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SENTRUMSPLAN – HVORFOR?
Råholt er i kommuneplanens arealdel og regional ATP utpekt som
ett av kommunens to kollektivknutepunkt, hvor det er forventet
at 80 % av kommunens totale utbygging skal foregå, 40 % på
hver av de to knutepunktene Råholt og Eidsvoll.
Utvikling og vekst betyr nye investeringer som, om de utnyttes
riktig, kan styrke tettstedets helhet. Råholt kan i tiden fremover
sørge for at det er plass til nye næringer/boliger og styrke
sentrumsområdet slik at sentrum vil være en attraktiv arena for
handel- og næringsdrivende. Dette vil danne grobunn for et
større mangfold av offentlige møteplasser og steder. Gjort riktig,
vil potensialet som ligger i økt befolkningsvekst kunne gjøre livet
for både nye og etablerte mer mangfoldig og mer innholdsrikt.
Et hovedtema for områdereguleringsplanen er å styrke de
allment tilgjengelige uterommene og møteplassene på Råholt.
Offentlighet og demokrati krever generøse, alminnelig
tilgjengelige rom som gir anledning til at mennesker kan treffes,
utveksle erfaringer og idéer og knytte kontakter. De gir rom for
markeringer og tradisjoner som knytter mennesker sammen.
Planområdet er utformet ut ifra behovet for å fokusere på
sentrumsfunksjonen med en blanding av formål. Rene
boligområder eller områder som ikke direkte utvikler, eller
utvider sentrum i ønsket retning, er derfor utelatt der det er
mulig. På bakgrunn av innspill tidlig i planprosessen er området
justert noe i forhold til første varsling. Valg av planområde er
nærmere utredet i saksutredning for fastsettelse av
planprogrammet.

Plangrepet skal angi en overordnet disposisjon for Råholt hvor
det skal legges stor vekt på en bymessig og miljømessig utvikling
med høy kvalitet, og hvor forbindelsene for de ulike brukerne
styrkes.
Planprogrammet skal etter vedtak være førende for innsendte
planforslag og byggesøknader som kan behandles parallelt med
utarbeidelse av områderegulering, se også s. 20.
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Tyngdepunkter: Råholt stasjon utvikles som det mest
sentrale torget i Råholt sentrum; et åpent og tilgjengelig
byrom med variert bruk over døgnet og publikumsrettet bruk
innad. Stasjonen utvikles som et konsentrert knutepunkt
med korte og attraktive gangavstander og god oversikt.
Lokale/mindre tyngdepunkter ved Amfi og fremtidig
«bypark» videreutvikles med møteplasser og publikumsrettet
bruk.
Sone for fortetting: Høyere utnyttelse i sentrum skal bidra
til mer romlig definerte byrom og høyere kvalitet.
Sone for transformasjon: Ny byromsstruktur fastsettes
ved områdereguleringen og skal ivareta nye behov som følge
av sentrumsutviklingen.
Bygater/byrom: Overordnet og lokalt strukturerende gater
og byrom videreføres for et mer finmasket byvev, med gode
forbindelser til områdene rundt sentrum. Ny bebyggelse
organiseres og orienteres mot byrommene, med en offentlig
og bymessig karakter.
Forbindelser: Eksisterende forbindelser mellom
tyngdepunkter og på tvers av Trondheimsvegen bevares og
forbedres. Nye forbindelser og byrom sikrer bedre
sammenbinding og tilgang. Forbindelsene vurderes forsterket
som grønne gater/forbindelser med bytrær.
Siktlinje: Ivaretas ved videre transformasjon for å
opprettholde eller etablere utsikt og orienteringspunkter i
sentrum og ut til naturlandskapet.
Nye byrom, parker og lekeplasser: mulig plassering for
nye byrom og parker i områder med mangel på offentlige
uterom, fortrinnsvis tilknyttet øvrige gater/byrom og
blå/grønn struktur. Tilrettelegges som møteplasser for
opphold, lek, aktivitet og idrett.

RÅHOLT FOR HVEM
Med medvirkning menes i denne sammenheng enkeltpersoners
og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke
beslutningsprosesser. Det skal være tydelig hva som er
kommunens forventninger til medvirkningsprosessene og hva
som er resultat av medvirkningen. Opplegg for medvirkning er
beskrevet nedenfor:
• Informasjon og kunngjøring
Kommunens hjemmesider og lokalavisen vil være viktigste
informasjonskilder for politiske møter, informasjons- og
dialogmøter, frister for innspill og merknader til planforslagene.
• Politiske prosesser
Politiske prosesser vil foregå før planene legges ut til offentlig
høring. Det vil bli gjennomført egne arbeids- og dialogmøter og
informasjon/orientering ved politiske møter underveis i
prosessen.
• Offentlig høring
Planprogrammet og planforslagene vil bli lagt ut til offentlig
ettersyn, og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i
papirform på Rådhuset og i Eidsvoll bibliotek. Naboer,
grunneiere, andre berørte parter og aktuelle foreninger og andre
interessenter samt offentlige myndigheter vil informeres per
brev.
• Regionalt planforum
Tidlig i planprosessen er det aktuelt med møter i Regionalt
planforum, som består av formelle høringsparter, statlige og
regionale myndigheter og nabokommuner.
• Informasjonsmøter/dialogmøter
Det vil bli holdt informasjonsmøter/dialogmøter i tilknytning til
ulike faser i planarbeidet (jfr. framdriftsplan). Disse møtene er
åpne for alle.

