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1 INNLEDNING  

1.1 Planprogram  
Planprogrammet til områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ble fastsatt 12.10.2016 av 
Hovedutvalg for næring plan og miljø. Lovgrunnlaget for utredningen er Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21 nr. 854). Planen legger den nyeste forskrift til grunn for 
planforslaget. I fastsatt planprogram er det vist til 2014-versjonen, men ettersom den ikke er allment 
tilgjengelig, mener vi 2017- versjonen bør benyttes videre. 

2 KONSEKVENSUTREDNING  

2.1 Formålet med konsekvensutredningen (KU)  
Formålet med konsekvensutredningene er å klargjøre virkninger av områdereguleringsplanen som 
kan ha vesentlig konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn. Planforslaget legger opp til 
endret bruk for tre områder, sammenliknet med kommuneplanen. Alle tre er områder som i dag er 
disponert til ulike former bebyggelse og anlegg. Den nye bruken endrer således formål, men ikke om 
arealet kan bebygges eller ikke. 
 
Dette legger naturligvis føringer for detaljeringsgraden. Hovedformålet med KU’en er derfor å 
avdekke utfordringer ved endret bruk. Alle tre områdene er endret for å legge til rette for boliger i 
kombinasjon med andre formål. Fokuset kommer derfor til å være mulige problemstillinger ved 
boligbebyggelsen. Samtidig bør det nevnes at det for områdene er krav om detaljregulering. 
Detaljnivået vil følgelig ikke være på konkrete bygg, men på bruken av arealene.  
 

2.3 Influensområde og Referansealternativ (0-alt.)  
Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet 
tilstand uten tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjør den framtidige situasjonen eller 
utviklingen dersom tiltakene i planen ikke gjennomføres. 0-alternativet vil si at et område 
opprettholdes som det er i dag.  

2.2 Metodikk  
Metodikken som er benyttet i denne konsekvensutredningen bygger i hovedsak på T-1493 Veileder 
konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel. Statens vegvesens veileder Håndbok 140 
Konsekvensanalyser, har også vært benyttet som kilde for metodikken.  

Med bakgrunn i tidligere erfaringer med konsekvensutredninger, og i samarbeid med kommunen, er 
metoden utviklet videre til det som kan karakteriseres som metodetriangulering. 
Metodetriangulering går ut på å angripe et problem med to forskjellige perspektiv, og i dette 
utredningsarbeidet har vi benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode. Under hver av 
temabeskrivelsene oppgis også hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene. Ved analyse av de 
enkelte nye områdene er det fokusert mest på verdi og konsekvens i forhold til natur- og 
samfunnsinteresser. Ved oppsummering av planens samlede virkninger er de overordnede 
strategiske vurderingene sterkest vektlagt.  

For hvert område presenteres nøkkeldata, oversiktskart, detaljkart med ortofoto, og deretter selve 
konsekvensutredning i tabellform. Nederst i tabellen er en samlet vurdering av området vurdert i 
forhold til konfliktnivå på enkelttemaene, og administrasjonens konklusjon og anbefaling.  

Analysene forholder seg til eksisterende dokumentasjon og kjente forhold, men i verdi- og 
konsekvensvurderingen ligger det også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn.  



2.3 Prissatte og ikke prissatte konsekvenser  
I utgangspunktet skilles det mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  

Ikke-prissatte konsekvenser omfatter vurdering av naturressurser, friluftsliv, landskap, kulturminner 
og kulturmiljø.  

Andre forhold som blant annet bokvalitet, trafikk, samfunnssikkerhet, skole og barnehage, støy og 
energi kan i utgangspunktet prissettes, men omtales i dokumentet her kun i en skriftlig vurdering.  

2.3.1 Ikke-prissatte konsekvenser  
Verdi, omfang og konsekvens er sentrale begrep under vurdering og analyse av ikke-prissatte 
konsekvenser.  

 Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

 Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.  

 Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil 
medføre.  

2.4 Kriterier for karakterisering av konsekvens  
Det er viktig å definere kriterier for konsekvensgrad slik at vurdering av konsekvens for alle 
områdene blir så entydig så mulig. Som utgangspunkt for karakterisering av konsekvensgrad har vi 
benyttet konsekvensgrad fra Miljøverndepartementets veileder (2012).  

I denne utredningen bruker vi en 3-delt skala for 
konsekvensgrad, som tabellen under viser.  

+ Ingen / positiv konsekvens 

0  Liten / mindre vesentlig konsekvens  

-  Negativ / vesentlig konsekvens  

2.5 Kriterier for verdi og omfang 

Konsekvensgraden for et område er avhengig av hvor stor betydning hvert utredningstema har, og 
hvor stor betydning utbyggingen/tiltaket (eller den endrede arealbruken) har. Etter hvor stor 
betydning temaet har for konsekvensgraden for hvert område deles verdien av hvert tema inn etter 
følgende skala: 

A. Tema med stor betydning 
B. Tema med moderat betydning  
C. Tema med liten betydning  

Etter hvor stor betydning tiltaket har for vurderingen av konsekvensgraden for hvert område 
verdisettes omfanget etter følgende skala: 

1 Utbygging/endring av arealbruk med stor betydning for dette temaet  
2 Utbygging med moderat betydning for dette temaet  
3 Utbygging med liten betydning for dette temaet  

For noen tema vil størrelse være positivt, som for eksempel «Transportbehov, trafikkforhold og 
trafikksikkerhet» og «Infrastruktur og kommunale tjenester», og en stor utbygging kan gi positiv 
konsekvensgrad. For andre tema, som for eksempel «Biologisk mangfold» og «Jord- og skogbruk» vil 
et stort område kunne gi negativ konsekvensgrad.  

Samme vurdering av verdi og omfang kan gi forskjellige konsekvensgrader basert på om temaet er 
positivt eller negativt angående områdets størrelse. Omfanget av hvert tiltak må også tilpasses 
situasjonen: 

- Områdets størrelse  
- Utbyggingens omfang  
- Antatt konfliktgrad  



Enkelte tema er ikke aktuelle for alle områdene, og der det ikke er kjente registreringer eller verdier 
er det gitt verdi: C, omfang: 3, og konsekvensgrad grønn. Dette gjelder i hovedsak miljøtemaene. 

C3 er også brukt dersom området har lite omfang og temaet er lite viktig, og antatt konfliktgrad er 
liten eller usikker. 

2.6 Vurderingskriterier for hvert deltema 
Her følger en oversikt over hvilke vurderingskriterier som er brukt for hvert deltema. For å bestemme 
konsekvensgrad er det også brukt planfaglig skjønn i tillegg til vurderingskriteriene. 

 

TEMA 

 

KONSEKVENS 

 

KRITERIER 

MILJØ 

Biologisk mangfold 

Registrerte naturverdier 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, område sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. lokalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD), 
kjente trekkveier, sammenhengende struktur, lite inngrep i randsone. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. regionalt/nasjonalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene kritisk truet (CR), eller sterkt truet (EN), kjente 
trekkveier, sammenhengende struktur, tap av verdifullt område. 

Kulturminner og kulturmiljø 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, objekt sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. for lokalt viktig kulturminne, funn 
av kulturminne i influensområde. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. for regionalt/nasjonalt viktig 
kulturminne, fredet kulturminne eller verdifulle bygg- eller anlegg. 

Landskapsbilde 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. inntrykkssvakt landskap, dominert av 
inngrep, sikring av verdifulle landskapsområder. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. typisk landskap for regionen, 
gode kvaliteter, ikke enestående, inngrep i randsone av viktig landskap, nær- 
og fjernvirkning har liten / mindre vesentlig konsekvens 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. helhetlig landskap, stort mangfold, 
høyt innrykksstyrke, enestående, opplevelsesrikt, tap/forringing av verdifullt 
landskap. Negativ nær- og fjernvirkning. 

Grønnstruktur 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, sikring av 
område med grønnstruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 1-2 av 
følgende verdier: biologiske, friluft, landskap, middels store 
sammenhengende strukturer, mindre inngrep. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 2-3 av følgende 
verdier: biologiske, friluft, landskap, store sammenhengende strukturer, 
større inngrep. 

