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Eidsvoll kommune - Uttalelse ved offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av 
Eidsvoll sentrum 

Vi viser til brev datert 02.05.2018 og møte i regionalt planforum 15.05.2018. 

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, men det kan være vanskelig å forutse hvilke behov 
som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvidelser senere. 

Eidsvoll stasjon har et godt togtilbud både sørover mot Oslo lufthavn og Osloområdet, og nordover 
mot Hamar og Lillehammer. Når dobbeltspor nordover blir ytterligere utbygget, vil både togtilbud i 
begge retninger og reisetid nordover bli enda bedre enn i dag. 

Bane NOR som jernbanemyndighet mener: 

Planområdet på sørvestsiden av Vorma berører Eidsvoll stasjon og adkomstarealer. Den delen av 
Bane NORs eiendom som omfattes av planforslaget er i dag i hovedsak regulert til offentlig 
trafikkformål gjennom to reguleringsplaner, henholdsvis T8 for nordre del og kjøreveg forbi den 
gamle stasjonsbygningen. I de gjeldende planbestemmelsene for felt T8 framkommer følgende: 
«Trafikk til småbåthavn og bryggeanlegg for Skibladner i områdene TS1, TS2, TSA1 og TSA2 har adkomstrett 
via trafikkområde T8.» Vi ser ikke at denne bestemmelsen er videreført i reguleringsforslaget. 

Planforslaget avsetter størstedelen av forannevnte areal til kombinerte grønnstrukturformål. I 
planforum 15.05.2018 ble det opplyst at dagens bruk var ment videreført, men at kommunen på 
sikt ønsket et grønnere preg. Etter vår vurdering er ikke planen uttegnet i tråd med dette. Det 
hadde vært bedre å avsette gateløpet Pakkhuset til samferdselsformål, og eventuelt grønnstruktur 
på siden mot Vorma. Dersom plankartet ikke blir endret, ber vi om en utvidet ordlyd i bestemmelse 
12.8, som bedre ivaretar eksisterende arealbruk på denne siden av stasjonen, herunder adkomst til 
stasjonen med tilhørende funksjoner, småbåthavna og Skibladnerbrygga. 

Østsiden av stasjonen er i dag adkomst for gående og syklende, og sekundæradkomst for 
befordring med bil til Eidsvoll stasjon, i tillegg til eneste adkomst til småbåthavna og Skibladners 
bryggeanlegg. Denne siden av stasjonen er flomutsatt. Bane NOR er opptatt av å ivareta uhindret 
adkomst til plattform for de reisende og god framkommelighet for nødetatene. Framkommeligheten 
er tidvis vanskelig, og det er viktig at reguleringsplanen ikke bidrar til ytterligere utfordringer for kiss 
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& ride mv. Ikke minst må skiltmyndighetene og politiet ha full tilgang til å regulere trafikken i 
området, for å unngå utfordringer for framkommeligheten. 

Bane NOR vil, med tilskudd fra Akershus fylkeskommune, i løpet av 2018 øke antallet 
parkeringsplasser på vestsiden av stasjonen. Hovedadkomsten til stasjonen ligger på vestsiden, 
både for de som benytter buss til og fra stasjonen og de som benytter personbil. Vi ser positivt på 
at Sundbrua kan bli permanent gang- og sykkelbru, da dette er en viktig adkomst til stasjonen for 
gående og syklende. Det er likevel viktig at muligheten for kiss & ride også på østsiden 
opprettholdes som i dag. 

Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske 
regelverk http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/ 

 

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som grunneier har følgende merknader til planforslaget: 

Det er positivt at det er lagt til rette for sentrumsformål i Sundet for å bygge opp under dette 
knutepunktet.  

Bane NOR eier også deler av arealet i felt BS8. I tilknytting til pakkhuset (bygningen) er det 
ønskelig å anlegge fire parkeringsplasser. I utgangspunktet ønsker vi å anlegge disse på nordsiden 
av bygningen, og de vil da inngå i foreslått GAA7. Vi ønsker at feltet BS8 utvides slik at det 
omfatter areal for parkeringsplasser og adkomst nord for bygningen. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien  
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 
senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Uttalelse til forslag til områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 

Vi viser til brev datert 02.05.2018 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan for  
Eidsvoll sentrum – Sundet. Formålet med planen er bl.a. å legge til rette for etablering av flere 
boliger, forretninger og andre servicetilbud i dagens sentrum. I planbeskrivelsen står det  
at Sundet skal styrkes og utvikles som et tett sentrum med godet gater og møteplasser, hvor 
gående prioriteres og det er god kontakt med elva. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til områderegulering 
 
1. Generelt om planforslaget 

Statens vegvesen er positiv til at områdereguleringsplanen legger til rette for etablering av 
boliger, forretninger, tjenesteyting, friområder, gågater, gatetun med mer i Eidsvoll sentrum. 
Videre er vi positivet til forslag til gatestruktur vist på temakart nr. 2. Det ser ut til at planen 
legger til rette for økt gåing og sykling, noe som er i tråd med regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 
 

2. Sentrumsområdet BS8 
Det er viktig at områdereguleringsplanen tar hensyn til at området BS8 har noe begrenset 
mulighet til adkomst med bil. Statens vegvesen arbeider med plan for en ny bru over 
jernbanen, som vil være eneste kjøreadkomst til området BS8. Den nye brua vil få et kjørefelt 
og gang- og sykkelveg. Ny bru skal erstatte dagens bru, som har et kjørefelt og et smalt 
fortau. Det er mulig å sykle eller gå fra Eidsvoll sentrum/Sundet til området BS8 via gang- og 
sykkelbru (Sundbrua) over Vorma.  
 
Statens vegvesen forventer at kommunen ikke legger til rette for etablering av virksomheter 
på området BS8 som kan føre til behov for anlegg av ny bru med to kjørefelt over jernbanen. 
Statens vegvesen kan ikke anbefale at det bygges bru med to kjørefelt over jernbanen fordi 
bygging av en bru med to kjørefelt vil være vesentlig dyrere enn å bygge en bru med  
et kjørefelt. 
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3. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming i gul sone  

For å sikre at grenseverdiene for utendørs støynivå i T-1442/2016 blir tilfredsstilt i gul sone 
må det i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
«Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå 
utenfor vinduer til alle soverom og stuer og støynivå på felles uteoppholdsareal,  
privat uteoppholdsareal/balkonger er Lden 55 dB eller lavere før kommunen kan gi 
ferdigattest/brukstillatelse for boliger som ligger i gul støysone.»  
 
Nevnte rekkefølgebestemmelse om støyskjerming må være med i tillegg til 
reguleringsbestemmelse § 3.2 Støy. 
 

4. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming i avviksområde for støy  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 sier at kommuner kan 
regulere boliger i avviksområder for støy forutsatt at kommunen har angitt grensene for 
avviksområder i kommuneplanens arealdel. I T-1442/2016, side 11, står det eksempel på 
ordlyd i rekkefølgebestemmelse som kommunen bør vedta i kommuneplanen dersom 
kommunen ønsker å tillate bygging av boliger i avviksområder. I vedtatt kommuneplan for 
Eidsvoll er det ikke avsatt avviksområder for støy i Eidsvoll sentrum. 
 
For å sikre at grenseverdiene for utendørs støynivå i T-1442/2016 blir tilfredsstilt i 
avviksområder for støy må det i områdereguleringsplanen tas med en rekkefølge-
bestemmelse med følgende ordlyd:  
«Kommunen kan ikke gi ferdigattest/brukstillatelse for boliger/leiligheter i avviksområde for 
støy (rød sone) før følgende er dokumentert:   
 
 Alle leilighetene skal ha minst et soverom der støy utenfor vindu er Lden 55dB eller lavere.  

 
 Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål (stue og soverom) i hver leilighet 

skal ha vindu mot side der støyen er Lden 55dB eller lavere.  
 

 Alle leiligheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side (gul sone eller rød sone) må ha balansert ventilasjon.  

 
 Alle leiligheter skal ha tilgang til både privat uteplass og felles uteplass der støyen er  

Lden 55dB eller lavere. Støyskjermet balkong/veranda/takterrasse kan godkjennes som en 
del av uteplass.»  
 

Nevnte rekkefølgebestemmelse om støyskjerming må være med i tillegg til 
reguleringsbestemmelse § 3.2 Støy. 
 

 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
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Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Eidsvoll sentrum i 
Eidsvoll kommune 

 
Vi viser til henvendelse datert 02.05.18 vedrørende ovennevnte sak.  
 
Ruter kjører i dag buss i Sundgata, Rådhusgata og på fv. 181. Innenfor planområdet ligger det i dag 
tre holdeplasser som skal opprettholdes, Vilberg, Sundet og Sundbrua. Holdeplassene er ikke vist i 
områdereguleringsplanen. Det forutsettes derfor at det settes av tilstrekkelig areal slik at 
holdeplassene kan betjenes med leddbuss i framtida, og at det settes av areal til gode 
gangadkomster og snarveier for gående. Videre forutsettes det at vegbredden opprettholdes, særlig i 
kryssområder, av hensyn til bussens svingebevegelser og overheng. Det er et behov for å kunne snu 
bussene i nærheten av sentrum. Denne snumuligheten er ikke beskrevet i planen. 
 
I planbeskrivelsen merker vi oss at det beskrives tiltak som skal redusere trafikkmengden og farten i 
sentrum. Kantparkering og fartshumper er ikke ønskelig av hensyn til bussens framkommelighet. Det 
er ikke aktuelt å regulere traseer med busstrafikk til enveiskjørte gater.  
 
På vestsiden av Vorma er adkomsten for gående og syklende til Eidsvoll stasjon foreslått regulert til 
kombinerte grøntstrukturformål. Det er viktig å videreføre gode forbindelser for gående og syklende 
og vi mener derfor at det i bestemmelsene bør sikres at det blir gode forhold for gående og syklende 
helt fram til stasjonen.  
 
 
 
Med hilsen 
Ruter As 
 
Halvor Jutulstad Kirsti Mobråten Gundersen 
plansjef prosjektleder 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Deres dato: 02.05.2018 Willy Wøllo

Deres ref.: 2016/154l/JWB

Innsigelse fra NVE - forslag til områderegulering av Eidsvoll Sentrum

Viser til mottatte dokumenter ved offentlig ettersyn områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse

innenfor saksområdene flom-, erosjon— og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og

bygningsloven.

NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at det ikke er stilt krav om geoteknisk

vurdering der søknad om tiltak kan godkjennes uten at det er satt krav om detaljregulering.

For at grunnlaget for innsigelsen skal kunne bortfalle må det i planbestemmelsene tas inn krav

som ivaretar dette forholdet.

Vedrørende skredfare  /  geotekniske forhold
Planområdet befinner seg i et område med marine avsetninger (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no).  I

tillegg berører planområdet en kartlagt kvikkleiresone (1141  — Elstad) jf. NVE Atlas

(http://atlas.nve.no).  I  alle områder med marin leire 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). Dette må gjøres senest på reguleringsplannivå. For

områdereguleringsplaner der det derfor sentralt at det nedfelles bestemmelser som sikrer at

områdestabiliteten blir utredet i forbindelse med senere detalj regulering. Dette er ivaretatti  §  3.6, punkt

1 i planbestemmelsene. Siden det i bestemmelsens §  4.2 er gitt unntak for plankrav blant annet for
mindre bebyggelse, vil dette kunne medføre at det kan iverksettes tiltak uten at faren for skred er

tilstrekkelig utredet.

Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge
av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe

som følge av tiltak, jamfør pbl  § 28-1.  Rapport  fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før

E-post:  nve@nve.no,  Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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NVE

igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten ska]det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging

av spesielle arbeider i byggeperioden.

Forholdet knyttet flomfare er ivaretatt ved søknad om tiltak, jamfør bestemmelsens § 14.1, punkt 1.

NVE mener at det ved søknad om tiltak der det ikke er plankrav også må stilles krav om gjennomført

geoteknisk vurdering. Dette vil være i samsvar med de vurderinger som er gitt i utarbeidet ROS-analyse.

Vedrørende vassdrag og flomfare.

Det er positivt at kommunen gjennom hensynssone i plankartet og i bestemmelsene har ivaretatt krav

som reduserer faren for at byggetiltak utsettes for flom. Kommunen har ivaretatt forholdet at tidligere

flomberegninger er Vist i NN 1954, mens kommunen bruker NNZOOO i sitt kartgrunnlag. NVE forutsetter

at dette forholdet også» er tatt inn ved fastsettelse av hensynssonene i plankartet.

I plankartet er tatt inn faresone flom. l planbestemmelsene er dette benevnt H320_1.AV plankartet går

det fram at det er flere flomsoner, og så langt en kan se har ikke disse fått benevning H320.

Vedrørende konsekvensutredning

Områdereguleringsplanen legger opp til endret bruk for tre områder, sammenliknet med

kommuneplanen. Det er gjennomført en konsekvensutredning for disse tre områdene, der forhold knyttet

til naturfare er tatt med i tema Klima og energi. NVE mener at det for hvert av de tre utbyggingsfeltene

bør komme tydeligere fram hvilket faglig grunnlag som er benyttet når kommunen har kommet fram til

vurderingene om naturfarer. F or både flomfare og geoteknisk forhold er det svært viktig at det foreligger

uttalelse fra firma med faglig kompetanse knyttet til dette fagfeltet.

Vedrørende anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft

Det er vist hensynssone (H370_1) med tilhørende planbestemmelse for høyspenningsanlegg. NVE vil be

kommunen vurdere om det også bør tas inn hensynssone for anlegget som går mellom feltene B1 og

BKBB, jamfør NVE Atlas.

I bestemmelsene står at tiltak må avklares med netteier. For å gi en bedre forutsigbarhet av hva som kan

gjennomføres, bør kommunen vurdere å konkretisere eksempel på tiltak som ikke er tillatt innen

hensynssonene.

I  tegnforklaring til plankartet er ikke tatt inn faresone for høyspenningsanlegg, kun faresone flom.

Andre forhold
NVE viser ellers til sin uttalelse 28.06.2016, gitt i forbindelse med varsel oppstart planarbeid.

Med hilsen

Petter Glorvigen Willy Wøllo

regionsj ef saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV OMRÅDEPLAN FOR EIDSVOLL SENTRUM  

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for områdeplan av Eidsvoll sentrum. 
Høringsfristen er 17. juni 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.   
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til 
planen.   
 
 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily C. Fjeldstad  
Avd. Rettigheter  



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av områderegulering - Eidsvoll 
sentrum - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 02.05.2018. 
 
Fylkesmannen mener at planen er mangelfullt utredet når det gjelder temaene 
naturmangfold, forurensning, støy og samfunnssikkerhet. Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til planforslaget for områdene B6, VAA1 og B2, som ikke er utredet godt 
nok når det gjelder naturmangfold. Avvikssonen for støy er ikke godt nok begrunnet, 
og vi fremmer innsigelse til bestemmelsen om dette. Vi har også innsigelse til 
bestemmelsene om samfunnssikkerhet og parkeringsnormen for kontor. 
 
Kommunen bør innarbeide utnyttelseskrav som sikrer en områdeutnyttelse i 
sentrumsområdene på mellom 60-80 %.  

 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Utfylling i Vorma 
Vorma inkludert kantsoner er vernet som dyrefredningsområde (VV00000544). 
Utfylling i Vorma må vurderes etter en rekke lover og forskrifter; vannressursloven, 
forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannforskriften og forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag.  
 
Naturmangfoldloven (nml) forankrer viktige prinsipper for forvaltning av naturverdier, jf. § 7 og 
§§ 8-12. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at eventuelle konsekvenser av tiltaket for 
naturmangfoldet må utredes jf. nml kapittel 2. I forbindelse med denne utredningen må det også 
vurderes om det er behov for ytterligere kartlegging, eller om kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig, jf. nml § 8. Vi kan ikke se at dette har blitt gjort på en tilfredsstillende måte. Det er 
derfor ikke mulig å vurdere effektene av tiltakene eller mulige avbøtende tiltak. Hensynet til 
naturmangfoldet skal veie tungt i vurderingen av hvilken løsning som skal velges.  
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I planbeskrivelsen står det at den delen av Vorma som er innenfor planområdet vurderes som 
mindre viktig for fuglelivet, unntatt området ved Skjoldnestangen (VAA1). Dette området er 
antagelig også viktig som næringsområde for fisk. Det er ikke gjort egne undersøkelser i dette 
planarbeidet med å registrere fugl, fisk, bunndyr eller (andre) rødlistearter og påvirkning av tiltak 
på økologi og naturmangfoldet.  
 
Gjeldende regelverk er ikke godt nok vurdert, og vi kan ikke se at planforslaget har tatt særlig 
hensyn til naturmangfold langs Vorma. Dette gjelder spesielt områdene B6, VAA1 og B2. 
Planforslaget mangler en god vurdering etter naturmangfoldloven og kunnskapsgrunnlaget er 
mangelfullt. Dette medfører i.h.h.t. § 9 at «føre-var» prinsippet skal vektlegges. Fylkesmannen 
fremmer derfor innsigelse til planforslaget, ettersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok og 
hensynet til naturmangfold ikke er ivaretatt for områdene B6, VAA1 og B2.  
 
Samfunnssikkerhet 
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 4.3 skal det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved alle planer for utbygging. Analysen skal vise hele 
farepotensialet ved utbyggingen og avmerkes på kartet som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
 
Av ROS-analysen som følger planforslaget framkommer det at området ligger under marin 
grense. Deler av skråningene innenfor området kan være rasutsatt. Det stilles krav om geoteknisk 
vurdering i bestemmelsene. Noen områder i planen er unntatt krav om detaljregulering. 
Fylkesmannen får ikke byggesaker på høring, og i dette tilfelle er områdeplanen siste mulighet 
for å kunne uttale seg om samfunnssikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Fylkesmannen 
fremmer innsigelse til planforslaget pga. mangelfull utredning av grunnforholdene. 
 
Støy 
Planområdet vil bli utsatt for støy fra vei og jernbane. ”Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442” skal legges til grunn i planarbeidet. Det skal utarbeides en 
støyfaglig utredning.  Aktuelle avbøtende tiltak må inntegnes på plankartet og nedfelles i 
planbestemmelsene. Vi understreker at det gjennom rekkefølgebestemmelser må sikres at 
eventuelle støytiltak er etablert før bebyggelsen tas i bruk.  
 
