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Justering av planområde - områdereguleringsplan for Råholt sentrum 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 13.09.2022 - sak 22/68 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endret planområde for «Områdereguleringsplan 
for Råholt sentrum, planID 303532400». Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 22.06.21 ligger 
til grunn for planarbeidet. 
Planområdet endres/utvides slik at områdene som ligger vest for Råholt ungdomsskole og 
Råholthallen og øst for jernbanen blir del av området. Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, 
gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20. 
Dette er områder som ligger «inneklemt» og har vedtatt planområde på alle sider (Jernbanen, 
ungdomsskole, idrettshall og deler av gnr. 126 mot nord).  
Området er slik sett en integrert del av Råholt sentrum og det er derfor naturlig å ta det med i 
planområdet. 
Gnr. 126 har allerede Gladbakkgutua, som jo er del av planområdet, som adresse. Områdene er 
samtidig under utbygging og vil om kort tid ha 500 – 1000 innbyggere. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endret planområde for «Områdereguleringsplan 
for Råholt sentrum, planID 303532400». Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 22.06.21 ligger 
til grunn for planarbeidet. 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

1.1 Bakgrunn for saken 
Nåværende planområdet ble vedtatt i KS 22.06.21 sammen med fastsettelsen av planprogrammet. 
Mens arbeidet med planen pågår, har det vist seg et behov for noen mindre endringer av 



planområdet. Endringene handler om relevante prosjekt som grenser til dagens planområde og som 
derfor bør sees i sammenheng med sentrumsplanen. Endringene som foreslås legger ikke opp til en 
endring av planprogrammet og grunnlaget for planen. Endringene som foreslås kan varsles parallelt 
med at arbeidet med planforslaget pågår. 
 
1.2 Planprosessen: hva har skjedd  
1.2.1 Oppstartsvarsel, høringsperioder osv.  
Varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av forslag til planprogram var i perioden 10.08.20-
25.09.20.  
I Kommunestyret 22.06.21 ble planprogrammet fastsatt og plangrensen endret. Dette ble varslet 
30.08.21-13.10.21. 
 
I denne saken gjennomgås ikke innkomne merknader, da saken bare fokuserer på plangrensen. I 
behandlingen av et helthetlig planforslag ang. offentlig ettersyn, vil disse bli gjennomgått. 
 
 
  
1.2.2 Visjonsseminar i HNPM  
På møtet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø (HNPM) 20.04.21 ble det gjennomført et 
visjonsseminar basert på en rekke tema om sentrumsutvikling satt opp av administrasjonen.  
 
1.2.3 Grunneier- og interessentmøter  
Møter med grunneiere og interessenter er en sentral del av medvirkningen. Brorparten av møtene er 
gjennomført, men de vil fortsette videre ut i planprosessen. Det skal være en lav terskel for å 
inkludere grunneiere i planprosessen. Samtidig er det viktig at kommunen klarer å fremme et forslag 
som er tydelig på en felles utvikling av Råholt. 
 
1.2.4 Folkemøte 
Avholdt på Råholt ungdomsskole 01.12.21. Et program med bla. debatt, kåseri, spørsmål fra salen og 
presentasjon av pågående prosjekt. Det ble åpnet opp for å sende innspill i etterkant av møtet. Disse 
håndteres på linje med andre innspill i saken. 
 
1.2.5 Åpne kontordager  
Kommunens planleggere var tilgjengelig i arbeidstiden 23-25.05.22 på Amfi Råholt. 24.05.23 ble det 
på kvelden avholdt temamøte om arkitektur og bymiljø med innlegg av Erling Dokk Holm og 
diskusjon blant publikum. Innspill fra kontordagene og temamøtet håndteres på linje med andre 
innspill i saken. 
 
1.3 Beskrivelse av forslaget 
1.3.1 Endring 1 – Mostue 
Ved fastsettelse av planprogrammet var Mostue fremdeles uavklart i kommuneplanen, da det var 
innsigelse fra Statsforvalteren. I ettertid ble innsigelsen trukket etter en tilpassing av størrelsen. Det 
er nå meldt oppstart av detaljregulering. Denne går sin gang uavhengig, men for å ha de formelle 
verktøy til å samkjøre Mostue med resten av sentrum ønskes utvidelsen. Dette var også en 
forutsetning for oppstart av detaljreguleringen. 



