føringer  

Naturmangfoldloven 
Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, 
utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. 
Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom 
bærekraftig bruk og vern. 

Vurdering: Det er ca. 2,5 daa dyrka mark og resten av planområdet er tomt for uthus, 
opparbeidet boligtomt/hage med tilhørende veger som skal reguleres og omdisponeres. 
Det er ikke observert fremmede arter innenfor området. 
 
NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, retningslinje nr. 2/2011 
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale 
arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk 
forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap 
og skader ved naturkatastrofer som flom og skred.  
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Vurdering: Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt 
reguleringsområdet er tilfredsstillende. I forkant av geoteknisk prosjektering for senere 
utbygging av området anbefales det utført geotekniske grunnundersøkelser. 
Småhusbebyggelse iht. reguleringsformål vil da kunne fundamenteres grunt på stedlige 
leirmasser. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. 
Planleggingen skal 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. 

Vurdering: Planforslaget legger opp til trygge og gode utearealer for barn. Bebyggelsen 
omslutter uteoppholdsarealet og lekeplassen ligger langt fra trafikkert veg, og gjør at det 
oppleves som trygt. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
Retningslinjene skal samkjøre arealbruken og transportsystemene ved å legge til 
rette for en effektiv og bærekraftig utvikling. Det vil si å planlegge for et 
utbyggingsmønster som legger til rette for effektiv transport og unngår 
nedbygging av verdifulle områder. 

Vurdering: Ny boligbebyggelse oppføres som en fortetting innenfor etablert boligområde 
på Råholt. Det er 100 meter til bussholdeplass v/Kjerkevegen med avganger nord-sør, 
500 meter opp til Trondheimsvegen hvor det er 4 avganger pr. time i hver retning nord-
sør Eidsvoll/Jessheim. Området har også relativt kort avstand til jernbanestasjon. 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 
Ved planlegging skal støyplager forebygges, og det skal legges til rette for å 
ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og 
friluftsområder. 

Vurdering: Det er gjennomført støyvurdering som viser at vestre boligrekke er innenfor 
gul støysone. Det ivaretas i bestemmelsene at det må gjøres tiltak for å innfri krav til 
innendørs og utendørs støynivå iht. T-1442. 
 
Universell utforming 
Alle skal ha like muligheter for å kunne bevege og orientere seg i samfunnet. 

Vurdering: Bebyggelse og utearealer skal ivareta prinsippene for universell utforming. 
 

3.2. Regionale planer og føringer 

Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, desember 2015 
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 
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foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, næringslivets 
konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. 
 
Vurdering: Planområdet er en fortetting i tettstedet Råholt med en avstand på 1,5 km fra 
Eidsvoll verk stasjon. Kollektivforbindelsen til stasjonen er meget god, med svært høy 
frekvent bussforbindelse på Trondheimsvegen. Planområdet vurderes å være i tråd med 
RATP. 
 
Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk 
og verdifulle jordressurser.  
 
Vurdering: Området ligger inne i kommuneplanen som nåværende boligområde. Det er 
ca. 2,5 daa dyrka mark som berøres av planforslaget. Arronderingen av arealet er ikke 
god, da jordet ligger som en «kile» inn i eksisterende boligbebyggelse. 

3.3. Kommunale planer og føringer 

Kommuneplanens arealdel 2015- 2026, vedtatt 10.03.2015 
Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. 

 
Utsnitt kommuneplan hvor planområdets avgrensning er markert med rød strek. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er ikke regulert før, med unntak av at området delvis er berørt av en 
eldre reguleringsplan fra 1960 - «Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt 
samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen». Den 
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reguleringen viser en veg regulert gjennom området, men som aldri ble realisert. 
Blå pil på kart nedenfor peker på plangrensen til denne planen. 

