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1 SAMMENDRAG 

Pir II Oslo er fagkyndig og utabarbeider planforslaget på vegne av Eidsvoll kommune ved 

Eiendomsforvaltningen.  

Hensikten med planen er å tilrettelegg for omsorgsboliger for personer som trenger en bolig som er 

spesialtilpasset deres behov. Planområdet reguleres til bebyggelse og anlegg med underformål 

offentlig eller privat tjenesteyting, med adkomst Hellestadveien, resterende arealformålene er 

parkeringsanlegg, renovasjonsareal, fortau, annen veg grunn- grøntareal samt avkjørsel/kjøreveg. I 

tillegg sikrer planforslaget et grøntbelte, friområde, med vegetasjon mot Dal idrettsanlegg.   

Planområdet ligger syd for Dal idrettsanlegg. Det avgrenses av Hellestadvegien i sør og Haslerveien i 

øst.  

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for omsorgsboliger for personer som trenger en 

bolig spesialtilpasset deres behov. I dag har ikke kommunen et tilstrekkelig tilbud til denne 

befolkningsgruppen.  

Beboerne i de foreslåtte omsorgsboligene krever høy bemanning. Omsorgsboligene skal dekke 

behovet for brukere med psykisk utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk lidelse.   

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Pir II Oslo AS på vegne av Eidsvoll kommune ved 

Eiendomsforvaltningen, på oppdrag fra Helse og bistand. Grunnen, 86/1, eies av Eidsvoll kommune. 

 

2.3 Krav om konsekvensutredning? 

Plan- og bygningsloven stiller i § 4-2 krav om at i reguleringsplaner som kan få vesentlig virkinger for 

miljø og samfunn, skal det gjøres rede for om det er behov for konsekvensutredning. Foreliggende 

planforslag blir vurdert til å ikke falle under kriteriene i pbl. § 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredning.  

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Det er ikke krav til planprogram. Det er varslet i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8. 

Grunneiere, naboer, og offentlige instanser ble varslet per brev og e-post datert 12.11.2019. Den 

12.11.2019 ble det annonsert i lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad. I tillegg ble det lagt ut varsel på 
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kommunens og plankonsulents hjemmeside.  I forbindelse med varslet om oppstart kom det ni 

uttalelser. Innspillende i uttalelsene er innarbeidet i planbeskrivelsen, de ligger også vedlagt planen.   

Det har vært en intern medvirkningsprosess med representanter for omsorgsboligenes personal, i 

tillegg har beboere gitt innspill via verge.  

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Overordnede planer  
• Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner 

I kommuneplan 2015-2026 er planområdet avsatt til offentlig og privat tjenesteyting med 
underformål barnehage.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

I gjeldene reguleringsplan er område avsatt til barnehage, med et grøntområde, som er regulert til 

offentlig friområde, og fortau og annen veggrunn. 

 

 

 

 
Figur 1 Eksisterende reguleringsplan for deler av gbnr 86/1. 
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4.3 Tilgrensende planer 

 

Figur 2 Tilgrensende planer  

Området sør for Hellestadveien er i kommuneplanen regulert til friområde med spesialområde 

bevaring. Beltet mellom planområdet og Dal idrettsanlegg (nordøst) er regulert til friområde. 

Området øst for Haslerveien er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Et offentlig friområde 

med spesialområde for bevaring ligger mellom som en buffer. Vest for planområdet er det regulert til 

konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhus.  

 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transport planlegging 

Retningslinjene legger opp til at planlegging skal bidra til mer bærekraftige byer og tettsteder og 

legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, i tillegg fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystemer må koordineres slik at transportbehovet begrenses og det 

er mulig å velge klima- og miljøvennlige transportformer.  

Dal idrettsanlegg 
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Kommentar: Planforslaget anses å være et positivt tiltak ved å tilby en gruppe mennesker bedre og 

mer spesialtilpassede boforhold som vil gi bedre livskvalitet. Personalet vil kunne arbeide i 

omgivelser som er tilpasset deres behov. Tomten ligger i tilknytning til allerede utviklede 

boligområder og det er mulig å benytte seg av kollektivtransport. Fortau vil gjøre det tryggere å gå og 

benytte sykkel. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er et arealeffektivt 

utbyggingsmønster basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 

grønnstruktur. Transportsystemene skal være effektive og miljøvennlige med tilgjengelighet for alle 

og med lavest mulig behov for biltransport. Planen legger opp til at all trafikkvekst skal skje med 

sykkel, gange eller kollektivt.   