 
Justering Mostue (Blå stiplet linje = nåværende grense, svart stiplet linje = foreslått justering). 
 
1.3.2 Endring 2 – Jernbanen vest for Eidsvoll Verk stasjon 
Etter dialog med Bane NOR har det vist seg å være krevende å endre arealformål for jernbanearealet. 
For det første stiller Bane NOR seg skeptisk til å etablere et lokk over banearealet. For det andre vil 
det, dersom kommunen fremdeles ønsker å fremme saken, kreve en omfattende utredning 
utarbeidet av fagkyndige. Det foreslås derfor å kjøre en egen prosess rundt omdisponering av arealet 
og da ta det ut av områdereguleringen. 

 
Justering jernbaneareal (Blå stiplet linje = nåværende grense, svart stiplet linje = foreslått justering). 
 
I Bane NOR sin Veileder «Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven» (2020) fremgår det bla. at:Lokk over jernbanen medfører inngrep i 
jernbaneinfrastruktur og Bane NORs eiendom, og innebærer 
store begrensninger for framtidig utvikling av jernbanen. Lokk forutsetter omfattende 
fundamentering av konstruksjoner gjennom jernbanegrunn, som utløser behov for å bygge om 
jernbanens infrastruktur (omlegging av spor, kontaktledninger, kabler m.v.) Ombygging av jernbanen 
har store kostnader som må bekostes av tiltakshaver. Tiltaket vil påvirke togtrafikken i anleggsfasen, 
og midlertidige sporomlegginger må bygges for tiltakshavers regning. Lokk forutsetter utarbeidelse 
av reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning, ROS-analyse, RAMS m.m. I tillegg kommer 
søknadsprosess etter jernbaneloven § 10, der Bane NOR vil fastsette nærmere vilkår for 



konstruksjoner 
 
1.3.3 Endring 3 – Grønnstruktur/Kjeldalsbekken 

 
Justering Kjeldalsbekken (Blå stiplet linje = nåværende grense, svart stiplet linje = foreslått justering). 
Planprogrammet legger opp til åpning av bekken samt etablering av grønnstruktur langs med bekken. 
Det har vist seg å være flere fordeler med å inkludere en lenger strekning langs bekken i retning 
Tærudåsen. Det gjelder et areal som allerede er avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen. I 
områdeplanen vil det være mulighet for å følge opp dette og legge til rette for konkrete tiltak som 
f.eks. gangsti, parkdrag osv. 
 
1.3.4 Råholt kirkegård 
I KS-vedtaket ble også Råholt kirke inkludert i planområdet. Da det i tillegg pågår et planarbeid for å 
utvide kirkegården, åpner dette for å inkludere utvidelsen i områdereguleringsplanene. Både rundt 
kirken, kirkegården og forbindelsen mellom disse er det grunn til å se nærmere på adkomst, 
trafikksikkerhet, parkering og areal for myke trafikanter, særlig ved avvikling av arrangement og 
seremonier. Ved å inkludere hele kirkegården kan anlegget sees i sammenheng. 

 
Justering Råholt kirkegård (Blå stiplet linje = nåværende grense, svart stiplet linje = foreslått 
justering). 
 



2. Vurdering 

Som nevnt er justeringene av plangrensen basert på et ønske om en så relevant områdeplan som 
mulig ut ifra kommunestyrevedtaket 22.06.21. Samtidig er det viktig å understreke at en endring av 
planområdet kan medføre mye merarbeid i planprosessen, så det er et håp at planområdet som nå 
varsles kan stå seg gjennom resten av planprosessen. 
 
Administrasjonen mener derfor heller ikke at planområdet bør utvides mer enn dette, da det 
allerede er stort til en områderegulering å være. Dette har med antall mottakere, utredningskrav osv. 
å gjøre. Noe som i sin tur fører til økte kostnader til arbeidstid og ekstern bistand. 
 
1.3.1 Endring 1 – Mostue 
Det er viktig å fange opp pågående planarbeid som vil påvirke sentrumsutviklingen. Mostue ligger 
såpass sentralt at det anses som avgjørende å kunne koordinere krav, normer og løsninger mot 
resten av sentrum. Det er et prosjekt som kan bidra til å utvikle området rundt stasjonen og dermed 
gi Råholt en tydeligere profil som knutepunkt.  
 