Avvikssonen som er satt for planen omfatter alt innenfor planområdet som er satt av til 
bebyggelse og anlegg, jf. bestemmelse 3.2 punkt 2. Avvikssoner bør primært angis i 
kommuneplanens arealdel. I T-1442/2016 er det spesifisert at kommunene av hensyn til 
samordnet areal- og transportplanlegging kan gjøre støyfaglige kompromisser for å oppnå 
fortetting og kompakt arealutvikling. Det foreligger ikke en støyfaglig utredning for hele 
planområdet og avvikssonen er ikke begrunnet godt nok. Det er ikke gjort en konkret vurdering 
av behovet for en avvikssone for å nå målet om fortetting og kompakt byutvikling nær stasjon. 
Det er ikke satt krav til høy utnyttelse i planen som nå er på høring og Fylkesmannen kan ikke se 
at det foreligger grunnlag for å avvike fra retningslinjen. Det er et nasjonalt mål at antall 
støyplagede skal reduseres med 10 % innen 2020. Denne planen bidrar ikke til å oppfylle dette 
målet. Vi fremmer derfor innsigelse til planforslagets bestemmelse 3.2 punkt 2.  
 
Areal og transport 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR-BATP) 
punkt 4.3 legger vekt på at det i tettstedsområder bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon. Det legges også vekt på at fortetting og transformasjonspotensialet 



bør utnyttes før nye byggeområder tas i bruk. Punkt 4.2 legger vekt på at utbyggingsmønster og 
transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og legge til rette for miljøvennlig 
transportformer. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (RP-ATP) angir 
regionale føringer for hvordan de nasjonale retningslinjene skal følges opp i regionen. Regional 
plan for areal og transport har for Eidsvoll kommune utpekt Sundet og Råholt som prioriterte 
vekstområder. Dette innebærer at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal tas i Sundet og 
Råholt (jfr. retningslinje R3).  
 
I planbeskrivelsen står det at planforslaget er i tråd med RP-ATP. I planbeskrivelsen gjengis også 
de viktigste funn fra fortettings- og transformasjonsanalysen kommunen har utarbeidet for 
Sundet. Der står det at boligpotensialet totalt i planen innebærer bosetting av ca. 3400 personer. I 
dag bor det ca. 600 personer innenfor planområdet og den årlige tilveksten totalt i kommunen har 
vært ca. 500 personer per år de siste årene. Det er ikke drøftet hvor stor del av veksten som skal 
komme i Sundet, eller konkret hvordan planen følger retningslinjene i RP-ATP.   
 
Verdifulle jordbruksområder ligger tett på Eidsvoll sentrum. God utnyttelse av sentrumsarealene 
og av potensialet for fortetting og transformasjon i sentrum er derfor svært viktig for å sikre 
jordvern og matproduksjon i et langsiktig perspektiv ved Eidsvoll sentrum. Vi anbefaler at 
Eidsvoll kommune vurderer bestemmelser og arealformål som kan bidra til god kvalitet og 
styring med sentrumsutvikling og fortetting og transformasjon. Videre anbefaler vi at kommunen 
ser sentrumsutviklingen i sammenheng med behovet for ny barneskole som er vurdert i 
nærliggende områdeplan.  
 
Vi anser at kommunen har som intensjon å øke arealutnyttelsen i Sundet, men mener planen i 
liten grad sikrer en områdeutnyttelse på mellom 60-80 % i tråd med anbefalingen i RP-ATP. For 
å sikre en kompakt utbygging av sentrumsområdene bør det settes høye minimumskrav om 
utnytting. En områdeutnyttelse på 100 % tilsvarer 150-250 % BRA. Det bør også settes 
rekkefølgekrav som sikrer at veksten kommer først i de mest sentrale områdene, slik at tettstedet 
vokser innenfra og utover.  
 
Fylkesmannen vil ved offentlig ettersyn av reguleringsplaner innenfor området påse at 
kommunen planlegger med god nok utnyttelse med tanke på regional plans føringer, spesielt på 
de mest sentrale områdene i Sundet. 
 
Parkeringsbestemmelser 
I henhold til Stortingets klimaforlik fra 2012 er det et mål at veksten i transport skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Det er også et sentralt mål i den regionale planen for areal og 
transport at det skal legges til rette for miljøvennlig transportformer i de prioriterte 
vekstområdene. En restriktiv parkeringspolitikk er et effektivt middel for å minske bilandelen og 
øke andelen reiser med miljøvennlige transportformer.  
 
Det er laget parkeringsbestemmelser (punkt 5.6) for ulike arealformål. For arealformålet kontor 
er det satt krav om maks 1,5 plasser per 100 m2 BRA. Fylkesmannen mener at 
maksimumsnormen for parkeringsplasser til kontor er for høy, og fremmer derfor innsigelse til 
parkeringsbestemmelsene for kontor.  
 
Forurensning 
Dersom det skal være snødeponi på Skjoldnestangen må området være regulert til formålet etter 
pbl. Etablering av snødeponi kan utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket 
medfører nevneverdig skade eller ulempe på miljøet. Det må derfor utføres en stedsspesifikk 



miljørisikovurdering for å vurdere forurensingsfaren til grunn og vassdrag ved etablering av et 
snødeponi på Skjoldnestangen. Det må gjennomføres en representativ prøvetaking fra snø som er 
tenkt levert til snødeponiet for å vurdere forurensningsomfanget.  
 
Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller 
ulempe på miljøet, kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder både 
midlertidige og permanente snødeponier.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen mener at planen som helhet er mangelfullt utredet når det gjelder temaene 
naturmangfold, forurensning, støy og samfunnssikkerhet. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
planforslaget for områdene B6, VAA1 og B2, som er i konflikt med dyrefredningsområdet som 
omfatter Vorma med kantsoner og som ikke er utredet godt nok når det gjelder naturmangfold. 
Avvikssonen for støy er ikke godt nok begrunnet, og vi fremmer innsigelse til bestemmelsen om 
dette. Vi har også innsigelse til bestemmelsene for samfunnssikkerhet og parkeringsnormen for 
kontor. 
 
Kommunen bør innarbeide utnyttelseskrav som sikrer en områdeutnyttelse i sentrumsområdene 
på mellom 60-80 % og sette rekkefølgekrav som sikrer at tettstedet vokser innenfra og utover. 
Fylkesmannen vil ved offentlig ettersyn av reguleringsplaner innenfor området påse at 
kommunen planlegger med god nok utnyttelse med tanke på regional plans føringer, spesielt på 
de mest sentrale områdene i Sundet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Skogen   
seksjonssjef Ellen Lien 
 seksjonssjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Eidsvoll kommune  -  Eidsvoll sentrum  -  Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering -
Melding om fylkesutvalgets vedtak

Viser til oversendelse datert 2. mai 2018 av forslag til områderegulering for Eidsvoll sentrum til
offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet saken i møte 11. juni 2018, jf. FU-sak 93/18, og fattet
følgende vedtak:

I  . Fylkesutvalget er positiv til at planforslaget legger opp til en betydelig fortetting iEidsvoll

sentrum/Sundet, i tråd med førin ger i regional plan for areal og transport.

2. Kommunen bor utrede muligheten for  å  samle mange parkeringsformål i ett større, sentralt

parkeringsanlegg iform av parkeringshus eller -lg'eller. F or  &  Sikre private bidrag til et slikt

anlegg bør det forankres i områdereguleringen.

Saksfremlegg og protokoll er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Margaret Andrea Mortensen

rådgiver plan

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Saksprotokoll  i  Fylkesutvalg -  11.06.2018

93/2018  -  Eidsvoll kommune -Områderegulering for Eidsvoll

sentrum  -  Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til at planforslaget legger opp til en betydelig fortetting i  Eidsvoll

sentrum/ Sundet, i tråd med føringer i regional plan for areal og transport.

2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til riving av Wergelandsgate 2-4. Bygningene må reguleres
med hensynssone bevaring på nåværende plassering på hjømet av Sundgata/Wergelandsgate, og
integreres i utviklingen av Sundet.

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot at det åpnes opp for et punkthus i 12—14 etasjer på
hjørnet av Vormavegen/Wergelandsgate ikvartalsstrukturen i sentrum av Sundet. Dersom det
er svært ønskelig med punkthus for å markere stedet kan dette aksepteres innenfor området
Rubis/Torget, slik planen åpner for.

4. Kommunen bør utrede muligheten for å samle mange parkeringsformål i ett støire, sentralt
parkeringsanlegg i form av parkeringshus eller -kjeller. For å sikre private bidrag til et slikt
anlegg bør det forankres i områdereguleringen.

Utvalgets behandling:

Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet endringsforslag på vegne av Sp:
Endringsforslag til punkt 2 og 3:
2. Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse til riving av Wergelandsgate 2-4.
3. Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse mot at det åpnes opp for et punkthus i 12—14 etasjer på
hjørnet av Vormavegen/Wergelandsgate i kvartalsstrukturen i sentrum av Sundet.

F ylkesutvalgets leder, Anette Solli (H), forespurte  fylkesutvalget om det var greit å stemme for
eller mot fylkesrådmannens innstilling, og ikke votere over Vollsets forslag, og fikk utvalgets
tilslutning til dette.

Votering:

. Fylkesrådmannens forslag punkt 1 og 4 ble enstemmig vedtatt.

. Fylkesrådmannens forslag punkt  2  fikk 3 stemmer (V, SV og MDG) og falt.

' Fylkesrådmannens forslag punkt 3 fikk  2  stemmer (MDG og SV) og falt.

Vedtak:

I. Fylkesutvalget er positiv til at planforslaget legger opp til en betydelig fortetting i Eidsvoll
sentrum/Sundet, i tråd med føringer iregional plan for areal og transport.

2. Kommunen bør utrede muligheten for  å  samle mange parkeringsformål i ett større, sentralt
parkeringsanlegg iform av parkeringshus eller -kjeller. For  å  sikre private bidrag til et slikt
anlegg bør det forankres i områdereguleringen.
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til 
områderegulering av Eidsvoll sentrum i Eidsvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 2. mai 2018. 
 
Planen berører ingen kjente viktige forekomster med mineralske ressurser eller 
bergrettigheter. DMF har derfor ingen kommentar til at området reguleres som 
foreslått. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
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NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 

 

Kommentar fra KOT til Offentlig høring Eidsvoll sentrum 

 

 

Med tanke på parkeringsproblematikk ved Sundgata 1 bør det vurderes å tilrettelegge for 

parkering for næring og beboere på nordsiden av bygget. Forsøk på dette har tidligere 

strandet, bl.a. pga. eksisterende regulering. Dagens fortau benyttes ikke, og ender rett i 

muren ved Sundbrua. En slik løsning vil også avlaste parkeringen på Bankplassen. 

KOT foreslår at dette tas inn i pkt. 11.7 i bestemmelsene, f.eks. som nytt pkt. 3. 

Det bør også vurderes om formålsgrense for SGT1 da bør justeres helt inn til bygningen. 

 

Utover dette har KOT ingen merknader til planforslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Amdahl 

fagleder plan og prosjekt 
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Thomas Meisfjord    

Alexander Vatnehagen    
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Formålet med planen er «å oppnå et variert og levende byliv».

Sett fra barn og unges perspektiv er ikke det så annerledes for de enn for andre

aldersgrupper, det handler mer om tilrettelegging.

For unge vil et levende nærmiljø bety et stimulerende, inkluderende og trygt

nærmiljø.

Planen viser hvordan det er tenkt grønne parker og områder og hvordan de skal

kobles sammen og videreutvikles. Det er vesentlig at disse koblingene gjøres

trafikksikre slik at man kan gå eller sykle mellom de og daglige aktiviteter. Og at

de kobles på helt ut til der de fleste bor.

Parker og andre uterom bør utformes med tanke på å inkludere flere

generasjoner. Samfunnet er slik at det ikke lenger er mange naturlige

treffpunkt mellom generasjoner.

Møterommenes tilrettelegging må inspirere til at her kan foreldre og barn ta

hverdagsleken i stimulerende omgivelser. Med aktiviteter som stimulerer både

til fysisk aktivitet og nysgjerrighet. Det er viktigere med tilgang på og hva slike

oppholds-arenaer inneholder ,enn hvor store de er.

Oppholds-arenaer som torg, parker og lignende må tilrettelegges slik at det

bygges positive kulturer rundt de, og forhindre mulighet for subkulturer å

etablere seg.

Stimulerende bomiljø uttrykkes også gjennom farger, former og variasjoner.

Å vandre i et nærmiljø der husfarger, arkitektur og uttrykk varier og inspirerer,

er en godt miljø for alle, særlig for barn. Et framtidsrettet og nytenkende

sentrum i Eidsvoll trenger ikke bli stål og betong.

Et levende sentrum for unge betyr at det er aktivitet og tjenestetilbud i

sentrum store deler av døgnet. Å legge kulturtilbud, barnehage og skole i

nærhet til sentrum vil prege sentrumsbildet slik at det er ikke kun er folk på vei

til og fra jobb.



Samtidig vil tjenestetilbudene i sentrum gjøre noe med

befolkningssammensetningen. Sentrum trenger også boliger til familier.

Varierte boligtyper bør derfor tilbys.

Det er positivt at gatestrukturen prioriterer mennesket. Å oppholde seg og bo i

et sentrum med tydelige områder med bilfrie soner og gågater gjør det trygt og

forutsigbart for barn, og deres foresatte.

Med et Eidsvoll sentrum som er stimulerende ,inkluderende og trygt for

barn og unge ,blir Eidsvoll sentrum et inspirerende sted for kommunens

innbyggerne og tilreisende.

Mvh

sil—Webb' oe Brodal

Barn og unges representant i Eidsvoll
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Eidsvoll kommune 

         15. juni 2018 

 

 

 

HØRINGSINNSPILL        
 

Områderegulering for Eidsvoll sentrum, planid 023728200 
 

 

Det vises til mottatt høringsbrev vedrørende ovennevnte. Herved følger kommentarer fra 

Wergelandskvartalet AS. 

 

Generelt 

Generell kommentar er at områdereguleringen medtar en for stor grad av detaljering. Der 

det spesifiseres konkrete tiltak bør dette i større grad erstattes av rammer på et overordnet 

nivå som kan gi grunnlag for mer spesifikke reguleringsbestemmelser i neste omgang.  

 

Ved en altfor stor detaljeringsgrad i områdereguleringen risikerer man et dårligere 

sluttresultat da viktige avklaringer kan mangle på et såpass tidlig stadium. I tillegg kan 

gjennomføringsrealismen av prosjekter minke dersom områdereguleringen stiller for 

mange krav som potensielle utbyggere finner urimelige.  

 

Noen av områdeplanens fellesbestemmelser / fellesbestemmelser for sentrumsformål tar 

ikke tilstrekkelig hensyn til områdets størrelse og skiller dermed ikke mellom ulik 

situasjon og beliggenhet innenfor det relativt store området bestemmelsene gjelder for. 

Dette faller blant annet uheldig med hensyn til krav til leilighetsstørrelser og utforming av 

fasader. 

 

En begrensning på framkommelighet i Sundgata og Rådhusgata ser vi som lite 

hensiktsmessig for Sundet og omegn. Det vil vanskeliggjøre tilgjengeligheten og medføre 

omkjøringer og mer bilkjøring totalt sett. 

 

Områdereguleringen beskriver store endringer i infrastruktur som vil være kostbare å 

gjennomføre. Dersom tanken er at utbyggere skal finansiere store deler av infrastrukturen, 

bør forhandlinger om utbyggingsavtale påbegynnes allerede ved oppstart av 

detaljregulering, slik at dette ikke kommer som en overraskelse mot slutten av en lengre 

reguleringsprosess. Områdereguleringen gir fremtidige utbyggere rammer og en viss 

forutsigbarhet i detaljreguleringsprosessen, noe som også er viktig med hensyn til øvrige 

krav og kostnader. 
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Kommentarer til reguleringsbestemmelsene 

Nummerering i teksten nedenfor viser til tilsvarende nummerering i områdeplanens 

reguleringsbestemmelser. 

 

3.1 Byggegrenser 

Det vises til kommentarer til reguleringskartet. 

 

5.2 Leilighetsstørrelse 

Fordeling av leilighetsstørrelser bør kun være veiledende slik at bestemmelsen ivaretar en 

robusthet i forhold til fremtidig etterspørsel og behov. Det bør i stedet stilles krav til at 

forslagsstiller gjør en vurdering av markedet ved detaljregulering, og at det som følge av 

dette fastsettes en norm for planen. Ved utbygging i flere byggetrinn der utbyggingen av 

de ulike trinnene skjer over en lengre tidsperiode, bør det også muliggjøres en 

markedstilpassing av normen underveis i prosessen. 

Det bør også tilrettelegges for flere avvik, bl.a. for tilbygg og for ny bebyggelse som søkes 

tilpasset eksisterende bygningsmiljø. 

 

5.5.2 MFUA lokalisering 

Det må suppleres med at fellesareal kan etableres på lokk over bebyggelse. Ved tett 

sentrumsbebyggelse vil dette være en forutsetning for å få tilfredsstilt krav til 

uteoppholdsarealer. 

 

5.7 Tilrettelegging for sykkel 

Punkt 1. Hovedpoenget her er vel at beboerne skal ha god tilgang til sykkelparkering slik 

at de oppmuntres til bruk av sykkel. Vi mener imidlertid at det er for detaljert å skrive at 

sykkelparkering for boliger fortrinnsvis skal plasseres nær inngang. Det kan være en vel så 

god løsning med sykkelparkering i parkeringskjeller, og kanskje også på lokk over 1. 

etasje. Dette bør tilpasses hvert prosjekt og således løses på detaljreguleringsnivå. I tillegg 

til tilgjengelighet bør sykkelparkeringen oppleves som sikker. Parkering på bakkenivå nær 

inngang vil nødvendigvis ikke være en sikker løsning. Vi foreslår derfor at den første 

setningen i punkt 5.7.1 endres til:  

«Sykkelparkering for boliger skal fortrinnsvis plasseres sikkert og godt tilgjengelig.   

Minst halvparten av plassene skal etableres under tak.» 

 

5.8 Dokumentasjonskrav 

I nest siste setning i punkt 2 står det at «Utbyggingen må ha arkitektoniske ambisjoner som 

underbygger særpreget Sundet skal ha.» Da det ikke går fram hvilket særpreg Sundet har 

og/eller skal ha, mener vi denne setningen bør utgå fra områdeplanens bestemmelser. 
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8.2 Utforming 

Punkt 1. Vi er enige i alt som står om fasadevariasjon og at ensformige fasader må unngås. 

Første setning stiller vi oss litt mer undrende til, dvs at bygningenes vertikale uttrykk skal 

underbygges. Ved høyere bebyggelse kan det være et poeng å ikke underbygge bygningens 

vertikale uttrykk, nettopp for å få bygningen til å virke lavere og mer tilpasset 

omkringliggende bebyggelse. Vi foreslår derfor at setningen suppleres: «Fasademateriale 

og vindusformater skal være med å underbygge bygningenes vertikale uttrykk. Dette kan 

fravikes ved høye fasader der uttrykket skal vurderes i forhold til virkning på 

omgivelsene.» 