Kommentar: Tomten er i dag ubebygd og del av den eksisterende grøntstrukturen rundt Dal 

idrettsanlegg. Planområdet fremstår som lite brukt og i tilknytning til allerede utbygde arealer, 

dermed anses området som greit benytte for omsorgsboliger.  Det er mulig å ta kollektivtransport for 

å nå planområdet. Etablering av nytt fortau vil gjøre det tryggere og bedre tilrettelagt for myke 

trafikanter. Det vil etableres sykkelparkering, innendørs i bod, for beboere og ansatte, som et 

intensiv for å benytte seg av sykkel som transport.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interessere i planleggingen  

Retningslinjene legger vekt på at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret 

mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn 

kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av areal som er i bruk eller er egnet 

for lek skal det skaffes fullverdig erstatning.   

Kommentar: Planforslaget beslaglegger 7,8 daa som i dag et ubebygd grøntområde, som ser til å 

være lite brukt i dag. Syd for planområdet er det avsatt et tilstrekkelig areal til 

friluftsområde/bevaring, fordi det er 3 gravhauger innenfor området. Det anses å dekke behovet for 

grøntarealer / lekeområder. Det planlagte vegetasjonsbelte mot Dal idrettsanlegg vil sørge for at 

dagens naturpreg blir videreført. Planforslaget anses å ikke komme i konflikt med rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unge.  

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 
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Figur 3 Planområdet ligger sør for Dal stasjon i Eidsvoll kommune. Planområdet er avgrenset med svart stiplet linje. 

Planområdet er lokalisert sør for Dal stasjon i Eidsvoll kommune. Det ligger nordvest for krysset 

mellom Haslerveien og Hellstadveien.  
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Figur 4 Planområdet ligger til venstre for veien. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er regulert til barnehage, men er i dag ubebygd. Området består av skog, en god del 

undervegetasjon og kratt. Tomten grenser til Dal idrettsanlegg som har opparbeidet en BMX-

sykkelbane i områdets tilgrensing. Ellers er tilstøtende areal offentlige veier.     

Planområdet fremstår i dag som lite brukt og gjengrodd.  

 

5.3 Stedets karakter 

Boligfelt øst og vest for planområdet består i hovedsak av eneboliger og rekkehus med saltak og 

valmtak. Idrettsplassen nord for planområdet består av BMX-bane, fotballbaner med tilhørende 

teknikk og Dal grendehus. Området oppleves som åpent. Ellers preges stedet av grønnstruktur med 

mellomstore trær og kratt. 
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Figur 5 Bilde fra tomten. 

5.4 Topografi og landskap 

 

Figur 6 Topografikart 
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Det er en kupert tomt med 9 meter høydeforskjell innen planområdet. Det høyeste punktet er ved 

krysset Hellestadveien / Haslerveien og det laveste punktet er mot idrettsplassen og ender i en grop i 

vest. Dal stasjon ligger 30-40 høydemeter lavere. 

Landskapet rundt er svakt kupert. Vegetasjon preges av skog, både av løvtrær og bartrær, og kratt. 

I groper har det en tendens til å samle seg opp kjølig luft. Mens i vesthellingen er det lunt.   

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 

Figur 7 Kulturminnekart 

Det ligger ingen registeret kulturminner innenfor planområdet. I forbindelse med reguleringen på 

Hasler gbnr. 86/1 2009 i Eidsvoll kommune, ble det gjort undersøkelser i henhold til 

kulturminneloven § 9, og denne registeringen oppfyller undersøkelsesplikten. 

I umiddelbar nærhet er det funnet tre felt med gravhauger fra jernalderen.  

1. Hasler Gravfelt øst for planområdet – Automatisk fredet kulturminne fra Jernalder 

2. Hasler Gravminne, sør for planområdet – Automatisk fredet kulturminne fra Jernalder 

3. Hasler Gravfelt, sørvest for planområdet – Automatisk fredet kulturminne fra Jernalder 

1 

 

3 

2 
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5.6 Naturverdier 
Tomten har flere mellomstore trær av bjørk, gran og noe rogn. Området har god bonitet og med 

ytterlige skjøtsel og vegetering kan området på sikt representere en verdi for natur- og dyrelivet.  