Nærmeste reguleringsplaner er «Bråtan, gbnr 94/507» (nr. 1 på kart nedenfor) 
som ligger 100 meter nord for Fuglerudjordet og «Fuglerud skog» (nr. 2 på 
kartet nedenfor) ca. 100 meter sør for Fuglerudjordet. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjeldende reguleringsplaner i området og planområdets avgrensning markert med rød strek 
 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet er på 5,6 daa. Området er lokalisert på Råholt og avgrenses av 
Fuglerudvegen i vest, eksisterende boligbebyggelse i nord og sør, og LNF i øst. 

Det er ca. 800 meter fra rundkjøringen på Trondheimsvegen v/Amfi Eidsvoll til 
avkjøring fra Fuglerudvegen til planområdet, mens det fra sør er 500 meter fra 
avkjøring Trondheimsvegen ved Råholt kirke. Det er videre 1,5 km fra Eidsvoll 
Verk stasjon og 1,2 km fra Råholthallen/Råholt bad. 

1 

2 
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Lokalisering av planområdet (rosa sirkel) i et større omland, midt i delområde Råholt (kilde: SSB) 

4.2. Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og stedets karakter 

Det er i dag 1 bolighus med hage og 1 garasje/landbruksbygning innenfor 
området i tillegg til et jorde på 2,5 daa. Det er videre 6 naboeiendommer som 
grenser til planområdet. Øst for området er det et skogholt (dyrkbar mark) som 
strekker seg bortover mot Svenskerud. Nordøst for området er det dyrka mark. 
Sør-, vest- og nordover er det eksisterende sammenhengende boligbebyggelse. 

Typisk i området er store tomter med eneboliger, som er en del av tettstedet 
Råholt beliggende mot åpne landbruksområder i øst. I området er det ikke noe 
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spesielt felles arkitektonisk preg, foruten at mange boliger har saltak. Men det 
har kommet nye eneboliger som fortetting innimellom her og der. 

  
Skråbilde av planområdet (kilde: Google) 
 

 
Nye boliger langs Fuglerudgutua 50 meter sør for planområdet 
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4.3. Landskap og grunnforhold 

Terrenget i området heller nedover mot øst, en slak skråning på 5% mellom kote 
+180 og +184. Det er gode solforhold i området. 

Løsmassene i grunnen på området er av NGU klassifisert som breelv- og 
vindavsetninger med større mektighet. Kvartærgeologisk kart indikerer 
havavsatt leire med stor mektighet i grunnen umiddelbart øst for området. 
 

  
Løsmasser (Kilde: NGU.no) 
 

Radon: 

  
Moderat til lav med en sone høy radonforekomst. (Kilde: Miljøstatus.no) 
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4.4. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  
Bolig på gnr/bnr 94/45 er registrert i SEFRAK-registeret (0237-0606-009), men 
er ikke fra før 1900-tallet og har ikke krav om meldeplikt ved riving/ombygging. 

 
Bolig på 94/45 

4.5. Naturverdier 
Det er ikke kjent eller registrert noen spesielle naturverdier i området. 
Det er ikke utført spesielle registreringer av natur/biologisk mangfold da området 
ikke innehar noe utmark/skogsmark. Det er enten dyrka, vegareal, bygninger 
eller hageareal. 
 

4.6. Landbruk 
Det er 2,5 daa dyrka mark 
innenfor området som har god 
jordkvalitet (midterste klasse 
på skalaen). 
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4.7. Rekreasjonsverdi/-bruk 
Det er ingen spesielle rekreasjonsverdier eller bruk av området. 
 

4.8. Trafikkforhold 

Utsnitt vegkart (Statens vegvesen) med adkomstveger, planområdet markert med rød stiplet strek 

Kjøreadkomst til området går via fylkesveg 505/Fuglerudvegen og inn privat veg 
Fuglerudgutua. Fuglerudvegen har tilknytning sørover til Kjerkevegen og videre 
til Trondheimsvegen og E6. Nordover har Fuglerudvegen tilknytning til kommunal 
veg Råholtgutua opp til Trondheimsvegen eller til Nyvegen og opp til 
Trondheimsvegen v/Eidsvoll Verk stasjon. Fv. 505 har en ÅDT på 1709 forbi 
planområdets vestre side med 10 % andel lange kjøretøyer. 

