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1 Sammendrag  
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for boligbebyggelse, med totalt 102 boligenheter i form 
av 42 kjedehus/rekkehus og 60 leiligheter, hvorav totalt 72 boenheter har direkteutgang til 
bakkeplan. Boliger i alle størrelser med kvalitetsfylte uteoppholdsareal gir her boliger for alle livsfaser 
og skaper god sosial integrering. Bebyggelsen strekker seg over 2-3 etasjer. Parkering for kjøretøy (p-
plasser/carport/garasjer) og sykkel planlegges anlagt både på terreng og integrert i bebyggelse. 
Adkomst til planområdet vil foregå fra Nord-Ladderudveien, som igjen har direkteadkomst fra 
Hynneveien og Fv.  501 - Trondheimsvegen. Planområdet er uregulert, og er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til kombinert formål for bebyggelse og anlegg. Planforslaget er vurdert til ikke å føre 
til vesentlige konsekvenser for omkringliggende bebyggelse.  

 
2 Bakgrunn 

 
2.1 Forslagsstiller, plankonsulent 
Forslagstiller er Nordbohus Romerike AS, som har engasjert Øvre Romerike prosjektering til å 
utarbeide plandokumentasjon for reguleringsplanen. Derlick arkitekter har tegnet boliger og 
utformet områdets bolig- og uteoppholdsstruktur. 
 
2.2 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å utnytte eiendommen i tråd med kommuneplanens 
arealdel og legge til rette for bygging av totalt 102 boligenheter fordelt på kjedehus/rekkehus og 
leiligheter.  Bebyggelsen er planlagt oppført med opp til 3 etasjer. Planforslaget legger opp til et 
hyggelig boligområde med lekeplasser, akebakke og god grønnstruktur med flere sosiale 
møteplasser. 
 
2.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og anses ikke å 
medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget er dermed vurdert til ikke å falle 
inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.   
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3 Overordnede føringer og gjeldende planer 
 

3.1 Nasjonale føringer 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) 
Formålet med RPR for barn- og unge er å 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. Retningslinjene skal 
også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som 
samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. 
 
Blant annet følgende skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene utformes på følgende måte: 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 

 at de kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 
unge og voksne. 

Vurdering: 
Planforslaget legger opp til gode og varierte utearealer for barn  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 
konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 
mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette 
for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 
Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En 
bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
Vurdering: 
Planforslaget er i tråd med retningslinjene. Ny boligbebyggelse oppføres i et relativt sentralt område, 
og kan karakteriseres som fortetting i allerede eksisterende boligområder. Det er kort veg til 
bussforbindelse, og 2,4 km til på Eidsvoll Verk stasjon og Dal stasjon. I dag er det 15 minutters ruter 
mellom Dal og Råholt, som passerer planområdet. 
 
Universell utforming 
Formålet med universell utforming er at alle mennesker skal ha lik mulighet til å ta del i 
lokalsamfunnet og oppleve trygghet og et inkluderende miljø. Prinsippet er nedfelt i 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, noe som innebærer en langsiktig nasjonal strategi for å 
gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Så mange som mulig skal kunne bruke uteområder og bygninger 
på en likestilt måte.  
Universell utforming bør tas med i den overordna planleggingen og i detaljplanleggingen. Plan- og 
bygningsloven, jfr. §§ 28-7 og 29-3, krever universell utforming av publikums- og arbeidsbygninger og 
uteareal som er åpne for allmennheten. Standard Norge har utarbeidet standarden NS 11005 fra 
2011 om universell utforming av opparbeidete uteområder. 
Vurdering: 
Prinsippene om universell utforming, skal så langt det er mulig, legges til grunn ved prosjektering og 

utbygging i området. 
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Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) 
Hensikten med denne retningslinje er å forebygge støyplager både for omgivelser og selve tiltaket. 
Vurdering: 
Området påvirkes av trafikkstøy da Trondheimsvegen går like inntil området. Det er noe trafikkstøy 
fra innflygingssonen til Gardermoen flyplass. Plassering av bebyggelse sammen med 
støyskjermingstiltak langsmed Trondheimsvegen vil skjerme planområdets boliger og skape 
støyverdier som ligger innenfor forsvarlige verdier.   
 
NVE Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar (2011)  
Hensikten er å gi retningslinjer om utredning av flom- og skredfare, og hvordan disse tema skal 
hensyntas i arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Vurdering: 
Planområdet er ikke utsatt for flom.   
Det er utført geotekniske undersøkelser, og disse viser at det er forsvarlig å oppføre bebyggelse 
innenfor planområdet.  

 
3.2 Regionale føringer: 
Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2007)  
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og 
tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
 
Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser.   
Vurdering: 
Planområdet er i dag egnet for landbruk, men forholdet til landbruk er avklart i forbindelse med siste 
revisjon av kommuneplanens arealdel der konklusjonen var at området ble anbefalt avsatt til 
byggeområde. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016) 
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europeisk 
sammenheng. 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 foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, 
næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. 
Vurdering: 
Planforslaget legger opp til fortetting i et sentralt område på Råholt som egner seg godt til utbygging. 
Området er for øvrig omkranset av boligbebyggelse. 

 
3.3 Kommunale føringer 
Kommuneplanens arealdel 
Reguleringsplanforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, der området er angitt som 
byggeområde – kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, sort stiplet linje viser planområdets beliggenhet.  

 
Uteoppholdsareal/lekeareal 
Kommuneplanens arealdel stiller følgende krav: 
Det skal opparbeides nærlekeplass med en størrelse på minimum 200 m2 i områder der det bygges 5 
boenheter eller fler. Maksimalt 30 boenheter kan være felles om lekeplassen som minimum skal ha 
en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke. 
Kvartalslekeplass med størrelse på minimum 1000 m2 skal opparbeides der det bygges 20 boenheter 
eller flere. Maksimalt 50 boenheter kan være felles om en slik kvartalslekeplass som skal tilrettelegge 
for varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, klatring, balanseleker og lignende.  
 
 
3.4 Gjeldende tilgrensende reguleringsplaner 
Planområdet grenser inntil 5 reguleringsplaner. Disse vises i illustrasjonen på neste side. Planområdet 
har gbnr. 96/620, som er fradelt eter at reguleringsplanprosessen ble igangsatt. Eiendomsgrensen til 
denne eiendommen har felles grense med tilgrensende reguleringsplaner. 
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Illustrasjonen viser tilgrensende reguleringsplaner. 

 
 

4 Beskrivelse av området 
 

4.1 Beliggenhet, størrelse og adkomst 
Planområdet ligger langs Trondheimsvegen ca. 2,4 km syd for Eidsvoll Verk stasjon. Eiendommen 
grenser i nord, øst og syd til boligområder. I vest grenser området til Fylkesveg 501 – 
Trondheimsvegen.    
Adkomst til planområdet vil foregå fra Nord-Ladderudvegen, som igjen har direkteadkomst fra 
Hynnevgen og Fv. 501 - Trondheimsvegen.  
 