Alternativt kan følgende bestemmelse benyttes: «Nye fasader skal ha en variert volum-, 

høyde- og fasadeoppdeling slik at preg av store, sammenhengende bygningsmasser 

unngås.» 

 

Punkt 2. I en sentrumssituasjon vil det være vanskelig å tilrettelegge for høye bygg uten at 

de vil kaste skygge på omgivelsene. Vi foreslår derfor en omgjøring av siste setning til: 

«Høye bygg skal utformes slik at de i minst mulig grad kaster skygge på felles utearealer 

eller plasser.» 

 

Punkt 3. Denne setningen oppleves som uklar og uhensiktsmessig på 

områdereguleringsnivå. Betyr dette at 60 % av fasadene i 1. etasje skal være i glass (vindu) 

med ut-/innsyn, eller betyr det at det skal være ut-/innsyn gjennom 60 % av alle vinduene 

som etableres? For å ivareta en robusthet i planen mener vi at setningen må utgå. Den 

stiller krav som er svært detaljerte og som ikke nødvendigvis vil være til beste for 

bebyggelse og gateliv, spesielt ikke ved tilpassing til eksisterende bebyggelse. 

Områdeplanen bør i stedet få frem en intensjon om at bygningsfasadene skal gjenspeile 

virksomheten innenfor, og at det skal tilstrebes aktivisering av gågater og torg. Ytterligere 

krav bør medtas i detaljregulering. 

 

8.3 Værbeskyttelse 

Det anses som uheldig å etablere minimum 2 meter brede baldakiner langs alle 

sentrumsgater da dette kan medføre at deler av gatene fremstår som «innebygget» uten at 

det har annen funksjon enn å beskytte fotgjengere og syklister mot nedbør. Gangarealer og 

tilliggende lokaler vil kunne oppleves som mørke. Dette kan også være uhensiktsmessig 

ved brøyting og vedlikehold samt for tilkomst for varebiler og renovasjon. Værbeskyttelse 

over fortau bør kun tillates dersom overdekningen er integrert som en del av arkitekturen, 

og der alle funksjonelle hensyn er ivaretatt. Overdekning av gatestrekninger bør i tillegg 

kunne tillates enkelte steder der både arkitektur og funksjoner er tilrettelagt, og hvor det 

også har et større miljøaspekt. 

 

 

 



 

4 

 

8.4 BS1 

Punkt 1. Setningen må suppleres slik at det tydeliggjøres at gjenbygging av Wålergata 

muliggjøres. Det er ønskelig at de to kvartalene som utgjør Wergelandskvartalet 

sammenbygges i 1. etasje slik at det kan etableres et større, sammenhengende og fleksibelt 

nærings-/forretningsareal. Kvartalsstrukturen vil være synlig i øvrige etasjer, og det vil 

sikres en gangforbindelse gjennom kvartalet. Vi mener det er bedre å gi mulighet for en 

godt utformet og funksjonelt begrunnet sammenbinding av enkelte kvartaler fremfor å 

stille krav til brede baldakiner på hver side av sentrumsgatene. Baldakinene kan visuelt gi 

inntrykk av sammenbundne kvartaler uten at det funksjonelt gir gode sambruksløsninger 

mellom kvartalene. (Jfr punktet over).   

 

Punkt 3. Setningen må utgå da den hindrer en robust plan. Det kan eventuelt stilles krav til 

at det sies noe prinsipielt om plassering av innganger på detaljreguleringsnivå. 

 

Punkt 4-6. For å sikre et vitalt sentrumsområde og et blomstrende næringsliv må formålene 

i områdeplanen være såpass robuste at de gir mulighet for en viss fleksibilitet i bruk. 

Bruken må kunne tilpasses markedssituasjonen på det tidspunktet utviklingen av 

eiendommene skal skje. Vi ønsker derfor følgende endringer: 

• Det tillates forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting i 1. og 2. etasje. 

• Det tillates bolig i 2. etasje og høyere. 

 

11.2 Funksjons- og kvalitetskrav 

Punkt 3. må utgå da dette først bør være tema i en mer detaljert plan. Det kan stilles krav 

til at det skal vurderes om krav til gatevarme skal medtas ved detaljregulering.  

 

Kommentarer til reguleringskart: 

Byggegrenser langs Wålergata må utgå for å gi Wergelandskvartalet en ønsket robusthet i 

bruk. Ved at det på temakart gatestruktur er markert at Wålergata skal etableres som en 

gågate, gis nødvendige føringer for en detaljregulering av det todelte Wergelandskvartalet. 

En ønsket innbygging av denne nye gågaten blir vanskeliggjort dersom byggegrensene 

beholdes. Tilsvarende vil det ikke være hensiktsmessig med disse byggegrensene i 

kjelleretasjen (vertikalnivå 1) da det ønskes å tilrettelegge for parkeringskjeller under hele 

Wergelandskvartalet. 

 

 

På vegne av Wergelandskvartalet AS 

 

Kristin Sande 

Hille Melbye Arkitekter AS 

 



Områdereguleringsplan for  Eidsvoll  Sentrum-offentlig ettersyn

Til saksframlegget til Hovedutvalget for næring, plan og miljø.

Uttalelse til  "  Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

Det vises til det utsendte forslaget som har høringsfrist 17.06.18. De tre
sameiene i henholdsvis Kastellvegen 9, Sameiet Vormvik Terrasse, i Kastellvegen
11 a, Vormvik Boligsameie og i Kastellvegen 11 b og c, Sameiet Vormvik
Panorama, som alle ligger i planens område Bl, vil med dette gi en felles
uttalelse om planforslaget. Den vil begrense seg til å kommentere de deler av
forslaget som mest direkte påvirker de 49 boenhetene som inngår i de nevnte
sameiene.

Tomteutnyttelse, byggehøyde og aktuell reguleringsbestemmelse

I  planens område BZ, som ligger mellom våre tre sameier/blokker og
Vorma/Skjoldnestangen, er det åpnet for en fremtidig fortetning for boliger med
plass til mellom 115 og 345 personeri bygg på inntil  4  etasjer og med en
byggehøyde på inntil 13 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

Hvis vi, i likhet med kommunen, forutsetter at hver bolig i snitt vil ha to beboere
gir dette fra 58 til 173 boenheter. Som en illustrasjon tilsvarer det et boligvolum
fra mellom to til nær seks blokker av typen 'Skibladnersvingen'. Dette bygget har
29 boenheter. Videre er det uklart for oss hvilket høydenivå vi er på når det
snakkes om 'gjennomsnittlig planert terreng' i området B2. Er det på nivå med
gamle Kastellvegen kan det i prinsippet gi blokker med en mønehøyde langt opp i
etasjene på blokkene våre.

Dette er et forslag som, hvis det blir lagt til grunn, sterkt vil forringe både
bokvaliteten og boligverdiene til våre mange leiligheter. Disse ble for få år siden
bygd og solgt til folk som ønsket seg boliger med godt utsyn mot Vorma og
Sundet. Det vil derfor være oppsiktsvekkende og kritikkverdig om kommunen
velger° a se bort fra dette for å slippe til utbyggere som ut fra en ren fortjeneste-
tankegang ønsker å selge boliger med god utsikt på bekostning av en tilsvarende
kvalitet hos et stort antall eksisterende beboere på nabotomta, område Bl.

I  denne sammenheng er det også viktig at planbestemmelsenes punkt 6.3 ikke
bare fastslår at området 52 må ses helhetlig og i sammenheng med fremtidig
bruk av VAA1, men også med det allerede etablerte bomiljøet i område Bl. Noe
annet vil være planfaglig uprofesjonelt og samfunnsmessig uetisk.

I  samme punkt 6.3 står det videre at ved detaljregulering som omfatter
eksisterende sti mellom Skjoldnestangen (552) og Kastellvegen, skal denne
erstattes med offentlig gang/sykkelveg. Dette er vi enig i og legger dette til
grunn som en viktig bestemmelse ved en fremtidig detaljregulering.

Vi vil i denne sammenheng peke på at blokkene i alle tre sameiene måtte senkes
noe ned i terrenget for at beboerne bak i Vormvikområdet kunne opprettholde en
rimelig bra utsikt mot Sundet, Vorma og området rundt. Dette var et krav fra

kommunen for at blokkene kunne oppføres. Samtlige bygg hari praksis en etasje
under bakkenivå på østsiden og med full etasje mot vest.



Oppsummert er vår reaksjon på denne delen av planen for fremtidig utbygging
av området BZ denne: Den må ta langt mer hensyn til bokvaliteten til beboerne  i
de allerede etablerte blokkene på området Bl enn den gjør. Fortetningen på 52
må bli mindre enn det det åpnes for i planen. De nye boligenhetene må i snitt bli
lavere enn foreslått og de kan dessuten gjerne ha forskjellig høyde og være av
ulik type slik at også våre sameier kan opprettholde en god kontakt mot Sundet
og Vorma. Først når disse ønskene blir hensyntatt, har vi en plan som tar rimelig
vare på både gamle og nye beboere i dette området av Sundet.

Gatestruktur, kjøremønster og støy

Det står i planutkastet at det reguleres til ny gatestruktur i sentrum.
Hovedprinsippet er at de større trafikkstrømmene og gjennomfartskjøringen,

bortsett fra trafikken til/fra selve sentrumskjernen, skal ledes utenom sentrum

og via Nesvegen og Kastellvegen. Om sentrumskjernen er området mellom de to
bruene mener vi dette er et meget dårlig forslag. Slik vi da leser dette forslaget
skal all trafikken til/fra Skibladnersvingen, Torget, hele Rubis og Vilbergområdet
gå opp Nesvegen, inn på Kastellvegen, forbi Vilbergskolene og ned igjen. I
tillegg vil det være all trafikken til og fra barneskolen, ungdomsskolen og
videregående skole. Denne trafikken har til nå stort sett vært delt mellom

Sundet og Kastellvegen. Våre eiendommer ligger midt i krysset mellom
Nesvegen, Kastellvegen og Vormvikvegen. Det ser ut til at vi allerede har fått
eller vil få all trafikken fra Vormviklia, Vormvikåsen og Vilbergskogen. Totalt sett

vil dette, samt trafikken fra den utbyggingen som kan komme fra Finsbråtens
fabrikkområde etter avvikling, bli svært belastende med tanke på støy- og
støvplager. Om vi i tillegg skal få mesteparten av trafikken til Eidsvoll sentrum
og Vilberg -Tønsakerområdet, vil dette forringe vårt boligområde på en
uakseptabel måte. Vi mener de som velgerå bygge ut og bo i
sentrumsleilighetene må ta sine egne trafikkulemper og ikke skyve disse over på
allerede etablerte boområder. Tilgangen til/fra hele Rubisområdet mener vi

hovedsakelig må gå gjennom sentrum.

Til en utbygging av området BZ kan vi ikke se at det er regulert inn noen
vegløsning. Det må ikke bety at Kastellvegen skal være innfartsveg til og fra

dette området også. Området BZ må få veiløsning opp fra rundkjøringen ved
Skjoldnestangen. Da nytter det ikke å komme med argumenter om at det vil
redusere utnyttelsesgraden for området. Vi mener rundkjøringen ved
Skjoldnestangen må være et godt utgangspunkt for veier til det som skal
bebygges på felt BZ.

Uten at vi kan se at det blir beskrevet nærmere, ser vi at det i kartskisse i
planbeskrivelsen på 5.39 under punkt 8.13 er antydet garasjeanlegg under
bakken eller i fjell for ny bebyggelse på BZ. En slik løsning vil legge til rette for
direkte ut— og innkjøring til/fra rundkjøringa ved Skjoldnestangen. Dette vil i
større grad kunne avlaste Kastellvegen.

Under planbestemmelsene, punkt 3.2.1, Støy, står det at retningslinjer for
behandling av støy i arealplanleggingen skal legges til grunn for
detaljregulerende tiltak. Nødvendige tiltak skal iverksettes ved behov og skal

gjøres gjeldende både for ny og for eksisterende bebyggelse. Sameiet Vormvik
Terrasse er i dag allerede sterkt påvirket av støy fra Nesvegen. Vi vil komme



tilbake til kommunen med ønsker og krav når detaljregulering foreligger.

Oppsummert om trafikkforholdene: Vi er redd for at vårt boligområde skal bli et
«trafikalt slumområde».

Vi håper det kan bli tatt hensyn til våre synspunkter i det videre arbeidet med
planen for Eidsvoll sentrum.

Eidsvoll 14.06.2018
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Vormvik Boligsameie Sameiet Vormvik Panorama Sameiet Vormvik Terrasse
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Uttalelse til Omraderegulering av Eidsvoll Sentrum -pl gamma"?

Torild og Kjell Marstein, Prost Krags vei 13, 2080 Eidsvoll ‘ 5 JUN‘ 2018
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Om undertegnedes motivasjon for å gi innspill til planprosessen:

Eiendommen Prost Krags vei 13 (16/40) har vært i familiens eie siden 1914 og

bebos nå av 3. generasjon. 4. og 5. generasjon er aktuelle overtakere.

Eiendommen består av to hus, fra hhv 1914 og 1978. Vårt mest maktpåliggende

ønske er å bevare eiendommens kvaliteter og verdi for kommende

generasjoner og ikke fratas friheten til hensiktsmessig oppgradering og

miljøforbedringer.

Dessuten er en av oss født her og "oppvokst i Sundet".

Vi vil gi innspill vedrørende følgende temaer i forslaget til

områdereguleringsplan:

1. Gi støtte til kommunens planer om en positiv utvikling av Sundet og

oppfordre planmyndighetene til å respektere eiendomsretten og ivareta

områdets særegenheter, lesbar historie og kvaliteter.

2. Innspill som ivaretar både planbehovet og grunneieres behov for

forutsigbarhet.

a. Modifisering og presisering av reguleringsbestemmelser for H570—13

b. Utvidelse av H570-13 østover

c. Modifikasjon av byggehøyder for område benevnt BKB4

d. Påpeke uhensiktsmessig omfang av GF4 og fremme alternative forslag

til forbedring av reguleringsbestemmelser.

3. Om kommunens egen nedprioritering av bevaring av ravinelandskapet.

4. Om sentrumsutvikling på bekostning av verdifulle siktlinjer
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Vedr. 1.

Sundet har de beste forutsetninger for å forbli et sted med høy trivsel både for

beboere og brukere.

For å ivareta stedets kvaliteter kreves utbygging og tilpassing. Vi støtter dette

og ønsker å gå inn for at stedets beboere i dag møter utviklingen med et åpent

sinn.

Velviljen kan styrkes ved at planmyndighetene fastsetter

reguleringsbestemmelser som gir grunneierne en stor grad av påregnelighet

overfor videre plangrep og utvikling.

En for robust beskrivelse av anvendelse av private områder er således ikke

tilfredsstillende.

Opptattheten av særpreg av bygningsmassen som identitetsskaper er et

positivt trekk ved planforslaget. Rådhuset og den gamle jernbanestasjonen er

slike punktbygg sammen med, om enn på en annen måte, Skibladners

tilstedeværelse.

Vi anser ikke dimensjonene av tillatt bygningsmasse som et bidrag til en positiv

utvikling av Sundet. Tvertimot ser vi de planlagte høyhusene som et direkte

negativt trekk ut fra estetiske og miljømessige vinkler, og de vil heller svekke

enn styrke stedets attraktivitet. Vi mener at en skyline som bryter og delvis

skjuler landskapsprofilen og stenger den visuelle adgang til Vorma og

Mistberget bør unngås. Vi tror derfor at Sundet vil være best tjent med

etasjehøyder på maksimum 4 -5 etasjer.

Vi viser også til omtalen av hensyn i Planbeskrivelsen vedrørende høyhus:

"Sundtoppen og de øvrige skrentene som utgjør rester av ravinelandskapet er

karakteristiske landskapsformasjoner med betydning for stedsidentiteten, og

må hensyntas." (s  33).

Vedr. 2.

Vår eiendom befinner seg under Hensynssone H570-13. Området omfatter hele

Prost Krags vei 1— 15 (minus nr 3 og 7). Hensynet er definert som følger:
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"I områdene skal kulturmiljø og kulturhistorisk verdifull bebyggelse bevares. Områdets

særpregede miljø og karakter skal være lesbart og videreutvikles med utgangspunkt i

eksisterende kvaliteter. Alle planforslag og søknad om tiltak skal bidra til å sikre og

videreutvikle områdenes kulturhistoriske verdier. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene

skal det redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til områdets karakter og kulturmiljø, og

hvordan verdiene i området skal ivaretas. Avhengig av tiltakets art eller omfang, vil

kommunen etter behov oversende saken til kulturminnemyndighetene for uttalelse."

Vi er tilfreds med at reguleringsbestemmelsene tar sikte på å bevare områdets

preg av villastrøk med relativt romslige tomter — noe som både bevarer en

miljøkvalitet i sentrums umiddelbare nærhet og peker på trekk ved Sundets

historiske utvikling.

a. Alternativ re ulerin sbestemmelse for H570-13.

Reguleringsbestemmelsene er utformet robust, dvs. de gir planlegger rom for

vid fortolkning av adgang til å pålegge grunneier bruksrestriksjoner eller annen

form for sjenanse. Dette åpner for en praktisering som påfører grunneier

ulemper uten å tilføre allmennheten fordeler.

Det er særlig to forhold vi vil påpeke:

— Gammel bebyggelse som er i ferd med å bli ubrukelig, må kunne rives.

Den gamle bebyggelsen på Prost Krags vei 13 er ikke skikket til bolig i

dag. Den fikk fullstendig annerledes eksteriør i 1965 og har ingen

bevaringsverdige egenskaper.

- Nytt hus til erstatning for det gamle må kunne plasseres på et annet

sted enn i dag. En annen plassering vil kunne gi bedre miljøkvaliteter for

hele området. Støyforholdene i 1914 påvirket neppe valg av

byggegrunn, mens boligmasse ved oppføring i dag kan gi

skjermingseffekt.

Forslag til utvidet bestemmelse: Det skal legges vekt på grunneiers behov for

å tilpasse boligmassen til trekk ved samfunnsutviklingen, så som støy,

forurensning, bortfall av siktlinjer og sentrumsutvikling.
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b. Utvidelse av H570—13 mot Øst.

Avgrensningen av H570 mot resten av høydedraget mot Øst synes vilkårlig.