 

• Ulykker 

Det er ingen registrerte ulykker innenfor planområdet. Iht. Statens vegvesen sitt 
vegkart er det registrert trafikkulykker lenger sørvest i området rundt krysset 
Kjerkevegen x Teievegen og Kjerkevegen x Fuglerudvegen, de fleste på 1980 og 
1990 tallet. 
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke opparbeidet fortau eller gang-/sykkelveg langs Fuglerudvegen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blå linje vil naturlig være det 
beste alternativet som skoleveg da 
en går sørover med en gang, fordi 
adkomsten til boligene på 
Fuglerudjordet er fra gutua et 
stykke sør for Fuglerudvegen. 
Langs Fuglerudgutua er det kun 
noen få biler om dagen, og 
samtidig unngår en å gå 
langsetter fylkesvegen. Dette gir 
veldig god trafikksikkerhet. Det er 
også liten forskjell på lengden 
med hhv. gul rute på 165 meter 
og blå rute på 195 meter. 
  

Gang- og sykkelveg fra Fuglerudvegen ned til Kjerkevegen, kombinert adkomst til 2 boliger 

Grønn pil er adkomst til Fuglerudjordet 
Gul stipla linje er ut i Fuglerudvegen og ned til GS-veg 
Blå stipla linje er Fuglerudgutua sørover 
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• Kollektivtrafikk 
Det er ca. 1,6 km gåavstand til Eidsvoll Verk stasjon hvor det er opp til 3 
togavganger pr time sørover mot Gardermoen/Oslo. Til nærmeste 
bussholdeplass er det 100 meter gåavstand v/Kjerkevegen, og 480 meter 
gåavstand til Trondheimsvegen ved Råholt kirke hvor det går 4 bussavganger pr. 
time hver retning nord-sør Eidsvoll og Jessheim. 

4.9. Barns interesser 

Det ingen spesielle forhold i planområdet som har betydning for barns interesser 
i dag, da dette er dyrka mark og en boligtomt. 

4.10. Sosial infrastruktur 

Fuglerudjordet ligger i Råholt skolekrets. Råholt skole ligger 500 meter sør for 
planområdet, og Råholt ungdomsskole ligger ca. 1,4 km nordvest for 
planområdet. 

Det er 6 barnehager på Råholt, og av disse er det 2 kommunale og 4 private. 
Bønsmoen og Råholtbråtan er de kommunale barnehagen innenfor Råholt 
skolekrets, og de består av to hus med 6 avdelinger fordelt på småbarn, 3-4 år 
og skolestarterne. 

4.11. Teknisk infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oversikt eksisterende ledningsnett i området 
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• Vann og avløp 
Det ligger eksisterende ledningsnett vest for Fuglerudvegen, og sørøst for 
planområdet ned mot Kjerkevegen. Nærmeste eksisterende brannkum er 
lokalisert ca. 30 meter fra planområdet. 

• Overvann 
I dag er området dyrka mark og har naturlig avrenning østover mot fulldyrka 
mark. Dyrka mark med randsoner fungerer i dag som fordrøyning. 

• Energiforsyning og alternativ energi 
Området er med unntak av eksisterende bolig/uthus ikke tilknyttet 
strømforsyning. Hafslund Nett har ikke anlegg innenfor planområdet. Aktuelle 
alternative energikilder kan være solceller, grunnvarme og varmepumper. 

Nærmeste trafo er lokalisert ca. 170 meter vest for Fuglerudjordet inn 
Fredheimgutua. Her er det mulig med oppgradering og tilkobling, for så å føre 
kabel i jord fram til Fuglerudvegen og under denne. 

 

4.12. Støy 

For vegtrafikkstøy er det støy fra fylkesveg 505/Fuglerudvegen hvor gul sone går 
litt inn i planområdets vestre del. 