4.2 Eksisterende bebyggelse 

Den eksisterende bebyggelsen rundt planområdet består av småhusbebyggelse, i all hovedsak 
eneboligbebyggelse og rekkehus. Det finnes ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet i 
dag.  
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4.3  Trafikksituasjon og trafikkanalyse  
Hynnevegen og Nord-Ladderudvegen har ikke stor trafikk, kun adkomst til begrenset 
boligbebyggelse. Trondheimsvegen har en ÅDT på 12450.  
 
Etter ønske fra Eidsvoll kommune er det i planforslagets sydøstre del tatt hensyn til at det i fremtiden 
kan bli aktuelt med rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/Martin Johansens veg. Konsekvenser er 
at planområdet er innskrenket noe slik at muligheten for en eventuell fremtidig rundkjøring ikke skal 
bygges igjen.  
 
Beboere i området erfarer at det kan være vanskelig å komme fra Hynnevegen og inn på 
Trondheimsvegen i rushtiden. Statens Vegvesen ser foreløpig ingen behov for tiltak langsmed 
Trondheimsvegen i forbindelse med utbygging av Ladderudsletta, de stiller ingen krav til utbedring av 
kryss Hynnevegn/Trondheimsvegen, ei heller ser de noe behov for en ny rundkjøring i krysset Martin 
Johansensveg/Trondheimsvegen. 
 
Etter krav fra Eidsvoll kommune har Øvre Romerike Prosjektering utarbeidet en trafikkanalyse, datert 
02.12.2016. Hensikten var å foreta en vurdering av trafikkbelastningen i eksisterende  kryss 
Trondheimsvegen – Hynnevegen.  
For Hynnevegen er ÅDT registrert til 515 kj.t/døgn basert på tellinger i hele uke 37/2016. Tilsvarende 
telling ble gjennomført i Vestengavegen i uke 36/2016. 
 
For å dokumentere trafikkmønsteret i krysset, dvs. med retningsfordelinger og svingebevegelser, er 
det gjennomført manuelle tellinger hvor kjøremønsteret er detaljert registrert i tre karakteristiske to-
timers perioder over dagen den 29.09.2016: kl. 07-09 i morgenrushet, kl. 11-13 midt på dagen og k.l 
15-17 i ettermiddagsrushet. Største time i morgenrushet er kl. 07-08, mens den største i 
ettermiddagsrushet er kl. 16-17 som også utgjør makstimen over hele døgnet.  
 
Det er foretatt en simulering ut fra gjennomførte tellinger av trafikk og svingbevegelser, og denne 
kan iht. karakteristikkene kort oppsummeres som følger:  
 
2016 Formiddagsrushet: 

 Uproblematisk trafikkavvikling 

 Beskjedne kølengder  

 Beskjedne forsinkelser 
 

2016 Ettermiddagsrushet: 

 Uproblematisk trafikkavvikling 

 Fortsatt beskjedne kølengder  

 Forsinkelsene blir noe lengre, men det gjelder kun på Hynnevegen, ikke på Trondheimsvegen. 
Ventetidene for å komme inn på Trondheimsvegen er ikke lengre enn som vanlige ventetider i 
lyssignalregulerte kryss 

 
Uten noen endringer av kryssutformingen kan trafikkavviklingen oppsummeres som følger i 2036 
basert på de aktuelle prognoseforutsetningene:  
 
2036 Formiddagsrushet: 

 Uproblematisk trafikkavvikling for trafikken på Trondheimsvegen, mens spesielt 
venstresvingende trafikk fra Hynnevegen vil få relativt dårlig trafikkavvikling 

 Kølengdene blir svært små på alle tilfarter.  

 Forsinkelsene/ventetidene blir fortsatt svært små på Trondheimsvegen. De øker noe for trafikk 
som kommer fra Hynnevegen, men de er fortsatt ikke lengre enn hva som er normalt i 



Øvre Romerike prosjektering – planbeskrivelse detaljregulering Ladderudsletta 11 

  
 

signalregulerte kryss. 
 

2036 Ettermiddagsrushet: 

 Uproblematisk avvikling for trafikk på Trondheimsvegen. Den nærmer seg kapasitetsgrensen for 
trafikk fra Hynnevegen 

 Fortsatt er kølengdene beskjedne. Det gjelder også på Hynnevegen, primært fordi trafikken her 
er beskjeden i denne retningen i ettermiddagsrushet. 

 Forsinkelsene er fortsatt svært små på Trondheimsvegen. De er gjennomsnittlig i lengste laget på 
Hynnevegen, men det gjelder for et begrenset antall biler.  

 
Tiltak 
Dagens kryssutforming vil etter dette gi rimelig god trafikkavvikling langt frem i tid. Med utbygging av 
alle de aktuelle boligområdene som fører trafikk til Hynnevegen, vil ventetiden/forsinkelsene for å 
komme ut på Trondheimsvegen øke uten at avviklingen på noen måte bryter sammen. Et beskjedent 
tiltak for å redusere litt på ventetiden i Hynnevegen i 2036 kan være å etablere et felt for 
høyresvingende trafikk i en lengde av f eks 20 meter inn mot krysset.  
 
Eidsvoll kommune har ønsket at det i reguleringsplanen tas hensyn til et mulig fremtidig 
høyresvingfelt. I nordøst er det regulert inn ekstra grøfteareal for å hensynta dette. 
 
4.4 Kollektivtilbud og gang- og sykkelveger 
Det er gang- og sykkelveg langsmed Trondheimsvegen. Det er fortau langsmed vestsiden av Nord-
Ladderudvegen, og gang- og sykkelveg/fortau langsmed Hynnevegen. 
Fra planområdet er det ca. 2,4 km til nærmeste togstasjon. Toget går retning Oslo og retning Eidsvoll. 
Det er bussforbindelse i området langsmed Trondheimsvegen. 
Det er i dag bussavgang med minutters ruter mellom Dal og Råholt, som passerer planområdet. 
 

4.5 Støy  
Planområdet ligger tett inntil Trondheimsvegen.  
Kravet til uteoppholdsareal og byggets fasade uten avbøtende støytiltak, er at støyverdiene skal ligge 
under 55dBA Lden (grønn sone) iht. T-1442/2012; Retningslinjer for støy i arealplanleggingen.  

Planområdet er påvirket av vegtrafikkstøy, og støyskjermingstiltak vil være nødvendig. 
Støyskjermingstiltak kan være i form av garasjer og ordinær støyskjerm. 
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Støykart fra www.miljostatus.no som viser dagens vegtrafikkstøy langs Trondheimsvegen.  

 

4.6 Tilstøtende arealbruk, topografi, solforhold  
Arealet er ubebygget, og grenser til Nord-Ladderudvegen i vest, Hynnevegen i nord, og til Fylkesveg 
FV. 501 – Trondheimsvegen i øst. Utover dette befinner det seg eksisterende boligbebyggelse i vest, 
syd, nord og øst. Områdene består av eneboliger og rekkehus.    
 
Arealet består i dag av åpen landbruksjord.   

 
Flyfoto med angitt plassering, kilde: finn.no/kart. 

http://www.miljostatus.no/
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Området er åpent uten store terrengforskjeller i nærheten, og har gode solforhold.   
Planområdet heller slakt mot øst. Høydedifferansen innenfor tomten er ca. 3-8 meter, hvor det 
meste av differansen er lokalisert i midtre, søndre og vestlige del.  