Ettersom planen også vil berøre barn og unge er det ønskelig at
denne gruppen involveres spesielt i planleggingen. I forbindelse
med «Grønn mobilitet» ble det gjennomført «barnetråkk»
(workshop spesielt tilrettelagt for barn og unge) høsten 2019.
Kunnskapsgrunnlaget denne representer, sammen med de
erfaringer man sitter igjen med, vil brukes i det videre
planarbeidet. Det vurderes da å arrangere liknende opplegg for
barn og unge.
Planen vil rette fokus mot de ulike brukergruppene, og knytte de
ulike utfordringene til den enkelte brukergruppen, slik at de ulike
grepene besvarer de aktuelle brukerne.
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Barnas Råholt – grønt og nært
Se for deg at du er 120 cm høy, akkurat lært å sykle og skal
besøke en venn etter skolen. Ville du følt deg trygg på din vei
gjennom Råholt?
Bildet under stammer fra det digitale verktøyet Barnetråkk, der
barna selv legger inn sine meninger om skoleveien og
nærmiljøet. Trafikksystem kan skape utrygghet. Liv i gaten er
en god ting, men det må også skje på de yngstes premisser.
Planen vil ha fokus på grønne og trygge forbindelser i sentrum og
uteoppholdsareal som ligger i forlengelse eller som del av gangog sykkelvei. Planen stiller krav om dedikert lekeareal til nye
boenheter.
Det er lett å glemme at vårt fysiske miljø oppleves markant
annerledes sett fra barnehøyde. Samtidig er det et stort fokus på
sikkerhet, som gjør at barnas bevegelsesradius er betydelig
mindre enn den var for noen generasjoner siden. Råholt
domineres av biler med store åpne flater avsatt til parkering. Det

er uoversiktlig å bevege seg her og arealene inn mot slike
områder er heller ikke brukbare til lek, selv om de er grønne, da
avgrensningen ofte er dårlig. Samtidig viser erfaringer med
oppdelte trafikksystem at det heller ikke alltid oppleves trygt.
Barna må inkluderes i bystrukturen og det må skapes områder
som tar disse hensyn. Det betyr bl.a. at oppholds -og lekeareal
skal integreres i bybildet og at tilkomsten skal være enkel.

De unges Råholt – fritt og åpent
Ikke barn og ikke voksen, men selvstendig nok til å ferdes på
egen hånd. Denne gruppen bruker byen aktivt, når de selv vil.
Det sosiale har blitt viktig og foregår fra man går til skolen til
langt ut på ettermiddagen. De reiser både med buss og sykler.
De har en egen økonomi, har kanskje en fritidsjobb eller drar på
trening. De møtes med venner og henger.
Møteplasser er en viktig faktor, og selv om gruppen har egne
penger, kan de ikke som voksne betale seg fra alt. Det er derfor
viktig med møteplasser det ikke koster å oppholde seg på, og
som har en tilgjengelighet som gjør at man ikke skal måtte
booke tid eller slippes inn.
På grunn av aldersbegrensning er det flere uteplasser der denne
gruppen ikke passer inn. Et kjøpesenter er ofte en møteplass,
hvor man kan oppholde seg i gangareal i butikker eller kaféer.
Samtidig vet vi at ungdom føler tilhørighet til bostedet og
verdsetter et trivelig utemiljø.
En stor del av ungdomslivet handler om transport. Ungdom er
trolig de som bruker kollektivtransport mest, til skolen, til venner
osv. De er avhengig av et tilbud på kvelder og i helger.
Alternativet i en distriktskommune som Eidsvoll er som oftest å
få skyss med en voksen i bil.

6

De voksnes Råholt – effektivt og funksjonelt

De eldres Råholt – trygt og rolig

Det er praktisk å bo på Råholt. Det er korte avstander lokalt og
innenfor en kort reise finnes mange arbeidsplasser. Veksten på
Øvre Romerike har gitt grunnlag for næringsvirksomhet og det er
jobber i de fleste bransjer. Slik sett er det mye hverdag på
Råholt.

Grensen fra voksen til eldre er selvsagt flytende. Her forstås
eldre som en gruppe der man ikke er aktiv på arbeidsmarkedet
og kan oppleve fysiske eller andre begrensninger ved å bevege
seg rundt i byen. Samtidig er eldre en ressurs som bidrar med
frivillig arbeid og sosiale tiltak.

Hverdag er det også når barn skal leveres, når man skal rekke
jobb, og når det skal handles. Vi ser at trafikken på Råholt topper
seg på morgen og på ettermiddag, men hvor resten av dagen har
god kapasitet. Det oppleves trasig der og da, men spørsmålet er
hvordan aktiviteten (trafikk) kan fordeles og tilpasses, fremfor
hvordan kapasiteten (veg) kan utvides.

Aktivitet er viktig for å holde seg i form, og gode gangveier og
ruter, som er skjermet fra biltrafikk også på vinterstid, er en
viktig premiss. Uten en hverdag som preges av vanlig arbeidstid,
kan denne gruppen bruke en del tilbud på dagtid, når mange er
på jobb og i skole. Det bidrar også til å gjøre det mulig for
mindre butikker og kaféer å holde åpent.

For mange som bosetter seg på Råholt er muligheten for enebolig
med garasje, hage og bod en viktig faktor. Nok av plass og gode
oppvekstsvilkår er tungtveiende argument for å bosette seg her.
Samtidig opplever samfunnet i disse år begrensningen ved
boligvekst uten styring. Det blir større avstander som krever
bruk av bil og det blir vanskeligere å gi gode tjenester. Skal dette
endres må fremtidig vekst skje på en mer bærekraftig måte. Et
godt bosted er også handle- og fritidsmuligheter. Derfor er det
viktig å prioritere veksten så den brukes som motor i en utvikling
av Råholt sentrum.

Universell tilgjengelighet er et allment krav i mange
byggeprosjekt. Likevel fanges ikke alltid helheten godt opp
mellom mindre prosjekt. Sentrumsplanen skal legge overordnede
føringer som sikrer dette og som tilgjengelig gjør sentrum hele
året.
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PLANGREP

c Utvikle Råholt til en «24-timers by»

Hovedkonseptet for fremtidens Råholt er fortetting og etablering
av en mer finmasket gate- og byromsstruktur som korter ned
avstanden av et langstrakt sentrum), og som etablerer gode
internforbindelser, lokale tyngdepunkt samt blågrønne og
bymessige allmenninger.