 
Støysoner veg (kilde: kommunekart) 
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Fuglerudjordet ligger ca. 1 km øst for gul sone i forhold til flystøy. 

  
Flystøy markert med gul farge. Planområdet avgrenset med blå sirkel (kilde: avinor.no) 
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5. BESKRIVELSE OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
5.1. Planlagt arealbruk 

  
Plankart for Fuglerudjordet 

Planområdet er på 5,6 daa hvorav ca. 3,9 daa er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, 1,3 daa til vegareal og resten til lekeplass, renovasjon og 
turveg. Planen legger til rette for boligbygging i form av 2, 3 eller 4 boliger i 
rekker. 
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Illustrasjonsplan for Fuglerudjordet og bilde fra 3D-modellen 
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5.2. Reguleringsformål 

En detaljert oversikt over alle planlagte reguleringsformål og arealer: 

 
 
5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Innenfor planområdet er 3,9 daa regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
Grad av utnytting – bebygd areal - er satt til BYA 40 - 42%. Totalt kan da 
bebygd areal innenfor planen være 1574 m2 inkl. parkering på terreng. Det er 2 
parkeringsplasser pr. bolig, hvor 1 er i carport. 

Det skal oppføres 11 eneboliger i rekker med variasjon 2, 3 og 4 boliger i 
rekkene. Det vil også delvis bli sideforskyvninger av boligene og retningen til 
rekkene varierer. Med disse variasjonene skapes det et felles godt estetisk 
uttrykk med trivelige uterom, hageareal for uteopphold og bra solforhold for hver 
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bolig. Boligene skal oppføres med flatt tak i 2 etasjer og det skal være veranda 
på begge sider i 2.etasje, og på den måten blir det muligheter for sol hele dagen 
og en kommer opp fra bakkenivå også. Boligene har gode romløsninger med 
carport integrert. Detaljerte fasader og romløsninger er ikke klare på dette 
reguleringsnivået. Illustrasjonsplanen viser mulig plassering av boligene, 
adkomster, lekeplass og anlegg ellers. Nedenfor viser 3D-modellen de aktuelle 
volum og bebyggelsens form. 

 
Illustrasjonen over viser «indre område» med adkomst og fellesareal. Området blir godt skjermet fra 
trafikk/støy fra Fuglerudvegen, og bidrar til et trivelig fellesområde med kort avstand til de forskjellige 
funksjonene. Variasjon med forskjellig form på gårdsplassene og hagearealer. 

Det er god bokvalitet her med åpent landskap øst- og nordover, gode solforhold 
og fine uteområder internt. 

 
Sol på verandaen nederst i BKS4, 15. mars kl. 15.00: 
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Illustrasjoner/3D 
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• Bebyggelsens høyde 

Høyder på nybygg har som illustrert i 3D-modellen en gesimshøyde på 7,5 meter 
fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 
Utsnitt fra illustrasjon/3D 

5.4. Tilknytning infrastruktur 

Det er laget en egen rammeplan for vann- og avløp som følger planforslaget. 

Veg, vann og avløp tilknyttes eksisterende etablert offentlig nett, dvs. 
vanntilkobling vest for Fuglerudvegen (bores/legges under fylkesvegen), og så 
tilknyttes spillvann sørøst for området på ledning ned mot Kjerkevegen. VA 
rammeplan viser løsninger for overvann og at ny brannkum etableres i 
planområdet. 

Hvis en ikke får tilknyttet området eksisterende trafo i Fredheimgutua, så vil ny 
trafo etableres innenfor planområdet på dertil egnet sted jfr. Hafslund sine regler 
for dette. 
 

5.5. Trafikkløsning 

Området har kjøreadkomst fra Fuglerudvegen/fylkesveg 505 (SKV1). Veger er 
forprosjektert og reguleringsplanen følger disse. SKV2 er eksisterende privat veg 
Fuglerudgutua. Den er regulert utvidet med reguleringsbredde på 8 meter 
vegformål til felles privat veg, og vil være adkomstveg til området. Bredde er i 
henhold til felles kommunal vegnorm. 