4.7 Naturmangfold 
I følge kartdatabasen til Miljødirektoratet og Artsdatabanken er det ikke registrert 
verdifulle(rødlistearter) eller uønskede arter(svartelistede arter). Planområdet grenser heller ikke 
mot verdifulle arter eller naturtyper.  

4.8 Grunnforhold 

Tomten innehar ikke store høydeforskjeller, og ligger ikke innenfor kartlagte faresoner for kvikkleire. 
Løsmassekart fra NGI angir at området består av breelvavsetning og har nærhet til tynn morene. 

 
Løsmassekart fra www.NGU.no 

Geotekniske undersøkelser er foretatt, rapporten fra Løvlien Georåd As er datert 21.01.2016. 
Rapporten viser at området består av løsmasser i form av humusblandet jord over sandig- leirig silt, 
sandlig silt, sand, og siltig- sandig materiale til berg. Dybde til berg er tolket til å ligge mellom 6,0 og 
27,1 meter. Humusholdig jord er ikke egnet som byggegrunn, og må fjernes under all fremtidig 
bygningsmasse og utomhus kvalitetsareal som veg og plass. En ytterligere vurdering av bæreevnen av 
de faste urørte massene må gjøres i en senere fase.  

  
Geotekniske undersøkelser. 
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4.9 Ledninger i grunnen, vann og avløp, fjernvarme 

Det er vann- og avløpsledninger som blir berørt av utbyggingen. Det vises i den sammenheng til 
vedlagte rammeplan for vann- og avløp, der temaer som overvann og brannvann også er beskrevet.  

 
 

5 Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Type boligbebyggelse, boligstruktur og antall boliger  
Planlagt bebyggelse for området er boliger i konsentrert småhusbebyggelse, på inntil 3 etasjer. 
Illustrasjonsplanen viser planlagt fordeling mellom boligtypene. Det er tenkt 102 boenheter fordelt 
på 42 kjedehus/rekkehus og 60 leiligheter i firemannsboliger. 
 
Boligene er dermed fordelt etter følgende tabell: 
 

Boligtype % antall 

Kjedehus/rekkehus min. 40 

Leiligheter 2- og 3 
roms 

maks. 50 

Leiligheter 4 roms min. 10 

 
 
Kjedehusene/rekkehusene er på ca. 105m2 BRA og ca. 120m2 BRA. Leilighetene er på 2-, 3- og 4 roms. 
Det er tenkt 2-roms fra ca. 49 m2 BRA, 3- roms opp til ca. 75m2 BRA, og 4- roms fra ca. 80 m2 BRA. Det 
er tillegg satt krav i reguleringsbestemmelsene om at 10 % av leilighetene skal være 4-roms, slik at 
området vil få totalt 50 % boliger tilpasset familier. Det kan tenkes at leilighetsfordelingen mellom 2-
roms og 3-roms blir noe endret i forbindelse med detaljprosjektering av bebyggelsen.  
 
Kjedehusene/rekkehusene har to parkeringsplasser hvorav en er i egne carport integrert i 
bebyggelsen og en er på terreng foran carport. Leilighetene har 1,25 p-plass per boenhet i en felles 
garasjerekke og felles parkering mot Trondheimsveien.  
Det er valgt å ha parkering for kjedehusene/rekkehusene på egen tomt da disse da er lett tilgjengelig 
til daglig bruk og en slipper å få et stort parkeringsanlegg/garasje som bryter med ønsket 
småhusskala. 
Garasjerekken langs Trondheimsveien, som tilhører leilighetene i 4-mannsboligene, fungerer også 
som en støybuffer og avgrenser området mot den trafikkutsatte siden.  
72 av 102 boliger vil få adkomst fra bakkeplan og er derav meget barnevennlige. De resterende 30 

leiligheter i andre etasje er godt egnet for både mindre husholdninger barnefamilier Det er her 

fokusert på et bomiljø der alle livsfaser blir godt representert. Dette legger til rette for god sosial 

integrering. Leiligheter her vil være mere attraktive for barnefamilier enn leiligheter i typisk sentralt 

plassert blokkbebyggelse da det her er bedre kvalitet på uteoppholdsarealene. Boligmiljøet her vil få 

gode utekvaliteter; akebakke, lekeplasser og grønne lunger. 

 
5.2 Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk   
Tiltakshavers intensjon er å utvikle et boligområde med tydelig identitet. Det skal legges til rette for 
et godt samhold og fellesskap innenfor et samlende område knyttet sammen av grønne lunger. En 
viktig faktor ved dette er å sikre variasjon både i det fysiske og sosiale miljøet slik at folk i ulike 
livssituasjoner kan bo side om side i et område som oppleves levende og variert, og der alle føler 
tilhørighet til samme fellesskap.  
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På bakgrunn av premissene over, er det tilstrebet å blande leiligheter og kjedehus/rekkehus i stor 
grad, samt å sette sammen ulike størrelser av kjedehus/rekkehus og leiligheter side om side. 
Bebyggelsen består derfor av et sett bygningskomponenter med leiligheter og kjedehus/rekkehus i 
tilnærmet lik skala, som kan settes sammen på ulike måter og slik at det ikke oppstår noe tydelig 
skille mellom de som bor i leilighet og de som bor i kjedehus/rekkehus. Slik oppstår både en sosial 
variasjon og en fysisk variasjon innenfor et samlende uttrykk. 
 
 

 
Planlagt bebyggelse – kjedehus/rekkehus (illustrasjon: Derlick arkitekter). 

 

 
Planlagt leilighetsbebyggelse (illustrasjon: Derlick arkitekter). 

 
Bebyggelsen er organisert rundt fire grønne lunger. Fem tverrakser fordeler kommunikasjonen på 
området. Tverraksene er vridd i forhold til hverandre for å skape varierte uteområder («grønne 
lunger») med hver sin karakter da de får ulik form og orientering mot himmelretning. I tillegg har de 
ulikt terrengfall og tanken er at de rommer noe ulike aktivitetsmuligheter. Fellestrekket for alle er at 
de skal oppleves grønne og organiske og som en forlengelse av hagene. Til sammen kompletterer 
hvert av grøntområdene hverandre og bidrar til en variert helhet.  
 
Mindre nærlekeplasser er anlagt i forbindelse med tverraksene. Disse er primært for små barn i følge 
med foreldre og plasseringen er bevisst anlagt i krysningspunkt og/eller i forbindelse med mindre 
forrykninger i fasaderekkene. Slik genererer disse også sosiale møtesteder og det oppstår små plasser 
innenfor området. 
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Illustrasjonsplan for området. 

 
En langsgående bevegelseslinje («grønn åre») knytter boligene, de grønne lungene og de mindre 
nærlekeplassene sammen. Her spiller små smutthull mellom byggene en viktig rolle ved at de skaper 
passasjer og siktlinjer mellom de skjermede grøntområdene og de mer aktive «gatetun-sidene».  
Varierte uterom oppstår også i kontrasten mellom disse «gatetunene» som i hovedsak er 
atkomstsider med forhager, og «hagesidene» som vender mot de grønne lungene slik at disse blir en 
forlengelse av hagen.   
 