Bomiljøet og landskapskvalitetene knyttet til forslaget vedrørende H570-13 vil

bli svekket hvis det tillates å oppføre bygninger på inntil 4 etasjer på den østlige

delen. Dessuten gir det nevnte området et vel så tidstypisk byggkulturelt

uttrykk (ca 1970) som den brokete delen av Prost Krags vei som liggeri

planforslaget. Innlemmelse av 17—25 er desto mer logisk som sørsiden av det

nevnte feltet er en naturlig avslutning mot øst av ravineområdet (Se avsnittet

om Lesbart ravinelandskap under)

Forslag:  H570—13  utvides til å omfatte Prost Krags vei 17 -25.

c. BKB4
 

HØy bebyggelse i dette området vil forstyrre "Prost Kragsvei-åsens" preg av

villastrøk og ødelegger det inntrykket av området planlegger vil opprettholde.

Forslag: Maksimal byggehøyde innenfor BKB4 settes til  2  etasjer.

d. GF4  — alternativ bestemmelse

Kartet kalt Plankart— vertikalnivå 2 viser at ca. 700 kvm av vår hage omfattes av

et friområde -kalt GF4. Denne parsellen har siden ervervelsen vært utnyttet til

hagebruk. I dag preges lia av frittvoksende bringebær, plantede bærbusker, et

frukttre og en 50 kvm kjøkkenhage. Intet av disse hageelementer er synlig fra

områder hvor folk ferdes.

Bestemmelser for GF4 finnes i Reguleringsbestemmelsenes pkt 12.9:

"Friområder: (GF1-GF4) Viktig grønnstruktur, turdrag og forbindelseslinjer til større

friluftsområder skal opprettholdes eventuelt forbedres, og sikres i påfølgende

reguleringsplaner og byggesaker. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad".

Det har ikke lykkes oss å finne ut hvordan planlegger har tenkt dette område

utnyttet. At man har vært tvilrådig er imidlertid synlig, idet vår del av GF4 er
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holdt utenfor på Temakart nr.1 Grønnstruktur, som er datert 1 mnd før kartet

som er kalt Plankart—vertikalnivå 2. På temakart nr.1 er feltet GF4 gitt

følgende karakteristikk: Vegetasjon, viktige landskapselementer.

Dette er tilsynelatende betryggende idet området i realiteten ikke har "..viktig

grønnstruktur, turdrag og forbindelseslinjer.." og er dessuten (inklusive den

kommunale delen )iflg. kommunens saksbehandler, så bratt og ulendt at man

vanskelig ser for seg noen form for praktisk utnyttelse som innebærer at

allmennheten gis adgang Hensikten med reguleringen synes å være å bevare

det visuelle inntrykket (ref. karakteristikken i Temakart nr. 1.)

Hvis planleggers intensjon har vært å bevare det visuelle inntrykket, vil vi gjøre

oppmerksom på at parsellen ikke er synlig fra noe punkt hvor allmennheten

kan ferdes. Parsellen er tilnærmet uten høyere vegetasjon. Vi har ei høy furu

(plantet ca. 1965). Det er bare furua som er synlig fra farbart område.

Se bilder med kommentarer fra tre vinkler:
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Bildet over er tatt fra sør  :  intet synes av parsellen eller vegetasjon på den
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Bildet over er tatt fra vest (mellom Femellgården og Gullsmeden) :  Bare furua synes.
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Fra Sundtoppen: Bare furua  synes.  All annen synlig vegetasjon vokser på kommunal eiendom og Prost Krags vei

15.

Vi ønsker å sikre oss at den overordnede kategorien Grønnstruktur ikke vil

kunne påberopes ved senere fortolkning av reguleringsbestemmelsene:

"....  Arealer avsatt til grønnstruktur skal ivaretas som grønnkorridorer, naturområder,

landskap og/eller områder for ferdsel, opplevelse, lek og fysisk aktivitet for allmennheten.

Nærmere bestemmelser om forvaltning av områdene skal fastlegges i eventuelle påfølgende

reguleringsplaner."

Bestemmelsen skaper flere problemer for grunneier i form av usikkerhet enn

den gavner allmennheten.

Også derfor kan vi ikke akseptere at en del av vår hage skal defineres som

friområde.

Vi må ha råderett over egen tomt til f.eks. å ha mulighet til å kunne gjerde inn

vår eiendom.
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Vi ser to alternative måter å hindre unødvendig overregulering av denne

parsellen på (i prioritert rekkefølge):

Forslag 1): Den private parsellen fjernes fra grønnstrukturen GF4 -slik det

framgår av Temakart nr.1 Grønnstruktur. Ingen tekstendringer synes

påkrevet.

eller

Forslag 2): Den integreres i stedet i H570-13 (utvidelse av det skraverte

området). Da vil det, slik vi ser det, ikke kunne iverksettes tiltak fra grunneier

som vil svekke dagens anvendelse.

Planforslaget framhever betydningen av å kunne oppleve opprinnelig og

historisk landskap. Forlengelsen av grønnstrukturen østover fra planforslagets

GF4 slik som angitt på NIKU Oppdragsrapport 12/2017 s. 46 synes å være en

logisk konsekvens av dette. Denne delen av ravineprofilen er den mest synlige.

Vi har ikke kunnet bringe på det rene hvorfor vår del av GF4, som knapt er

synlig fra noen vinkel, er foreslått regulert til friområde, mens kommunalt eide

deler av ravinelandskapet skal disponeres til annet formål.

Vi innser behovet for parkeringshus, og har ikke innsikt i de geotekniske og

kostnadsmessige forhold, men antar at dette må kunne konstrueres med

tilstrekkelig antall etasjer under bakkenivå slik at landskapsprofilen bevares og

fortsatt er synlig når man ankommer over nybrua.

Forslag: Friområdet GF4 forlenges østover i henhold til illustrasjon i NIKU

Oppdragsrapport  12/2017  s. 46, og den delen av GF4 som befinner seg på

16/40 fjernes.
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Vorma framholdes som et landskapselement av stor verdi for Sundet. Beboere i

Prost Krags vei har nytt  godt  av utsikt til elva  -  noe som har styrket områdets

miljø- og bokvaliteter.

I DIVE-rapporten står det på side 71:  "  Den visuelle kontakten med elva og

sentrum er en kvalitet ved dette området". Området det henvises til er Prost

Krags vei.

lde seneste tiårene har ny bru, nye bygninger i sentrum og særlig vegetasjonen

på kommunens del av GF4 ført til at området har mistet det meste av utsikten

vi hadde til elva.

Vegetasjon på kommunens del av GF4, se bilder fra 2018 og fra 1983:

     ;  å;
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Bilder  over  er tatt  i  2018

Bildet under  er fra  1983  og tatt på samme  sted.
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"Den visuelle kontakten med elva og sentrum er en kvalitet ved dette området" iflg. linje 2 side 71 i NIKU

Oppdragsrapport 12/2017

Vegetasjonen hindrer oss i  å  opprettholde tidligere siktlinjer, konf. bildet fra

2018.

l  venstre glippe på bildet fra  1983  har vi utsikt nedover Vorma. Nå før

områdereguleringen ser vi Vorma over rådhustaket og Skjoldnestangen.
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For å kunne beholde denne utsikten vil vi fremme følgende forslag.

Forslag:  Skjoldnestangen gis  status  Park  i reguleringsplanen  .

Det kan tenkes at det finnes alternative siktlinjer, med en forsiktig reduksjon av

vegetasjonen, til Vorma, selv med maksimalt tillatt bebyggelse på BSl.Vi vil be

om at slike siktlinjer tegnes inn på Temakart nr. 1.

Forslag: Eventuelle siktlinjer til Vorma fra Prost Krags vei blir inntegnet på

Temakart nr. 1.

Eidsvoll 15. juni  2018

Torild Osmundsvåg Marstein ååh-å MOK/$a»

Kjell Marstein jf

* M Wm



Innsendt: 03.05.2018 13:58
Ref.nr: HGQYXI

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Tor Arne og Nina
Etternavn

Kommisrud
Adresse

prostkragsvei 7
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

torank321@hotmail.com
Mobilnr.

92256138

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Hei Eidsvoll Kommune. jeg har sendt innsigelse til dere før om bygging på rubis og sundsvingen ang både Bjørn
Dæhlie og Bjørn og Mette Bauer .vi bor 16/99. Prostkragsvei 7 og har utsikt mot Rubis og Vorma og ikke minst
skiblander og brygga der .vi har en kjempe fin utsikt i dag .men med bygging på Rubis så mister vi all utsikten våres
mot skiblander og vorma og mister også verdig i grunnen våres på dette bygg prosjektet og sol forhold ..så dette er
en veldig stor belastning for oss ,får vi bor mitt i lia over gamle Lensmannskontoret og VI bor såpass lavt i terrenget
så dette vill dekke veldig mye for oss i prostkragsvei 7 ..håper dere tar høyde for dette --argumenter er
nr 1 solforhold
nr 2  mister vakker utsikt
nr 3  verdig på hus
nr 4 verdig på tomt
..mvh Tor Arne og Nina Kommisrud
prostkragsvei 7
2080 Eidsvoll.
tlf 92256138 og 93689553

Dokumentasjon

Beskrivelse

byggprosjekt
Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 10.06.2018 19:49
Ref.nr: CUITDU

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

SVEIN OLA
Etternavn

VÅSET
Adresse

PROST KRAGS VEG 11
Postnr.

2080
Poststed

EIDSVOLL
E-postadresse

o-vaase@online.no
Mobilnr.

90609006

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Svein Ola Våset
Miriam Øverland Våset
Prost Kragsvei 11,
2080 Eidsvoll

Eidsvoll kommune
Kommentarer vedr områderegulering av Eidsvoll sentrum,
Plan ID: 023728200

Vi viser til tilsendt områdereguleringsplan, ID 023728200, for Sundet, Eidsvoll Kommune, og har følgende
kommentarer.
Grønn sone, GF4
Vår eiendom, Prost Krags vei 11, gr.nr 16 br.nr. 57, blir sterkt berørt av grønn sone GF 4.
I dokumentet for Reguleringsbestemmelsene, pkt 12.9 står det: «Viktig grønn struktur, turdrag og forbindelseslinjer
til større friluftsområder skal opprettholdes eventuelt forbedres, og sikres i påfølgende reguleringsplaner og
byggesaker. Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad».
GF4 grøntområdet ser kanskje forlokkende ut på et plankart og gir et godt uttrykk for planen.  Dette området er
relativt bratt, ulendt med til dels leirgrunn som er uegnet til opphold og lek. Vi ser heller ikke at dette kan oppfattes
som «turdrag og forbindelseslinjer til større friluftsområder» som beskrevet i pkt 12.9. Området har ingen tilknytting
til et større friluftsområde og er uegnet for generell almen ferdsel. I tillegg er det lite egnet for evt videre utbygging
pga allerede eksisterende bebyggelse både nedenfor og på oversiden uten adkomstmuligheter.
Grøntområder må ikke båndlegges boligtomtene som er i privat eie som et argument for å forsvare høy utbygging.
Disse må evt legges på utbyggingstomtene/områdene. Alternativt må det gjennom bestemmelsene framgå at
grøntområde ikke får konsekvenser for den enkelte tomts grad av utnytting. I følge Departementets «Grad av

Side 1 av 3702516, Sem & Stenersen Prokom AS



utnytting» er det areal som er regulert til bolig.
Vi vil også bemerke: Grønn sone GF 4, i dette tilfelle, berører mest private eiendommer - den opphører ved
kommunal grense! Dersom det evt skal være grønn sone her, vil det være naturlig at den blir lagt på utbyggernes og
kommunens eiendommer og at den går rundt hele høydedraget opp til fabrikken til Finsbråten.
 Vår eiendom Prost Krags vei 11, 16/57, er i hensynsone 570-10 iht planforslaget. Dette legger allerede store
restriksjoner på hva vi kan gjøre med vår bolig og eiendommen for øvrig. Vi har imidlertid full respekt for dette når
det gjelder hovedbygningen, ut ifra boligens historiske og arkitektoniske verdi for området og Sundet. Gjennom
flere år har vi gjort vårt beste for å renovere og ta vare på bygningene. I 1983, da vi kjøpte boligen, var boligmassen
helt nedslitt og i meget dårlig forfatning – og med uthus/tak som sto for fall.  En alternativ kjøper var interessert i å
fjerne hele bygningsmassen og bygge alt nytt på tomten. Imidlertid så vi verdien for Sundet og Eidsvoll å ta vare på
en eiendom med særpreg og identitet, noe vi i dag ser har betydning for videre utvikling av Sundet.
Når det gjelder tomten for øvrig, ser vi i midlertid ikke at den har den samme bevaringsverdi som hovedbygningen,
da den er til dels bratt med leirete jordsmonn. Vi har imidlertid planer om å renovere og gjøre tomten mer
bruksvennlig. Dette vil evt høyne og gagne det visuelle inntrykket av eiendommen og Sundet. En hensynsone på
utearealet vil forhindre oss i å renovere dette området.
Ut fra de til dels unøyaktige skissene for grønn sone (GF 4), som er foreslått i planutkastet, er det litt vanskelig å
anslå hvor stort areal vår tomt blir berørt med, men anslagsvis ca 60 - 70%. Dette vil være et uforholdsmessig stort
inngrep i en privat eiendom, og en berøvelse av den private eiendomsretten. Dette vil medføre store økonomiske
verditap av eiendommen og for oss i som eiere. Vi respekterer imidlertid at vi er lagt inn under hensynsone 570-10
med de restriksjoner det medfører for hovedbygningen. Vi kan derfor ikke akseptere ytterligere begrensninger på
vår eiendom som den grønne sonen medfører.
Vi krever derfor at den grønne sonen GF 4 fjernes fra planen.

Området Prost Krags vei
Dette området er foreslått regulert til gul sone B3. For å sikre at hele denne kollen beholder sitt særpreg for
framtiden med lav villabebyggelse, bør området for Prost Krags vei 17, 19, 21, 23, 25 samt 30, 32, 34 og 36 også bli
lagt inn under de samme restriksjoner som for resten av området, nemlig B3.  Dette vil sikre helheten for hele dette
område.

Bemerkninger til den generelle planen
Det er viktig at det i planarbeidet legges vekt på kvaliteter som Sundet har - herunder boligmasse og terrenget rundt
med sitt særpreg.  Området bør ikke i framtida gjemmes bort bak høye murer med betongblokker.  Det er viktig at
eksisterende bygningsstil møter ny byggeskikk på en god og naturlig måte. Sundet er et relativt lite stred og derfor
må byggehøyden holdes nede. Sentrumsnært bør det holdes på under 4 til 5 etg, mens Rubis kanskje kan tåle opp
mot 6 etg. Høybygg – som foreslått på Rubis og i sentrum har over hode ingen tilhørighet i Sundet. Dette vil bli en
katastrofe for stedet. Her må planleggere og politikere vise sin makt ovenfor utbyggere.
Vi stiller spørsmålet: Hvem vil flytte til Sundet og bosette seg i 14. etg i en høyblokk på dette vakre stedet? Er det
noen av politikerne som kan tenke seg å bosette seg der?
Tidligere så vi vårt hus - kalt «Brækhuset» fra gamle Sundbrua/Sundgata som da ble bundet sammen med
trebebyggelsen for øvrig - og skapte et viktig sammenhengende visuelt inntrykk når vi kommer inn i Sundet.  Vi er
stolte over innsatsen vår og mener huset i Prost Krags veg 11 tilfører både byggeskikk, kultur og estetisk verdi for
Sundet
Det er derfor svært viktig at bebyggelse av eldre dato blir tatt vare på for nåtid og framtid. Dessverre må vi si at
leilighetskomplekset som kom opp på Eilert Sunds plass i 2011 ikke tilførte Sundet positiv verdi når det gjelder
uttrykk og samhørighet til eksisterende bebyggelse.
Det er viktig at vi tar vare på den opprinnelige byggeskikken i Sundet.  Ikke la investorenes utslitte uttrykk om
«signalbygg» få råde!  Og hva betyr det egentlig - og trenger vi det i Sundet?  Er ikke Sundet i seg sjøl med flott
natur og Vorma et signal til nye innbyggere om at her er det flott å bo?  Se opp for utbyggernes iver i å utnytte lite

Offentlig høring - høringssvar
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areal til 300 boenheter på Rubis - la andre utbyggingsarealer med annen topografisk struktur enn Sundet ta sin del av
tettbebyggelse. Bevar idyllen, utsikt til Vorma og småbypreget i Sundet, da vil folk ønske å bo her og være med på å
skape trivsel og vekst på Øvre Romerike som vi så sårt trenger! Sundet vil bli ei perle som vil bli lagt merke til langt
utover Eidsvoll sine grenser.

Eidsvoll, 10. juni 2018

Miriam Øverland Våset
Svein Ola Våset
E-post;o-vaase@online.no
mobil:90609006

Dokumentasjon

Beskrivelse

ID 023728200
Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Ja
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Fra: SlyngN ...[slyngn@hotmail.com]
Dato: 17.06.2018 15:35:50
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Eidsvoll sentrum PlanID 023728200

Eidsvoll,  17. juni 2018
                                                                                                                       
Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Eidsvoll sentrum PlanID 023728200
Punkt 5.6 Parkering
Det må settes av 2 parkeringsplasser pr. boenhet.
Hvis det ikke gjøres vil bilene bli på allerede fulle offentlige parkeringsplasser.
Familier i Eidsvoll har behov for å bruke bil til og fra sentrum i Eidsvoll pga for lite kollektivtilbud.
Utbyggere bør ikke få dispensasjon fra dette kravet.
 
Punkt 6.1 Bebyggelse og høyder
Bebyggelsen bør ikke være høyere enn 5‐6 etasjer og bygningene bør ha varierte høyder.
I reguleringsplanens felt B6 ser de planlagte 6 blokkene altfor bastante og ensformige ut og minner mer om en
drabantby.
Feltene B7 og B8 bør ikke tillates som høyblokker på 14 etasjer.
Sundet er en liten småby og bør beholde småbypreget og miljøet.
Det er det som gjør Sundet til et fint sted der vi har en egen identitet og som er annerledes enn de mange byene
som alle ser helt like ut. Jeg spør meg selv om hvem kommunen mener skal bebo alle disse husene/leilighetene.
Videre er det viktig at politisk ledelse velger en arkitektur på de nye byggene som er tilpasset stedet vi bor på.
Her bør politikerne følge det innbyggerne ønsker og ikke hva utbyggerne ønsker.
 
Med vennlig hilsen
-------------
Stein Stabelfelt Nielsen
Brenntoppen 3
2080 Eidsvoll
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Eidsvoll kommune Eidsvoll, 17.08.2018

Kommunal forvaltning i  8 JUNI 2 {I16
2080 Eidsvoll __ ____,

Sbhfiu’f) [Kom

Offentlig ettersyn  av forslag til "Områdereguleringsplan for Eids äntruériihzn
- -  i "  Dir-—...-Høringsuttalelse

I Planbeskrivelsen vises til ny gatestruktur, punkt 8.17. Den økte støy og støvbelastningen for
Kastellvegen 9 og Kastellvegen 11 a,b,c er omtalt i en felles uttalelse, datert 14.06.2018, som vi

slutter oss til. Vi har noen tilleggskommentarer når det gjelder støyproblematikken for beboerne i

Kastellvegen 9, Sameiet Vormvik Terrasse.