Klima og energi 
+ 

Ingen / positiv konsekvens – Gangavstand 0-1,5 km til kollektivknutepunkt, 
skole, barnehage, støtter opp om utbyggingsmønster, ikke flom og rasutsatt 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Sykkelavstand til kollektivknutepunkt, 



skole, barnehage, noe bilkjøring, støtter delvis opp om utbyggingsmønster, 
ikke flom og rasutsatt. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – Over 3 km til kollektivknutepunkt, skole og 
barnehage, utløser bilkjøring, støtter ikke opp om utbyggingsmønster, flom 
og/eller rasutsatt 

 

SAMFUNN 

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. økt grunnlag for kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelvei, viktige snarveier, gangavstand 0 – 1,5 km til kollektivtransport  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. til dels økt grunnlag for 
kollektivtransport, g/s-veier i området, sykkelavstand 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. ingen vei, ingen gang- og sykkelvei og 
lang avstand til kollektivtransport 

Infrastruktur og kommunale 
tjenester 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - gangavstand 0 - 1,5 km til kommunale tjenester 
som skole/barnehage, benytter eksisterende infrastruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – sykkelavstand 1,5 -3 km til kommunale 
tjenester som skole/barnehage, lave kostnader for ny/utvidet infrastruktur 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens (avstand > 3 km til kommunale tjenester som 
skole/barnehage, genererer bilbruk og skoleskyss over 4 km). Dyrt og store 
inngrep for å opparbeide infrastruktur. 

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, gode 
møteplasser, friluftsliv, nærområde, lekeområder i nærheten. Barnetråkk 
gjennomført. Sikret i plan.  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. tap av mindre område for 
friluftsliv, tap av mindre lekeområde, nærområde og/eller møteplass. Tap av 
mindre brukte områder. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – f.eks. tap av område for friluftsliv, tap av 
større lekeområder, nærområde og/eller møteplass. Tap av mye brukte 
områder. 

 

3 RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE 

3.1 Formålet med ROS-analysen 

Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for 
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i 
kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for 
grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. 

For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og 
katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. ROS-analysen har i så 
måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen. 



3.1.1 Overordnede krav 
Det stilles forventninger til det kommunale arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser fra både 
statlige og regionalt hold. I Plan- og bygningsloven har risiko- og sårbarhetsanalyser fått et særskilt 
fokus, jf. § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

3.1.2 Identifisering av hendelser  
Miljø 

 Kvikkleire og ras 

 Flom 

 Skogbrann 

 Radon 

Samfunn 

 Hendelser på nærliggende transportårer 

 Hendelser i nærliggende virksomheter 

 Infrastruktur, bortfall av elektrisitet, teletjenester, vannforsyning 

 Transportnett, farer forbundet med bruk for gående, syklende og kjørende 

 Brannberedskap, farlige anlegg, brannvannforsyning, flere atkomstruter 

 Drikkevann 
 

3.2 Analysemetode og begrepsavklaring 

En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de 
representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store 
konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at 
man skal kunne redusere virkningen av dem. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser er hjemlet i plan- og bygningsloven (2008) § 4-3, og analysen er utført i 
samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser.  
 

3.2.1 Begrepsavklaring 

Metoden for ROS-analysen er basert på følgende definisjon av risiko: 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og 
konsekvensene av uønskede hendelser. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger. 

 

3.2.2 Sannsynlighet 
TEK 17 gir kriterier til sikkerhetsklasser for byggverk i flom- og skredutsatte områder. 



Sikkerhetsklasse for 
flom (F) og skred (S) 

Konsekvens 
Flom, største nominelle 

årlige sannsynlighet 
Skred, største nominelle 

årlige sannsynlighet 

F1 / S1 Liten 1/20 1/100 

F2 / S2 Middels 1/200 1/1000 

F3 / S3 Stor 1/1000 1/5000 

Sikkerhetsklasse S2 (skred) omfatter f eks. enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil to 
boenheter, små bygg for næringsdrift.  

Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Kravene i forskriften gjelder i utgangspunktet også 
for denne type fare, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. Det er 
stort fokus på farer ved kvikkleire, og derfor er det valgt å ta med kvikkleire i ROS-tabellen selv om 
det ikke er mulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. 

Sannsynlighetsklassifisering: 

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Mindre enn en hendelse pr. 1000 år 

Mindre sannsynlig En hendelse pr. 100 – 1000 år 

Sannsynlig En hendelse pr. 10 – 100 år 

Meget sannsynlig En hendelse pr. 1 – 10 år 

Svært sannsynlig En hendelse pr. år eller oftere 

 

3.2.3 Konsekvens 
Begrep Liv og helse Miljø Økonomi Samfunnsviktige funksjoner 

Ufarlig Ingen 
personskader 

Ingen eller 
ubetydelig skade 

 Skader for 
mindre enn 50 
000 kr 

 Systemet settes midlertidig ut 
av drift. Ingen personskader, 
ingen direkte skader på 
miljøet, kun mindre 
forsinkelser. Ikke behov for 
reservesystemer. 

En viss fare 
 Få og små 

skader som 
trenger 
medisinsk 
behandling 

Mindre og lokale 
skader. 

 Skader mellom 

 50 000 – 

 500 000 kr 

 Systemet settes midlertidig ut 
av drift. Kan føre til små 
personskader samt mindre 
skader på miljøet dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alternativer 

Kritisk Alvorlige 
personskader. 

Omfattende skader 
på miljø med 
regionale 
konsekvenser. 
Restitusjonstid < 1 
år. 

 Skader mellom 

 500 000 – 

 5 000 000 kr 

 Driftsstans i flere døgn. 
Hendelser kan føre til 
personskade og evt. 
Omfattende skader på 
miljøet. 



Farlig Alvorlige 
personskader 
og inntil 1 død. 

Alvorlige skader på 
miljø med 
regionale 
konsekvenser. 
Restitusjonstid > 1 
år. 

 Skader mellom 

 5 000 000 – 

 50 000 000 kr 

 Systemet settes ut av drift 
over lengre tid. Andre 
avhengige systemer rammes 
midlertidig. Hendelsen kan 
føre til alvorlig skade og 1 
dødsfall samt evt. Alvorlige 
skader på miljøet. 

Katastrofalt 1 eller flere 
døde, mange 
alvorlige 
personskader 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelige 
miljøskade. 

 Skader mellom 
for mer enn 

 50 000 000 kr 

 Hoved- og avhengige 
systemer settes permanent ut 
av drift. Hendelsen kan føre 
til flere døde samt evt. Svært 
langvarige skader på miljøet. 

 

3.3 Akseptkriterier 

Risikonivå Akseptkriterier 

Liv og 
helse 

Miljø Økonomi I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak 
av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut i fra 
økonomiske og praktiske vurderinger. 

   ALARP-sone (As Low As Reasonable Possible), dvs. tiltak skal gjennomføres 
for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil være naturlig å legge en 
kost - nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende 
tiltak. 

   Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak 
gjennomføres. Alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS-analyser for 
å avkrefte risikonivået. 

 

  



4 TEMAER FOR UTREDNINGER 
I dette kapittelet blir alle utredningstemaene beskrevet. Det er i planprogrammet det bestemmes 
hvilke temaer som skal utredes, og alle temaene som er med i utredningen er i samsvar med vedtatt 
planprogram. Enkelte beslektede emner er imidlertid slått sammen til ett tema. 

Det er til sammen 14 temaer, og de er inndelt i to kategorier: Miljø og Samfunn. For hvert tema 
nevnes hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel. Noen tema har ikke klare mål eller strategier i 
samfunnsdelen, og da refereres det til nasjonale og regionale mål og forventinger. 

4.1 Miljøtema 

4.1.1 Biologisk mangfold 

1. Biologisk mangfold  

Beskrivelse Konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter og 
trekkveger, sammenhengende strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Artsdatabanken, Naturbase, Vann-Nett, Norsk rødliste, NVE 
Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper og lokalkunnskap 
Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune. 
Miljø og naturressursprogram, 2004, Eidsvoll kommune 

Generelt om temaet 
Begrepet biologisk mangfold omfatter alle livsformer som finnes på jorden; dyr, planter og 
mikroorganismer, arvestoffene og økosystemene de lever i. Regjeringens miljøpolitikk forplikter 
Norge og sektormyndighetene til å forvalte biologisk mangfold slik at arter som naturlig finnes i 
Norge skal sikres i levedyktige bestander. Utover det nasjonale regelverket forpliktes Norge gjennom 
internasjonale lover og avtaler å ta vare på det biologiske mangfoldet.  

4.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

2. Kulturminner og kulturmiljø  

Beskrivelse Ivareta nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturmiljø 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Arkeologisk registrering, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i 
Eidsvoll kommune, Riksantikvaren (SEFRAK-register og Askeladden) 

Generelt om temaet 
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.  
Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelse, for 
utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene som tas vare på og 
sikres for ettertida, må vise mangfoldet i det norske samfunnet.  Det er viktig å ha en god og 
bærekraftig forvaltning av kulturarven for at man skal få gode planer for kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap, og utvikling. 