Alle husene er planlagt med gjennomgående oppholdssone i 1. etasje plan slik at de oppnår god 
kontakt mot begge sider av huset. Bygningskomponentene som danner utgangspunkt for planen, 
består av fire grunnmoduler: lite kjedehus/rekkehus (ca. 105m2 BRA), stort kjedehus/rekkehus (ca. 
120m2 BRA), 2-roms leilighet (ca. 49m2 BRA) og 3-roms leilighet med eller uten mezzaninetasje (ca. 
71/79m2 BRA). Disse modulene har variasjonsmuligheter for å kunne tilpasses hvilken himmelretning 
de er orient mot og hvor atkomsten kommer fra i forhold til dette. 
 

 
3D-modell utarbeidet av Derlick arkitekter 

 
Modulen for kjedehus/rekkehus er dekomponert i to deler med en inntrukket del i forbindelse med 
carport. 4-mannsboligene er satt sammen av to moduler bundet sammen av en åpen 
trappeforbindelse som gir en siktlinje og en pause i fasaden. Ved ulik sammensetting av modulene 
oppstår et spill i høyden, med artikuleringer i fasadeløpet og ulike romsekvenser og siktlinjer i 
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utearealet. Modulene tilpasses også ulik terrengfall, noe som gir ytterligere variasjon fra sted til sted 
på området.  
Det arkitektoniske uttrykket er tenkt som en ren og enkel trehusarkitektur med knappe detaljer og 
enkle takformer, dominert av saltak med noe asymetriske vinkler. En ser for seg en fargepalett på 2-4 
farger som bidrar ytterligere til identitet for det enkelte hus, samtidig som det samler området og gir 
et helhetlig særpreg. 
 
Garasjerekken mot Trondheimsveien tenkes artikulert ved hjelp av relieff i form av variert 
kledningstykkelse. Takformen tenkes også benyttet til å skape en variert profil langs dette strekket. 
Enkelte oppstillingsplasser er anlagt i friluft for å bryte opp rekken med parkering, samt ha noe 
innslag av grønt i forbindelse disse plassene. I forbindelse med de åpne strekkene med 
markparkering kommer det støyskjerm mot vei. 
 
Det er i reguleringsbestemmelsene satt en øvre grense for byggehøyde på 11,5 m som skal måles fra 
planert terreng ved hver sokkel/bunnplate, og fra planert terreng rundt trappede bygningsdeler der 
husrekker trappes ned. Byggehøyde for garasjer er satt til 5,5 meter.  
Byggegrensene mot ytre eiendomsgrenser er satt til 4 meter fra eiendoms- eller formålsgrense. 
Langsmed intern regulert kjøreveg er det satt en byggegrense de fleste steder på mellom 2 og 4 
meter.  For østre del av området B2 som grenser til privat kjøreveg er det planlagt at byggegrensen 
skal gå i formålsgrensen til regulert grøftekant/annet vegareal. Garasjer for leilighetsbygg planlegges 
plassert inntil byggegrense innenfor delområdet BG1 på østsiden av intern regulert kjøreveg. Det er 
avklart med Statens Vegvesen, samt uttalt i deres merknad til oppstartvarsling, at byggegrense for 
garasjer og støyskjermingstiltak skal ligge minimum 3 meter fra asfaltkant på gang- og sykkelveg 
langs Trondheimsvegen i øst. 

 
Prinsipp for trapping av kjedehus/rekkehus langsmed interne veger (illustrasjon: Derlick arkitekter). 

 
5.3 Tilrettelegging for myke trafikanter 
Det planlegges opparbeidet direkteatkomster (såkalte smett) ut til gang- og sykkelveg langs 
Trondheimsvegen. Dette kan utformes som sluser i støyskjerm som skal oppføres mellom garasjene. 
Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet, og samtidig gi en rask og enkel adkomst ned til gang- og 
sykkelvegen og bussholdeplasser langs Trondheimsvegen. 
 
 
5.4 Sol/skyggeforhold 
Nedenfor er det vist sol- og skyggediagram. Disse viser at boligene og uteoppholdsarealene får gode 
solforhold. 



Øvre Romerike prosjektering – planbeskrivelse detaljregulering Ladderudsletta 18 

  
 

 
 

 

Sol- og skyggediagram utarbeidet av Derlick arkitekter. 

 

5.5 Støyforhold 
Det er utført støyberegninger for 20 år fremover i tid, for året 2037. 
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Støykartet til venstre viser planlagt bebyggelse hvor garasjer er eneste støyskjermingstiltak. Støykartet til høyre 
viser garasjer med tillegg av en 2,5 meter høy støyskjerm som bygger igjen åpningene mellom garasjene samt 
strekker seg også noe i vestlig retning i nord og i sør. 

 
Dette viser at det er nødvendig med støyskjermingstiltak i tillegg til planlagte garasjer. 
Støyskjermingstiltak må ha en høyde på minimum 2,5 meter, og må strekke seg noe vestover i nord 
og i syd, slik illustrert på støykart ovenfor.  
 
5.6 Adkomst, veger, fortau, parkering og sykkelparkering 
Det legges opp til to nye avkjøringer fra Nord-Ladderudvegen som vil fungere som hovedatkomster 
for området. Videre vil adkomst fra Trondheimsvegen foregå i eksisterende kanalisert kryss 
Hynnevegen/Trondheimsvegen nord for planområdet. Intern hovedveg er regulert til privat felles 
kjøreveg med en reguleringsbredde på 8 meter. I tillegg er det planlagt tre interne gårdsplasser, 
veger, med bredde på 6 meter som fungerer som intern adkomst til boliger. Det er lagt opp til en 
gjennomsnittlig parkeringsdekning på 1,25 parkeringsplasser, herunder en i garasje, for boliger i 
leilighetsbygg. Kjedehus/rekkehus har 2 parkeringsplasser, hvorav en i garasje/carport. Alle 
boligenheter får tildelt en garasjeplass, for kjedede eneboliger vil dette bli integrert i egen 
bebyggelse, og for leilighetene vil dette bli innenfor arealet regulert til BG1. Det er gode muligheter 
for sykkelparkeringsplasser foran inngangspartiene. 
 
Det er regulert inn 3 meter bredt fortau med tilhørende 1,5 meter grøft i nord slik at det blir et 
sammenhengende fortau langsmed Hynnevegen og ned til gang- og sykkelvegen ved 
Trondheimsvegen. Det er regulert et ekstra grøfteareal helt i nordøst for å ivareta muligheten for et 
fremtidig høyresvingfelt i krysset ut på Trondheimsvegen.  
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Fortau langsmed planområdet i nord. 

 
5.7 Uteoppholdsarealer og lekeplasser  
Planforslaget legger opp til gode og trygge utearealer for barn. Nærlekeplasskravet i 
kommuneplanens arealdel tilsier en nærlekeplass på minimum 200 kvm der det bygges inntil 30 
boligenheter. Kvartalslekeplass med størrelse på minimum 1000 m2 skal opparbeides der det bygges 
20 boenheter eller flere. Maksimalt 50 boenheter kan være felles om en slik kvartalslekeplass som 
skal tilrettelegge for varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, klatring, balanseleker og lignende.  
I planforslaget er det lagt opp til 4 interne lekeplasser i kort avstand til boligene Innenfor lekeplass 
BLK3 er dagens akebakke videreført. Denne akebakken har det vært særdeles viktig for kommunen 
og lokalbefolkningen å videreføre.  Totalt regulert lekeareal har et areal på 2 680 m2 og er lokalisert 
mellom boligene med kort avstand til hver bolig. Områdene har gode lysforhold og ligger godt 
beskyttet for vind, trafikk og støy.  
 