Utvidelse av Fuglerudgutua(SKV2) er dimensjonert for lastebil/renovasjon. 
Utvidelsen legges nord for dagens trase, slik at eiendom 94/48 ikke blir berørt. 
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Vendehammer for 
renovasjon/lastebil er regulert og 
dimensjonert i forhold til vegnorm. 

 
 
 
 
Avkjøring fra SKV2 til SKV3: vendehammer for 
lastebil/renovasjon. 

 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsler til private boliger sør for planområdet opprettholdes fra 
Fuglerudgutua (SKV2). Felles adkomstveger SKV3-4 er interne veger i 
boligområdet og dimensjoneres som felles adkomstveger med regulert bredde på 
vegformål på til sammen 6 meter.  

 

5.6. Støy 
Støyberegninger viser at vestre deler av BKS1 har en liten overskridelse av 
anbefalt grenseverdi gitt i retningslinjen T-1442 ved fasade mot vegen, og ligger 
i gul støysone. Ved å oppføre en 1,4 meter høy støyskjerm mot veien vil hele 
uteoppholdsarealet tilfredsstille gjeldende grenseverdi.  

 

 
Støyskjerm med 1,4 meter høyde mot Fuglerudvegen/Fv. 505 
 



  
 

 

 26/37 

 

En støyskjerm med høyde 1,4 meter er forholdsvis lavt og vil ikke være med på å skape et lukket 
inntrykk. En slik skjerm er å foretrekke sammenlignet med å opparbeide en voll som vil ta mye areal 
og redusere arealet/hagen. Det kan beplantes ved skjermen/evt. ha klatrende planter på skjermen 
også, som danner et grønt inntrykk. Nedenfor 3D-bilde som er tatt 15.mars kl 15.00. Det blir et 
trivelig og godt skjermet uteareal for både innsyn og trafikk. 

 
 

5.7. Uteoppholdsareal 

Hele området er forholdsvis flatt med svak helling østover (1:20 eller 5%). 

Det er i planforslaget regulert en 205 m2 stor lekeplass f_BLK (til 11 boliger). 
Dette er innenfor kommunens retningslinjer som sier minimum 200 m2 størrelse 
på nærlekeplass i områder hvor det etableres mellom 5 og 30 boenheter. Ingen 
har lengre enn 35 meter avstand til lekeplassen, som er langt innenfor 
kommunens retningslinje på maks 100 meter. F_BLK skal opparbeides som 
lekeplass tilpasset flere aldersgrupper og inneholde huskestativ/dumphuske, 
sandkasse, benker og noe fast dekke. Det skal beplantes med busker/trær. 

 
Lekeplassen med møblering og beplantning 
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I tillegg er det 2152 m2 uteoppholdsareal hvor en kan ha lek og uteopphold. 
Deler av dette arealet er sikret mot støy jfr. pkt. 5.6. Dette tilsvarer 195 m2 pr. 
bolig, og er også innenfor kommunens retningslinjer som sier minimum 40 m2 
pr. boenhet i områder for konsentrert småhusbebyggelse. 

 

5.8. Fellesområdene og organisering 

Reguleringsplanen har regulert det som er felles privat: veger, lekeplass, turveg 
og renovasjon. Dette vil bli forsterket når en kommer så langt som til 
seksjonering av eiendommen, og sameiet som opprettes vil få ansvar for drift og 
vedlikehold (egne vedtekter/regler). Sameieren skal vedlikeholde sin bruksenhet, 
og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre eierne. 
Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Vedlikeholdet av 
fellesarealene er sameiets ansvar. Det kan avtales at bestemte seksjonseiere 
skal ha vedlikeholdsansvar for bestemte deler av fellesarealet. 