Boliger skal innpasses innenfor hele planområdet, og det legges
til rette for en flerfunksjonell arealbruk med kultur, sosial
infrastruktur og tilbud tilpasset et byliv over hele døgnet og året.

a
b
c
d
e
f

Bebyggelsen struktureres rundt tyngdepunktet. Det
etableres et sentralt torg rundt kollektivknutepunktet
samt flere lokale byrom.
Ny funksjoner som kultur, lek og rekreasjon tilføres.
Det utbygges med mål om en blanding av næring og
boliger i hele området.
Det etableres strøksgater i de mest sentrale eksisterende
og fremtidige gatene som danner lokale møteplasser.
Det legges til rette at det skal foretrekkes å gå og sykle,
for et tryggere og vennligere Råholt for de fleste.
Trondheimsvegen ivaretas som en omkjøringsvei for E6,
men skal oppleves trygg. Hyppige kryssingspunkt skal
dempe barriereeffekten veien har i dag.

a Forsterke et tett og bymessig kollektivknutepunkt
Stasjonsområdet utvikles som Råholts tyngdepunkt, og som
trafikalt kollektivknutepunkt. Høy bebyggelse og utnyttelse
definerer og synliggjør tyngdepunktet og det tilliggende
stasjonstorget.

b Styrke og utvikle blågrønne og bymessige allmenninger,
torg og plasser.
Parker, plasser, torg og andre møteplasser legger til rette for
gode nabolag og et aktivt Råholt sentrum. Bredde og variasjon i
tilbudet av store og små møteplasser utvikles med tanke på
fremtidige behov for sosiale arenaer. Kjeldalsbekken åpnes og
utvikles som et viktig grøntdrag med blågrønn bypark i sentrum.

d Gate- og byromsstruktur skal ha bymessige kvaliteter
Eksisterende gate- og byromsstruktur legges til grunn for videre
byutvikling. Ny bebyggelse skal ligge med fasade langs
formålsgrense/byggelinje og ha aktiv fasade rettet mot
tilliggende byrom der det er angitt. Ved behov for større
gatebredder må forholdet til eksisterende bebyggelse vurderes. I
områder med ny gate- / og bebyggelsesstruktur skal
bebyggelsen forholde seg romlig til tilliggende gate og byrom.

e Prioritere grønn mobilitet med nye og bedre
forbindelser
Det skal etableres gode og flere forbindelser for gående og
syklende gjennom en finmasket gatestruktur. Bilbruk og
parkering i planområdet skal reduseres. Det skal etableres en ny
gate for de myke trafikantene i sentrale Råholt, som skal være
en foretrukket snarveg.

f Redusere Trondheimsvegen som barrierer i området
visuelt og funksjonelt
Trondheimsvegen ivaretas som en omkjøringsvei for E6. Vegen
skal videre være en strukturert gate med tydeligere
krysningspunkter. Av hensyn til både fremkommelighet for buss
og trafikksikkerhet for syklende/gående bør det ikke etableres
flere avkjørsler. Det skal vurderes opphøyde gangfelt, grønne
rabatter i stedet for fortau og gang-/sykkelveg med nivåforskjell.
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Prinsipper som følges opp i videre planarbeid og ved
behandling av innsendte planer og byggesaker
innenfor Råholt sentrum:

Minste felles uteoppholdsareal (MUA)
Innenfor planområdet skal det avsettes felles uteoppholdsareal
tilsvarende 14 m2 pr boenhet.
•

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Utvikle stasjonsområde som tyngdepunkt og
hovedtorg.
Videreutvikle forbindelser på tvers av
Trondheimsvegen i fremtidig byutvikling.
Øke antall boliger i hele sentrum.
Legge til rette for en mer variert og bredt
sammensatt arealbruk.
Førsteetasjer skal henvende seg mot
offentlige rom og i hovedsak ha
publikumsrettede virksomheter som
butikker, servering og lignende.
Utvikle differensiert gate- og byromsstruktur
for ulike brukergrupper som fremmer byliv
og gode oppholdskvaliteter.
Utvikle grønt preg. Øke andelen grønne
flater og redusere andelen grå og harde
flater, ved eksempelvis å omdisponere
parkeringsarealer til oppholdsarealer i indre
gårdsrom.
Tilrettelegge for funksjoner og
publikumsrettede aktiviteter
Avsette arealer for annen sosial
infrastruktur.
Fastsette både rekreative- og
høyhastighetsforbindelser for sykkel, samt
øvrig tilrettelegging for utstrakt sykkelbruk.
Rekkefølgebestemmelser som sikrer
hensiktsmessig utvikling av infrastruktur,
grøntområder og lekearealer.

•
•
•
•
•

Alle boenheter skal ha enkel tilgang til utendørs oppholdsarealer
av tilstrekkelig størrelse og kvalitet egnet for variert fysisk
aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper. Alle boenheter
skal ha enkel og sikker tilkomst til fellesområdene.
Felles gatetun, grøntstrukturformål og felles takterrasser kan
medregnes i uteoppholdsarealene. Restarealer medregnes ikke.
Min. 50 % av MFUA skal tilrettelegges som lekeareal, og skal
reguleres inn som egne felt.
Minimum 50 % av uteoppholdsarealet skal være solbelyst i min.
5 timer ved jevndøgn.
Blågrønn overflatefaktor skal tilstrebe 0,8 og være minimum
0,6.
Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne
beplantes med trær og annen vegetasjon. Dersom den
beplantede delen av utearealet ligger på lokk, skal
konstruksjonen dimensjoneres for en jorddybde på 0,8 meter
eller mer.

Parkeringsnorm
Arealformål

Grunnlag

Leiligheter
Forretning,
detaljhandel,
tjenesteyting

Pr. boenhet
Pr. 100 m2
BRA

Kontor

Pr. 100 m2
BRA

Antall
biloppstillingsplasser

Antall
sykkelplasser

Min.*
0,8
0,5

Maks.
1
1,5

Min.
1
2

0,5

1

For min. 30 %
av ansatte

* Minimumsnormene kan fravikes ved etablering av felles parkeringskjeller der det samtidig legges til rette for bildeling
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1 Strukturer for offentlige rom

MÅLSETNING
▪ Nye torg, parker, allmenninger og
strøksgater skal binde området
sammen.
▪ Høyere utnyttelse krever god struktur
for offentlige rom.
▪ Trygge krysninger, maks 100m
mellom hver.
▪ Støyskjerm skal ikke benyttes som
støyskjermede tiltak.