En detaljert utforming av lekeplassene er vist i illustrasjonsplanen som er en del av 
plandokumentene. I reguleringsbestemmelsene er det skrevet at Illustrasjonsplan datert 06.12.2017 
er bindende for plassering av bebyggelsen og kvalitet av regulerte lekeplasser. Åpne 
forbindelseslinjer mellom bygg og mindre sprang kan justeres etter godkjenning fra kommunen. 
Øvrige illustrasjoner er retningsgivende. 
 
Lekeplassene er gitt hvert sitt tema og disse er beskrevet som følger: 
 
BLK1: «Parsellhagen» 
Lekeplassen inviterer til roliglek og dyrking av grønnsaker osv. Her finnes kvaliteter som huske, 
sandkasse, vippe, trebenker, dyrkingskasser, bærbusker og stauder/urter. 
 
BLK2 «Sandland»: 
Lekeplassen inviterer til rolig/moderat lek i et landskap av sand. Her brukes naturlige materialer som 
store steiner og trestokker. Her finnes også huske, vippe, karusell, store steiner til å sitte på, og en 
stor sandkasse.   
 
BLK 3: «Akebakken»: 
Her inviteres til aktiv lek for de større barna, vinter som sommer. Terrenget tilpasses for å legge til 
rette for en akebakke og oppholdsareal på toppen av bakken. Det er lagt opp til en balløkke i bunnen 
av bakken. 
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BLK4: «Fruktløkka»: 
Her inviteres til rolig lek og frukt- og bærdyrking. Her finnes sandkasse, vippe, to benker, hekk, 
frukttrær og bærbusker. 
 
Totalt sett anses kravet til lekeplasser og uteopphold for barn og unge for å være meget godt 
ivaretatt. 
 
5.8 Reguleringsformål og utnyttelse 
 

 
Reguleringsplankart. 
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Reguleringsformålene i planen er som følger: 

Hovedformål Underformål  Kortform Sosi-kode Arealstørrelse 

Bebyggelse og anlegg 

(Pbl. § 12-5, nr.1) 

Boligbebyggelse  B1-3 1110 17 946,9 m2 

 Garasjeanlegg for 

boligbebyggelse 

BG1 1119 2 058,9 m2 

 Renovasjonsanlegg BR1-3 1550 181,7 m2 

 Lekeplass BLK1-4 1610 2680,9 m2 

Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur 

(Pbl. § 12-5, nr.2) 

Kjøreveg  SKV1 2011 1398,8 m2 

 Fortau SF1 2012 243,1 m2 

 Annet vegareal AVT 2018 1738,5 m2 

SUM AREAL    26248,9 m2 

Tabellen viser reguleringsformål og arealstørrelser. 

 
Det er i reguleringsbestemmelsene gitt en øvre ramme for utnyttelse på opp mot BYA = 42%. 
Nedenfor følger en opplisting av arealstørrelser, herunder BYA: 
 

 
 
Tabell viser beregning av BYA ut i fra foreløpige planer for utbygging 

 
5.9 Universell utforming 
Prinsippene om universell utforming, skal så langt det er mulig, legges til grunn ved prosjektering og 

utbygging i området, dersom kravet utløses. Den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift - TEK - skal 

legges til grunn. 

5.10 Vann og avløp 
Vann hentes fra kommunal vannledning. Avløp vil også bli tilkoblet kommunalt avløpsnett. 
Eksisterende ledningsnett ligger inne på området langsmed Trondheimsvegen, og det viser seg å 
komme i konflikt med ny bebyggelse og må legges om. Overvann håndteres på eiendommen. Det 
vises for øvrig til vedlagte rammeplan for vann- og avløp. 
 
5.11 Energiløsninger 
Det er lagt opp til elektrisitet som hovedkilde for energi.  

 
5.12 Renovasjon 
Det er satt av areal til felles renovasjon. Alle boliger har kort veg til renovasjonsareal.    
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6 Konsekvenser/virkninger av planforslaget  
 

6.1 Overordnede planer og mål 
Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og øvrige kommunale føringer. 
 
6.2 Byggeskikk og estetikk og stedets karakter 
Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, men med noe høyere 
utnyttelse i form av konsentrert småhusbebyggelse. Den nye bebyggelsen vil gli inn i eksisterende 
bebyggelse ved tradisjonell, med noe mere moderne, utforming av byggene.  
 
6.3 Utsiktsforhold  
Området er i dag åpent. Utsiktsforholdene for eksisterende bakenforliggende bebyggelse i vest blir 
tilnærmet tilsvarende som før, men blir noe skjermet av bygningsvolum.  
 
6.4 Landskapsbilde 
Landskapsbildet vil bli noe endret som følge av utbyggingen. Tomten har hittil fremstått som et åpent 
ubebygget areal.  Utbyggingen anses derfor å ha en positiv effekt, da arealet blir utnyttet på en god 
måte.  
 
6.5  Kulturminner og kulturmiljø 
Akershus Fylkeskommune har utført arkeologiske undersøkelser, og det ble ikke gjort funn.  
 
6.6 Naturmangfold 
For Naturmangfoldlovens §§ 9 – 12 er det foretatt følgende vurderinger: 

Paragraf  Lovtekst Vår vurdering 

9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.  

Ifølge miljøstatus i Norge 
(miljostatus.no/kart/) er det ingen registrerte 
truede arter innenfor planområdet.  

10 (økosystemtilnærming og samlet 
belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal 
vurderes ut fra den samlede belastning 
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Ingen registrerte truede arter innenfor 
området.   

11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved 
å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter.  

Det vises til vurderingen av § 9.  

12 (miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en 

Fremtidig bebyggelse og aktivitet innenfor 
planområdet, samt anleggsperioden, anses 
ikke å få noen negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
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samlet vurdering av tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
6.7 Forurensning / støy 
Planforslaget medfører ingen vesentlig 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 til boligbebyggelse som planlagt. I forbindelse med utbygging er det i 
geoteknisk notat gitt føringer for videre geotekniske beregninger før detaljprosjektering av 
bebyggelse.  
 
6.9 Rekreasjonsområder 
Det er i dag en akebakke i området. Denne har det vært spesielt viktig for kommunen og 
omkringliggende beboere å ta vare på. Foreliggende planforslag har lagt opp til videreføring av 
akebakke.   
 
6.10  Barns interesser 
Det vil bli opparbeidet flere lekeplasser innenfor planområdet, samt uteoppholdsareal i tilknytning til 
boligenhetene.  
 
6.11  Trafikkforhold 
Utbyggingen vil medføre noe økning av trafikken i området. Kapasiteten i tilgrensende vegsystem er 
tilstrekkelig for denne trafikkøkningen. Det vises til trafikkanalysen og til kapittel 4.2 i denne 
planbeskrivelsen. Det er regulert inn grøfteareal i nordøst som ivaretar muligheten for et fremtidig 
høyresvingfelt.  
 