 



4.1.3 Landskapsbilde 

3. Landskapsbilde  

Beskrivelse Nær- og fjernvirkning av nye tiltak, bevaring av landskap med høy visuell 
verdi, ravinelandskap 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

«Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
«Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 

Generelt om temaet 
Et landskap kan beskrives som et område som er formet under påvirkningen fra, og gjennom 
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Det er et overordnet politisk mål å sikre at det 
blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging.  
Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet både for kunnskap, opplevelse og bruk. Dette stiller krav 
til hvordan vi forvalter det. All utbygging og arealdisponering fører til endringer i landskapet. 
Vurdering av landskapsbilde sees ofte i sammenheng med grønnstruktur. 

4.1.4 Grønnstruktur 

4. Grønnstruktur  

Beskrivelse Bevare grønne korridorer og sikre tilgang til større natur- og 
friluftsområder, sammenhengende strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder M100-2014 
«Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
«Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 

Generelt om temaet 
Sammenhengende grønnstruktur kan bestå av vassdrag og natur, friområder, parker og 
jordbrukslandskap. Grønne korridorer og forbindelser knytter de ulike tettstedsområdene med 
grønne lunger til omkringliggende natur- og friluftsområder. Grønnstruktur er med å ivareta 
kommunens behov for tilgang til tursti- og løypenett, snarveger og forbindelser mot større 
naturområder og viktige sammenhengende landskapsdrag og enkeltområder.  

4.1.5 Klima og energi 

5. Klima og energi  

Beskrivelse Klimautslipp, redusert energiforbruk, forventede klimaendringer, 
utbyggingsmønster 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Klima og energiplan 2011-2020 
Klima- og energiplanlegging – Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

Generelt om temaet 
Temaet klima og energi er sammensatt og påvirkes både av overordnet strategi, konkrete tiltak i det 
enkelte byggverk og den enkelte innbyggers handlinger og daglige aktiviteter.  
Generelt vil kompakt utbygging med korte avstander, lite arealbruk og stor grad av felles løsninger, 
være gunstig i forhold til klima og energiutfordringer. Særlig kan kommunen påvirke utslipp fra 
transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. 



4.2 Samfunnstema 

4.2.1 Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet 

6. Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet 

Beskrivelse Økt kollektivbruk, tilrettelegge for gående og syklende, trafikksikkerhet 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
Nasjonal Transportplan 2010-2019, Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2011-
2020, Aksjon skoleveg, Samferdselsstrategi for Øvre Romerike 

Generelt om temaet 
Eidsvoll har, i likhet med regionen for øvrig, en utpreget Oslorettet kommunikasjon. Kommunen har 
en høy andel arbeidspendlere, i hovedsak med arbeidsted i Oslo-området og i nabokommunene. 
Andelen kollektivreiser internt i kommunen og i regionen er relativt lav. Det er også et mål i 
trafikksikkerhetsarbeidet å legge til rette for at flere kan gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Det 
overordnete målet for regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional 
utvikling. Snarveger og tråkk har verdi som ferdselsårer, turstier, treningsløyper og lokalhistoriske 
spor, men kan også ha verdi i trafikksikkerhetsarbeidet, og må tas hensyn til i arealplanleggingen.  

4.2.2 Infrastruktur og kommunale tjenester 

7. Infrastruktur og kommunale tjenester 

Beskrivelse Utnytte kommunal infrastruktur, effektiv drift av kommunale tjenester 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunedelplan - Klima og energiplan 2011-2020, Skoleprognose, vann- 
og avløpsplan 

Generelt om temaet 
Med teknisk infrastruktur mener vi de installasjoner som må etableres før utbygging, eks. veg, vann 
og kloakk. Med kommunale tjenester menes de institusjonene som er nødvendige i kommunen, og 
gjelder blant annet skole, barnehage, brannvern, helse og omsorgstjenester. Samfunnsøkonomisk er 
det lønnsomt å bygge ut der ledningsnett og annen teknisk infrastruktur har god kapasitet. 

4.2.3 Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser 

8. Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser 

Beskrivelse Tilgjengelighet til friluftsområder, barn og unges interesser 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 
Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 
Friluftsliv for funksjonshemmede 
Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020, 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, T-1513: Temaveileder Barn og 
unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, Barnetråkkregistrering  

Generelt om temaet 
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med 
sikte på miljøforandringer og naturopplevelser. Friluftsliv skal være et viktig element når det gjelder å 



møte to store utfordringer i velferdssammenheng de nærmeste årene; eldrebølgen og de økte 
kostnadene knyttet til sykdom. I rikspolitiske retningslinjer for barn og unge er det fastsatt nasjonale 
mål for barn og unges oppvekstsvilkår. Viktige nasjonale mål er å sikre oppvekstmiljø som gir 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Retningslinjen stiller krav til den fysiske 
utformingen av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge.  
 
 

  



5 Fagressurser 
Ansvarlig for utarbeidelse av KU’en i Eidsvoll kommune er Ebbe Dam Meinild 
(arealplanlegger/samfunnsviter/gartner) og Julie Bjørkhaug (arealplanlegger/landskapsarkitekt). 
I tillegg har relevante fagpersoner i kommunen bidratt til de enkelte vurderingstema. Det er også 
innhentet ekstern fagkompetanse i de tilfeller der karakteren av endringen var slik at eksisterende 
kunnskap og grunnlagsdokument ikke var tilstrekkelig. Dette er gjort rede for under.  

5.1.1 Byggehøyder generelt 
Miljøtema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Samfunnstema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Spesifikt dokumentgrunnlag: «Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
«Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS), Snitt av byggehøyder (internt 
arbeid), innkomne merknader ved offentlig ettersyn.  

5.1.2 BAA1 og GF1 
Miljøtema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Samfunnstema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Spesifikt dokumentgrunnlag: Reguleringsplan Planid 02371300 Gbnr 17/150 og 18 på Vilberg 

5.1.3 BKB3 
Miljøtema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Samfunnstema: Tor Fodstad, Dag Opsahl 
Spesifikt dokumentgrunnlag: Reguleringsplan Planid  023717800 Prost Krags veg 27, gbnr 17/256 

5.1.4 BS2, BKB1, GP1 og GN1 
Miljøtema: Tor Fodstad, Dag Opsahl, Natur og samfunn 
Samfunnstema: Tor Fodstad, Dag Opsahl, Løvlien Georåd 
Spesifikt dokumentgrunnlag (se nærmere gjennomgang under 6.4.3): «Utredning av naturmangfold 
ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll, i Eidsvoll kommune» (Natur og samfunn 2018), «Tomt Sundbrua 
18312 Notat RIG01, Geotekniske vurderinger» (Løvlien Georåd 2018) 

  



6 KONSEKVENSUTREDNING AV ENKELTOMRÅDER  

6.1 Byggehøyder generelt – vurdering av 4 høydescenarier 

6.1.1 Innledning 
Basert på innkomne merknader til sentrumsplanen for Eidsvoll har vi merket oss ut høyder som et 
tema det generelt er stor oppmerksomhet rundt. Byggehøyder er på mange måter en nøkkel i 
planlegging, særlig aktualisert med nasjonale/regionale mål om knutepunkts-utvikling av bl.a. 
Eidsvoll. Topografi – da særlig det frie landskaps høyder – blir i mange tilfeller det som definerer hva 
omgivelsene tåler, forstått som et samlet landskapsbilde. 

Utgangspunktet i planforslaget er prinsippsaken som var oppe siste høst, med følgende vedtak: 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 31.10.2017: 
«Byggehøyder: 5-6 etasjer, Rubisområde. Bebyggelsen skal variere mellom 3 - maks 8 etasjer i 
Sentrum. (utenom tårnet), trappes ned mot vannet.» 

Vedtaket er ikke tydelig i definisjonen av: 1. hva som menes med intervall-angivelsen, 2. Hvordan 
avgrensningen av område skal gjøres. I planforslaget fremstilles én tolking av vedtaket. 
 
De innkomne merknader inneholder nokså mye om høyder, både om nye bygg, eksisterende 
byggemiljø og landskapet. Sortert på innhold og ulike kriterier sees det at kritikken i hovedsak 
fokuserer på høy bebyggelse i det historiske miljø og det lokale landskapet på/rundt Sundet generelt 
(et helhetlig problem som det er vanskelig å løse), mens områdene rundt i høyrere grad har spesifikk 
kritikkpunkt (altså mer løsbare, konkrete problem). Ved sorteringen av merknadene går det an å se at 
noe luftige begrep som «identitet», «særpreg» og «landsbypreget» handler om en bekymring over at 
nye, høye bygg i Sundet vil endre på stedet slik det er i dag, i negativ retning.  
 