I tillegg til den økte støybelastningen fra Kastellvegen, vil vi påpeke at Kastellvegen 9 på grunn av

nærhet til Nesvegen, også ha svært stor støybelastning fra denne vegen.

Vi viser til Statens vegvesens uttalelse,datert 15.08.2016, vedrørende oppstart av planarbeid og

forslag til planprogram for områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum. Vedlagte støyvarselskart

er opprinnelig nedtegnet i 2010, basert på trafikkprognoser for 2025. Her ligger deler av

Kastellvegen  9  i rød sone, resten i gul. I denne uttalelsens merknad punkt 2 skriver Statens

vegvesen at de forventer at det som vedlegg til områderegulerings planen eller

detaljreguleringsplanen, følger med støyutredning for uten— og innendørs støynivå.

Kastellvegen 9 var påbegynt sist på året i 2012 og innflytningsklart helt i slutten av november

201  3  .

Beboerne i Kastellvegen 9 er sterkt plaget med støy når de er utendørs på terrasse og svalgang.

Områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ,punkt 8.17, gatestruktur, legger opp til sterkt øket

trafikk i Nesvegen forbi Kastellvegen 9. Dette gir uakseptabel støy— og støvbelastning for beboerne.

I  plandokumentet punkt 8.18 skrives til sist "Det forutsettes at det i forbindelse med videre
detaljregulering utarbeides støyanalyser for felter som befinner seg innenfor rød støysone." Vi peker

i denne sammenheng på at Statens vegvesen i sin uttalelse, datert 15.08.2016, skriver at det kan

være aktuelt med støyutredning i forbindelse med utarbeiding av områderguleringsplanen. På grunn

av den økte trafikken det legges opp til i Nesvegen mener vi at dette bør gjøres nå.

Vi ber om og forventer at kommunen &amskynder støymålinger for støyen fra Nesvegen fordi det

legges opp til sterk øking av trafikken i denne delen av Nesve , og se er i verk tiltak for å få

akseptable støynivåer for Kastellvegen 9. Win L

Fra beboere i Kastellvegen 9, Sameiet Vormvik Terrasse  val/M AGM/fa 51026
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Fra: Erik Scott Johannessen[erik.johannessen@live.no]
Dato: 27.05.2018 22:44:58
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Protest, langsgående parkering: Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum

Langsgående parkering
Vi ser at det er skissert og foreslått langsgående parkering foran vårt bygg i Vormavegen 25, Sameiet
Sundtangen, i bygget der Jøndal Gårdsbakeri, Kiwi, Narvesen og Floriss blomster holder til. Dette vil
være meget uheldig og begrense antall parkeringsplasser til disse forretningene. Det ser etter hvert ut
til å bli færre parkeringsplasser i sentrum, så vi protesterer på at disse plassene reduseres i antall ved
å gå fra 90 graders parkering til langsgående parkering. I næringsdelen i Sameiet Sundtangen er det
pr i dag god og bærekraftig virksomhet. Det bekymrer oss dersom forholdene endres og det dermed
kan føre til uønskede forhold som påvirker virksomhetene. Handelen i Sundet har bruk for alle sentrale
p-plasser.

Vennlig hilsen

Erik Scott Johannessen
Styreleder i Sameiet Sundtangen

Grafisk formgiver/daglig leder

1460452944484_eidsvoll2014
EIDSVOLL 2014
Vormavegen 25
2080 Eidsvoll
Telefon 922 65 724
eidsvoll2014.eu



Fra: Erik Scott Johannessen[erik.johannessen@live.no]
Dato: 27.05.2018 22:40:17
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Klage vedr. bygningsmiljø og høyder: Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum

Bygningsmiljø og høyder.

Vi i Sameiet Sundtangen, ser meget positivt på at Sundet bebygges og hilser all vekst velkommen. I
forslag til ny reguleringsplan for Sundet er det markert bygging fra 3 til 6 etasjer der Rema ligger i dag.
Ved en eventuell ny utbygging her, med bygging på mer enn tre etasjer, vil dette stenge utsikten vår mot
elva. 

Reguleringsplanen sier at det skal være en nedtrapping av høyder mot elva. Da må det ikke bygges
opp en «mur» på nevne areal. En for høy bebyggelse vil også stenge for innsyn til Sundet når en
kommer over brua. Det samme vil gjelde dersom husene blir for høye rett på nordsiden av brua. I dette
området bør det være åpent og lyst, noe som vil ønske alle velkommen til Sundet. 

Politikerne, senest ved eks ordfører Madsen, påpekte viktigheten av å ikke tette til for mye mot elva.
Tvert imot påpekte han, med flere, viktigheten av å få lys innover i gatene.

Vennlig hilsen

Erik Scott Johannessen
Styreleder i Sameiet Sundtangen

Grafisk formgiver/daglig leder

1460452944484_eidsvoll2014
EIDSVOLL 2014
Vormavegen 25
2080 Eidsvoll
Telefon 922 65 724
eidsvoll2014.eu



Fra: Erik Scott Johannessen[erik.johannessen@live.no]
Dato: 27.05.2018 22:42:34
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Klage: Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum

Tinglyste parkeringsplasser
Til orientering har Sameiet Sundtangen tinglyste parkeringsplasser med motorvarmeruttak nede ved
rundkjøringen og brua. Disse begynner innerst ved pumpehuset og går bortover ved rundkjøringen.
Sameiet disponerer totalt 22 plasser her. Det er markert med skilt hvilke plasser det gjelder og
mototvarmeruttakene er nummeret og tilhører hver enkelt leilighet. Kostnaden til vedlikehold, strøm,
snøbrøyting dekkes av sameiet, og ikke kommunen. Det kan derfor ikke kan bygges på våre plasser.

Vennlig hilsen

Erik Scott Johannessen
Styreleder i Sameiet Sundtangen

Grafisk formgiver/daglig leder

1460452944484_eidsvoll2014
EIDSVOLL 2014
Vormavegen 25
2080 Eidsvoll
Telefon 922 65 724
eidsvoll2014.eu



Fra: jonsriktigeepost@gmail.com[jonsriktigeepost@gmail.com]
Dato: 17.06.2018 21:15:18
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Uttalelse til plan for områderegulering for Eidsvoll sentrum

Vi ønsker med dette å gi uttalelse til områdereguleringsplan for Sundet.

Som det fremkommer av saksutredningen har Sundet en verdifull egenart som må ivaretas og
videreutvikles. 
Beliggenheten, topografien, stedets historie og nærheten til elva gir sammen med nåværende
bygningsmasse og godt kollektiv tilbud et unikt utgangspunkt for videre utvikling.

Hvis vi skal lykkes i å få Sundet til å være et bærekraftig sentrum for framtida der folk ønsker å bo,
handle og møtes for gode opplevelser og aktiviteter, må vi sikre at Sundets egenart og landsbypreg
opprettholdes og utvikles.

Dette kan bare skje gjennom:
‐ bevaring av nåværende kvartalsstruktur i indre kjerne
‐ begrensning av etasjehøyder til 6 i sentrums/kjernens bakkant slik at bygningenes høyde ikke 
  overstiger terrenget, (Sundtoppen og «høyden» bak rådhuset og Panoramabygget) og slik at 
  landsbypreget sikres og solforholdene beholdes for de som ferdes i sentrum. Videre bør øvrige 
  bygninger i kjernen begrenses til 4 etasjer. 
‐ å avstå fra såkalte «punktbygg» på 14 etasjer.
‐ at tilgangen til elva prioriteres både visuelt og fysisk.
‐ bevaring, og videreutvikling, av Sundets grønne elementer.
‐ fastsettelse av bestemmelser om fargebruk og bruk at tradisjonelle materialer i fasader slik at
  Sundets egenart, tettstedspreg og gode atmosfære bevares. 

Analyser og anbefalinger fra Pir II påpeker mye av dette og bør legges til grunn i videre arbeid.

Mvh Rut Bergem og Jon Gjøystdal

 



 

 
Oslo, 15.06.18 

 
Til Eidsvoll kommune 

 
 

Innspill til høringsutkast for områdeplan- Sundgata 13     
og 15 m.fl.  
 
Romfarer arkitekter AS har utarbeidet et skisseprosjekt for eierne av gnr./bnr. 16/22 (Sundgata    
13) og 16/37 (Sundgata 15), hvor muligheter og begrensninger i foreliggende planforslag 
undersøkes. Vi har i møte med kommunen 11.06.18 presentert forslag til noen endringer av 
planforslaget som vi mener vil være positive og fordelaktige for området. Forslagene 
presenteres i det etterfølgende. 
 
Vårt skisseprosjekt innebærer et forslag til utnyttelse av tomtene som både oppfyller de 
overordnede retningslinjer som er satt i Planbeskrivelse for områderegulering av Eidsvoll 
sentrum, samt oppfyller mesteparten av kravene satt i reguleringsbestemmelsene for området. 
Etter vår oppfatning er det grunnlag for å frafalle krav om detaljregulering av eiendommene i 
Sundgata 13 og 15 på bakgrunn av kvalitetene som ligger i vårt forslag, den forutsigbarhet 
forslaget gir, samt at det tidligere er gjennomført grunnundersøkelser. Vi er imidlertid kjent 
med at innspill fra Fylkesmannen medfører at detaljregulering likevel kan bli påkrevd. 
 

     Bakgrunn 
I områdereguleringsplan for Eidsvoll kommune ligger eiendommene Sundgata 13 og 15 i felt 
BS6 – Sentrumsformål under Bebyggelse og anlegg. Det gjør også tomtene 16/99, 16/56, 
16/75, som ikke er del av skisseprosjektet. 
Det er tidligere igangsatt tiltak for detaljregulering av eiendom 16/37 med et 7-etasjes bygg. 
Flomkartet viser at flomsonen ligger utenfor BS6. Grunnundersøkelser er allerede utført på 
tomten. Utnyttelsen i området er i kommunens planforslag satt til 60-65 % på tilsvarende 
tomter, og var i tidligere regulering lavere. For BS6 skal man i følge planforslaget komme 
med forslag til utnyttelsesgrad i forbindelse med detaljreguleringsfasen. 
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Beskrivelse av skisseprosjektet og forslag til endring av planforslagets bestemmelser.  
 
Utnyttelsesgrad: Eiendommene Sundgata 13 og 15 har tilsammen et areal på 3180 m2. Vårt 
forslag vil tilsammen medføre et bebygd areal (BYA) på ca. 1714,5 m2. Dette tilsvarer en 
utnyttelsesgrad på 53,9 %. Vi mener utnyttelsesgraden kan settes til 60-65 % i planforslaget, 
slik at man reduserer behovet for avklaringer i detaljreguleringsfasen. 
 
 

 
Perspektiv skisseforslag sett fra Sundtoppen. 
 
Høyder:  I planbeskrivelsen er det både angitt 17 m høyde over gjennomsnittlig terreng og 3-6 
etasjer innenfor BS6.  
6 etasjer gir en høyde på 21m om man regner første etasje som 5 meter (ref. kommunens 
planforslag) og har en «normal» etasjehøyde innvendig som kan romme vannbåren varme, 
nedforinger for ventilasjon m.m. + tak, gesims etc.  
Etter vår oppfatning bør man enten angi etasjeantall eller også angi korresponderende høyder. 
Vi ber derfor om at teksten endres slik at høyder og etasjer stemmer overens, eventuelt at man 
kun angir etasjeantall eller høydeangivelser som gir mindre rom for tolkning og potensiale for  
dispensasjonssøknader. 
 
I forslaget er det tegnet to nye bygg (heretter kalt 15 og 13B), i tillegg til eksisterende bygg nr 
13 (hvor tilbygg på én etasje er revet) (heretter kalt 13A).  
Ny bygning nr. 15 vil strekke seg langs byggelinjen mot Sundgata i et terrasserert og oppdelt 
volum som naturlig følger det eksisterende terrenget, og som trappes ned fra 7 etasjer i nord, 
til 4 etasjer mot det eksisterende nabobygg i nr. 13. Dette gir de beste solforhold for byggene 
og for naboene, fremfor f. eks. et høyere volum på 6 etasjer på nr. 15, og 3 etasjer 
(eksisterende) på nr. 13. Med 7 etasjer får bygningen en høyde over terreng på ca. 21,5 m. 
(vist i forslaget), ettersom man har forholdt seg til etasjehøyder i nr 13 hvor andre etasje, 
kommer på nivå med første etasje i nr. 15, fordi terrenget stiger. Fasadelinjer bør stemme 
overens mellom nabobygg (dvs. at 1. etasje i nr. 15 får 3m etasjehøyde). Tilsvarende høyde 
ved 4 etasjes bygg i nr. 15 blir 13 m. (med høyde 5m for første etasje som i planforslaget, ville 
gesimshøyden ved 4 etasjer vært ca. 15m.)   
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I vårt forslag foreslår vi å etablere et volum med 7 etasjers høyde og begrenset fotavtrykk, 
fremfor planforslagets bygg på 6 etasjer og større fotavtrykk, som i større grad vil stenge for 
utsikten fra bakenforliggende bygningsmasse. 
Bak eksisterende bygg nr 13. mot skråningen, oppføres bygning 13B. De to nederste etasjene 
vil ligge inne i terrenget og følge terrenget oppover mot øst, noe som gjør at bygningen blir 
eksponert med 4 etasjer mot øst, og 6 etasjer mot vest og de to øvrige bygningene. Høyden 
over terreng blir tilsvarende mellom 13 - 19 m. Ettersom det er en boligetasje i første etasje 
mot bakhage, ser vi ingen grunn til å skulle øke første etasje til 5m, og få et mer ruvende bygg. 
Iht. planforslaget skulle alle førsteetasjer etableres med 5m høyde.  Bygget vil bli 2m høyere 
dersom planforslaget opprettholdes, enn det er vist i vårt forslag. 
 
Forslag til endring av reguleringstekst med hensyn til etasjehøyde: Næringslokaler skal ha en 
høyde på minimum 5 meter. Etasjehøydene skal ivareta linjer og sammenhenger mellom 
bygningene i kvartalet og skape en god harmoni mellom fasadene. 
          

              
             Perspektiv skisseprosjekt sett fra Sundtoppen. 
 
Næringslokaler:  
I områdeplanen er det lagt opp til Næringslokaler i hele 1. etasje på hele BS6-feltet. Grunneier 
Bjørn Bauer har i en tidligere reguleringssak gjort en muntlig avtale med kommunen om at 
kravet til næringsarealer kan dekkes i Sundgata 13 for begge tomter på grunn av den store 
arealet man har i nr. 13.  Dersom eksisterende bygg i nr. 13 bevares, forutsettes det at 
parkering også for nye nr. 13B må ivaretas i Sundgata 15, fordi tomtearealet bak eksisterende 
bygningsmasse er for lite i henhold til den dekningsgraden kommunen legger opp til.  I vårt 
forslag ligger eksisterende næringslokaler slik de er i dag, med en opprustning av fasadene på 
Sundgata13 A. Det meste av bygget er allerede omregulert til bolig da næringslokalene 
nærmest var «umulige» å leie ut. Det står i dag tomme arealer i 1 etasje, og med utbyggingen 
av Wergelandskvartalet er eierne i Sundgata redde for at arealer her vil stå tomme i mange år.  

Eks bygg Sundgata 13 med nye balkongerNytt bygg Sundgata 15.
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I vårt forslag legger vi opp til bolig i første etasje i Sundgata 15 og 13B (bak eksisterende bygg 
hvor vi river et påbygg i én etasje, og etablerer et større uteareal). I Sundgata 15 stiger 
terrenget med én etasje fra Sundgata 13. Vi foreslår en nedkjøring til garasje i sokkeletasjen, 
og tar vare på så mye av grøntareal som mulig i svingen. Etter vår oppfatning er boliger i 
Sundgata 15´s 1 etasje det mest hensiktsmessige, både kommersielt og fordi det er en stigning 
som best ivaretas i svingen med en grønn barriere mellom gate og byggegrense slik det også er 
inntegnet på kommunens kart (grøntdrag). Første etasje i Sundgata 15 treffer terrenget på 
baksiden av bygget, men vil være en en etasjes sokkel med nedkjøring ved nr. 13. Dette vil si 
at ramper må etableres om man etablerer «butikk»/næringsarealer med tilgjengelighetskrav til 
etasjen, på bekostning av grøntarealet, eller om man må trekke handlende inn på private 
utearealer bak bygget. 
 
Man har kanskje ikke sett for seg muligheten av et bygg bak eksisterende bygg i Sundgata 13. 
Det er tilsynelatende ikke intensjonen i foreliggende reguleringsforslag at næringsarealer skal 
føres opp i skråningen, men heller ligge langs Sundgata der dette er hensiktsmessig. 
Reguleringsteksten bør derfor endres, slik at man unngår å måtte søke om dispensasjon. En 
prosentdel av BS6 bør kunne dekke næringsarealet. Det samme vil gjelde for andre bygninger 
innenfor BS6 hvor det heller ikke er hensiktsmessig med næring i 1. etasje. 

 
Snitt Sundtoppen/Sundgata med eks.bygg m/næring i 1. etasje. Nybygg 13 B i skråning bak. 
 
Byggegrense og utkragede balkonger:  
De nye bygningene vil plasseres innenfor den angitte byggegrensen på plankartet og forøvrig 
ligge innenfor de avstandskrav som er satt i gjeldende Plan og Bygningslov §29-4.  
Unntaket er bygning 15 og 13A mot Sundgata som har fasadeliv innenfor byggegrensen, men 
som vil få utkragede balkonger som går utover denne grense (på det meste ca. 1 meter). 
Årsaken er sammensatt: Fasaden på den nye bygningen i nr. 15 er plassert slik at den flukter 
med eksisterende bygg i 13A og fasaden i Sundgata 17. Dette gir en naturlig forlengelse av 
eksisterende gateforløp og gir en relasjon mellom gate og bygningsmasse som er i tråd med 
det prinsippet som trolig ligger bak byggelinjen. Samtidig er disse fasadene orientert mot vest, 
noe som gir de beste lysforholdene på balkongene til leilighetene. Balkongene gir også en 
variasjon i fasadeuttrykket mot gaten. Teksten som angir at balkonger ikke kan legges utenfor 
byggegrensen bør derfor endres, dersom man ønsker at fasadelivene skal forholde seg til 
byggelinjen og gaten.  
Fasaden på Sundgata 13 A trenger også en opprustning. Eieren ønsker i den forbindelse å 
etablere balkonger på leiligheter som tidligere har blitt omregulert og ombygget.  
Planforslaget legger opp til at det skal være 7 m2 uteareal pr. boenhet. Dette vil gå utover den 
enkeltes mulighet for privat uteareal.  Det er ikke areal i Sundgata 15 til å skyve bygningen 
bakover, og det ville forøvrig skapt en dårligere sammenheng mellom bygningene langs 
Sundgata. Det foreslås at reguleringsteksten endres til å angi maksimalt utkragning 1m utenfor 
byggelinjen for balkonger/ takutstikk ol. Dette vil trolig være tilstrekkelig til å etablere 
brukbare private utearealer mot vest. Baldakiner og tak over næringsarealer er foreslått i 
planforslaget med 2 m utkragning utenfor byggelinje, dette bør stemme overens. 
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Utomhusplan. Stiplet sort linje er byggegrense i planforslaget. 
 