6.12  Ivaretakelse av matjorda 
Forslagstiller ønsker å imøtekomme Fylkesmannens ønske (vises til merknad ifbm. oppstartvarsling) 
om gjenbruk av matjorda ved å lage en plan for hvordan dette skal ivaretas. 
 
6.13  Risiko- og sårbarhet 
Det er utført Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger vedlagt. Den viser at dersom det tas hensyn til 

eventuelle farer, så er det forsvarlig å bebygge området slik som ønsket. 

 

Analysen viser at følgende temaer har vært viktige å ivareta i planprosessen: 
 

1. Risiko for støy fra biltrafikk 

 Støyskjermingstiltak vil være aktuelt for å oppnå nødvendige støyverdier. Støypåvirkning 

for bebyggelse innenfor planområdet må vises og type støytiltak må, slik at en eventuell 

risiko for helseskader som følge av støy vil være mindre sannsynlig. 

 

2. Risiko for trafikkulykker 

 Ha fokus på trafikksikkerhet ved utforming av detaljplaner slik at veg og kryss leder til 

mest mulig sikker atferd hos trafikanten og reduserer sannsynligheten for at det gjøres 

feilhandlinger, herunder også skilting, belysning, redusert hastighet.  
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 Det bør opparbeides direkteatkomster (såkalte smett) ut til gang- og sykkelveg langs 

Trondheimsvegen. 

 

3. Risiko for ulykker ved anleggsgjennomføring: 

 Fokus på HMS i anleggsperioden.  

 Sikring av anleggsområdet. 

 Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten.  

 Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan. 

 

 
 
 

7 Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid 

Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser ved brev datert 
14.03.2016, samt ved annonsering i Eidsvoll Ullensaker Blad den 16.03.2016. Frist for merknader ble 
satt til 20.04.2016. Det er i den forbindelse innkommet 11 merknader: 
 
Ruter, datert 23.03.2016 
Det er et omforent mål om at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta transportveksten. Ny 
bebyggelse må plasseres slik at de aller fleste reiser kan foregå med gange, sykkel eller 
kollektivtrafikk. Råholt er utpekt som prioritert småby i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Det bør benyttes begrenset parkeringsdekning sammen med etableringen av skikkelig 
sykkelinfrastruktur. 
Det anbefales reguleringsbestemmelser med krav om anlegg for sykkelparkering, fortrinnsvis under 
tak nær inngangspartier. 
Forslagstillers kommentar: 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra Råholt. Det benyttes restriktive parkeringsbestemmelser. 
Sykkelparkering anlegges nær inngangspartier. 
 
Eier av Nord-Ladderudvegen 27, datert 25.03.2016: 
Hvorfor skal ikke utbyggingen konsekvensutredes. 
Boliger i 3 etasjer vil sannsynligvis blokkere den lille utsikten som er. Det virker som utbygger ikke har 
noen planer om å vise hensyn til allerede etablerte beboere. 
Med over 100 boenheter, hvordan skal de som bor i området komme oss ut på veien fra boligfeltet 
om morgenen? eller av på vei hjem fra jobb?  
Å bli stående på en vei med busstrafikk og 60 KM/T er farlig. Avkjøringen kan ikke ta opp mer enn 3 
biler i lengden, bil 2 og 3 har da ingen fornuftig bremsestrekning. Dette er farlig nok i dag.  
Siden utbyggingen ikke skal konsekvensutredes, har Eidsvoll kommune noen plan for å redusere 
eksosutslippene i området med tanke på den økte belastningen som kommer? Har Eidsvoll kommune 
tatt hensyn til Forurensningsforskriften del 2 og 3? Har Eidsvoll kommune tatt hensyn til Forskrift om 
miljørettet helsevern? 
Forslagstillers kommentar: 
Ved gjennomgang av Forskrift om konsekvensutredning er det ikke funnet kriterier/temaer som 
utløser konsekvensutredning. Det vises til trafikkanalyse og konklusjonene i denne. 
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Statens vegvesen, datert 31.03.2016: 
Deler av planområdet ligger i gul støysone, og området nærmest Trondheimsvegen ligger i rød 
støysone. I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 står det at støynivået 
ikke bør være høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, som 
f.eks. soverom og stue. Det står videre at kommunen ikke bør tillate bygging av boliger i rød sone. Det 
må lages en støyfaglig utredning som viser støy på fasader og uteområder. Støy beregnes på 
bakkenivå og for veranda/balkonger for videre etasjer. Hensikten med støyfaglig utredning er å 
dokumentere at det er mulig å oppnå støynivå utenfor vinduer til alle soverom og på 
uteplasser/balkonger som er Lden 55 dB eller lavere. Det må innarbeides rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene som sier følgende: «Det skal være dokumentert at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i 
retningslinje T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS8175- klasse C, før 
kommunen kan gi brukstillatelse for boliger/leiligheter». Byggegrense langs Trondheimsvegen må 
settes slik at den ikke er innenfor rød støysone. Støyskjerm kan settes opp nærmere veg enn 
byggegrense, men må ligge minimum 3 meter fra vegkanten til eksisterende gang- og sykkelveg. 
Forslagstillers kommentar: 
Støyutredning er gjennomført. Krav stilles i reguleringsbestemmelsene. Byggegrensen er satt 
minimum 3 meter fra vegkant til eksisterende gang- og sykkelveg. 
 
Eier av Hynnevegen 3, datert 03.04.2016: 
Det planlegges utbygging av 100 til 130 boliger på Ladderudsletta, hvor alle biler må kjøre ut 
Hynnevegen for å komme ut i Trondheimsvegen. Allerede nå har er det store problemer med å 
komme ut fra vår gårdsplass og ut i Hynnevegen og Trondheimsvegen pga. mye trafikk.  I tillegg 
planlegges også flere utbygginger i området som også vil få utkjøring i Hynnevegen. Det henvises 
også til forslag til planprogram for kommunedelplan for Råholt 2016-2030, hvor det fremkommer at 
Trondheimsveien har høy trafikkbelastning og en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 12 450. Til sammenligning 
er ÅDT på E6 forbi Råholt på 14 710. Belastningen er derfor stor nok i dag, og det ønskes svar på 
hvordan de trafikale problemene er tenkt løst. Kan utkjøring tvers ovenfor Martin Johansens veg bli 
åpnet igjen slik det var før, for å avlaste trafikken? Kan det lages en rundkjøring der eller en 
rundkjøring ved Hynnevegen /Trondheimsvegen? I dag får ett borettslag kjøre ut avkjørselen ovenfor 
Martin Johansens veg, og det stilles spørsmål ved om hvorfor de nye boligene ikke kan få bruke 
samme utkjørsel. 
Forslagstillers kommentar: 
Statens Vegvesen har ikke merknader til trafikkavvikling, eller eksisterende kryss 
Hynnevein/Trondheimsvegen. Statens Vegvesen ønsker i utgangspunktet ikke utkjøring i krysset ved 
Martin Johansens veg. Det vises for øvrig til trafikkanalyse. Det er foreløpig ingen planer om tiltak 
eller utbygging i krysset Trondheimsvegen/Martin Johansens veg. 
 