 
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet fremstår som lite brukt, da det er få spor av menneskelig aktivitet som for eksempel 

stier.  

      

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet ligger vest for Haslerveien som er en samlevei for de nærliggende boligområdene. 

Langs Haslerveien er det etablert en adskilt gang- og sykkelveg.  Hellestadveien har ikke fortau. 

Planområdet ligger 900 m fra Dal stasjon, nærmeste bussforbindelse er Furusetsenter ca. 800 meter 

å gå.  

 

5.9 Grunnforhold 

Løsmassene på planområdet består av breelveavsetning, som er lagdelte og består særlig av grus og 

sand, det utgjør god byggegrunn. Planområdet ligger innenfor grusforekomsten Krokhagamoen, som 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurderer til å ha en lokalbetydning som byggeråstoff ressurs. 

Planen berører forekomsten, men Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se at det vil være 

aktuelt å legge til rette for utnyttelse av ressursene da planområdet ligger i et område som i stor grad 

allerede er bebygd. 

 

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) opplyser at planområdet ligger under maringrense, i et 

område med mulighet for marin leire, Planområdet et omgitt av terreng brattere enn 1:20 og total 

terrenghøyde >5m. Området regnes derfor som et aktsomhetsområde for kvikkleireskred i henhold 

til NVEs veileder 7/2014. Vedlagt til planbeskrivelsen ligger et geoteknisk notat som beskriver 

området.    

 

5.10 Støyforhold 

Det foreligger en støyfaglig utredning til reguleringen, se vedlegg 3. Utredningen viser at noe av 

tomten ligger delvis i gul støysone.  

Tabellen under er hentet fra støyutredningen og viser ÅDT (årsdøgntrafikk) i Haslerveien og 

Hellestadveien.  

 
Figur 8 Tabellen er hentet fra støyutredningen side 5.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet er på 7,7 daa, hvorav 4,7 daa forslås regulert til arealformål bebyggelse og anlegg, med 

underformål offentlig eller privat tjenesteyting. 1,6 daa forslås regulert til grønnstruktur. Dette for å 

opprettholde en grønn buffer mot Dal idrettsanlegg da det er viktig med skjerming for beboerne. 0,7 

daa reguleres til parkeringsanlegg. De resterende 0,6 daa foreslås regulert til fortau, avkjørsler, 

renovasjonsareal og annen veggrunn-grøntareal. 

 

6.1.1 Reguleringsformål  

- Bebyggelse og anlegg med underformål offentlig eller privat tjenesteyting og renovasjonsareal 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med underformål parkeringsanlegg, fortau, 

kjørevei/avkjørsler og annen veggrunn-grøntareal 

- Grønnstruktur med underformål friområde 

 

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

• Bebyggelse og anlegg, underformål offentlig eller privat tjenesteyting og renovasjonsareal:  

Byggegrense er vist med stiplet linje. Det planlegges omsorgsboliger med 10 boenheter og 

personalbase. Det skal i første omgang bygges 6 boenheter. Hovedbygget er delt inn i 4 deler, 

som er koblet sammen. I 3 av fløyene er det boenheter, i den siste fløyen er det 

personalbase. Institusjonen er høyt bemannet. Det skal være felles utendørs oppholdsareal, 

samt private terrasser i tilknytning til boenhetene. De resterende 4 boenhetene planlegges 

som et frittliggende bygg, i nær tilknytning til de andre, se situasjonsplan vedlegg 4.  

Renovasjonsarealet legger opp til nedgravde avfallsbrønner.   

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med underformål parkeringsanlegg, 

kjøreveg/avkjørsler, fortau og annen veggrunn: 

Adkomst planlegges fra Hellestadveien. Inn- og utkjøring til parkeringsplass er vist på 

plankartet. Det tillates sideforskyvning av avkjørslene dersom det kan dokumenteres at 

løsningen ikke fører til vesentlig større terrengendringer.   