For å få en konsistent prioritering av høyder innenfor hele planområdet og derved sette HNPMs 
prinsippvedtak inn i en større sammenheng, vurderes 4 ulike høydescenarier. Disse vil danne 
grunnlag for en sammenhengende strategi for byggehøyder. De enkelte felt vil da bli vurdert ut ifra 
valgte scenario. I vurderingen er større byggehøyder antatt å være lik høyere tetthet, noe som igjen 
fører til større antall personer innenfor området. Det må ikke være slik; noen kan til eksempel ha 
større boenheter og dermed score lavere på folketall, men dette er altså vurdert likt. 
 
Angivelsen av et intervall med etasjer kan være vanskelig å se for seg i praksis. Vi mener derfor at det 
bør låses til et forutsigbart prinsipp om en gjennomsnittlig høyde. 

6.1.2 Prinsipp for definisjon av høyder 
Helt enkelt foreslår vi at angivelsen av et etasje-intervall skal tolkes slik: 

𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 =
𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 min + 𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥
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For et bygg innenfor en sone med 3-8 etasjer vil den gjennomsnittlige høyde, fordelt på bygningens 
fotavtrykk, bli 5,5 etasjer. Nå er det jo klart at det ikke går an å bygge halve etasjer, men utbygger må 
da lage et prosjekt som samlet sett gir 5,5 fordelt over hele prosjektet. Bygger man høyere ett sted, 
må man bygge lavere et annet. 

I planen brukes 3 soner: 4 etasjer, 3-6 etasjer og 3-8 etasjer, i tillegg til punkthus. På bakgrunn av 
ovenstående prinsipp foreslår vi å erstatte 4 etasjer med 3-5 etasjers intervall.  

Prinsippet legges til grunn for den videre vurderingen. 



6.1.3 Scenario 1: Historisk sentrum med nye prosjekt rundt 
-Sundets (BS1) historiske kvartalsstruktur vernes og pleies med tanke på å bli et sentrum med jevne 
byggehøyder (3-5 etasjer med et gjennomsnitt på 4 etasjer) og evt. lavere mot Vorma. Rundt det 
historiske sentrum, men fremdeles i sentrumsområdet - legges det opp til større byggehøyder, inntil 
de større veiene. I denne sonen kan det også plasseres et slankt høyhus. Områdene som ligger lenger 
vekk skal da trappes ned mot plangrensen og tilby en større variasjon i boligtyper. 

 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 3 0 Alle scenariene medfører om lag samme utbygging i 
sum og dermed tilnærmet samme belastning. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 + Det tas hensyn til det historiske sentrum ved ny 
bebyggelse. 

Landskapsbilde 
A 1 0 

Sundtoppen vil fremdeles være et tydelig 
landskapselement, mens andre områder rundt i større 
grad kan bli påvirket. 

Grønnstruktur B 1 + Sentrum vil ha bedre plass til å kunne tilby grønne 
kvaliteter. 

Klima og energi C 2 + Fremdeles høy tetthet i sentrum. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 2 + Høyeste bygg ligger fremdeles innfor 
sentrumsområdet. 

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

B 2 + Høyeste bygg er lagt over planlagt parkeringsanlegg. 
Flere boenheter i Sundet imøtegår til dels 
parkeringsproblemet her. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

A 1 + Sentrum holdes mer åpent ved lavere bebyggelse og 
kan enklere være oppholdsrom for omkransende 
bebyggelse. 

SAMLET VURDERING 



 

  

Argument for: 
-Handel i et gatemiljø med åpne gater 
-Bedre lysforhold, bedre vilkår for uteliv og nærmiljø 
-Mindre press på parkeringsdekning i Sundet 
-Kontakt mot Vorma og Sundtoppen 
Argument mot: 
-Lavere tetthet i området nærmest kollektivknutepunkt 
-Kostnader ved bevaring 
Konklusjon og anbefaling: 
Scenario 1 ser på Sundet som en gode som skal tas vare på. Vi merker oss at mange innspill 
omhandler høyder på BS1 som negativt. Scenario 1 kommer best ut i KU’en og anbefales. Hensynet 
til et historisk sentrum forener flere hensyn. I tillegg til å slå bra ut på kriterier for ytremiljø, kan det 
også være en måte å imøtegå trafikkbelastningen på ved å legge området med høyere bygg nærmere 
veger. Scenariet er også foretrukket fordi det imøtegår parkeringsproblematikken i noen grad. I 
områdene rundt sentrumskjernen er parkering under bakken mindre problematisk. 



6.1.4 Scenario 2: Et rendyrket knutepunkt 
Sundet (BS1) er episenter for fortetting av Eidsvoll og den primære tyngden i utviklingen av Eidsvoll 
som knutepunkt. Det medfører høyest tetthet (inkl. høyder) på Sundet og tilsvarende mindre utover. 
Et slikt scenario vil også medføre strengere krav til rekkefølgen av utbyggingen. 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 3 0 Alle scenariene medfører om lag samme utbygging i 
sum og dermed tilnærmet samme belastning. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 - Sundet bebygges høyere enn den historiske delen. 

Landskapsbilde 
A 1 - 

Markante landskapselement vil miste deres tydelige 
profil. 

Grønnstruktur B 1 0 De sentrale grøntområdene vil skulle dekke en stor 
befolkning. 

Klima og energi C 2 + Det antas at flere vil kunne bo i sentrum uten bil. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 2 0 På tross av mål om nullvekst i biltrafikk vil tetthet i 
sentrum likevel medføre behov for mer parkering. 

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

B 2 0 Brukere vil bli mest mulig konsentrert der tjenestene 
er, men samtidig vil eksisterende infrastruktur bli 
tungt belastet. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

A 1 - En høy tetthet forutsetter god tilgang til 
uteoppholdsareal av høy kvalitet. Det kan være 
vanskelig å oppnå med begrenset areal til rådighet. 

SAMLET VURDERING 



 

  

Argument for: 
-Fortetting nærmest kollektivknutepunkt 
-Fremmer en urban stemning på sentrumskjernen 
-Strengt i tråd med overordnede føringer 
-Press på parkering, som da vil gi mulighet for felles løsning (parkeringshus). 
 Argument mot: 
-Den historiske bebyggelsen, jf. merknader om identitet og særpreg. 
-Større skyggeeffekt i gater – også primært i sentrumskjernen 
Konklusjon og anbefaling: 
Scenario 2 følger i høy grad anbefalinger fra nasjonale og regionale merknader og føringer. Her 
prioriteres nokså strengt fra kjernen og utover. I tillegg kan det være aktuelt med rekkefølge for 
utbyggingen, slik at fortettingen i sentrum prioriteres tydelig. Vi mener dette scenario legger for 
voldsomt press på Sundets kvaliteter, og anbefaler ikke et slikt scenario. 



6.1.5 Scenario 3: Variasjon og punkthus 
Høye bygg fordeles i hele planområdet med fokus på variasjon og lokal tilpassing. En ser i noen grad 
bort fra merknader om særpreg og identitet og argumenterer for at nybygg (også av en viss høyde) 
lar seg integrere i et eksisterende miljø. Det vil i stor grad vurderes i hver enkelt sak hvordan det best 
lar seg gjøre.  

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 3 0 Alle scenariene medfører om lag samme utbygging i 
sum og dermed tilnærmet samme belastning. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 0 De enkelte prosjekt vil få krav om å ta hensyn til 
konkrete kulturelement, men større grep er vanskelig. 

Landskapsbilde 
A 1 - 

Eidsvolls landskapsbilde vil i større grad bli formet av 
nye prosjekt. 

Grønnstruktur B 1 0 Gode løsninger kan gjennomføres innenfor 
enkeltprosjekt, men helheten vil skulle tilpasses hver 
gang. 

Klima og energi C 2 0 Spredningen av store bygg vil bli større, men det kan 
stilles krav om størst konsentrasjonen nær sentrum.  

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 2 - Vil trolig føre til større press på infrastruktur. Kan 
være vanskelig å planlegge. 

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

B 2 + Det kan legges til rette for offentlige tjenester i 
konkrete prosjekt, en fleksibilitet som kan være 
praksis ved stegvis utbygging. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

A 1 0 Enkeltprosjekt kan legge til rette for gode nærmiljø, 
men ulempen er at større sammenhenger blir 
vanskeligere å få til. 