Opplevelsen av barrierer skal reduseres, og bruk og
tilgjengelighet til de enkelte områder sikres. Det gjøres ved å
etablere sentrale og lokale plasser, torg og lekeplasser, og
viktige allmenninger som knytter målpunktene sammen. Gater
og byrom på tvers av barrierer, der byliv og aktivitet i de
offentlige uterommene er prioritert, vises som fotgjengerprioriterte soner og allmenninger. Det skal være aktive fasader
langs strøksgater og sentrale byrom. Det skal være gode
kryssinger ved jernbanen og Trondheimsvegen, idretts- og
lekearealer, og oppholdsarealer.
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Aktive strøksgater/ sambruksarealer må være tilrettelagt for
fotgjengere, opphold, servering og handel, som sikrer en
attraktiv forbindelse. Gater må utformes med små
høydeforskjeller. Handel og annen virksomhet skal henvende seg
mot gaterommet.
Aktive fasader skal sikre bebyggelse med publikumsrettede
tilbud i direkte samspill med tilliggende offentlige uterom og på
andre vis støtte opp under bylivet i uterommene, eksempelvis
ved uteservering. Innganger skal være fra gaterommet.
Førsteetasjer ut mot gater skal ha liv og aktiviteter, med mange
innganger og varierte tilbud langs fasade.
Byrom- og parkhierarki. Et nettverk av større og mindre
byrom og parker i tilknytning til gatenettet utvikles. Variasjon i
størrelse og programmering gir et godt og variert tilbud til
befolkningen.
Utforming av gater og byrom, skal bidra til en bymessig
utvikling. Bebyggelse skal definere eksisterende
hovedforbindelser for å gi et mer bymessig gatepreg. Hovedgater
inngår i gatestrukturen med kryssing i gateplan og fokus på
fotgjengere.
Trygge gang- og sykkelforbindelser, skal knytte sentrum til
omkringliggende grøntområder. Nye og eksisterende forbindelser
gjennom bystrukturen skal utvikles gjennom å lage dedikerte og
tydelige fotgjengeroverganger i gateplan. Noen av gatene gis et
grønt preg gjennom beplantning og parker.
Råholt sentrum skal etableres med en bymessig
kvartalsstruktur som er tilrettelagt med god tilgjengelighet for
gående og syklende.
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2 Arealbruk/funksjoner

3 Høyder og utnyttelse

MÅLSETNING
▪ Legge til rette for flere funksjoner,
blant annet næring, tjenesteyting,
anlegg for idrett og kultur og bolig
▪ Legge til rette for strøksfunksjoner i 1.
etasje
▪ Arealer for overflateparkering
omdisponeres til byutvikling

Antall boliger økes, og det legges til rette for nye funksjoner som
kultur og anlegg for idrett, tjenesteyting og bolig. Mengden
næringsbebyggelse er høyest nær stasjonen, men boliger skal
sikres i alle områder. Barnehagebehov må dekkes der det bygges
boliger. Gateplanet i sentrum legges til rette for publikumsrettet
virksomhet. Forretninger og annen utadrettet aktivitet prioriteres
i de nederste etasjene. Langs strøksgater og byrom er det
spesielt viktig at fasadene skaper byliv. I mindre sentrale
områder skal inngangsplanet gis en takhøyde som muliggjør
utvidelse av sentrumsstrøket når utviklingen senere tilsier det.
Parkeringsdekningen kreves i hovedsak lagt under bakken.
Mulighetene for plassbesparende renovasjonsløsninger slik som
avfallssug skal utredes i detaljreguleringsplaner.
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MÅLSETNING
▪ Høy utnyttelse i sentrum, lavere mot
bebyggelse som skjermes mot
fortetting og rekreasjonsområder.
▪ Høy utnyttelse forutsetter at ny
bebyggelse bidrar til høy kvalitet på
gater og byrom. Studier av sol og
skygge må benyttes i vurdering av
planforslag
UTFORDRINGER
▪ Helhetlig utvikling av de sentrale
områdene. Se utvikling av områder
under ett - krever samarbeid mellom
grunneiere

Knutepunktet markeres med høye bygg og høy utnyttelse
Økte byggehøyder og høy utnyttelse legges til grunn for
utviklingen rundt kollektivknutepunktet. Det kan vurderes høyhus
på inntil 14 etasjer i nær tilknytning til kollektivknutepunkt.
Høyder over 8 etasjer forutsetter at negative virkninger på gateog byromsstrukturen unngås og må dokumenteres i
detaljreguleringen. Flere av høyhusene vil danne fondmotiv i
byrommene rundt og dette må tas hensyn til i utformingen.
Lavere høyder mot byrom, omkransende
småhusbebyggelse og verneverdige bygningsmiljøer
Høyere bebyggelse tillates mot jernbanen og allmenningene for å
definere rommene. Nedtrapping vurderes der småskala
bebyggelse anses for nødvendig å ta hensyn til utover

planperioden, dvs som skjermes mot fortetting/transformasjon.
Rekreasjons- og lekeområder bør også ta hensyn til. Avstand til
knutepunkt skal også gis vekt i vurdering av nedtrapping.

Illustrasjon: Tilliggende bygninger mot felles uteareal skal ikke være
høyere enn at forholdet mellom gjennomsnittlig høyde og avstand
mellom bygninger skal være minst 1:1.

Generelt
Samlet utnyttelse for de enkelte byggefelt vil styre
byggevolumet. Innen byggefeltene er det nødvendig å ta hensyn
til verneverdig og karakterdannende bebyggelse,
uteoppholdsarealer for boliger og lys- og solforhold for tilliggende
byrom og bebyggelse. Bebyggelsens høyde og plassering mot
byrommene skal bidra til å definere og avgrense byrommene, og
gi dem romlig og solmessig kvalitet.
Maksimale høyder og utnyttelse for feltene må studeres og
avklares ytterligere fram til endelig områdereguleringsplan
foreligger. Enkelte områder må ses i sammenheng, og vil kunne
få krav om felles planlegging. Variasjon i høyder og arkitektur
forutsettes. Høydespennet er maksimale høyder og må
motsvares av lavere bygg. Det er ikke aktuelt med
maksimalhøyde i hele kvartalet, og det skal være en
gjennomsnittlig høyde i variasjonsintervallet. Byggehøyder under
gjennomsnittlig høyde må være synlig fra gateplan og/eller del
av fasaden for å kunne medregnes.
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4 Overordnet trafikksystem

MÅLSETNING
▪ Trondheimsvegen må ha kapasitet
ved hendelser på E6 og være
dimensjonert som omkjøringsveg
▪ Unødvendig gjennomgangstrafikk
gjennom Råholt reduseres
▪ Overflateparkering reduseres
▪ Flere kryssingspunkt
▪ Redusert fartsgrense
▪ Finmasket gatestruktur

Råholt er i dag preget av mye gjennomgangstrafikk, og
Trondheimsvegen oppleves både som en fysisk og visuell
barriere. Rundkjøringer gir jevn trafikkflyt og gatesystemet
innbyr til kjøring i relativt høy hastighet. Gang/sykkelveg er
effektivt, men trekker ikke syklende og gående i tilstrekkelig
grad inn til sentrum. Bilen er fortsatt prioritet. Få gaterom er
spesielt tilrettelagt for myke trafikanter. Transportsystemet skal i
ny plan for Råholt sentrum bygge opp under prioritering av myke
trafikanter, og sikre gode forhold for gående, syklende og
kollektivreisende. Gjennomgangstrafikk skal gjøres lite attraktivt,
slik at det reduseres til kun det nødvendige. Trafikksystemet skal
legge til rette for gater med vekst og utvikling av publikumsrettet
virksomhet på gateplan, for å skape et godt byliv.