Reguleringsformål fortau og annen veggrunn videreføres. Fortau starter ved overgang til 

Haslerveien og leder bort til avkjørselen til parkeringsanlegget. Annen veggrunn ligger 

parallelt med fortau og fortsetter vest, for å sikre et tråkk mot Dal idrettsanlegg. 

 
Parkering er dimensjonert for høy bemanning av institusjonen, det planlegges for 17 

parkeringsplasser hvor av 1 er HC-parkering. På parkeringsplassen skal det være carport over 

p-plassene til beboerne. I tilknytning carportene ligger sports- og sykkelbod. Renovasjonsbil 

skal ha tilgang til parkeringsplass for å tømme avfallsbrønn. 

• Grønnstruktur med underformål friområde: 

Grønnstruktur skal sikre avstand til Dal idrettsplass og gi skjerming samtidig som det skal 

fungere som friområde. Det skal etterstrebes å beholde naturlig vegetasjon.  
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Planområdet er kupert med 9 meter høydeforskjell fra laveste til høyeste punkt. Høyeste del av 

planområdet er det flateste. Her er det også enklest å koble seg på Hellestadveien. Dette blir førende 

for plassering av bebyggelsen og parkeringsplassen med tanke på stigningsforhold utomhus, samt 

adkomst fra Hellestadveien. Det laveste partiet på tomten bebygges ikke og vil fungere som et 

naturlig grønt fordrøyningsbasseng for overvann.  

Bebyggelsen skal utformes med tanke på å dempe institusjonspreget. Bebyggelsen tilpasses 

omgivelsene.  

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Området rundt planområde består i hovedsak av småhusbebyggelse av ulik art. Bebyggelsen høyde 
tilpasses. Det kan oppføres bebyggelse med gesimshøyde inntil 7.0 m og mønehøyde inntil 11.0 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift  

Byggeområdet for omsorgsboligene med uteområder er på 4,7 daa. 

 

Omsorgsboligene skal ha opptil 10 boenheter à 55 m2 = 550 m2. Boenhetene skal ha overdekt 

terrasse eller balkong, dette skal medregnes. Korridor, personalbase og teknisk rom dekker ca. 245 

m2. I tillegg kommer baldakintak og lignende over inngangspartier, som også skal medregnes. 

Bebyggelse er på ca. 1100 kvm. 

 

Det gir en arealutnyttelse på %BYA 23. I forslaget til reguleringsbestemmelser settes maks tillatte 

%BYA til 30.  

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser  

Dette er en høyt bemannet institusjon hvor det er omtrent 8-10 ansatte på jobb på dagtid. 

Institusjonen er bemannet døgnet rundt. Personalbase utgjør derfor en stor del av bygget. 

 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Boenhetene/leilighetene skal ha en størrelse på minimum 55kvm BRA. Dette er et krav fra 

Husbanken for å få støtte. Det er planlagt opptil 10 boenheter. 

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Bygget skal i størst mulig grad ha kvalitet som ordinære boliger.  

 

6.5 Parkering 

Det er behov for opptil én parkeringsplass per boenhet. Det gir maksimum 10 plasser. Det er også 
behov for p-plasser for ansatte og for besøkende. Det er planlagt for 17 p-plasser, hvorav 1 er HC-
plass. HC-plass skal plasseres flatt og nærmest hovedinngang.  
 
Carport kan dekke opptil 9 parkeringsplasser og utgjør er areal på 150 m2. 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0489-006.html
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Det skal etableres sportsboder (private til hver boenhet) og en felles stor bod, som skal ligge under 
samme tak. Personale kan plassere sykler i felles bod. Boder skal oppføres på arealformålet 
parkeringsanlegg grunnet praktiske hensyn (tilgang til disse året rundt). Samlet bodareal er på 75 m2. 
 

6.8 Universell utforming  

Bygget og utomhus skal tilfredsstille gjeldende krav til universell utforming. På en institusjon som 

dette er det spesielt viktig. 

 

6.8 Uteoppholdsareal 

Alle boenheter skal ha privat uteareal i form av terrasse på mark eller balkong. 

Det skal være felles oppholdsareal ute for både beboere og personal da dette erfaringsmessig er mye 

brukt. Det skal opparbeides felles uteområde som må dimensjoneres for rullestolbrukere. 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes der dette er gjennomførbart.  