SAMLET VURDERING 



 

  

Argument for: 
-Mulighet for å vurdere prosjekt enkeltvis 
-En noe mer fleksibel tilgang 
-Fremdeles en del fortetting i sentrumskjernen 
-Større mulighet for høye bygg i områder utenfor sentrumskjernen (BAA1, BKB3) 
Argument mot: 
-Må ta diskusjon om høyder i hver enkelt ny sak 
-Større usikkerhet for innbyggerne  
Konklusjon og anbefaling: 
Administrasjonen mener Eidsvoll sentrum har et potensial i å rendyrke sitt særpreg. Scenario 3 
anbefales ikke, da det vil kunne føre til en oppdeling av sentrum i enkelt prosjekt, noe som kan 
underminere en slik egenart.  Det er ingen klar prioritering mellom områdene innen planforslaget. 
Dette gir fleksibilitet, men også reguleringssaker der forhandling om høyder vil være tema hver gang. 



6.1.6 Scenario 4: Trapping og hensyn til topografi 
Vorma og Sundtoppen (og andre tydelige landskapselement) blir førende for høyderegulering. 
Siktlinjer mot Vorma prioriteres. Bygg tett inntil Sundtoppen skal ikke overstige denne i høyde. 
Topografien (helning i terrenget) skal i hovedsak avspeiles av bebyggelsen, terrengformen skal 
understrekes. Høydeforskjell bør derfor ikke «spises opp» av høyre bygg nederst. Høyden skal derfor 
følge terrenget oppover, slik at bebyggelse følger terrenget. 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 3 0 Alle scenariene medfører om lag samme utbygging i 
sum og dermed tilnærmet samme belastning. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 + Scenariet vil ta vare på mange stedstypiske 
elementer.  

Landskapsbilde A 1 + Landskapsbildet vil være førende for utbyggingen.  

Grønnstruktur B 1 + Grønnstruktur vil bli prioritert høyere. 

Klima og energi C 2 - Større spredning vil gi mindre effektive 
energiløsninger. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 2 - En mindre tetthet i sentrum vil gi større 
transportbehov. 

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

B 2 0 Det kan i noen grad gi større spredning av tjenestene.  

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

A 1 + Et sammenhengende grønt nærmiljø vil være en 
positiv faktor. 

SAMLET VURDERING 



 

  

Argument for: 
-Vil gi klare prioriteringer 
-Tar vare på det stedstypiske landskapsrommet 
-Vil gi en jevnere fordeling av høyder 
-Vil være et tydelig langsiktig prinsipp 
Argument mot: 
-Lite fleksibelt med begrenset areal til rådighet 
-Lar et oversiktsbilde styre utvikling på bakkenivå 
Konklusjon og anbefaling: 
Med Eidsvolls avgrensa areal mener vi likevel det er en for stor begrensning å legge på utviklingen. 
Samtidig er landskapshensyn noe vi ser på som viktige i enkelte områder. Derfor tenker vi at scenario 
1 bedre tar vare på noen sentrale element, og anbefaler ikke scenario 4. 



6.1.7 Anbefaling 

Ved ovenstående oppstilling av scenarier er det listet opp argument for hvert enkelt scenario. Det er 
selvsagt også ulemper ved de enkelte. Vi mener likevel, basert på prinsippvedtaket av 31.10.17, samt 
innkomne merknader, at det går an å fremme alle 4 og at resultatet vil kunne bli godt, men nokså 
ulikt alt etter hvilket av scenariene en følger. Uansett scenario, mener vi at det er essensielt at planen 
tydelig formidler en sammenhengende prioritering. 

Scenario 1, som er planavdelingens anbefaling, ser på Sundet som et gode som skal tas vare på. Vi 
merker oss at mange innspill omhandler høyder på BS1 som negativt. Høydene legges da i utkanten 
av sentrumskjernen, og vil derfor likevel gi relativ stor tetthet inntil sentrumsfunksjonene. Scenariet 
er også vårt foretrukne fordi det imøtegår parkeringsproblematikken i noen grad. I områdene rundt 
sentrumskjernen er parkering under bakken mulig. Området anvender en utvidet forståelse av hva 
sentrum er, jf. HNPMs vedtak. 

Scenario 2 følger i høy grad anbefalinger fra nasjonale og regionale merknader og føringer. Her 
prioriteres nokså strengt fra kjernen og utover. I tillegg kan det være aktuelt med rekkefølge for 
utbyggingen, slik at fortettingen i sentrum prioriteres tydelig. Vi mener dette scenario legger for 
voldsomt press på Sundets kvaliteter og anbefaler ikke et slikt scenario. 

Nærmest planforslaget, som har vært på høring, ligger nok scenario 3. Sammenhengen her er vel at 
det ikke er noen streng sammenheng. Det er noe trapping og noe hensyn til landskapet. Det er noe 
fortetting og noe bevaring. Det er ingen klar prioritering mellom områdene innen planforslaget. 
Dette gir fleksibilitet, men også reguleringssaker der forhandling om høyder vil være tema hver gang. 
Vi mener scenariet savner en sammenheng og anbefaler det derfor ikke. 

Scenario 4 mener vi er en god tanke sett fra et overordna perspektiv. Men med Eidsvoll avgrensa 
areal mener vi likevel det er en for stor begrensning å legge på utviklingen. Samtidig er 
landskapshensyn noe vi ser på som viktige i enkelte områder. Derfor tenker vi at scenario 1 bedre tar 
vare på noen sentrale element og anbefaler ikke scenario 4. 
  
 

6.2 BAA1 og GF1 
Dagens situasjon Området ligger øst for sentrumskjernen, langs Fv. 181 og er delvis 

bebygd, i bruk til kontorfunksjoner. 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

Sentrumsformål nåværende, og næring nåværende 

Forslag arealdisponering BAA1: Bolig/kontor/tjenesteyting, GF1: Grønnstruktur  

Areal 15 daa 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.2.1 Vurdering av planforslaget 
Dagens plansituasjon i kommuneplan Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

 

 

 

 

 



 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 2 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 2 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Landskapsbilde 

B 2 0 

Areal med bebyggelse kan økes. Høyden kan også 
bli høyere enn i de typiske eneboligområder rundt. 
Sammenheng med bygningsmiljøet rundt vil være en 
forutsetning i detaljregulering. 

Grønnstruktur A 2 + GF1 er del av sammenhengende grønnstruktur. 

Klima og energi A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt  

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + God tilkomst med gang- og sykkelvei i dag, kort 
avstand fra kollektivknutepunkt, god tilkomst fra 
vei. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + God tilgang til friluftsområder og nærmiljø. Ingen 
registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går 
tapt. 

ROS 
Liv / 
helse 

Miljø Øko. Kommentar 

Kvikkleire og ras    Bør gjøres undersøkelse ift. stabilitet mot 
Vilbergbekken. Ikke langt til fjell. SVV har utført 
grunnboringer og det ble ikke funnet kvikkleire ned 
mot området. 

Flom    Lokal flomfare fra Vilbergbekken, særlig sør/vest i 
området. Det bør bl.a. avklares vedr. rør under 
Lars Tønsagers veg. 

Skogbrann    Ikke aktuelt. 
Radon    Usikkert. Må utføres målinger. Ingen kjente 

lokaliteter i nærheten. 
Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Området ligger i enden av en blindveg. Mulig at 
hendelse på Fv181 kan påvirke inn på området. 
Tema i detaljregulering. 

Hendelser i 
nærliggende 
virksomheter 

   Ikke aktuelt. 



6.2.2 Vurdering av 0-alternativet 

6.2.3 Anbefaling 

 

6.3 BKB3 
Dagens situasjon På området ligger Finsbråten fabrikker og noen eldre bolighus. 

Området ligger rett ovenfor sentrumskjernen mot øst, og er i bruk til 
industriformål og i mindre grad bolig. 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

Bolig nåværende, og næring nåværende. 

Forslag arealdisponering Bolig/tjenesteyting 

Areal 22 daa 

Infrastruktur    Høyspenningskabel går gjennom området. Går 
flere avløpsrør gjennom området og langs 
Vilbergbekken. 

Drikkevann    Går ikke vannledning gjennom området.  
Transportnett     Undergang under Fv181 med busslomme på 

begge sider. G/S-veg til sentrum og 
kollektivknutepunkt. 

Brannberedskap    God tilkomst for redningstjenester. 
Forurenset grunn    Må utredes i detaljregulering. 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 2 +  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 2 +  

Landskapsbilde B 2 0  

Grønnstruktur A 2 +  

Klima og energi A 1 +  

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 +  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 +  

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 +  

SAMLET VURDERING 

Utredningen viser ingen vesentlig konsekvens for miljøtemaene. Området er delvis bebygd, men tåler 
høyere utnytting. Tillatt høyde på bygg kan påvirke landskapsbilde sett fra øst, men ettersom området 
ligger inntil eksisterende bebyggelse, er effekten ikke stor. 
For samfunnstemaene er det positiv konsekvens. Området har god tilgang til friluftsområder og ligger 
sentrumsnært.  
Gjeldende arealformål i kommuneplanen er sentrumsformål og næring, men det åpnes nå opp for et 
større innslag av bolig. Vurderingstemaene tyder på at dette kan ha tilsvarende eller positive 
konsekvenser. 
Konklusjon og anbefaling: 
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til 
opparbeiding av gjennomgående blå-grønn struktur. Det må detaljreguleres for boliger som utnytter 
tomten godt, og det må stilles krav om en variert bebyggelse med god stedstilpassing. 
 