Privatareal  
I henhold til bestemmelsene for områderegulering er minste private uteoppholdsareal for 
leiligheter satt til 7 m2, uavhengig av leilighetenes størrelse. I et prosjekt med mange 
leiligheter av ulik størrelse vil dette medføre at en del små leiligheter får overdimensjonerte 
balkonger som etableres på bekostning av at noen av de større leilighetene får mindre 
balkonger enn det som ville vært naturlig. Størrelsene vil også påvirke muligheten til 
utforming av fasader med et variert uttrykk.  
Det foreslås heller at den totale summen av alle private arealer skal være i henhold til —eller 
bedre enn— minimumskravene, samtidig som det gis rom for individuell variasjon. Ingen 
balkonger foreslås mindre enn 5 m2 fra 2 etasje (dette for å bevare grøntdraget i 1 etasje der 
denne møter terrenget i «svingen» og for ikke å gå ytterligere ut over byggegrensen. Større 
utkragede balkonger vil også måtte kreve understøttelse over byggegrensen. 
Prosjektet (med alle bygg) er utformet med totalt 75 leiligheter, noe som gir et samlet 
minimum privatareal på 525 m2 iht. planforslaget. Dette er langt under det sammenlagte 
arealet for balkonger som er foreslått i prosjektet. Vi ber derfor om at teksten endres til 
sammenlagt 7 m2 privatareal pr. boenhet som kan fordeles skjønnsmessig på balkonger, 
takterrasser el.l.  
 
Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) 
Kravet om 10 m2 MFUA per boenhet tilsvarer 750 m2 for de tre bygningene. 50 % av arealet 
kan legges til nærmeste grøntområde (i denne sammenheng Sundtoppen som er angitt i 
planforslaget). Forslaget er tegnet med ett åpent felles gårdsrom på ca. 850 m2 som dekker 
hele kravet. I henhold til kravene planlegges nærlekeplass etablert.  
 

     Krav til parkering 
Et minstekrav om 0,75 P-plasser per boenhet gir en totalsum på 57 parkeringsplasser for alle 
de tre planlagte byggene. I tillegg skal næringslokalene ha minimum 4 plasser etter 
beregningsmodellen : 0,5 P-plasser/ 100 m2 bruksareal. Dette gir en totalsum på 61 plasser 
(hvorav 10 % eller 6 stk. er HC- parkering). Vi er kjent med at det diskuteres å etablere en 
høyere parkeringsnorm for leiligheter i kommunen. 
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For å unngå store synlige parkeringsarealer så er all parkering i forslaget plassert i to 
kjelleretasjer under terreng i Sundgata 15, for å kunne beholde de eksisterende 
næringsarealene i Sundgata 13A. Disse dekker sammenlagt rundt 46 parkeringsplasser (inkl. 6 
HC- plasser). Området langs sentrum preges av leirmasser som krever kostbare spunter for å 
kunne etablere stødige bygg. Massene egner seg erfaringsmessig best for tyngre/høyere bygg 
som er med å holde massene på plass når man etablerer P-kjellere. Det egner seg dårlig for 
altfor dype garasjer i skråninger. Med det høye parkeringskravet kommunen legger opp til vil 
det kreve store investeringer i underjordiske anlegg. Når det gjelder BS6 nr. 15 har tomten 
også en krevende geometri med tanke på konstruksjoner i grunnen og tilrettelegging for 
parkering i underetasjen. Alternativet er en dyrere multiparkløsning (dobbeltgarasjehøyde i 1 
etasje) som vi ikke har testet her, men som også er krevende å etablere på grunn av tomtens 
geometri (buede form). Sundgata 13 rommer i dag utleieboliger. Kun en av beboere har i dag 
bil. 
Etter vår oppfatning bør det etableres et minstekrav på maksimalt 0,50 for boligkomplekser. 
Til sammenligning er normen i Oslo minimum 0,35 for tett by og 0,45 for åpen by.  Nærhet til 
kollektivtransport, flom og grunnforhold i sentrum, bør veie tungt når man legger endelig 
norm for parkering. 
 
 
	

				Mvh		
	
			Vibeke	T.	Dahle	
			Romfarer	arkitekter	AS	
			Partner	
			Tlf	922	61	267	 	



Eidsvoll	kommune	
V/	Julie	Bjørkhaug	
	
	
Innspill	til	høringsutkast	ang.	B6,	B7,	BKB5,	BG2	
	
P-krav	i	sentrumsplanen	har	jeg	kommentert	i	innspillet	til	Sundgata	13	og	15.	Når	det	gjelder	B6,	B7,	
BKB5,	BG2	ser	vi	at	den	dekningen	vi	la	til	grunn	i	detaljreguleringen	med	1	bil	pr.	boenhet	er	
vanskelig	å	få	til.	Dette	er	pga.	grunnforhold	og	flom,	og	at	man	har	mye	leire	som	gjør	det	vanskelig	
å	grave	dypt	i	massene.	Spunting	blir	veldig	dyrt	med	en	etasje	I	skrånende	leirterreng	og	2	etasjes	
parkering	som	blir	resultatet	av	parkeringskravet,	ikke	tilrådelig		fra	Geoteknikers	side	på	grunn	av	
vanskelige	grunnforhold.	Parkeringssystem	som	multipark	er	eneste	løsning	for	å	få	garasjer	med	
gruber	for	biler	I	2	etasjer	eller	en	innkjøring	med	alle	plasser	etter	hverandre	I	dette	systemet.	Dette	
er	både	en	stor	investering	for	grunneier	og	vil	begrense	den	utnyttelsen	man	ønsker	på	tomtene.	
Jeg	viser	til	tidligere	innspill	fra	meg	angående	Sundveien	13	og	15.	Jeg	mener	kravet	om	0,75	som	
minimum	er	høyt,	som	jeg	skriver	i	innspillet,	men	vil	ha	endret	Rubisområdet	slik	at	dette	blir	som	
resten	av	planen	ettersom	dette	også	er	en	del	av	et	utvidet	sentrum.	Dvs	vi	kan	klare	
minimumskravet	med	0,75-1	plass	pr.	boenhet,	men	ønsker	å	gå	ytterligere	ned	om	dere	reduserer	
tallene	i	sentrumsplanen	slik	at	kravene	I	hele	planen	blir	like.		
	
	
	
Mvh	
	
Vibeke	T.	Dahle	
Romfarer	arkitekter	as	
	
922	61	267	
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INNLEDNING 

Jeg er glad for å kunne sende inn mine forslag og kommentarer til kommunens forslag til 

områdeplanen for Eidsvoll Sundet. 

En omfattende plan for Sundets fremtid er ekstremt viktig. Det er nødvendig å få Eidsvoll Sentrum 

tilbake på sporet til en bærekraftig fremtid. Eidsvoll har hatt alle fordelene for utvikling. Det startet 

først som et viktig tilknytningspunkt for regionen, spesielt med etableringen av Eidsivating i 1022. 

Utviklingen gikk til himmelen da jernbanen kom i 1854. Men siden etableringen av flyplassen i 

Gardermoen i 1998 har Eidsvoll sentrum mislyktes å fange fordelene ved nærhet eller økt 

togforbindelse til Oslo i sør og Hamar i nord. En omfattende plan vil gå langt for å få Eidsvoll Sentrum 

tilbake på sporet. 

Nødvendigheten for en helhetlig plan bør imidlertid ikke føre til et rush til hvilken som helst plan. 

Planen er byutvikling, som krever et 100-årig perspektiv og derfor, selv om planen må ta hensyn til 

virkelighetene i markedet, må den være basert på verdier og visjoner. 

Politikere må motstå fristelsen til å ta den enkle veien med å gi utbyggere det de krever. Utbyggere 

har et markedsperspektiv på 5 til 10 år og dermed er deres krav mulig i tråd med samfunnets 

langsiktige behov. Dette er ikke en kritikk av utbyggerne, men å legge vekt på de forskjellige roller og 

perspektiver som skiller utbyggere og folkevalgte. Ingen får nytte av å akseptere kortsiktige, 

markedsbaserte krav. Dessverre er dette vanligvis åpenbart bare i ettertid. La oss ikke gjøre feilene 

igjen fra de siste 50 årene. 

Forslaget til områdeplanen gir et godt grunnlag for utviklingen av Sundet. 

De som jobber med planen fortjene anerkjennelse for fremgangen hittil gjort. Politikere har jobbet 

hardt for å skape den private sektors interesse for utvikling og salg av eiendommer slik at utviklingen 

er mulig. Eierne har gjort betydelige finansielle investeringer og engasjert i dialog med kommune. 

Administrasjonen har gjort en grundig jobb i å analysere Sundets behov, kreve innspill fra eksperter 

og forberede dagens forslag. Disse anstrengelsene bør ikke overses eller undervurderes. 

Dette dokumentet er delt inn i konkrete forslag til endringer i planen hver med et tall og en kort 

tittel. Hvert forslag diskuterer det aktuelle problemet og konkrete forslag til endringer. Hvor det er 

mulig, refererer det til kunnskapsbaserte grunner for forslaget. 

 

Sammendrag: Hovedpunktet i dette dokumentet er at planen mangler bedre fokus på en overordnet 

strategisk visjon og mer oppmerksomhet mot kunnskapsbasert utvikling.  
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FORSLAG 1: Billig demokrati gjør en billig plan 

 Dessverre har innbyggere og andre berørte parter ikke fått en tilstrekkelig aktiv rolle i prosessen 

mot det nåværende forslaget. Prosessen har medført litt informasjon, men lite ekte kommunikasjon. 

For å være spesifikk har kommunen ikke hatt et eneste åpent dialogmøte i løpet av de to årene fram 

til forslaget. På sider 19-20 i planbeskrivelsen (datert 22. mars 2018) er det en liste over det som 

kalles "informasjonsmøter / dialogmøter", og politikere refererer ofte til denne listen når de blir 

kritisert om prosessen.  

Tabellen nedenfor viser det demokratiske underskuddet i planprosessen: 

Dato Arrangør: Til hvem: Levert til publikum: 

18. feb 2016 Eidsvoll Historielag Historielagmedlemme og 
andre tilstede (mot avgift) 

Informasjon 

20. april 
2016 

Eidsvoll Kommune Kommunal adminstrasjon 
Lokale politikere 

Informasjon 

25. aug 2016 Eidsvoll Kommune Åpent Informasjon 

26. okt 2016 Eidsvoll Kommune Grunneiere 
Folkevalgte I Eidsvoll 

--- 

5. des 2016 Eidsvoll Kommune (DIVE) Næringsliv 
Foreninger 
Lokale politikere 
Inviterte innbyggere 

--- 

18. jan 2017 Eidsvoll Kommune (DIVE) Næringsliv 
Foreninger 
Lokale politikere 
Inviterte innbyggere 

--- 

15. feb 2017 Eidsvoll Kommune Lokale politikere --- 

22. mars 
2017 

Eidsvoll Arbeiderpartiet Åpent Informasjon 
(noe spørsmål) 

20. apr 2017 Fortidsminneforeningen 
Akershus Fylkeskommune 

Åpent Informasjon 

22. apr 2017 Fortidsminneforeningen 
Akershus Fylkeskommune 

Åpent Informasjon 

17. jan 2018 Innbyggere Åpent Informasjon 
(Kommunikasjon) 

 

Det var bare to ganger at innbyggere hadde kommunikasjon i prosessen som førte opp til 

planforslaget: noen få minutter med spørsmål ved slutten av et informasjonsmøte sponset av et 

politisk parti og på et innbygger-sponset møte der et medlem av administrasjonen var tilstede. 

Innbyggerne hadde mulighet til å levere til administrasjonen skriftlig innspill mot forslaget, men det 

er ikke interaktiv kommunikasjon. 

Betydningen av ekte kommunikasjon i prosessen har blitt oversett. Kommunikasjon mellom 

innbyggere og folkevalgte skaper et dynamisk demokrati som oppmuntrer til deltakelse og et 

levende samfunn. Prosessen mulig oppfylte minimumskravene i norsk lov, men ikke mer. Prosessen 

mot forslaget representerer en billig form for demokrati. Dette er spesielt skuffende i en kommune 

med en så rik historie om demokrati. Den billige prosessen undergraver idealene fra 1022 

Eidsivatinget og 1814 grunnloven. 
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Utviklingsarbeidet av Sundet burde ha startet med prosessen mot planforslaget. Utvikling handler 

ikke bare om bygninger og veier, men om et samfunn. Prosessen kunne vært brukt som et middel for 

å forynge samfunnet ved å oppmuntre til deltakelse, stedsidentitet, medborgerskap og eierskap. 

Dessverre har det billige demokratiet fokusert i stedet på bygninger og monetære interesser ved å 

fokusere på dialog mellom politikere og utviklere og utviklernes krav i stedet for samfunnets krav. 

En bedre prosess betyr ikke at hver enkeltes ønsker kan bli inkludert, men at hver enkelt person 

virkelig blir hørt og at den resulterende planen representerer verdiene til fellesskapet som helhet. 

Det er faktisk en menneskerettighet at alle har rett og mulighet til å delta i utførelsen av offentlige 

anliggender, blant annet i utformingen av lokale planer (FNs ‘General Comment’ 25, paragraf 5) og 

"gjennom offentlig debatt og dialog med sine representanter" (paragraf 8). Dette kalles 

Europakonvensjonen om menneskerettigheter et «effektivt politisk demokrati», i motsetning til et 

billig demokrati hvor enkeltpersoner er ekskludert fra prosessen. Fylkesrådmannen har også 

understreket at «for å sikre lokal forankring bør prosessen med utarbeidelse av en slik stedsanalyse 

også inkludere innbyggerne» (Brev fra Fylkesadministrasjonen, datert 19. aug 2016). 

Det er spesielt uheldig at en politisk beslutning ble tatt to ganger for å utelukke reell deltakelse fra 

samfunnet. Første gang var allerede i 2016 i begynnelse av prosessen og andre gangen var i april 

2018 med førstebehandling av planforslaget med kommunens Hovedutvalg for næring, plan og 

miljø. 

Foreslått endring 1-A: 

Listen på sider 19-20 i planbeskrivelsen (datert 22. mars 2018) bør endres som følger for å mer 

nøyaktig gjenspeile den begrensede deltakelse av innbyggere ifølge politisk bestemmelser. 

Det siste avsnittet for 17. januar 2018 er spesielt viktig for å korrigere fordi den måten det er 

skrevet på, gir den feilaktige troen at det var kommunen som sponset folkemøtet. 

• 18. Februar 2016 – På årsmøtet til Eidsvoll Historielag ble det holdt en 

informasjonsinnledning av administrasjonen om planarbeid og områdeplan. 

• 20. april 2016 – Møte mellom administrasjon og politikere i Eidsvoll om planprogrammet for 

områdereguleringsplanen. 

• 25. august 2016 – Åpent informasjonsmøte om planprogrammet og prosessen videre. 

• 26. oktober 2016 – Heldagsseminar for grunneiere og folkevalgte om «Fremtidens Sundet: 

Hva slags sted vil vi skape?» med foredrag av Erling Dokk Holm og ARC Arkitekter, i tillegg til 

workshops knyttet til foredragene. 

• 5. desember 2016 – Arbeidsmøte med representanter fra næringsliv, foreninger, politikere 

og noen inviterte innbyggere med mye lokalkunnskap i forbindelse med DIVE-analysen. 

• 18. januar 2017 – Arbeidsmøte nummer 2 i forbindelse med DIVE-analysen. 

• 15. februar 2017 – Møte for lokale politikere omg medvirkning med kommunedelplan for 

Råholt og områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 

• 22. mars 2017 – Åpent informasjonsmøte arrangert av Eidsvoll Arbeiderpartiet hvor 

utbyggere presenterte sine prosjekter, planavdelingen orienterte om pågående 

planarbeidet, og noen spørsmål fra publikum. 

• 20. og 22. april 2017 – Foredrag «Ditt verdifulle nabolag» og historisk vandring i Eidsvoll 

Sentrum/Sundet i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Akershus fylkeskommune. 

• 17. januar 2018 – På et innbyggere-initiert folkemøte ble det holdt en 

informasjonsinnledning av administrasjonen om planprosessen, områdeplanens formål og 
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status. En representant fra administrasjonen var også til stede til å lytte til innbyggernes 

meninger. 

Foreslått endring 1-B: 

Etter å ha samlet kommentarer til planforslaget, bør kommunen holde en rekke plansmier. Disse 

kan holdes i løpet av en enkelt uke eller en enkelt helg. Formålet er å: (1) korrigere den billige 

prosessen som har ført til planforslaget, (2) etablere eierskap i prosessen, og (3) komme til en 

bedre og mer dynamikk konsensus om Sundets fremtid. 

Hvis svaret på dette forslaget er at det ikke er tid for ytterligere forsinkelser i planprosessen, blir 

prosessen eksponert som hastverk - at hastigheten er viktigere enn begge innholdet og en 

inkluderende prosess. Noen få uker med inkluderende dialog har liten betydning i forhold til de 

100 årene som planen vil påvirke Sundet. 
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FORSLAG 2: Kunnskap er viktigere enn politikk 

Politikk har ikke bare ignorert, men nedkjempet alle forsøk på å basere områdeplanen på kunnskap. 

Hvert kunnskapsbasert innspill til planen har blitt ignorert av politiske beslutninger. Politikere har 

oppgitt gjentatte ganger alle kunnskapsbaserte rapporter som er utarbeidet i prosessen mot 

planforslaget. Problemet er at mens politikere liker å liste rapportene, følger de ikke de 

kunnskapsbaserte forslagene de inneholder. Disse rapportene er mer enn bare et element på en 

liste som er ferdig og kan glemmes når rapporten er ferdig. Politiske beslutninger bør baseres på 

kunnskapen som er inkludert i rapportene. 