Innenfor det regulerte boligarealet (gul farge) så blir det mer felles areal som 
ikke kommer frem før seksjoneringen gjennomføres. Å dele opp prosjektet i egne 
enheter med tomtegrenser (juridiske linjer) i dette prosjektet med boliger i 
varierte rekker allerede nå fører mest sannsynlig til unødvendige endringer av 
plandokument senere, da boligene ikke er ferdig prosjektert. 

Når det foreligger rammetillatelse, så kan det seksjoneres – men en bør vente så 
lenge som mulig slik at det ikke blir endringer i utbyggingen/rammene. En må 
seksjonere før det foreligger noen salg av boliger. 

Private felles veger: 

·         SKV2 og SKV3: er felles privat for alle boliger innenfor planområdet 

·         SKV4: er felles privat for boliger i BKS4 

 

5.9. Universell utforming 

Området heller svakt nedover (1:20) mot øst og er universelt tilgjengelig. 
Lekeplass og intern turveg f_GT likeså.  

5.10. Kulturminner 

Det ble gjennomført arkeologiske undersøkelser i området den 27.09.2018. Det 
ble gravd 4 sjakter (se figur på neste side). Det ble ikke registrert noen funn av 
automatisk fredete kulturminner i området. Potensialet for å gjøre funn av 
automatisk fredete kulturminner anses som lavt, og en nærmere utredning av 
kulturminneinteressene er unødvendig (arkeolog hos fylkesrådmannens 
uttalelse). Det er ingen kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området. 
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Fuglerudjordet med sjakt 2,3 og begynnelsen av sjakt 4 (Foto:Akershus fylkeskommune) 
 

 
Kart over registreringsområdet med sjakter (Akershus fylkeskommune) 

5.11. Renovasjon 

Det er foreslått regulert felles renovasjon med nedgravd løsning ved innkjøring til 
boligområdet (f_BRE). Vendehammer for lastebil/renovasjon er regulert i den 
forbindelse. 
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5.12. Grunnforhold 

Jfr. NVE sin sjekkliste for reguleringsplan som tar for seg temaene vassdrag, 
flom og skred. Vassdrag og flom er ikke aktuelt, da det ikke er noen vassdrag 
som berøres direkte av planområdet. 

Skred: 

• Ligger planområdet innenfor aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred: Nei, området ligger ikke innenfor slike områder. 

• Finnes det kvikkleiresoner eller marine avsetninger i planområdet: Nei, det er 
ikke registrert skredhendelser i området. Reguleringsområdet ligger utenfor 
NVE-registrerte kvikkleiresoner. Løsmassene i området er av NGU klassifisert 
som breelv- og vindavsetninger med større mektighet. Kvartærgeologisk kart 
indikerer havavsatt leire med stor mektighet i grunnen umiddelbart øst for 
området. 

• Finnes det lokal informasjon om grunn- og terrengforhold som tilsier 
skredfare: Nei. Det er forholdsvis slakt/flatt terreng og varier mellom kote + 
180 og +184. 

• Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra planlagt arealbruk og 
tiltakskategorier: Det er utarbeidet en fagkyndig utredning av en geotekniker, 
datert 31.05.2019. Utredningen følger planforslaget. 

   
Avstand fra reguleringsområde til nærmeste ravineskråninger. NVE kvikkleiresone nr. 1146 
«Fuglerud» (kilde: NVE, skredatlas) 

Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt 
reguleringsområdet er tilfredsstillende. 

I forkant av geoteknisk prosjektering for senere utbygging av området 
anbefales det utført geotekniske grunnundersøkelser. Småhusbebyggelse 
iht. reguleringsformål vil da kunne fundamenteres grunt på stedlige 
leirmasser. 
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5.13. Rekkefølgebestemmelser 

Det er i reguleringsbestemmelsene 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 også foreslått rekkefølgekrav til opparbeidelse av støyskjerming 
langs Fuglerudvegen, samt opparbeidelse av avkjøring fra Fuglerudvegen, 
renovasjonsanlegg, lekeplasser og turveg. 

6. KONSEKVENSER/VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 

6.1. Overordnede planer 

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

6.2. Landskap og omkringliggende område 

Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, med 
konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer, og vil ikke stikke seg ut eller 
dominere i landskapet. 
 