Formålene anbefales. 



6.3.1 Vurdering av planforslaget 
Dagens plansituasjon i kommuneplan Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

  

 

 

 



 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 3 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

B 1 - Det er flere SEFRAK-registrerte bygg på området. 
Kommunen har på forhånd fattet prinsippvedtak om å 
tillate riving av disse 

Landskapsbilde 

B 2 0 

Plasseringen på et platå på nivå med landskapet 
rundt gjør at området vil få liten eller mindre vesentlig 
innvirkning på landskapsbildet. Det er likevel viktig at 
ny bebyggelse kommuniserer godt med omgivelsene. 

Grønnstruktur B 1 + Området skal bidra til sammenhengende 
grønnstruktur og binde sentrum sammen med 
områder i periferien. 

Klima og energi A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + God tilkomst med gang- og sykkelvei i dag, kort 
avstand fra kollektivknutepunkt, god tilkomst fra 
vei. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Nærhet til offentlige tjenester og 
sentrumsfunksjoner.  

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + Ingen registrerte områder for friluftsliv eller 
lekeareal går tapt. Det stilles krav til gode 
nærmiljøkvaliteter ved detaljregulering. 

ROS 
Liv / 
helse 

Miljø Øko. Kommentar 

Kvikkleire og ras    Ikke langt til fjell, men geoteknisk vurdering skal 
gjennomføres ved detaljregulering. 

Flom    Vilbergbekken går under området i rør, 1400 mm. 
Åpent to plasser med inntak. 1600 mm videre 
under Fv181. Blir satt krav om åpning ved 
detaljregulering.  

Skogbrann    Ikke aktuelt 
Radon    Usikkert. Må utføres målinger. Ingen kjente 

lokaliteter i nærheten. 
Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Ikke aktuelt. Stor høydeforskjell til Fv181. 

Hendelser i 
nærliggende 
virksomheter 

   To bensinstasjoner i nærområdet. Kan forekomme 
lekkasje i Vilbergbekken. 



 

6.3.2 Vurdering av 0-alternativet 

 

6.3.3 Anbefaling 

  

Infrastruktur    Prost Krags veg skal detaljreguleres som del av 
området. Rekkefølgekrav for kryssløsning 
Vilbergkrysset. Avløpsledninger går gjennom 
området.   

Drikkevann    Vannledning går gjennom området 
Transportnett     Busslomme og kantstopp i nærheten. G/S-veg til 

sentrum og kollektivknutepunkt. Problematisk 
kryssing i Vilbergkrysset 

Brannberedskap    God tilkomst for redningstjenester. 
Forurenset grunn    Må utredes i detaljregulering. 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 3 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

B 1 - Det er flere SEFRAK-registrerte bygg på området. 
Kommunen har på forhånd fattet prinsippvedtak om å 
tillate riving av disse 

Landskapsbilde 

B 2 0 

Plasseringen på et platå på nivå med landskapet 
rundt gjør at området vil få liten eller mindre vesentlig 
innvirkning på landskapsbildet. Det er likevel viktig at 
ny bebyggelse kommuniserer godt med omgivelsene. 

Grønnstruktur B 1 + Området skal bidra til sammenhengende 
grønnstruktur og binde sentrum sammen med 
områder i periferien. 

Klima og energi A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + God tilkomst med gang- og sykkelvei i dag, kort 
avstand fra kollektivknutepunkt, god tilkomst fra 
vei. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Nærhet til offentlige tjenester og 
sentrumsfunksjoner.  

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + Ingen registrerte områder for friluftsliv eller 
lekeareal går tapt. Det stilles krav til gode 
nærmiljøkvaliteter ved detaljregulering. 

SAMLET VURDERING 

Utredningen viser negativ konsekvens for kulturminner, da det i området ligger tre SEFRAK-registrerte 
eiendommer som forutsettes revet iht. politisk prinsippvedtak. Vedtaket var begrunnet med 
bygningenes tilstand og et ønske om utvikling av området. Ellers ingen vesentlig konsekvens for 
miljøtemaene. Resten av området er i dag i bruk til industriformål, men det er uttalt at produksjonen nå 
skal legges ned.  
For samfunnstemaene er det positiv konsekvens. Området ligger sentrumsnært.  
Gjeldende arealformål i kommuneplanen er næring, men det åpnes nå opp for et større innslag av 
bolig og det stilles krav om å vurdere hele området ved detaljregulering. 
Konklusjon og anbefaling: 
Det forutsettes at det gjennom detaljregulering avklares fordeling av boligtyper og tjenesteyting. 
Eventuelt etterbruk av noen av de eksisterende bygg bør også undersøkes, da det vil kunne gi 
området en egenart og historisk dimensjon. 
 
Formålet anbefales. 



6.4 BS2, BKB1, GP1 og GN1 
Dagens situasjon Området ligger på Skjoldnestangen, ned mot Vorma, og grenser til Fv. 

181 og Eidsvollbrua. 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

Sentrumsformål nåværende. og næringsbebyggelse nåværende 

Forslag arealdisponering BS2: Sentrumsformål, BKB1: bolig/tjenesteyting, GP1:park  og GN1: 
naturområde-grønnstruktur 

Areal 8 daa 

6.4.1 Bakgrunnen for alternativene 
Gjeldende plansituasjon og planforslaget som ble lagt på offentlig ettersyn våren 2018 er illustrert 
under. BS2 er lagt der det i dag er fylling og VAA1 er et kombinert formål, der det etter KU kan åpnes 
for vurdering av bygge- og anleggsformål. 
Dagens plansituasjon Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

  

Under høringsperioden kom det flere merknader til forslaget. Fylkesmannen fremmet innsigelse, ikke 
til BS2, men til det tidligere planforslagets VAA1 og B2 (nå BKB1, GP1 og GN1), som etter deres 
vurdering ikke var godt nok utredet med tanke på naturmangfold. Fylkesmannen er særlig opptatt av 
at grensen ved B2 og VAA1, altså strandsonen, fremstår som uklar og at kunnskapsgrunnlaget var for 
dårlig.  

I etterkant av 1.gangsbehandling av planforslaget, har administrasjonen hatt dialog med utbygger og 
grunneier av en eiendom i evja på Skjoldnestangen, som har kommet med innspill til konkrete planer 
for området. Administrasjonen ser nytten i å jobbe med en bedre avslutning av Sundet ved 
eksisterende fylling, og et bedre planlagt område i sin helhet, noe det også stilles krav om i 
reguleringsbestemmelsene. Området ligger ved inngangsporten til Eidsvoll sentrum, og har en god 
tilrettelagt infrastruktur med tanke på både tilkomst med både bil og sykkel/gange. Området ligger 
sentrumsnært og nær offentlige tjenester. Parkering sees her i sammenheng med resten av sentrum, 
og foreslås også regulert under felt B2 med adkomst fra SKV1, i tråd med Fylkeskommunens 
anbefaling. Sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transport, og utbygging vil medføre en 
oppgradering av grønnstrukturen, og gi bedre tilkomst til elva. Det er god tilgang til nærmiljø, og 
ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt. Konsekvenser er at deponi for snø må 
lokaliseres en annen plass, nærhet til Vorma gjør at naturhensyn må gis ekstra oppmerksomhet, og 
ved realisering må det gjøres grenseavklaringer. 



Med andre ord vurderes det å være potensial for sentrumsutviklingen og tettheten i bebyggelsen i 
sentrum ved å ta området i bruk til mer enn bare overflateparkering og snødeponi, i tråd med 
Regional plan for areal og transport.  

Det er derfor besluttet å konsekvensvurdere et mer konkret alternativ for området enn i første 
planforslag. Inntrykket av området i dag er en uferdig og lite hensiktsmessig utfylling. For utviklingen 
i sentrumsplanen er det sentralt å få etablert en endelig, langsiktig utstrekning, noe foregående 
planforslag ikke i god nok grad gjør. Grunntanken er, at en ved å vurdere arealet – som da inkluderer 
deler av planforslagets BS2, BKB1 GP1 og GN1 – som et konkret tiltak, vil kunne oppnå: 

1. En endelig og hensiktsmessig utstrekning av sentrum, da områdene på begge sider av 
fylkesvegen bindes sammen og det legges til rette for en helhetlig parkeringsløsning. 