Landskapsarkitekt vil vurdere hvilke tær som anses som verdifulle og som bør ivaretas. Det er 

ønskelig med naturlig vegetasjon som skjerming for beboere. 

 

6.9 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

Omsorgsboligene ser ut til å kunne koble seg på eksisterende vann- og avløpsnett langs Haslerveien. 

Overvann behandles lokalt. Tilknytningspunkt avklares i detaljprosjektfasen. 

 

6.10 Plan for avfallshenting 

Det er satt av plass til avfallsbrønner ved parkeringsplass. Parkeringsplass dimensjoneres for 

renovasjonsbil. 

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Landskap og natur  

Planforslaget sikrer et ca. 8-15 m bredt vegetasjonsbelte mot Dal idrettsplass. Rundt bebyggelsen vil 

eksisterende trær beholdes, og dagens grønne preg på tomten skal videreføres. Planområdet er i dag 

bevokst med kratt, som på sikt vil kunne bli en lauv- og barskog da området har god bonitet. I dag 

regnes ikke arealet som verdifullt selvstendig naturmiljø. Området er omringet av vei og et 

idrettsanlegg og dermed har det ikke stor betydning, men med skjøtsel kan området ha en verdi for 

naturmangfold, dyreliv og mennesker.  

 

I den eksisterende reguleringsplanen, Barnehage i Hellestadveien 1 Dal, var det avsatt 1,1 daa til 

friområde og hele planområdet var på 7 daa. Det foreliggende planforslaget setter av 1,6 daa til 

friområde og hele planområdet er 7,7 daa. Planforslagets friområde er i tilkobling til eksisterende 

grønnstruktur og det kan argumenters for at det er av bedre kvalitet, for mennesker, dyreliv og 

naturmangfold, enn det friområdet som ligger i langs veien i den eksisterende reguleringsplanen.   

 

7.2 Stedets karakter 
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Planforslaget vil gjøre at området fremstår som bebygd, men noe av det grønne vil fremdeles bestå 

på friområdet. Bebyggelsen er trukket inn fra veien, spesielt fra krysset Haslerveien/ Hellestadveien 

for å opprettholde det grønne preget. 

 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er registret kulturminner fra 

jernalderen både sør og øst for planområdet, på motsatt side av Haslerveien og Hellestadveien. 

Akershus fylkeskommune påpekte at den planlagte bebyggelsen bør trekkes inn på tomten for å 

ivareta landskapsrommet mellom kulturminnene. Planforslaget trekker bebyggelsen noe inn på 

tomten og beholder så mange eksisterende trær som mulig. Slik at den grønne forbindelsen mellom 

kulturminnene blir ivaretatt. Det etableres en hensynsone i plankartet som har til hensikt å sikre en 

vegetasjonsskjerm mellom kulturminnene langs Haslerveien og Hellestadveien.  

 

7.4 Trafikkforhold  

Planforslaget medfører noe mer trafikk. Det skal opparbeides fortau som gjør det tryggere for 

gående og syklende.   

 

7.5 Teknisk infrastruktur 

Effektbehovet av planområdet er avklart med Hafslund, og det vil ikke være behov for en nettstasjon 

innenfor planområde.  

 

8 ROS-ANALYSE 

8.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget, se vedlegg 1. Analysen har ikke 

påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For noen av hendelsene er det foreslått 

avbøtende risikoreduserte tiltak som vil motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte tiltakene 

har til hensikt å være forebyggende og skadebegerensede. I reguleringsbestemmelsene er det stilt 

krav om tiltak for å unngå forhøyde konsentrasjon av radon i bygningene. Det er ikke avdekket 

forhold som er til hinder for utvikling av planområdet til omsorgsboliger. Planforslaget anses som 

tilfredsstillende med tanke på uønskede hendelser. 

9 INNKOMNE INNSPILL 

Det er i alt kommet inn ni merknader fra myndigheter og offentlig etater, se vedlegg 2. 

 

10 RELEVANTE VEDLEGG 
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1. ROS-analyse 

2. Innkomne innspill 

3. Støyutredning  

4. Illustrasjonsplan 

5. Geoteknisk notat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