Eier av Martin Johansens veg 1, datert 07.04.2016: 
Området er omgitt av åpen småhusbebyggelse og mindre bruk. Foreslåtte utnyttelse og bebyggelse 
harmonerer ikke med områdets karakter og uttrykk. Avstanden til definerte sentre og 
kollektivknutepunkter (2 km) er langt over gangavstand for daglig bruk, og fører til økt lokal 
biltrafikk. Med tanke på miljø og forurensning har sentrale myndigheter fokusert på at utbygging bør 
skje nær de ovennevnte destinasjoner. Råholt fremstår i dag uten positiv identitet. Foreliggende 
prosjekt blir ikke identitetsskapende, hverken i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 
Ved utbygging av Ladderudåsen ble det signalisert fra utbyggere og Kommunen at ballplass, 
tennisbane o.l. skulle etableres på det som nå skal bygges ut. I ettertid er akebakken blitt sett på som 
positivt. Planene for utvidelse av Gardermoen flyplass skaper usikkerhet for videre utbygging i 
Sørbygda, som allerede er sterkt støybelastet og med økende forurensningsgrad. Avklaring av disse 
forhold er helt avgjørende før ny boligetablering kan tillates i Sørbygda. Hvis utbyggingen 
gjennomføres slik som skissert blir det enorme mengder overflate og drensvann som skal ledes bort. 
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Plan for dette må framlegges. T- krysset M.J. veg og fylkesvegen må nærmest betegnes som 
et " bastard " kryss. Etter vegnormalene skal de knyttes vinkelrett sammen. Kryssets senter må derfor 
justeres noen meter nordover. Dette er forhold som er tatt opp med Kommunen tidligere. 
Forslagstillers kommentar: 
Området anses å ha en sentral beliggenhet innenfor Råholt som definert til å være «prioriterte byer 
og tettsteder» i regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises også her 
til utarbeidet trafikkanalyse. 
 
Ladderudåsen huseierforening og Jorun A. Hals og Vidar Alne Paulsen, datert 14.04.2016: 
Ladderud er allerede et godt utbygd område. For å bevare attraktiviteten til det større boligområdet 
er det ønskelig at Ladderudsletta ikke bygges ut med det maksimale antall foreslåtte boliger.  
Grøntarealer og mulighet til å se det større landskapsrommet er viktig for trivselen, og både 
byggehøyder og plassering av bygningsmassen er avgjørende for hvordan disse kvalitetene bevares. 
Byggehøyder over 2 etasjer (etasjehøyde 3 m) bør unngås, og bygningsmassen bør plasseres og 
utformes slik at det sikrer at innbyggerne rundt planområdet fortsatt kan orientere seg i det større 
landskapsrommet. Det bes om at vedlegges 3D-skisser til offentlig ettersyn, ikke fra fugleperspektiv, 
men fra det nivå man vi se bebyggelsen når man står på bakken. Aktuelle ståsteder vil være fra ulike 
standpunkter langs Nord-Ladderudvegen, der beboerne i aller størst grad vil bli berørte, men også fra 
aktuelle ståsteder i områdene med sikt ned på planområdet. Solforholdene må utredes. Alle som blir 
berørt av utbyggingen bør kunne gjøre seg kjent med konsekvensene. Skolekapasiteten er allerede 
godt belastet, og dette bør med i betraktningen av antall nye boenheter i området, samt hvilke 
konsekvenser en maksimal antall boliger som antydet i varsel vil ha. 
Byggegrenser bør trekkes noe unna Nord-Ladderudvegen, samt tilrettelegging for vegetasjonsskjerm 
mot Nord- Ladderudvegen. Både fordi det vil ha negativ effekt på trivselen å ha andre nærmest 
stirrende inn i egen hage og stue, og fordi den vesle haugen i øvre del av planområdet er et område 
benyttet av barn og unge til lek. Dette bør det tas hensyn til. 
Oppgradering av veistandard med tanke på trafikkavvikling ut på en hovedvei som allerede er 
utfordrende vil være viktig. En utbygging vil sannsynligvis forbedre denne situasjonen. En støyskjerm 
mot Trondheimsvegen vil ha en positiv effekt også for eksisterende boliger. 
Forslagstillers kommentar: 
Planområdet ligger flere meter lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse. Noe redusert utsikt 
kan bli konsekvensen for enkelte boliger som i da ligger på vestsiden av Nord-Ladderudvegen. 
Solforholdene vil ikke bli endret for eksisterende bebyggelse. I sentrale områder skal utbyggingsareal 
utnyttes konsentrert. 
 
Hafslund Nett, datert 19.04.2016: 
Elektrisk anlegg må hensyntas, og det er høyspenningskabler i vegarealene innenfor planområdet. 
Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter 
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det må, i tillegg til eksisterende nettstasjon innenfor 
området, settes av areal til en ny nettstasjon. Her kreves adkomst med kranbil, et areal på 7,5X6.5 
meter, samt avstand på 5 meter fra bygning med brennbare flater, minimum 3 meter fra vegkant, og 
10 meter fra bolig grunnet støy. Disse forhold må sikres i reguleringsplankart og/eller i 
reguleringsbestemmelser. Det ønskes at Hafslund tas med på råd i planprosessen. 
Forslagstillers kommentar: 
Det er planlagt for ny nettstasjon i planområdet. 
 
NVE, datert 19.04.2016: 
Planområdet befinner seg i et område med breelvavsetninger, med mulighet for marin leire under 
breelvavsetningene (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no). I alle områder med marine avsetninger 
kan det finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marin 
leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere (områdestabilitet). 
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Om det avdekkes kvikkleire i området må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En 
geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige 
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en 
dokumentasjon av områdestabiliteten jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i 
arealplanar og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet 
ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. 
Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 
permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de 
må innarbeides i reguleringsplanen. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 – 
Sikkerhet mot skred - med veiledning. 
Forslagstillers kommentar: 
Det er utført geotekniske undersøkelser. Disse viser at det er trygg byggegrunn, og det er ikke funnet 
kvikkleire. Tomten er egnet for utbygging. 
 