2. Etablering av allmenn tilgjengelig grønnstruktur langs Vorma som binder byparken og 
B2/sentrum sør for Fv181 sammen. 

3. Innhenting av tilgjengelig og tilstrekkelig kunnskap om området, særlig med tanke på 
naturmangfold og samfunnssikkerhet, slik at en fremtidig disponering er sikker og er vurdert 
etter naturmangfoldloven.  

4. Bevaring av viktig naturmiljø og grønnstruktur og forbedring av tilkomst til og mulighet for 
formidling av denne. 

Når det gjelder endelig utforming har det blitt arbeidet med en historisk tilnærming til evjas 
utforming i ulike faser av Eidsvolls historie, redegjort for i planbeskrivelsen kap. 8.5.  
 
På denne bakgrunn vurderes det i KU’en et alternativ for utnytting opp mot 0-alternativet, som da 
gjennomgås i det følgende. 

  

 

  



6.4.2 Alternativ 1 
Dette alternativet basert på følgende styrende prinsipp: 

 Videreføring av eksisterende fyllingslinjeføring mot Vorma 

 Bevaring av strandsone og evje, utforming av historisk basert evjeform 

 Etablering av gjennomgående, allmenn tilgjengelig grønnstruktur 

 Åpning av Vilbergbekken gjennom B2 og flytting av utløp til innerst i evja 

 En formmessig avsluttet utfylling. 
 

6.4.3 Eksterne fagvurderinger 
Rapport 1:Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll, i Eidsvoll kommune 
(Natur og samfunn v. Gunnar Kristiansen 2018, 34 sider) 
Rapporten tar for seg de to områdene som områdereguleringen åpner opp for at kan fylles ut. Kjent 
kunnskap om områdene gjennomgås og det er foretatt feltundersøkelse. Av gjeldende kunnskap som 
legges til grunn for kartleggingen av naturgrunnlaget kan det nevnes:  
-Prosjektet; Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland; registreringer av gyte- og 
oppvekstområder for ørreten i Vorma (Johnsen. S. 2004) 
- Kartlegging, verdisetting av konsekvensvurderinger av tiltaket for naturmangfold for en strekning på 
vestsiden av Vorma i forbindelse med jernbanens planer om dobbeltspor fra Venjar til Langset 
(Asplan Viak/Aas Jakobsen 2016) 
- Dokumentasjon rundt Verneområdet Vorma 
- Egen feltundersøkelse og innsamlet materiale 
 
Det konkluderes da følgende om de enkelte fagområder knyttet til naturmiljø og naturmangfold: 

Gyte- og oppvekstområder for ørret 
«Det ble ikke lokalisert noen gyteområder for ørret ved Eidsvoll eller på strekningen Minnesund-
Eidsvoll. Bunnsubstratet besto dominerende av leire. Rett nedstrøms Eidsvoll ble det funnet et område 
med egnet gytesubstrat der elva smalnet av. Ved Svanfossen ble det lokalisert potensielle 
gyteområder. De eneste områdene det ble funnet ørret var ved Svanfossen og Ertesekken. Basert på 
rapporten vurderes områdene ved Sundevja å ikke være et viktig gyte-og oppvekstområde for ørret i 
Vorma (s.13).» 

Naturtyper 
«I denne kartleggingen er det ikke avgrenset noen viktige naturtyper. Det er et lite område bak 
Sundevja med variert treslagssammensetning av rogn, selje, spisslønn, lind og alm og tidels rikere 
vegetasjonstype som er av lokal interesse å bevare (s. 28)». 
«Det er ellers avgrenset større arealer med verdifulle mudderbanker blant annet nord for 
Kommersrud ett stykke nord for Eidsvoll venstre side av Vorma. Dette er en større flatere 
mudderbanke med kortskuddvegetasjon med flere sjeldne pusleplanter. Områdene i denne 
rapporten har ikke eller bare et meget begrenset potensial for slike naturtyper (s.28)». 

Viltforekomster 
Fuglelivet ved elva i området virket relativt fattig på grunn av bebyggelse, forstyrrelser og utfyllinger. 
Det ble observert en stokkand ved Sundevja ved bekkeutløpet. Da elva er isfri store deler av vinteren 
kan området delvis være et oppholdssted for ande og måkefugl vinterstid og delvis i trekktidene (s. 
29). 

Rødlistearter 

«Det ble ikke registret noen rødlistearter under feltarbeidet utenom alm (rødlistet VU) i 
kantsonen til Sundevja (s.29)». 



Avbøtende tiltak 
Rapporten lister opp tiltak som med bakgrunn i vurderingene av naturmiljø og biomangfold kan 
minske eventuelle skadevirkninger på omgivelsene (s.32): 

 La indre del av Sundevja med kantsoner være uten inngrep. Det viktigste avbøtende 
tiltaket er at planleggingen tar hensyn til Sundevja og kantsonen til denne. 

 Dersom utfylling skje med sprengstein bør det settes krav om at sprengstein ikke skal 
inneholde skarpe finpartikler og synlige plastrester, og det stilles krav til entreprenøren om 
rutiner og tiltak for å forhindre spredning av plast fra tiltaket. 

 Ved utfylling med stein i fyllingskråningen mot vannsiden vil det kunne skapes skjul- og 
leveområder for fisk. Ved utslaking av denne og valg av passende steinstørrelse med 
gradert materiale med størrelse 10-60 cm i diameter kan gunstige leveområder i enda 
større grad skapes. Fyllingsfoten kan også suppleres med små buner /steingrupper av 
stein for å variere strømningsmønsteret og skape ytterligere skjulområder. 

 Ved anlegging av fylling med tørrmur mot vannsiden vil noe mindre arealer av 
eksisterende elvebunn bygges ned, men vil være mindre gunstig som leveområder for fisk. 
En tørrmur vil trolig kunne være bedre tilpasset landskapsbildet i området. 

 Utfylling skal skje på tid av året der fuglelivet og de økologiske forholdene i vassdraget 
blir forstyrret og påvirket minst mulig. 

 I forbindelse med utfylling og fjerning av masser må dette planlegges på en måte slik at 
en unngår innføring eller spredning av fremmedarter-svartelistearter samt fjerning av 
svartelisteartene ved utbygging. 

    
Konklusjon  

«Område 2, Sundevja  
Verdi: Liten  
Området har en liten, variert løvskog i kantsonen bak evja som har litt lokal verdi. Ellers er 
området preget av utfylling og dels spredning med svarelistearter og en steril mudderbanke som 
ligger under vann store deler av vekstsesongen.  
Omfanget av utbyggingen er stort for område 1. Mye av kantsonen og indre del av Sundevja vil 
skjermes mot utfylling og utbygging slik at omfanget her vil bli lite-middels (s.30)». 
 
Rapport 2: Tomt Sundbrua 18312 Notat RIG01 Geotekniske vurdering (Løvlien Georåd 2018, 6 
sider) 
I rapporten vurderes områdestabilitet og lokalstabilitet på et overordnet/teoretisk nivå. Det 
understrekes at det ved detaljregulering er det behov for ytterligere undersøkelse og geoteknisk 
bistand. Rapporten tar forbehold om at flomproblematikken kan løses. Av gjeldende kunnskap som 
legges til grunn for rapporten kan det nevnes:  
- Statens vegvesen, Veglaboratoriet, «Ny bru over Vorma ved Sundet - C-615A-2,» 01.02.79. 
- Databaser med informasjon om løsmasser og berggrunn   

Det konkluderes da følgende i rapporten: 

Områdestabilitet 

«Områdestabiliteten vurderes iht. NVE 7/2014, ref. [4]. Områdestabiliteten kan konkluderes 
å være tilfredsstillende da det ikke er sensitive masser(kvikkleire) i området (s.4)». 

Lokalstabilitet 

«Utgraving kan forventes å skje i sand og/eller morenemasser med liten dybde til fjell. Med 
lav vannstand i Vorma kan utgraving skje med helning inntil 1:1,5. Hvis det er høy Vannstand 
i Vorma må byggefasen vurderes spesielt (s.4)». 



Fundamentering 

«De deler av bygningsmassen som kommer på fjell fundamenteres direkte. Øvrig 
bygningsmasseforventes å måtte fundamenteres på pilarer og/eller peler til fjell (s.4)». 
 
Setninger 

«Det forutsettes utført grunnundersøkelser i en senere planfase slik at bæreevne og 
setningsforhold vil kunne vurderes i detalj. Mest sannsynlig må bygningsmassen 
fundamenteres på fjell slik at setningsvurderinger i hovedsak har betydning for veger, 
plasser, VA-ledninger og annen infrastruktur (s.4)». 