Endre Trondheimsvegens funksjon som
gjennomkjøringsvei
− En strukturert gate med tydeligere krysningspunkter
− Opphøyde gangfelt
− Lav fart
− Få avkjørsler
− Grønne rabatter
− Gang-/sykkelveg med nivåforskjell fra veg
− Lav parkeringsnorm ved fremtidig utbygging
Gater som inviterer til byliv og opphold
− Sikre finmasket struktur av gaterom og ferdselsårer,
passasjer og plasser som trekker inviterer inn i sentrum
− Utvikle rene fotgjengerarealer der dette er mulig
− Etablere blandede sambruksarealer der bilfritt areal ikke
er mulig
− Sikre gater med brede fortauer der biltrafikk er nødvendig
− Etablere flere, og styrke eksisterende gaterom for myke
trafikanter
− Sikre bedre forbindelser på tvers av Trondheimsvegen,
slik at barrierer nedtones.
− Utforme Trondheimsvegen på en måte som prioriterer
myke trafikanter, men samtidig betjener sin funksjon.
Effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt
− Sikre god sykkelparkering med høy kvalitet ved
kollektivknutepunktet
− Prioritere bussens fremkommelighet, samtidig som øvrig
byliv og gående og syklende gis gode rammer.
Tilgjengelighet og fremkommelighet for syklende
− Tilrettelegge for effektiv sykling med gode forbindelser
− Sikre effektiv sykling gjennom sentrum
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5 Oppsummering, anbefalingskart

BEHOV FOR UTREDNINGER I REGULERINGSPROSESSEN
▪ Adkomster langs Trondheimsvegen
▪ Byggegrenser langs Trondheimsvegen
▪ Gatesnitt
▪ Støy
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UTREDNINGSBEHOV OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
Utredningstema og konsekvenser
Områdereguleringsplanen vil kunne påvirke Råholt på mange måter og det må utredes hvordan. Under er utredningsbehovet vist, både når det gjelder tema
som vurderes nærmere i planbeskrivelse og temaer som kan ha vesentlig betydning for miljø og samfunn og derfor konsekvensutredes, jf. forskrift om
konsekvensutredninger (2017).
Hovedtema
Sentrumsutvikling og
samfunn

Trafikk og mobilitet

Teknisk infrastruktur

Miljø, risiko og sårbarhet

Økonomiske forhold

Undertema
Beskrives og vurderes i planbeskrivelse
Byrom, bebyggelse og arkitektur
v
Grøntstruktur og møteplasser
v
Kulturminner/-miljø
Barn, unge, voksne og eldres behov
Folkehelse
v
Trondheimsvegen
Kollektivknutepunktet
v
Myke trafikanter
v
Snarveier og barnetråkk
v
Parkering
v
Tilkomst boliger
v
Tilgjengelighet og logistikk
v
Vann og avløp
Overvann
Renovasjon
v
Transport og energi
v
Natur- og vannmiljø
Støy
Grunnforhold
v
Naturfare og klimaendringer
Risiko og sårbarhetsanalyse
v

Beskrives og vurderes i konsekvensutredning

v (for aktuelle områder)
v (for alle områder)
v (for ulike løsninger)

v (utredes for endelig planforslag)
v (utredes for endelig planforslag)

v (for aktuelle områder)
v (for ulike løsninger for Trondheimsvegen)
v (utredes for endelig planforslag)
v (utredes i egen rapport)

16

Eksisterende strukturerende elementer
Det nyere grunnlaget for Råholt slik vi kjenner Råholt sentrum i
dag har utgangspunkt i tettstedsanalysen for Råholt fra før
Gardermobanen åpnet i 1998, som resulterte i
kommunedelplanen for Råholt- Sagmoen vedtatt 06.10.97.
Planen fokuserer på hovedpunktene sosialt liv, arealbruk og
bebyggelse, vegsystemet og grønnstruktur. Til sammen danner
temaene en syntese av tettstedsanalysen, der løsningene for
Råholt i høy grad løses ved fortetting og styrking av sentrum
samt en forgrønning. Vegsystemet integreres i løsningen der
særlig en opprusting av Trondheimsveien står sentralt, da
spesielt i områdene vest for Trondheimsveien. Resultatet har blitt
mye tilsvarende den visjonen som ble lagt. Det er viktig i
arbeidet med en ny plan for Råholt sentrum og forstå og sette de
tidligere planene i system med dagens nye føringer for å lese og
lære av de grepene som ble gjort og den utviklingen som har
vært.
Vil dagens løsningsforslag være forskjellige, også på grunn av en
forståelse der f.eks. klima/transport-koblingen spiller en større
rolle? Analysen av Råholts utfordringer må leses og sees mot
nåværende analyser og se om det er noe som går igjen? I så fall
bør vi spørre oss om hva som er årsaken bak. Det kan hende det
må prøves ut andre løsninger. De største fotavtrykkene som har
blitt satt er Trondheimsvegen og trafikken, de nye boligområdene
og næringen i sentrum.

Plankart, kommunedelplan Råholt-Sagmoen 1997-2008
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Anbefalinger fra stedsanalyse
−

Et sentrum det er godt å bo i er et hyggelig sentrum hvor det
alltid vil være mennesker. Å skape et HYGGELIG
BOLIGOMRÅDE sentralt på Råholt er derfor prioritert.