Uten en kunnskapsbase er planforslaget et håp om at alt vil gå bra i fremtiden. De neste hundre 

årene med Sundets fremtid skal ikke være basert på politisk håp og tro, men på kunnskap.  

Det viktigste aspektet av disse rapportene er Sundet's kulturelle-, historiske- og nisje-kvaliteter. 

Disse relaterer seg både til bevaring av fortiden og en bærekraftig fremtid. Følgende er en rekke 

utdrag fra disse kunnskapsbaserte evalueringene: 

 

Fylkesadministrasjonen, 19. aug 2016, side 3 og 4: 

Bruk Kommunens Kulturminneplanen (2010) og Kulturhistorisk Stedsanalyse (DIVE) 

 

Fylkesrådmannen, 20. juni 2017: 

 

Kommune Administrasjonen, 28. aug 2017, side 2: 
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Kommune Administrasjonen, 4. sep 2017, side 3: 

 

Kulturhistorisk Stedsanalyse (DIVE Analyse), side 52: 

 

  



8 
 

DIVE Analyse, side 55: 

 

 

DIVE Analyse, side 62 & 63: 

 

 

  

Prost Krags Veg 31-35 

Femellgård 

Gullsmedgård 

Dyrebutikken (EUB Gård) 
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Pir II Tettstedsanalyse, side 43: 

 

Pir II Tettstedsanalyse, side 44: 

 

 

Også viktig er politiske bestemmelser som er grunnlaget for utvikling i Sundet: 

 

Arealdelen av Kommuneplan 2015-2026 (vedtatt 10. mars 2015), side 18: 

 

  

Maks 4 etasjer 

Dyrebutikken (EUB Gård) 
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Samfunnsdelen av Kommuneplan 2011-2022 (vedtatt 6. sep 2011), side 20: 

 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2010), side 71: 

 

 

Kommunens Estetiske Retningslingjer 2009, revidert i 2015), side 7 & 28: 
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Til tross for at alle kunnskapsbaserte anbefalinger, og alle de politiske planene, understreker 

viktigheten av stedsidentitetens betydning gjennom bevaring av bygninger og nye bygninger som 

ikke overstiger seks etasjer, så har politisk bestemmelse besluttet seg for at historiske bygninger 

skulle rives og nye bygninger kan være opptil åtte etasjer med to høyhus opp til 14 etasjer. 

I tillegg, når kunnskapsbasert instanser skulle bli involvert, har politikken slått sitt engasjement. Det 

er det som har skjedd med Fylkestingets politiske bestemmelse for å avslutte engasjement fra 

Fylkesnivået. De politiske organene i Eidsvoll kommune ser feilaktig på de kunnskapsbaserte 

organene som en hindring fremfor veiledning for de neste 100 årene. 

Kilde: http://www.eub.no/nyheter/femellgaarden-kan-rives-og-hoyhus-bygges 

Innbyggerne har også engasjert en av Norges ledende arkitekter og byplanlegger, Peter Butenschøn. 

Han har også slaktet planforslaget på en rekke punkter. Hans analyse finnes her: 

https://www.youtube.com/watch?v=-5W776ZK_sE&t=2589s 

https://www.youtube.com/watch?v=NiJ1faCjfK8 

 

Foreslått endring 2: 

Etter å ha samlet kommentarer til planforslaget, bør kommunen holde en rekke plansmier, også 

med kunnskapsbasert organer. Disse kan holdes i løpet av en enkelt uke eller en enkelt helg så vil 

ikke forsinke utvikling. Formålet er å ta imot kunnskapsbasert grunnlag til planen for de neste 100 

årene istedenfor å bruke politisk makt til å lukke munnene deres. 

Bl.a. har Fyklesrådmannen artikulert villighet til å bidra med diskusjon mot en kunnskapsbasert 

løsning: 

Fylkesrådmannen, 20. juni 2017: 

 

Det er uheldig for Sundets neste 100 år hvis politikere i dag velger å ignorere slik kunnskapsbasert 

hjelp og i stedet adoptere en plan basert på håp og tro. 

http://www.eub.no/nyheter/femellgaarden-kan-rives-og-hoyhus-bygges
https://www.youtube.com/watch?v=-5W776ZK_sE&t=2589s
https://www.youtube.com/watch?v=NiJ1faCjfK8
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FORSLAG 3: EN BESTEMT STRATEGI FOR SUNDET 

 

Det er ingen strategi for Sundet i områdeplanen. I Peter Butenschøns evaluering av planen 

konkludert han veldig bestemt at Eidsvoll «mangler en strategi» og «hva vil dere egentlig med dette 

sted …det er mitt spørsmål». (Se https://www.youtube.com/watch?v=-5W776ZK_sE&t=2604s, 

tidspunkt 7:15). Han sier at en strategi handler om verdier og med å spørre «hva kan Sundet gjøre 

bedre enn andre steder?» (tidspunkt 43:15) og «hva er nisjen til Sundet?» (tidspunkt 43:45). 

Innbyggerne har adressert dette spørsmålet med et folkemøte og et visjonsdokument, som ble 

presentert for kommunestyret i april 2018. Nærmere opplysninger om dette møtet finner du her: 

https://www.facebook.com/events/149579872410459/?active_tab=discussion 

Dokumentet som allerede er presentert til kommunestyret er også vedlagt til dette forslag 

dokumentet. 

Uten en strategisk visjon er planforslag detaljene uten retning. Det forlater fremtiden til sjanse i 

stedet for planlegging. 

 

Foreslått endring 3: 

Før planen er vedtatt, bør kommunen engasjere seg i en plansmie om en strategiske visjonen for 

Sundets fremtid. Etter at en strategi er vedtatt, kan det gjøres endringer i planforslaget som ville 

oppnå strategien. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-5W776ZK_sE&t=2604s
https://www.facebook.com/events/149579872410459/?active_tab=discussion
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FORSLAG 4: SUNDPORTEN - JA TAKK BEGGE DELER 

Ja til ny utvikling av Wergelandskvartalet og Ja til å bevare Sundets sjel, samt tilrettelegge for 

nisjebutikker og en helhetsplan for tomten ved inngangen til Sundet. 

Peter Butenschøn har sagt i sin vurdering av Sundets fremtiden at vi må satse på det som gjør oss 

annerledes fra andre sted. En ting som konsekvent er nevnt av alle, er stedsidentitet og 

nisjebutikker. Planen bevare noen få bygninger rundt Sundtoppen og langs Vormavegen, men er det 

nok til å bevare identiteten og nisjebutikkene? I virkeligheten nevner planen disse aspektene, men 

den har ingen reell strategi for å bevare dem. 

Betydningen av denne identiteten er for både fortiden og fremtiden. Bevaring av fortiden i et 

historisk sted som Sundet er viktig, men Sundet kan ikke være et museum til fortiden. Det viktigste 

aspektet av stedsidentitet er for fremtiden. Det er det som gjør Sundet forskjellig fra de 

masseproduserte bysentrene som eksisterer over hele Norge, alle med de samme butikkene og 

samme estetikk. Og fremtiden har enda flere av disse handling- og bomaskiner. Det er viktig at 

Sundet er ikke en av dem og at Sundet beholde de spesielle kvaliteter som eksistere i dag.  

De nye bygningene, de nye butikkene og de nye boligene vil alle ha nytte av en mer helhets bevaring 

av Sundets stedsidentitet. Et Sundet som er forskjellig fra andre steder og kan tilby en spesiell 

stedsidentitet, vil tiltrekke flere kunder til de nye kjedebutikker, og boliger ville være i høyere 

etterspørsel. Dette er spesielt viktig da butikkene må konkurrere med Internettet. Handelbutikker vil 

ha en vanskelig tid mens shoppingbutikker kan konkurrere. Forskjellen er at shopping tilbyr en 

opplevelse. 

En god balanse mellom spesialforretninger, nye kjedebutikker og boliger er hva Sundet krever for å 

være bærekraftig i de neste 100 årene. Planforslaget opprettholder ikke en god balanse av to 

grunner: (1) det bevare ikke nok spesielle bygningsmasser til nisjebutikker og (2) det vurderer ikke 

konsekvensene av leieøkninger for butikker rundt den nye strukturen på Wergelandskvartalet. 

Leieøkninger og privatøkonomien har vært et problem på Grunerløkka i Oslo, hvor den unik 

stedsidentiteten i området forsvinner til kjedebutikker som alle andre deler av Oslo og Norge. 

Heldigvis har Grunerløkka sin unike bygningsmasse, men de unike butikkene forsvinner. 

Planforslaget for Sundet beskytter ikke nok bygningsmasse og vurderer ikke markedskreftene som vil 

gjøre de unike nisjebutikkerne til å forsvinne. Uten disse elementene blir Sundet bare en annen 

norsk by på vannet. 

Sundets identitet og sjel—og bærekraftig 

fremtid--kan bevares dersom kommunen er villig 

til å gjøre en langsiktig investering i et mer 

langsiktig og helhetsplan. Dette forslag forsøker 

å skissere hvordan å gjør det. Det innebærer å 

bruke eiendommen eid av kommune ved 

inngangen til Sundet, ved siden av Kiwi. Området 

kalles her «Sundporten». Gamle bygningene kan 

plasseres her for å skape et konsentrert område 

med sjarmerende butikker og aktiviteter med 

små smug imellom. 

 Sundporten 
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Ett svar kan være at Sundporten eiendommen er verdifull og i stedet skulle selges, men et eksempel 

på fordelene med offentlig bruk av et tomt er Vigelandsparken i Oslo, som også har vist seg å være 

en god økonomisk investering. Målet med dette forslaget er å være økonomisk bærekraftig i seg 

selv, i tillegg til å bevare og fremme kulturelle og historiske aspekter av Eidsvoll sentrum for en 

bærekraftig fremtid for hele Sundet. 

Et kompromiss for Wergelandkvartalet 

Det er tre Sefrak-registrert, verneverdige 

bygninger i Wergelandskvartalet. Det er 

Wergelandsgate 2-4 (Femellgård (Nr. 1 i 

bildet til høyre) og Gullsmeden (Nr. 2)) og 

Wergelands Gate 8 (Dyrebutikken, eller EUB 

gård—Nr. 3). Grunneierne vil rive alle 

sammen for å utnytte tomten så mye som 

mulig og planforslaget vil tillate rivning.  

Dette er en av de mest omtvistede 

problemene i planforslaget. Et kompromiss 

kan være at disse bygningene flyttes til 

Sundporten. På denne måten oppnår begge 

sider av argumentet sine mål. Grunneierne vil 

ha mulighet til å utnytte tomten og Sundets 

historiske fortid og bærekraftig fremtid kan 

bevares. 

Brattli 

I sentrumet er og det er også Sundgata 15 (‘Brattli’—Nr. 4).  

Brattli er tatt med i dette forslaget fordi det er et Sefrak-registrert 

sveitser hus bygd før 1900 så av alder og stil har verneverdige 

aspekter, selv om vinduene var byttet ut sannsynligvis i 1960 eller 

1970-tallet. Men den viktigste grunnen til at huset er inkludert i 

forslaget er å lage en komplett plan for 'Sundporten'. Området må 

være fullt med gammel arkitektur for å skape den rette, gjennomført 

følelsen og behøver så mye bygningsmasse som mulig. 

Finnsbråten Bygningene 

Det er flere Sefrak-registrert bygninger ved Finsbråten tomten ved 

siden av Shell stasjonen: Prost Krags veg 31-35. Dette inkluderer alle 

de små uthusene, som er enkle å flytte og enkle å konvertere til små 

butikker. Disse er alle sammen verneverdige og er spesielt nevnt i 

DIVE-analyse som verdt å bevare. Det er gjort en politisk beslutning 

om å rive alle disse bygningene på grunn av at de er i dårlig stand. 

Imidlertid er det ingen dokumentasjon i noen av dokumentene som 

følger med planen om at disse bygningene er råtne eller ikke 

reparertbart. 
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Ved å flytte disse bygningene til Sundporten kan Sundets historiske identitet bevares samtidig som 

det opprettes et meget spesielt område som strategisk sett vil gjøre Sundet bærekraftig i fremtiden. 

Hele parkeringsplass ved Sundporten kan være fylt med gamle bygninger av alle størrelser - store 

sveitserhus og små uthus, perfekt for å tiltrekke kunder til å utforske nisjebutikker eller sitter på en 

kafé med uteservering og samtidig også besøker de nye butikkene som skal bygges i 

Wergelandskvartalet. 

Bevaring av Fortiden 

Denne Sundporten planen ville bevare alle Sefrak-registrerte bygninger innenfor planområdet. Dette 

vil ikke bare bevare mye av Sundets identitet, men vil også samle dem til ett sted der de kan bli 

bedre verdsatt. 

Samlingen av gamle bygninger ville i seg selv være en attraksjon for å fa bl.a. flere kunder til Sundet. 

Det ville være et svar fra Eidsvoll og Akershus til Bryggen i Bergen eller Brugge i Belgia. Det er et 

mindre svar fra en annen tidsperiode, men det er et svar som er historisk korrekt for Sundet og 

innenfor målestokken som finnes i Sundet. 

Bryggen er en god sammenligning fordi den er ikke helt original. Mye av Bryggen ble rekonstruert 

etter en brann i 1702 (og igjen i 1955). Det som er viktig for å tiltrekke besøkende og kunder er at 

det er historiske røtter til bygningene. Det er derfor ikke viktig at bygningene har blitt flyttet eller 

endret fra sin opprinnelige tilstand, eller til og med gjenoppbygget fra bare noen originale deler. 

Noen historisk tilknytning er imidlertid viktig for å skille bygningene fra fantasisteder som finnes på 

Disney Land. 

Området ville være et fint sted 

for butikker eller kaféer 

(eksempel bilde) 
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En bærekraftig fremtid 

Selv om å bevare fortiden er et viktig aspekt av denne planen, er den viktigste delen å oppnå en 

bærekraftig fremtid. Først og fremst handler denne planen ikke om å skape et museum til fortiden, 

men å etablere et kvartal som er nøkkelen til Sundets bærekraftige fremtid. 

Samlingen av gamle bygninger ville oppnå to strategiske mål for Sundet: (1) den ville skape en unik 

shoppingopplevelse, og (2) den ville skape liv og aktivitet. 

Bygningene kan brukes på flere måter: 

• Leies ut på det åpne merket. 

• «Inkubasjonsbutikker» for å hjelpe innbyggerne til å starte en bedrift, eller at bedrifter med 

sosial verdi kan fortsetter selv om de kunne ikke klare det i det private utleie markedet. 

• Deler av kulturskolen, for eksempel en ungdomsklubb med faste daglige åpningstider for å gi 

barn og ungdom et sted å være 

• Ideelle organisasjoner 

• Kulturelle tilbud og kunstnere 

• Bed and Breakfast/pensjonat 

• Kafeer 

• Museer 

 

Målet ville være å få bedrifter og organisasjoner som vanligvis ikke kunne ha en butikk eller lokaler, 

men skaper verdi for området, spesielt gjennom aktiviteter og tilbud. Sundporten ville skape en unik 

opplevelse som ville tiltrekke kunder og innbyggere til Sundet, det ville skape liv og aktivitet i Sundet, 

og bevare stedsidentitet. Samtidig vil området ikke konkurrere med nye butikker som åpner i 

kjøpesenteret i Wergelandskvartalet fordi de vil fokusere på en annen nisjemarked enn butikkene i 

shopping senteret. 

 

For å skape mer aktivitet i sentrum, kan de som har plass i Sundporten også ha plikt til å delta i et 

bestemt antall aktiviteter hvert år. Dette kan betraktes som en del av leieprisen. For eksempel, kan 

kunstnere sponser en kunstfestival, kafeer kan sponser en food truck festival. Målet er å ha så 

mange aktiviteter som mulig gjennom året. Dette forslaget ville skape den kritiske massen av 

kulturell og sosial verdi i sentrum for å gjøre så mange festivaler og aktiviteter til en bærekraftig 

realitet. 

 

Parkering 

 

Et problem med å flytte bygningene til Sundporten er at det vil bli tap av mange parkeringsplasser. 

Denne utfordringen kan overvinnes ved å bygge parkering under hele området. Et parkeringshus kan 

være halvt nedsenket slik at bygningene på toppen løftes ut av flomfare. Dette vil også redusere 

kostnadene for fundamentering av alle bygningene fordi et kontinuerlig betonggulv ville da eksistere 

under hele området og hvor en ringvegg kan bygges på for hver enkel bygning. 
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Finansering 

Kostnaden for å bygge Sundporten kan betales på forskjellige måter. 

Flytting av bygningen og nye fundament ville bli betalt av grunneierne. Det er på prinsippet – «ja for 

å maksimere fortjeneste og utvikling, men ikke til skade av samfunnets kulturelle arv (fortiden) og 

markedsføringen av et annerledes sted (fremtiden).» Det er også ikke et brudd av forutsigbarhet 

fordi eiendommene var kjøpt med full forståelse av verneverdige bygninger på stedet.  

Ideelt sett vil utbyggerne også bidra til renoveringen. Ifølge Peter Butenschøn er den vanlige 

metoden for å dele kostnader for slike prosjekter 50% fra privat sektor, vanligvis utbyggeren. Alle 

utbyggere i Eidsvoll Sentrum bør forstå verdien av noe spesielt som vil tiltrekke både kunder og 

boligkjøpere. Bidrag til prosjektet fra privat sektor bør derfor betraktes som fremtidig markedsføring 

for eget prosjekt. 

Kommunen ville være ansvarlig for resten av renoveringen gjennom finansiering og tilskudd (og helst 

også dugnad fra samfunnet) - ikke fra budsjettet. Når renoveringen er ferdig, vil kommunen leie ut 

butikkene for å dekke kostnadene for renovering og vedlikehold. Ideelt sett kunne kommunen 

opprette en selvstendig organisasjon (eid av kommune) for dette formålet. 

Det anslås at det vil være ca. 750 m2 utleieplass i de fire bygningene fra sentrumsområdet og ca. 750 

m2 fra Finsbråten bygningene. På bare 100, - kr. per m2 (mye mindre enn den ca. 2600,- per kvm 

planlagte utleie kostnaden i den nye Wergelandskvartalet), ville kommunen få inntekt av 150.000, - 

per måned. Dette ville finansiere et lån til prosjektet i mengden av ca. 50 millioner kroner, uten å 

inkludere tilskudd. 

Mye av renoveringen kan gjøres av leietakere. Det er mange eksempler hvor kommunen betaler for 

materialer, samt rørleggere/elektriker, og de som vil bruke eiendommen gjør arbeidet selv. Disse 

prinsippene kan benyttes der organisasjoner, butikker eller kunstnere får bruk av sin del av 

eiendommen i bytte for sitt arbeid. På Engelsk heter det «social rent» og «community self-building». 