Konklusjon/Tomtas egnethet 

«Dersom forholdene knyttet til flom kan løses, er tomta godt egnet for den planlagte 
utbygging (s.5)». 
 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

A 2 0 Basert på vedlagte fagvurdering går det frem at den 
størst verdi er i strandsone og de isfrie 
lavvannsområder. Forslaget legger til rette for en 
avgrenset utfylling, men verner samtidig evja og 
strandsonen. Tiltaket vurderes til å ha liten negativ 
konsekvens. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 3 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Landskapsbilde 

B 1 0 

Området ligger ved inngangsporten til Eidsvoll 
sentrum. Bebyggelse vil ligge på samme flate som 
resten av sentrum med Kastellåsen/B2 i bakkant. Sett 
mot dagens bruk kan en utbygging trekke frem 
kvaliteter mot Vorma. Se også vurdering av høyder i 
6.1 og i planbeskrivelsen. Bebyggelse vil jo medføre 
en endring, men samtidig vil det være mulig å få inn 
lokale kvaliteter som ikke finnes i dag.   

Grønnstruktur A 1 + Utbygging vil medføre en oppgradering av 
grønnstrukturen og gi bedre tilkomst til elva. 
Byparken vil kunne forlenges og det vil kunne lages 
en allmenn tilgjengelig forbindelse til B2/Eidsvoll sør 
for Fv. 181. Den blå struktur, med Vilbergbekkens 
utløp som da åpnes, vil i høyere grad kunne tilpasses 
en helhetlig grønnstruktur.  

Klima og energi A 2 0 Sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transport 
behov og lavere utslipp. En helhetlig 
parkeringsløsning vil kunne begrense bilbruken i 
sentrum. Det må da være et krav at bebyggelsen 
reelt erstatter annen bebyggelse, noe som er et krav i 
Regional plan og areal og transport. Likevel må det 
antas at bebyggelse også vil medføre økning av 
biltrafikk. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + Dagens tilkomst fra rundkjøring er tenkt brukt. Det 
er gang- og sykkelforbindelser under fylkesveien til 
sentrum og offentlige tjenester. Parkering må sees 
i sammenheng med resten av sentrum og fra 
området er det en av to mulige samlede 
parkeringsløsninger for sentrumsområdene.  



6.4.4 Vurdering av 0-alternativet 

Området ligger derfor godt både for myke 
trafikanter og biler. Nærheten til kollektiv 
knutepunkt og busstopp gjør at denne typen vil 
kunne foretas effektivt. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 0 Ligger sentrumsnært og nær offentlige tjenester. 
Deponi for snø må lokaliseres en annen plass. 
Teknisk infrastruktur påvirkes ellers i liten grad. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + God tilgang til nærmiljø, bypark og Vorma. Ingen 
registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går 
tapt. Prosjektet vil innebære en oppgradering av 
grønnstrukturen i sentrum og gi mulighet for et 
sammenhengene parkområde langs Vorma og 
sentrum. 

ROS 
Liv / 
helse 

Miljø Øko. Kommentar 

Kvikkleire og ras    Områdestabilitet er vurdert overordnet i vedlagte 
notat og funnet akseptabel i denne fasen, men det 
må gjennomføres omfattende undersøkelser ved 
detaljregulering. Fylling under Eidsvollbrua og 
Skjoldnestangen ligger stabilt. 

Flom    Skjoldnestangen ligger per i dag under 200-års 
flomsone. Hele området må heves eller tilpasses. 
Det må også gjøres hydrauliske undersøkelser. 

Skogbrann    Ikke aktuelt. 
Radon    Ikke aktuelt. 
Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Hendelse på Fv181 kan påvirke inn på området. 
Tema i detaljregulering. 

Hendelser i 
nærliggende 
virksomheter 

   Ikke aktuelt. 

Infrastruktur    Må etableres på nytt for området. Går en 
avløpsledning langs Vorma. Vilbergbekken 
kommer i OV-rør på 1600 mm. 

Drikkevann    Må tilknyttes/etableres. God tilgang på 
eksisterende kommunal vannforsyning. 

Transportnett     Busslomme ved Eidsvollbrua, G/S-veg til sentrum 
og kollektivknutepunkt. Undergang under Fv181. 

Brannberedskap    God tilkomst for redningstjenester. 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 2 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. Per 
i dag fremstår eksisterende fylling som lite tilpasset 
området. Den fungerer som parkeringsplass og 
snødeponi og brukes til større arrangement noen 
ganger i året.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 3 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Landskapsbilde 

B 1 0 

Området ligger ved inngangsporten til Eidsvoll 
sentrum. Per i dag fremstår området som noe 
amputert. Fysisk, men ikke funksjonelt, er det en del 
av sentrum. Per i dag fremstår området derfor heller 
ikke som en tilstand som er et gode for 
landskapsbildet. 

Grønnstruktur A 1 0 Områdets funksjon som grønnstruktur er per i dag 
liten i daglig bruk og avgrenset til større 
kulturarrangement. 



 

6.4.5 Anbefaling 

Klima og energi A 2 + Uten bebyggelse vil behovet for transport selvsagt 
ikke øke. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + Dagens tilkomst til rundkjøring er tenkt brukt. Det 
er gang- og sykkelforbindelser under fylkesveien til 
sentrum og offentlige tjenester. Parkering må sees 
i sammenheng med resten av sentrum. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Området benyttes i dag til noe parkering og 
snødeponi. Bruken vil trolig fortsette ved 0-
alternativet. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + Området tilfører ikke noe til nærmiljøet per i dag 
og brukes ikke aktivt av barn og unge. 

ROS 
Liv / 
helse 

Miljø Øko. Kommentar 

Kvikkleire og ras    Det antas at dagens fylling vil ligge stabil i fravær 
av tiltak. 

Flom    Skjoldnestangen ligger per i dag under 200-års 
flomsone. Det må derfor forventes at området 
kommer under vann og det da kan påføres noe 
skade på anlegget. 

Skogbrann    Ikke aktuelt. 
Radon    Ikke aktuelt. 
Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Hendelse på Fv181 kan påvirke inn på området. 

Hendelser i 
nærliggende 
virksomheter 

   Ikke aktuelt. 

Infrastruktur    Området brukes per i dag til snødeponi og 
parkering. Det er uklart hvordan avrenning av 
overvann/smeltevann håndteres og hvordan det 
påvirker vannmiljøet. 

Drikkevann    Ikke aktuelt. 
Transportnett     Busslomme ved Eidsvollbrua, G/S-veg til sentrum 

og kollektivknutepunkt. Undergang under Fv181. 
Brannberedskap    God tilkomst for redningstjenester. 

SAMLET VURDERING 

Etter første planforslag har vært ute på høring er Skjoldnestangen nå besluttet konsekvensvurdert og 
fremmet i en ny avgrenset høring. Vurdering viser at det ikke er store negative konsekvenser av 
forslaget sett mot 0-alternativet. Vurdering er underbygget av, og basert på, to eksterne fagrapporter. 
Forslagets negative påvirkning vurderes å være på naturmiljø, landskapsbilde og klima og energi. 
Derimot vil grønnstrukturen kunne oppleve en forbedring sett mot dagens situasjon.  Arealet sees som 
en naturlig utvidelse av sentrumsområdet og kan åpne opp for byromskvaliteter som resten av Eidsvoll 
kan nyte godt av. For landskapsbilde vurderes begge alternativene å ha liten negativ effekt. I 
vurderingen er det brukt mye tid på særlig temaet naturmiljø. Det har vært et mål å minimere den 
negative påvirkning, og vurderingen har derfor også fokusert på føringer for avbøtende tiltak, som er 
innarbeidet i planbestemmelsene.  
ROS-analysen avdekker at flomfare har den største risiko, skred og ras og hendelse på nærliggende 
transportårer vil kunne gi skader på miljø og liv/helse og få økonomiske konsekvenser. Likevel 
vurderes ikke utfordringene med å finne løsninger på nevnte risiko å være uoverkommelige. Det antas 
derfor at en kommende detaljregulering vil kunne ivareta dette, særlig med mer detaljert teknisk 
bistand.     



 

Konklusjon og anbefaling: 
Vi mener vurderingen viser en formmessig avslutning av Eidsvoll sentrum, som ikke har for store 
negative innvirkninger, og som kan bli en kvalitetsheving for Eidsvoll som tettsted, kommunesenter og 
knutepunkt. I sum vurderer vi at fordelene ved forslaget med god margin oppveier ulempene. 
 
Formålene anbefales. 