1.3.2 Endring 2 – Jernbanen vest for Eidsvoll Verk stasjon 
Ettersom ny disponering over eksisterende jernbaneareal ikke er fremmet i kommuneplanen, er det 
ikke vurdert nærmere av Bane NOR på et tidligere tidspunkt. På områdeplannivå vil en slik ny bruk 
kreve omfattende tekniske utredninger for å kunne fremme det i et planforslag. Det vil i seg være en 
kostbar prosess før en kjenner til muligheten for gjennomføring. I forhold til andre utredningsbehov 
og behov for ekstern bistand vurderes det å bruke en for stor del av det tilgjengelige budsjett.  
I tillegg er det uklart hvem som skal bruke dette nye areal og dermed tilrettelegge og gjennomføre 
tiltaket rent praktisk.  
Vi anbefaler derfor at tiltaket diskuteres som en separat sak med Bane NOR og at første steg er en 
endring av kommuneplanen. 
 
1.3.3 Endring 3 – Grønnstruktur/Kjeldalsbekken 
Åpnings av Kjeldalsbekken kan bidra til en ny grønnstruktur og stiforbindelse på tvers av Råholt. For å 
sikre at denne kan etableres helt frem til turområdet rundt Skaubanen/Tærudåsen ønskes utvidelse, 
som allerede ligger inne i kommuneplanen. Ved etablering av ny VA-trase kan dette være en aktuell 
trase og tiltaket kan da utføres som del av samme prosjekt. 
 
1.3.4 Råholt kirkegård 
Ønsket om å inkludere Råholt kirke bør føre til at hele kirkeanlegget inkluderes, dermed også 
kirkegården. Det er allerede per i dag problem knyttet til trafikksikkerhet i forhold til 
Trondheimsvegen. Det å inkludere det planlagte kirkegårdsareal gir mulighet for å også ta 
reguleringen i områdereguleringsplanen, da begge er offentlige planer. Da spares en planprosess. 
Men om det ikke er ønskelig, f.eks. av hensyn til fremdriften, så går det også an å la dem kjøre 
parallelt som ved Mostue. 

 
3. Alternativer 

A. Forslag vedtas slik det foreligger  
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning  
C. Forslag avvises  

 
4. Konklusjon 

Justeringene som foreslås utgjør en tilpasning basert på behov og opplysninger som er kommet til i 
etterkant av vedtaket i kommunestyret 22.06.21. De foreslåtte endringer utgjør ikke en vesentlig 
forandring og planprogrammet ligger fast. Det anbefales derfor å vedta den justerte plangrensen. 



 
 
 
 
Vedlegg: 
Planområde justert ny grense 
Planområde ny og nåværende grense 
 
Kommunestyret 27.09.2022: 
 
Behandling: 
Forslag fra FrP, foreslått av Øyvind Blakset, Fremskrittspartiet 
Tærudjordet tas inn i planen i tråd med FrP sine innspill til forrige kommuneplan slik at man kan lage 
et lite og nært sentrumskvartal bak Amfi Råholt 
 
Forslag fra Høyre, foreslått av Christoffer Nyborg, Høyre 
Skaubanen tas med i planen. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra FrP fremmet av Øyvind Blakset (FrP) fikk 10 stemmer (H 6 og FrP 4) og falt. 
 
Forslaget fra H fremmet av Christoffer Nyborg (H) fikk 10 stemmer (H 6 og FrP 4) og falt. 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KS- 22/98 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endret planområde for «Områdereguleringsplan 
for Råholt sentrum, planID 303532400». Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 22.06.21 ligger 
til grunn for planarbeidet. 
Planområdet endres/utvides slik at områdene som ligger vest for Råholt ungdomsskole og 
Råholthallen og øst for jernbanen blir del av området. Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, 
gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20. 
Dette er områder som ligger «inneklemt» og har vedtatt planområde på alle sider (Jernbanen, 
ungdomsskole, idrettshall og deler av gnr. 126 mot nord).  
Området er slik sett en integrert del av Råholt sentrum og det er derfor naturlig å ta det med i 
planområdet. 
Gnr. 126 har allerede Gladbakkgutua, som jo er del av planområdet, som adresse. Områdene er 
samtidig under utbygging og vil om kort tid ha 500 – 1000 innbyggere. 
 
 
 