−

CAMPUS er et bærende element på Råholt, og det er her
mesteparten av aktiviteten på Råholt skjer. Utformingen av
parken skal styrke Råholt sin identitet og legge til rette for
aktiviteten som oppstår.

−

GLADBAKKGUTUA er envegskjørt og den viktigste gaten for
gående. Den bør derfor etableres med bredt fortau, private
forhager, offentlige møteplasser og boligrettet handel og
tjenesteyting.

−

FORHAGER fungerer som møteplasser mellom offentlig og
privat, og gir mer liv til gaten.

−

TRONDHEIMSVEGEN bygges ned til en miljøgate med trær
og busker, forhager, møteplasser, brede fortau og sykkelfelt.

−

OverflatePARKERING skal unngås og erstattes med
kantparkering og parkering under bakken.

−

OMRÅDEUTNYTTELSEN øker fra 56 % til 106 % med
bebyggelsesstrukturen som er foreslått i sentrum.

−

KJELDALSBEKKEN åpnes opp og det etableres en
rekreasjonsvei langs med bekken.
(Analyse og anbefalinger til plangrep, PirII, 2017)
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Trafikkanalyse
På bakgrunn av kartlegging og vurderinger gjort i rapporten for
Trafikkanalyse på Råholt, konkluderes det med at følgende tiltak bør
vurderes i det videre arbeidet med planarbeid for Råholt:
•
•

•

•

•

•
•

I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll
kommune 2015- 2024 ble det blant annet utført en kartlegging av
hvor mange som sykler og kjører til skolen eller barnehagen
innenfor planområdet. Kartleggingen viser anslag i prosent;

Styrket fortetting rundt Eidsvoll Verk stasjon og ca. 1-1,5 km
radius rundt stasjonsområdet.
Etablere nye adkomstveger fra større boligområder. Det er
viktig at en har en overordet plan for den «totale»
boligutviklingen på Råholt slik at en kan bygge ut nye veger i
faser.
Sanere kryss og adkomstveger langs Trondheimsvegen for å
bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Dette kan
også bidra til økt gang- og sykkeltrafikk langs
Trondheimsvegen ettersom en får økt opplevd trygghet.
Vurdere tiltak som kan gjøre Trondheimsvegen mindre
attraktiv å kjøre på for eksempel ved å anlegge miljøgate i
sentrum fra Eidsvoll verk stasjon til Råholtgutua samt
redusere hastigheten på strekningen. En kan i den
sammenheng vurdere noe gateparkering på deler av
strekningen. På denne måten kan deler av
gjennomgangstrafikken presses ut på E6.
Reduksjon av parkeringsnormen (differensiering), spesielt i
nærheten av jernbanestasjon og en egen p-norm for
leiligheter, legge til rette for parkering under bakken, spesielt
ved sentrumsfunksjonene. P-norm på maks 1 bil per
leilighet.
Vurdere flere bussruter som betjener nærområdet til
jernbanestasjon og næringsområdet sentralt på Råholt.
Pendlerparkering bør samles i et parkeringshus og ikke oppta
flere sentrale tomter som kunne vært utnyttet til
boligutbygging.
(Trafikkanalyse, Hjellnes Consult, 2017)
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FASER OG FRAMDRIFT
Nedenfor følger en skjematisk framstilling av viktige milepæler og framdrift for planarbeidet:

Fase 1

Aktivitet

Utarbeidelse av planprogram
Varsel om oppstart og offentlig
ettersyn av planprogram
Høringsperiode/offentlig ettersyn
Planprogram

Grunneiermøter
Arbeidsmøte med HNPM
Fastsetting av planprogram
Justering av planområde

Fase 2

1-2. kvartal 3-4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Regionalt planforum

2023

2022

2021

2020
Faser i planarbeidet

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2024
4. kvartal

1. kvartal

17.mar
v
01.jul
01.07–25.09
v

v

v

v

v

20.apr
22.juni (KS-21/96)
KS 27.09.22

Prinsippsak høyder og kryssløsning
Utredningsarbeid og utarbeiding av
planforslag

Folkemøte
Utarbeide
Informasjonsmøte/dialogmøte
planforslag og
konsekvensutredni Behandle forslag til områdeplanHNPM
ng
Høringsperiode/offentlig ettersyn, 6
uker
Informasjonsmøte/dialogmøte
Fase 3
Vedtak av plan

Sluttbehandling av planforslag
Vedtak av områdeplan i HNPM og
kommunestyret

Sendes ut til politikere min. 4 uker før behandling.

Plan for medvirkning
Nedenfor følger en skjematisk framstilling av medvirkningen i planarbeidet:
2020
Faser i planarbeidet
Fase 1

Fase 2

2023

2024
1. kvartal

17.mar

Barntråkk

v

Grunneiermøter/interessentmøter

01.jul
01.07–25.09

Visjonsseminar med HNPM
Fastsettelse i HNPM og
kommunstyret
Orientering i kommunale utvalg og
råd

2022

1-2. kvartal 3-4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Regionalt planforum

Høringsperiode/offentlig ettersyn
Planprogram

2021

Medvirkning

20.apr
22.juni (KS-21/96)

Grunneiermøter/interessentmøter

/folkemøte (jf. KS-vedtak)
Kirkelig fellesråd og frivilligheten
Barnetråkk
Utarbeide
Fokusgrupper: Barn, unge, voksne,
planforslag og
konsekvensutredni eldre
ng
Informasjonsmøte/dialogmøte
Behandling i kommunale utvalg og
råd
Høringsperiode/offentlig ettersyn, 6
uker
Fase 3

Grunneiermøter/interessentmøter
Fokusgrupper: Barn, unge, voksne,
eldre

Vedtak av plan

Sluttbehandling i kommunale utvalg
og råd, samt vedtak i
kommunestyret
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Nærmere om planprosess og plangrep
Planprogram med plangrepet for Råholt sentrum er første skritt i prosessen med områderegulering, og beskriver overordnede prinsipper
for en helhetlig utvikling av området.
Arkitektoniske føringer for Råholt sentrum skal utredes i planprosessen og gjøres bindende i
planbestemmelser og en formgivningsveileder. Temaet skal være en viktig del av
medvirkningsprosessene. Arkitektur, stedsforståelse og identitetsskaping skal være med som
tema i informasjonsmøter, dialogmøter, interessentmøter og i fokusgrupper, jf. plan for
medvirkning på side 21 i programmet.