6.3. Byggeskikk, estetikk og stedets karakter 

Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, med 
konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer. 
Med bakgrunn i områdets terrenghelning og foreslåtte volum/høyder så vil 
planlagt bebyggelse gli bra inn i strøkskarakteren her. Det er allerede oppført 
boliger med flatt tak i nærområdet, og tettheten er også delvis lik. 
 

6.4. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner av verneverdi i planområdet. 
 
 
6.5. Naturmangfold 

Det er ikke registrert noen spesielle naturverdier i området. Utbyggingen anses 
ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold. 

 

6.6. Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Det er ikke registrert noen spesielle rekreasjonsinteresser/-bruk i området. 
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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. 

 

6.8. Grunnforhold 

Grunnforholdene egner seg godt til boligbebyggelse som planlagt. 

 

6.9. Barns interesser 

Det vil bli opparbeidet lekeplass og snarveg til nærskog, samt at det er 
uteoppholdsareal på tomtearealene. 

 

6.10. Trafikkforhold 

Utbyggingen vil medføre en svært begrenset økning av trafikken i området. 
Kapasiteten i tilgrensende vegsystem er tilstrekkelig for trafikkøkningen som vil 
følge av utbyggingen. 

 

6.11. Utsiktsforhold, sol/skygge  

Området ligger som nevnt i en liten helling østover og er i dag åpen dyrka mark 
eller hageareal. Utsiktsforholdene er bra nord- og østover. Nedenfor er det vist 
noen sol- og skyggebilder fra flere steder i området. Disse viser at boligene og 
uteoppholdsarealene i hovedtrekk får gode solforhold. 
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15. juli Kl. 09.00 

15. juli Kl. 12.00 

15. juli Kl. 18.00 



  
 

 

 33/37 

 

 

 

15. mars Kl. 09.00 

15. mars Kl. 12.00 

15. mars Kl. 18.00 
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7. ROS-ANALYSE 
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Analysen er i sin helhet vedlagt plansaken. Under følger et kort sammendrag. 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle 
farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som 
innebærer at området ikke kan bygges ut. 

Tema som følges opp ved utbygging av området er: 

1. Vegtrafikkstøy: 
- Det anbefales følgende tekst i reguleringsbestemmelsene:

 
 
Støyberegninger viser at vestre deler av BKS1 har en liten overskridelse av anbefalt 
grenseverdi gitt i retningslinjen T-1442 ved fasade mot vegen, og ligger i gul støysone. 
Ved å oppføre en 1,4 meter høy støyskjerm mot veien vil hele uteoppholdsarealet 
tilfredsstille gjeldende grenseverdi. 
 

2. Støv og støy i anleggsperioden: 
- Det må gjøres tiltak i anleggsperioden med fokus på avbøtende tiltak mot støy og støv. 

 
3. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: 

- Fokus på HMS i anleggsperioden. 
- Sikring av anleggsområdet. 
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten. 
- Opparbeide veinettet iht. reguleringsplan.  
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8. INNKOMNE INNSPILL 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad 
02.06.18. Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser ble varslet 
ved brev datert 31.05.18. Det har kommet inn 5 innspill som er oppsummert og 
kommentert her. Alle innspill er vedlagt planforslaget. 
 
Under er alle 5 innspill kort gjengitt og kommentert: 

 
 

1. Hafslund, datert 14.06.2018 

Hafslund Nett AS («HN») har ikke elanlegg i det området som omfattes av 
planen. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 
arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Normalt er 
det behov for et areal på ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 m). Nettstasjonen skal stå 
minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også 
til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av 
hensyn til trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum 
tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei 
regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes 
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet 
om at følgende presiseres i planbestemmelsene: 

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt 
er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

Kommentar: 

Det er ikke regulert eget formål/areal for ny nettstasjon innenfor planområdet. 
Dette vurderes i den videre detaljplanleggingen, og det vil bli tatt kontakt med 
HN om plassering av trafo ved søknad om tiltak. 