Akershus Fylkeskommune, datert 20.04.2016: 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Denne har som mål å bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem, og fastsetter at 
det totale reisebehovet skal reduseres gjennom et mer areal- og transporteffektivt 
utbyggingsmønster, og øke andel reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. 
Området ligger sentralt til i forhold til Råholt, som er utpekt som prioritert tettsted. Det er viktig å 
legge opp til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå målene. 
Parkering 
Begrensning i parkeringsdekning med strenge maksimumsnormer er et egnet virkemiddel for å nå 
målene om redusert bilbruk. Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær 
inngangsparti. 
Automatisk fredete kulturminner 
Det er gjennomført registreringer uten at det ble gjort funn 
Nyere tids kulturminner 
Ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
Barn og unges interesser 
Det vises til kommuneplan og forventes at dette følges opp for å sikre barn og unges interesser. 
Fylkesrådmannen vil minne om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen”. Her fremholdes i pkt 5: 
”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder krav til fysisk utforming: 
a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 
b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene: 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir mulighet for ulike typer lek til ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 
mellom barn, ungdom og voksne. 
c) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 
I reguleringsbestemmelsene bør det stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig 
opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Bevaringsverdige naturkvaliteter bør 
kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke 
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utsettes for unødige inngrep. Disse må avmerkes på plankart, og det bør i reguleringsbestemmelsene 
stilles krav om sikringstiltak i anleggsfasen. Leke- og fellesarealer bør ha gode solforhold og siktlinjer 
fra boligområdene. Det bør etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før 
utbyggingen er ferdigstilt. 
Universell utforming 
Fylkesrådmannen forutsetter at prinsippet om universell utforming, som innebærer at alle kan 
benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte, legges til grunn i det videre arbeidet. 
Kommunen bes å vurdere om det i planen skal stilles krav om at en definert andel av boligene skal 
utformes med livsløpsstandard. 
Forslagstillers kommentar: 
Alle disse er ivaretatt i planarbeidet. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 07.04.2016: 
Ladderudsletta er lokalisert over to kilometer fra stasjonene på Råholt og Dal, og har således 
dårligere kollektivtilgjengelighet enn andre boligområder i tettstedet. I statlige planretningslinjer for 
bolig-, areal- og transportplanlegging fremgår det at: «Potensialet for fortetting og transformasjon 
bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.» I tråd med dette bør kommunen avvente 
regulering av Ladderudsletta til området har vært gjenstand for helhetlige vurderinger gjennom 
arbeidet med kommunedelplanen. Fylkesmannen vil anbefale at kommunen knytter 
rekkefølgebestemmelser til området som sikrer transformering og fortetting av stasjonsnære arealer 
før Ladderudsletta tillates utbygd. 
Jordvern og kulturlandskap  
Arealet omfatter over 20 dekar fulldyrka jord, men ble avsatt til utbygging i kommuneplanen etter en 
ekstra høring. Etter at kommuneplanen var på høring, er regional plan for areal og transport vedtatt 
og Stortinget har vedtatt nasjonal jordvernstrategi. Føringer om økt matproduksjon tilsier også at 
jordbruksarealet bevares så lenge som mulig. Det er avsatt store områder til bolig- og 
sentrumsformål på Råholt, og vi kan ikke se at det er behov for å regulere Ladderud nå. 
Vi forutsetter derfor at det settes rekkefølgekrav slik at arealet bevares lengst mulig. Vi viser også til 
vår uttalelse 4.7.2014 til høring av arealet i kommuneplanen, der vi hadde følgende konklusjon:  
Fylkesmannen fraråder omdisponering av ca. 21 dekar fulldyrka jord til kombinert 
utbyggingsformål K1 (totalt 27 daa) i kommuneplanen, og viser til nasjonale mål for jordvern og 
om økt matproduksjon. Området K1 ligger ca. 2,5 km fra både Eidsvoll verk stasjon og Dal stasjon. 
Det er uheldig at kommunen legger ut nytt areal til offentlig ettersyn lenge etter tidligere høring og 
uten at innkomne uttalelser og innsigelser er avklart. Fylkesmannen har i flere omganger gitt innspill 
om at potensialet for fortetting og effektiv arealutnytting i tilknytning til viktige kollektivknutepunkt 
og i Råholtområdet må utnyttes, og vi savner en samlet vurdering av kommuneplanens konsekvenser.  
Fylkesmannen mener at kommunen bør vurdere hvordan jordressursene på arealet kan bevares 
og/eller brukes på andre jordbruksarealer dersom omdisponering blir aktuelt.  
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i 
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal 
og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 
Forslagstillers kommentar: 
Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus er skritt i riktig retning i forhold til 
den store befolkningsøkningen som er ventet i regionen de nærmeste 10-årene. Det bør fortettes 
rundt de sentrale kollektivknutepunkt og innenfor de steder som er definert som «prioriterte lokale 
byer og tettsteder». Råholt er definert som et slikt område. Høy utnyttelse og 
leilighetsbebyggelse/blokkbebyggelse bør bygges tett opptil sentrum og kollektivknutepunkt.  
 
Ikke alle ønsker å bo midt i sentrumskjernen og «på» en togstasjon. Det er også viktig å ivareta 
barnefamilier. De kan vanskelig få gode oppvekst- og uteareal i tett blokkbebyggelse tett på sentrum 

http://www.planlegging.no/
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og kollektivknutepunkt. Det må være rom for å bygge større boliger i form av eneboliger, rekkehus 
og leiligheter, hvor det kan være høyere kvalitet på uteoppholdsarealene enn i områder for 
sentrumsbebyggelse nær kollektivknutepunkt. Totalt 72 av 102 boliger innenfor planområdet ligger 
på bakkeplan og er således tilpasset barnefamilier. Kvalitetsfylte uteareal for barn er viktig for fysisk 
utfoldelse og ikke minst utvikling av motoriske evner og sosiale egenskaper. Gode botilbud som 
barnefamilier etterspør er derfor viktig å prioritere! Vi har liten tro på at barnefamiliers etterspørsel 
etter familieboliger med gode uteoppholdsareal kan imøtekommes på en tilfredsstillende eller god 
måte i form av en leilighet tett på kollektivknutepunkt og innenfor sentrumskjernen. Vi mener derfor 
Ladderudsletta er et område som egner seg meget godt til boligbebyggelse for barnefamilier hvor det 
kan skapes uteoppholdsareal med gode kvaliteter tilpasset disse. Området er sentralt nok til å kunne 
forsvare en utbygging. Det er bussholdeplass tett inntil, det er gang- og sykkelavstand til de fleste 
servicefunksjoner, og det er sykkelavstand til togstasjonen. Med et fremtidig økende kollektivtilbud 
langsmed Trondheimsvegen til og fra togstasjonen, vil kollektivandelen fra området kunne øke 
betydelig – også for eksisterende beboere i området.     
 
Kommunen har ved forrige revisjon av kommuneplanen, basert på en samlet vurdering, valgt å 
omdisponere arealet til byggeområde. Vi mener det er fornuftig arealdisponering at kommunen står 
fast ved tidligere kommuneplanvedtak.  
Forslagstiller ønsker også å imøtekomme Fylkesmannens ønske om gjenbruk av matjorda ved å lage 
en plan for hvordan dette skal ivaretas. 
 
Eidsvoll kommune v/kommunalteknisk drift, datert 08.04.2016: 
Det skal utarbeides krav i reguleringsbestemmelsen for nye utvendige VA-anlegg for bebyggelsen, 
samt for omlegginger av eksisterende VA-anlegg. Ved delfelt-utbygging skal det først utarbeides en 
overordnet VA-rammeplan som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt. Planen skal 
også inneholde foreslått løsning for overvannsløsning, som skal håndteres på egen eiendom etter 
prinsippet om lokal overvannshåndtering ved fordrøyning eller infiltrasjon. Påslipp på kommunalt 
overvannsnett skal godkjennes av kommunen. Flomveger skal sikres og vises i planen. Opparbeidelse 
av teknisk infrastruktur skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsene. 
Det må også vises tilrettelegging for renovasjon. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Forholdene er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene der de er tilknyttet rekkefølgebestemmelser. 
 