Detaljreguleringsplanene som blir sendt kommunen for behandling vil følge vanlig prosess,
og bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Eventuelle innvendinger mot forhold som
fremgår av plangrepet og som får betydning for den konkrete eiendom vil formelt bli
behandlet der. Forhold og temaer som er behandlet i plangrepet vil innlemmes i den varslede
områdereguleringen for Råholt, og bli gjenstand for offentlig ettersyn og medvirkning.
Den påfølgende områdereguleringsprosessen vil kunne føre til endringer, suppleringer og
justeringer av de foreliggende planrammer i plangrepet. Plangrepet må derfor anses som et
foreløpig svar på utviklingsrammene for fremtidens Råholt.

PLANPROSESSEN

Arbeidet med områderegulering og behandling av private forslag til detaljregulering vil kunne
foregå parallelt, etter fastsatt planprogram, på følgende måte:
- Parallelle detaljreguleringer skal alltid ligge etter områdereguleringen i politisk behandling,
høring osv.
- Områdeplanens føringer skal innarbeides i detaljreguleringen. Ved behov for avklaringer,
skjer dette i behandling av områdereguleringsplanen.
- Det kan være aktuelt å kreve at parallelle detaljreguleringer bidrar inn i arbeidet med
områdereguleringsplanen, særlig når det gjelder analyser av spesifikke fagtema og
konsekvensutredning knyttet til det enkelte planområde.

Kommuneplan

Planprogram
med plangrep

Områdereguleringsplan
for Råholt sentrum

Detaljregulering

Byggesak
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Planer og føringer

VEDTAK/PLAN/FØRING/RETNINGSLINJE/VEILEDER VEDTATT

INNHOLD

Nasjonale føringer/retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

12. juni 2015

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

4. sept. 2009

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging

26. sept. 2014

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-204146)

20. sept. 1995

Retningslinjer for planlegging som tar hensyn til flom – og skredfare

De nasjonale forventningene skal legges til grunn for
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale
og kommunale planstrategier og planer. Fylkeskommunene
og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger,
der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn
ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale
interesser. Forventningene er knyttet til tre hovedtema:
o Gode og effektive planprosesser
o Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
o Attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder
Formålet med retningslinjene er å sikre at kommunene går
foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av
bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Utdypet og presisert gjennom rundskriv T- 2/08 «Om barn
og planlegging». Retningslinjene skal sikre et godt
oppvekstmiljø for barn og unge gjennom å synliggjøre og
styrkebarn og unges interesser i planleggingen.
Konsekvenser for barn og unge skal vurderes. Barn og
unge skal selv gis anledning til å delta i planprosessen. Det
skal utarbeides retningslinjer for areal av betydning for
barn og unge.
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom
fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det
fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar
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sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk
forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må
utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og
innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig.
Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres i områder med
støyverdier over det som er anbefalt i T1442/2016.
Vurdering av tema støy vil skje både i
konsekvensutredningene og i Risiko- og
sårbarhetsanalysen.
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like
muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle,
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne.

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016

Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Regionale føringer
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

14. og 16. des.
2015

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

17. des 2018

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging – 20192020

15. mars 2019

Bakgrunnen for planen er et pålegg fra staten i 2008-09.
Planen inneholder overordnede strategier og kart knyttet til
en regional areal- og transportstruktur, strategier og
retningslinjer for henholdsvis arealbruk og transportsystem,
samt et handlingsprogram for de første fire årene. En
regional plan skal legges til grunn for fylkeskommunens,
kommunenes og statens planlegging og virksomhet i
regionen. Planens mål, strategier, retningslinjer og
handlingsprogram må dermed følges opp gjennom
ordinære plan- og beslutningsprosesser hos alle aktørene.
Formålet med den regionale planen er å styrke handels- og
servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, for
derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og legge til
rette for miljøvennlige transportvalg. Styrkingen av by og
tettstedssentrene gjøres for å unngå en utvikling med
byspredning. Miljøvennlige transportvalg skal motvirke økt
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som
ikke disponerer bil.
Fylkesmannen i Oslo og Viken har forventninger til
kommunal planlegging både når det gjelder kommunens
ansvar som planmyndighet og hvilke overordnede føringer
som skal ivaretas i planene som vedtas av
kommunestyrene. Dette gjelder blant annet innenfor
temaområdene klima, samordnet areal- og
transportplanlegging, massehåndtering, boligsosialt arbeid
og jordvern.

24

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus

25. nov. 2019

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030

19. des. 2016

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot
2025.
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 2016-2021

23. juni. 2015

Regional plan for masseforvaltning i Akershus

24. okt. 2016

Des. 2015

Planen har som hovedmål å ta vare på og bruke
kulturminner som en positiv ressurs i Akershus, og
derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og
tilhørighet, trivsel og verdiskaping.
Hensikten med planen er å oppnå et trendskifte for økt
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen er ment å være
et viktig styringsgrunnlag fram mot 2030 for stat, fylke,
kommuner, interesserorganisasjoner og aktører som skal
bidra til å oppnå dette trendskiftet.
Har som mål å gi et oppdatert bilde av Oslo/Akershusregionens konkurranseevne.
Planen skal gi en oversikt over hvordan det står til med
vannforekomstene våre. Den skal presentere helheten og
blant annet redegjøre for vannforekomstenes tilstand og
mål, belastning og påvirkning og gjennomførte og planlagte
tiltak.
Planen imøtegår sentrale, regionale og lokale myndigheter
samt bransjenæringens behov for en langsiktig og helhetlig
plan for forvaltning av byggeråstoff og overskuddsmasser.

Relevant lovverk
Naturmangfoldloven (Lov 2009-06-19 nr. 100)

Forurensningsloven (Lov 1981-03-13 nr. 6)

Vannressursloven (Lov 2000-11-24 nr. 82)
Kulturminneloven (Lov 1978-06-09 nr. 50)
Folkehelseloven (Lov 2011-06-24 nr. 29)

Lovens formål er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet,
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Transformasjonsområder eller nye utbyggingsområder skal
ikke føre til økt forurensning. Tema forurensning vil bli
behandlet i konsekvensutredningene. I tillegg er temaet
også belyst i ROS-analysen.
Planen skal ikke på noen måte føre til forurensning av
vassdrag og grunnvann. Vurdering av dette tema er
foretatt i konsekvensutredningene og ROS-analysen.
Kommunen har en egen kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljøer. Denne ble vedtatt av kommunestyret
7.12.2010 og er benyttet i utredningsarbeidet.
Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Det er behov for systematisk arbeid med
folkehelse på alle arenaer, og dette må følges opp i
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områdereguleringen og de videre detaljreguleringsplanene
for Råholt sentrum.