 
2. Statens vegvesen, datert 18.06.2018 

Statens vegvesen har følgende uttalelse: 
1. Regulering av kryss med fv. 505 
Krysset mellom fv. 505 og Fuglerudgutua må reguleres med sikt som beskrevet 
i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121. 
Frisiktslinjene må målsettes på reguleringsplanen. 
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2. Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt 
med busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over 
vegbanen til fv. 505 (Fuglerudvegen). 
 
3. Regulering av byggegrense langs fv. 505 
Det må reguleres byggegrense langs fv. 505 i en avstand på minst 15 m målt fra 
midtlinjen til fv. 505. 
 
Kommentar: 
Planforslaget er i tråd med innspill fra Statens vegvesen. Byggegrenser og frisikt 
er vist på plankartet. 
 
3. NVE, datert 26.06.2018 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. 
 
Kommentar: 
NVE sine saksområder er vurdert og ivaretatt (se avsnitt 5.11). Terreng- og 
områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt reguleringsområdet er 
tilfredsstillende. Grunnforholdene egner seg til boligbebyggelse som planlagt.  

 

4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 27.06.2018 

Fylkesmannen viser til nasjonale og regionale føringer vedr. jordvernhensyn og 
avstand fra Eidsvoll verk stasjon og planlagt sentrumsområde. De anbefaler 
derfor at dette byggeområdet på dyrka jord vurderes tatt ut av kommuneplanen 
ut fra jordvernhensyn. De viser til retningslinjene i regional plan for areal og 
transport om å bygge tettstedet innenfra og utover. 
 
Kommentar: 
Området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende vedtatt kommuneplan. Det er 
ca. 2,5 daa med dyrka mark som er lokalisert i mellom boliger. Arealet har ingen 
tilhørighet til gårdsbruk. Det legges til rette for en god utnyttelse som ikke går 
utover bokvaliteten. Det er kort avstand til skole (500 meter) og ellers 
servicefunksjoner og dagligvarehandel. Kollektivtrafikk med svært god dekning 
er innenfor kort avstand 100-500 meter(buss), og tog ca 1,6 km. Se kart under 
kap. 4.1 som viser at området har en god lokalisering i forhold til 
omkringliggende tettsted. Det vurderes at planen er i tråd med regional plan for 
areal og transport. 
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5. Akershus fylkeskommune, datert 27.06.2018 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og 
som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen forutsetter at det ikke 
åpnes for virksomhet i området i strid med regional plan for areal og transport. 
 
Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som stort 
pga. området ikke har vært planert og ligger i nærheten av andre tidligere funn. 
Det er utarbeidet budsjett for arkeologiske registreringer / automatisk fredete 
kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. Undersøkelsene vil gjennomføres 
ved maskinell sjakting. 
 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-
2021. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering 
med avrenning på egen grunn. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen 
legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den 
regionale planen. 
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. 
oktober 2016. Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer 
langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene 
for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Kommentar: 
Det vurderes at planen er i tråd med de regionale planene. Det er videre ikke 
tenkt noe uttak av masser i området, foruten det som skjer ved 
tomtearbeider/flytting av masser. Bestemmelsene setter krav til 
overvannshåndtering. Det ble utført arkeologiske undersøkelser den 27.09.18, 
hvor ingen funn ble gjort (rapport datert 06.03.2019). 

 
 

9. RELEVANTE VEDLEGG 
 

Her listes opp de vedlegg som er relevante for planforslaget.  
 
Vedlegg: 

- Plankart, PDF og SOSI 
- Planbeskrivelse 
- Reguleringsbestemmelser 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Illustrasjonsplan 
- 3D-film 
- Arkeologisk rapport 
- Geoteknisk notat 
- Støyrapport 
- Veger forprosjektert 
- Rammeplan for vann, avløp og overvann med notat 
- Innkomne merknader samlet 
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