Kommunale planer/veiledere
Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for 2021-2031

13. april 2021

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

7. des. 2010

Trafikksikkerhetsplan 2017-2028

6. nov. 2018

Folkehelsestrategi for Eidsvoll 2014

17. juni 2014

Klima- og energiplan 2011-2020
(Ny klima- og energiplan for 2021-2032 under rullering)

21. juni 2011

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-2033

Under
utarbeidelse

Arealdelen er for første gang blitt revidert opp mot
målsettingene og arealstrategiene i regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus. Planen avsetter færre
fremtidige utbyggingsområder enn sin forgjenger. I
sammenheng med dette er er det blitt kartfestet to
prioriterte vekst- og transformasjonsområder rundt Eidsvoll
stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Planen inneholder også
flere (detaljerte) juridiske planbestemmelser, samt færre
retningslinjer, enn sin forgjenger.
Samfunnsdelen viderefører følgende hovedmålsetting:
Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god
kommune å bo og leve i. I samarbeid med sine innbyggere
skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø,
naturressurser, arealer og økonomi forvaltes på en måte
som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en
bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling.
Formålet med planen er å øke kunnskapen om kommunens
kulturminner og kulturmiljøer og å sikre disse verdiene for
ettertida. Planen er derfor et viktig redskap i den
kommunale saksbehandlingen og vil bli sett på i
planarbeidet.
Planen har registrert trafikkfarlige steder og laget en
utbedringsstrategi for disse. Planen er nært knyttet opp
mot aksjon skoleveg og det gis utbedringstilskudd fra
fylkeskommunen til prosjekter knyttet opp mot dette.
Strategien bygger på målsetting nedfelt i kommuneplanen
2011-2022 og Handlingsplan 2013-2016 og skal danne
grunnlag for det videre folkehelsearbeidet i kommunen.
Klima- og energiplanen inneholder en statusdel med
historisk og framskrevet energiforbruk og klimagassutslipp,
kommunens mål for reduksjon av energiforbruk og
klimagassutslipp og et handlingsprogram med forslag til
prioriterte tiltak for å oppnå målene.
Hovedmålet med planen er å sette naturmangfoldet på den
lokalpolitiske dagsorden og at den skal bli et
retningsgivende styringsverktøy for kommunen i spørsmål
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Plan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020

8. des. 2009

Overordnet beredskapsplan

10. mars 2015

Strategisk næringsutviklingsplan

5. april 2016

Estetisk veileder

2009,
revidert 2013

Formingsveileder

2020

knyttet til naturmangfold. En ønsker videre å etablere en
større grad av lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen
av viktige naturområder i kommunen.
Planen skal danne grunnlaget for en målstyrt utvikling for
denne sektoren.
Planen omfatter mål, definisjoner, ansvar, myndighet,
organisering, oversikt over delplaner, oversikt over
tiltakskort for viktige hendelser, rutiner for evakuering,
rutiner for informasjonsarbeid, ressursoversikt og
forbedringsarbeid.
Utarbeidelse av planen er gjort i administrativ og politisk
arbeidsgruppe og i samarbeid med Eidsvoll næringsråd.
Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har næringslivet gitt
innspill om hvilke næringer som har størst potensial for
vekst, og hvilke satsningsområder som trenger et ekstra
løft for å få til en ønsket utvikling.
Veilederen er utarbeidet for å ivareta og utvikle de lokale
stedskvalitetene ved bebyggelsen i kommunen, og se dette
i sammenheng med landskapet og de fysiske omgivelsene.
Formingsveileder for Eidsvoll sentrum videreutvikles og
gjøres også gjeldende for Råholt sentrum.

Gjeldende planer
En viktig oppgave i denne planprosessen er vurdering av om gjeldende reguleringsplaner skal oppheves eller opprettholdes.
Planavgrensningen omfatter følgende tidligere vedtatte planer:

PLAN ID
0237199702

VEDTATT
06.10.1997

PLAN
Kommunedelplan Råholt - Sagmoen

023722400

16.06.2015

Områdereguleringsplan for Lundsjordet ved
Eidsvoll Verk Stasjon

023711001

27.06.1995

Eidsvoll Verk stasjonsområde

023716100
023704100
023716300

02.02.2004
22.09.1980
15.03.2004

Råholt sentrum del 3, gnr/bnr 138/3 m.fl.
Hoberg
Sandhaugen (Rønsen)

OMRÅDEPLANENS KONSEKVENSER FOR VEDTATTE PLANER
Ingen konsekvenser. Skal oppheves på selvstendig grunnlag uten at det
utarbeides ny kommunedelplan.
Overstyres og erstattes. Det er allerede blitt igangsatt en
detaljreguleringsplanprosess for den sydligste delen av Lundsjordet.
Små eller ingen konsekvenser.
Overstyres og erstattes.
Små eller ingen konsekvenser.
Små eller ingen konsekvenser.
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023710800
023710900
023728500
023720400
023701700

13.11.1997
15.12.1997
06.03.2018
25.09.2012
31.10.1960

023704200

29.09.1980

023703700
023727200
023720300

08.05.1979
18.10.2016
24.08.2012

Del av Råholt sentrum - Del 1
Del av Råholt sentrum - Del 2
Linnerudgården II, Råholt
Råholt Senter
Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag
med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen
Råholtgården gbnr 95/435 m.fl.
Kroken
Vestengkroken, gbnr. 96/616 m.fl.
Grindatunet

Overstyres og erstattes.
Overstyres og erstattes.
Små eller ingen konsekvenser.
Overstyres og erstattes.
Små eller ingen konsekvenser. Skal oppheves på selvstendig grunnlag uten at
det utarbeides ny reguleringsplan
Overstyres og erstattes. Det er allerede blitt igangsatt en
detaljreguleringsplanprosess.
Overstyres og erstattes.
Små eller ingen konsekvenser.
Små eller ingen konsekvenser.
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