Bare ett eksempel på dette type offentlige/private samarbeidet er Hedgehog-samfunnet i 

Storbritannia: 

http://www.forevergreen.org.uk/Forever_Green_Ecological_Architects/hedgehog-self-build-

housing-co-op.html 

https://unofficialculture.wordpress.com/2015/06/15/self-build-iii-self-build-for-social-rent-

hedgehog-co-op-and-the-segal-method/ 

En annen kilde til å finansiere dette prosjektet kan være salg av Skjoldnestangen (område BS2). Ved 

å selge den eiendommen kan hele Skjoldnestangen utvikles som en helhetsområdet samtidig som 

det sikres finansiering for en strategiske plan for Sundets bærekraftig fremtid. Selvsagt vil salg av 

Illustrasjonen av parkering 

samt fundament under 

bygningene som er flyttet 

Eksisterende bakkenivå 

http://www.forevergreen.org.uk/Forever_Green_Ecological_Architects/hedgehog-self-build-housing-co-op.html
http://www.forevergreen.org.uk/Forever_Green_Ecological_Architects/hedgehog-self-build-housing-co-op.html
https://unofficialculture.wordpress.com/2015/06/15/self-build-iii-self-build-for-social-rent-hedgehog-co-op-and-the-segal-method/
https://unofficialculture.wordpress.com/2015/06/15/self-build-iii-self-build-for-social-rent-hedgehog-co-op-and-the-segal-method/
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Skjoldnestangen kreve en ny plassering for større kulturarrangementer. Dette aspektet vurderes i 

det neste forslaget i dette dokumentet (Forslag 5). 

Flytting av bygningene 

Jessheim har nylig flyttet to store bygninger som var i svært dårlig stand. Prosjektet hadde støtte av 

alle politiske partier og er nå gjennomført er vellykket. Ordføreren i Jessheim (Frp) har sagt at 

bygningene gi Jessheim «en unik sjel». Det begynte i 2015 når utbyggere sa «Det er helt umulig å få 

til noe med det som står her nå.» I 2017 betalte utbyggere 5 millioner kroner til prosjektet.  

Kilder: 

https://www.rb.no/.../jubelstorm-i-jessheim.../s/5-43-650605 

https://www.rb.no/.../vil-rive-skammens-hus/s/5-43-201029 

http://www.eub.no/kultur/--disse-bygningene-gir-jessheim-en-unik-sjel 

Bygningene nylig flyttet i Jessheim: 

 

 

 

 

 

 

 

Flyttingen av bygningene er overraskende billig (relativt) - rundt 1M for en 150 m2 bygning, så dette 

er en liten pris å betale så utbyggerne kunne utnytte eiendommen deres til en mye større grad, på 

en måte som er verdt mye, mye mer enn få millioner til flytting av bygningene. 

Eksempler på kostnader: 

50 tonn, 90 m2 hus i Østfold = 500.000,-: 

https://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/matte-flytte-huset-180-meter/s/2-2.2643-1.7972075 

 

40 tonn hus i Stabekk = 500.000,-: 

https://www.budstikka.no/stabekk/nyheter/bolig-og-eiendom/40-tonn-hus-pa-flyttefot/s/5-55-

186769 

 

70 tonn, 100 m2 toppdel av et 130-år gammelt hus i Lillestrøm i 2004 = 350.000,-: 

https://www.rb.no/lokale-nyheter/luftig-loft-for-gammelt-hus/s/1-95-811490 

 

https://www.rb.no/.../jubelstorm-i-jessheim.../s/5-43-650605
https://www.rb.no/.../vil-rive-skammens-hus/s/5-43-201029
http://www.eub.no/kultur/--disse-bygningene-gir-jessheim-en-unik-sjel
https://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/matte-flytte-huset-180-meter/s/2-2.2643-1.7972075
https://www.budstikka.no/stabekk/nyheter/bolig-og-eiendom/40-tonn-hus-pa-flyttefot/s/5-55-186769
https://www.budstikka.no/stabekk/nyheter/bolig-og-eiendom/40-tonn-hus-pa-flyttefot/s/5-55-186769
https://www.rb.no/lokale-nyheter/luftig-loft-for-gammelt-hus/s/1-95-811490
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Foreslått endring 4: 

Ikke tillate rivning av gamle bygningene i sentrum eller ved Finsbråten. Krever istendfor at 

grunneierne flytte dem til Sundporten. 

Krever at grunneierne innhente en uavhengig vurdering av tilstanden til alle bygninger og 

muligheten for at de kan flyttes, samt markedsbaserte bud for kostnadene ved flytting. Alle disse 

skal være tilgjengelige for allmennheten. Kun med all denne informasjonen kan Kommunen 

bestemme om fremtiden for disse bygningene. 

Legg til i planen dette forslaget for å gjøre Sundporten nøkkelen til både å bevare fortiden og 

muliggjøre en bærekraftig fremtid for Sundet og Eidsvoll Sentrum. 

I det minste, undersøk muligheten for dette forslaget og gi rom for private aktører å sikre 

ressurser og støtte for dette prosjektet. 

  

Flytting av et hus gjøres med 

«bare» to vanlige kraner 
I Lillestrøm har mange gamle 

bygninger blitt flyttet 
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FORSLAG 5: Hovedscenen                               

Hovedscenen og Sundets største stue ved Skjoldnestangen kan flyttes nærmere sentrum ved å bruke 

parkeringsområdet mellom Kiwi og Rema og helt inntil nybrua som et sted for kulturarrangementer. 

 

 

Planforslaget er åpent for flytting av plassering av større kulturarrangement: 

 

Ved å flytte dette området, vil kulturelle arrangementer bli mer trukket inn i sentrum. 

Arrangementer som baklukesalg eller bilutstillinger vil få mer oppmerksomhet fra kunder som 

besøker butikkene fordi de ikke ville være skjulte på den andre siden av fylkesveien. Arrangementer 

vil virkelig være en del av sentrumslivet. 

 

Ideelt sett kan det være parkering under hele området (bygget sammen med parkeringsplassen 

under bygningene fra Forslag 5 i dette dokumentet og forhåpligvis sammen med en ny bygning hvor 

Rema er i dag). I det minste må det være en overflate som passer til en spesiell sentrum og kultur 

arena og også for parkering når det ikke er arrangementer. 
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Denne plasseringen vil også gi bedre balanse i sentrum og skape et symmetrisk kryss som forbinder 

alle offentlige arenaer: Biblioteksplassen til Bankplassen, og Sundtoppen til Hovedscenen. 

 

Hovedscenen trukket inn i sentrum vil gi balanse med et kors mellom de største offentlige områder 

Når det er større hendelser, som Eidsvoll Natt, vil et sted i sentrum være mer intimt, men vil også 

forhindre fullstendig lukking fra offentligheten med leiligheter med utsikt over området. Det samme 

problemet vil imidlertid oppstå ved bygging av nye leilighetskomplekser på Skjoldnestangen. Det er 

mange sted som har konserter i sentrum og dette kan være en fordel til en bedre konsert arena 

Hovedscenen i sentrum vil gi en intim konsert arena 

Hovedscenen i sentrum kan også være en permanent kulturell kvalitet for Sundet. En permanent 

scene kunne bygges som inkluderte bad (og dusj) under scenen for både besøkende til Sundet og for 

de som kommer med båt. En permanent scene av denne typen vil også gjøre arrangementer mindre 

kostbart fordi det ikke ville være behov for å leie en scene eller å leie toaletter. Sundet vil være en 

kulturell arena klar for festivaler og arrangementer. Dette ville muliggjøre den strategiske visjonen 

for Sundet som et kultursentrum som kan konkurrere ved å tiltrekke besøkende og kjøpere til 

opplevelsene. 

Det er også en mulighet til å skape en veldig dramatisk og historisk scene ved å bruke de store buene 

fra togbroen over togsporene, mellom knelende soldaten og fylkesveien. Den broen kommer til å bli 

fjernet i ca. 2022. Buene kan danne et permanent tak for scenen i sentrum. 
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Andre scener har en lignende design og er attraksjoner i seg selv. Ved å bruke buene fra den 

historiske broen (bygget 1923), vil scenen være en autentisk del av den historiske sentrum. 

Scenen kunne plasseres her: 

 

Foreslått endring 5: 

Dette kan være mer av et tema med detaljert reguleringen, men langsiktig planlegging av sentrum 

bør vurdere å flytte kulturområdet på Skjoldnestangen til sentrum. 

Et permanent stadium bør inkorporeres i planleggingen av toaletter og andre fasiliteter i sentrum. 

Samarbeidet med Statens Vegvesenet og Fylkeskommunen skulle begynne for å inkludere buene 

fra den historiske broen til utformingen av et scenen i sentrum.  

Kristiansand Boston, USA 
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FORSLAG 6: SUNDTOPPEN 

Sundtoppen er en viktig del av Sundet. Den ble inkludert i DIVE-analysen som en kvalitet for å ta 

hensyn til (se side 45 i arealplanen). I den foreslått arealplanen står det at «Kollen (Sundtoppen) og 

tilhørende landskapsrygger er med på å definere flaten samt skape grønne rammer for sentrum. 

Sundtoppen er en del av ravinelandskapet og ligger midt på flaten med viktig visuell kvalitet, 

samtidig som den er viktig for lokalklima i sentrum.»  

Per i dag er den regulert med Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, med 

mindre vesentlig endring i 1995. Ifølge planen, § 6.3, skal denne regulering av Sundtoppen 

oppheves. Sundtoppen vil bli regulert i § 8.8 av arealplanen, som sier at «Sundtoppen har flere 

viktige funksjoner. Den er et viktig referansepunkt i Sundet, skaper et utsiktspunkt og fungerer som 

en vindskjerm for sentrum. Sundtoppen foreslås utviklet som en sentrumspark med bedre 

tilgjengelighet, belysning, oppholdssoner og attraksjoner.» 

Det har vært flere planer over årene for å fjerne hele Sundtoppen eller senke høyden. Dette var en 

het debatt i 2007 og har blitt nevnt så sent som i 2015. 

Kilder: 

https://www.rb.no/ledere/la-sundtoppen-sta/s/1-95-2097624 

http://www.eub.no/nyheter/daehlie-gjelsten-og-vi-i-sundet 

 

Arealplanet bør sterkere bevare Sundtoppen, slik at det kan bli til en sentrumspark ved å oppfordre 

utviklingen av en aktiv og vellykket park. Dette er mulig bare med forutsigbart at det ikke vil bli 

sunket, fjernet eller krympet. 

Foreslått endring 6A: 

Det foreslås at arealplanen er spesifikk i grensene og restriksjonene for Sundtoppen. Nærmere 

bestemt at den skal være som den er og vil ikke bli sunket, fjernet eller krympet. Endringer bør 

være tillatt for parkformål, men ikke for utviklingsformål rundt Sundtoppen. 

 

https://www.rb.no/ledere/la-sundtoppen-sta/s/1-95-2097624
http://www.eub.no/nyheter/daehlie-gjelsten-og-vi-i-sundet
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I tillegg bør de foreslåtte høyder av bygninger rundt Sundtoppen revurderes.  

I arealplanen, side 32, står det at «Når det gjelder bebyggelsen nord for Sundtoppen er det viktig at 

Sundtoppen skal fremstå som et markant landskapselement. Sundtoppen og de øvrige skrentene 

som utgjør rester av ravinelandskapet er karakteristiske landskapsformasjoner med betydning for 

stedsidentiteten.» Men tvert imot ville planen tillate bygninger fra 3 til 6 etasjer på de laveste delene 

av selv Sundtoppen. Denne høyden så nær Sundtoppen ville ødelegge de kvaliteter som planen sier 

er så viktig for sentrum. 

 

Foreslått endring 6B: 

Omringet områdene i denne illustrasjonen ikke tillates mer enn 3 etasjer. 

 

 

  

Sundtoppen, fra 

arealplanen side 30 
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FORSLAG 7: PARKERINGSHUS MED BUTIKKER PÅ FØRST ETASJE 

Arealplanen antyder et parkeringshus bak Rådhuset. Planen vil tillate en bygning på 6-8 etasjer i 

dette området. Dette alternativet bør undersøkes sammen med forretningslokaler i første etasjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et parkeringshus på dette stedet ville skape en vei fra krysset Vormavegen/Rådhusgata og opp 

bakken til Finsbråten tomten. I tillegg til parkering vil dette være et naturlig sted for butikker, 

spesielt når leilighetene er bygget på Finsbråten tomten. I stedet for å skape et "dødt område" med 

bare et parkeringshus, vil butikker i første etasje skape liv på gate. Det vil også subsidiere bygging og 

vedlikehold av et parkeringshus med å få inn leieinntekt. 

Eksempler på parkeringshus med butikker i første etasje: 

 

Foreslått endring 7A: 

På sider 13-14 og § 9 av planforslaget skulle det også tillate butikker i parkeringshuset. Dette ville 

innebærer å endre paragraf 5. 

Foreslått endring 7B: 

På første etasjen av parkeringshuset ville være et godt sted for en bowling lokale. Dette ville være 

svært kompatibelt med lokalen og beliggenhet, i tillegg til å gi underholdningsmuligheter. 

På sider 13-14 og § 9 av planforslaget skulle det også tillate underholdning i parkeringshuset. 

Dette ville innebærer å endre paragraf 5. 
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Foreslått endring 7C: 

Når detaljregulering skjer for parkeringshuset, skulle miljøalternativer for arkitekturen vurderes. 

Beliggenhet muliggjøres at bygningen kunne forsvinne inn i landskapet. 

Eksempler på miljøvennlig parkeringshus:  
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FORSLAG 8: GÅGATA UANSETT VÆR 

Planen inkluderer gågater i sentrum av shoppingområdet. Dette er et viktig aspekt av et sentrum 

designet for folk i stedet for biler. 

Utfordringen for shoppingmuligheter på en gågate er været, spesielt om vinteren. Mens utendørs 

shopping er koselig, ville det være fordelaktig å ha et område som har tak over gågaten. Sundet vil 

best etablere seg som en helårs shopping destinasjon hvis en del var lukket under et tak. 

En overbygget gate skaper også andre strategiske muligheter. Den ville skape et område rett i 

midten av sentrum hvor kulturelle arrangementer og møtesteder kan finne sted året rundt, og med 

dette hjelpe med etablering av Sundet som en kulturell hovedstad. En overbygget gate er et relativt 

billig folkehus, konferansesenter eller konserthus. Innendørs gatene kan også brukes til salgsboder 

og «pop-up butikker», som ikke bare vil hjelpe små bedrifter til å komme i gang, men vil også tilby 

flere nisjebutikker og shoppingopplevelser som vil tiltrekke flere besøkende og kunder til Sundet. 

En overbygget gate kunne også tilknyttes nye butikker i Wergelandskvartalet med eksisterende 

butikker på andre siden av Wergelandsgaten. 

 

 

  

Gågate dekket av glasstak 

Gågate dekket av glasstak 

Innendørs tilgang til 

nye butikklokalene 
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Forslag 8A: 

Områdene merket med rødt (se kartet ovenfor) dekkes av glass eller annet gjennomsiktig 

materiale med høy kvalitets arkitektur. Mulig vil dette krever at § 8.4 av planforslaget endres til å 

tillate overbygg av gater. 

Det anbefales at konstruksjonen muliggjør vertikale vegger med dører ved gatenes innganger som 

kan fjernes om sommeren. På denne måten forblir gatene åpne og luftige om sommeren, lukket 

og beskyttet mot vind og kulde om vinteren, og beskyttet mot regn hele året. 

Eksempler: 

  

 

 

Forslag 8B: 

Området merket med lilla (se kartet ovenfor) blir en innebygd gågate hvor det er tilgang til de nye 

butikklokalene fra innsiden av bygningen. Planforslaget § 8.4 (3) krever inngang fra utsiden, men 

det skulle også kreves inngang fra innsiden. 

Denne innvendige tilgangen må ikke dekkes av glass eller være åpen til luften. Sannsynligvis vil det 

være innelukket i bygningen og med ytterligere etasjer over. Innvendige tilgang vil muliggjøre 

innendørs shopping og tilrettelegger stedet for begge de som ønsker utendørs shopping, så vel 

som de som ønsker innendørs shopping. På denne måten blir Sundet attraktiv i både god og dårlig 

vær.  
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FORSLAG 9: ‘Baptistkirke’ 

I forslaget til arealplanen er den gamle Baptistkirkebygningen inkludert som en eiendom for utvikling 

med bygninger på mellom 3-6 etasjer. 

Denne eiendommen skulle inngå i bevaringsområdet til sør. Den er en naturlig del av nabolaget til 

sør og legger til mye karakter i nabolaget. Bevaring av eiendommen ville også åpne muligheter for 

eierne til å søke om bevaringsmidler for å sette den i stand. 

I tillegg ville en bygning med 3-6 etasjer på denne eiendommen inntreffe for mye på naturområdet 

Sundtoppen. 

 

 

 

Foreslått endring 9: 

Baptistkirke eiendommen blir endret fra 3-6 etasjer utviklingsområdet til en del av 

bevaringsområdet til sør. 
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FORSLAG 10: Prost Krags Veg 3 

I forslaget til arealplanen er denne eiendommen ikke regulert.  

Det ser ut til å være den eneste eiendommen innenfor reguleringsområdet som er ikke regulert. Det 

ser mest naturlig ut at denne eiendommen skulle være en del av bevaringsområdet til sør og øst. 

Hovedbygningen på denne eiendommen er et SEFRAK-registrert hjem med enestående arkitektur og 

godt bevart. Det er et mysterium hvorfor denne eiendommen ikke er inkludert i bevaringsområdet. 

Å tillate stor utvikling på denne eiendommen vil også skape en unaturlig halvøy omgitt av 

bevaringsområder. 

 

 

 

Foreslått endring 10: 

Prost Krags Veg 3 bevares sammen med bevaringsområdet i sør og øst. 
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FORSLAG 11: Sundgata 20 

I forslaget til arealplanen er denne eiendommen ikke inkludert fordi den er utenfor 

reguleringsområdet. 

Eiendommen ser mest naturlig ut til å være en del av bevaringsområdet til vest. 

Hovedbygningen på denne eiendommen er et SEFRAK-registrert hjem med enestående arkitektur og 

godt bevart. Det er også en SEFRAK-registrert utbygning på eiendommen. Hvorfor var denne 

eiendommen ikke inkludert i reguleringsområdet og hvorfor skulle den ikke være en del av 

bevaringsområdet til vest? 

 

 

 

Foreslått endring 11: 

Sundgata 20 bli tatt inn i reguleringsområdet og bevares sammen med bevaringsområdet til vest. 
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FORSLAG 12: Rundkjøring ved Sundgata/Tynsåksvegen 

Det er i dag mye trafikk ved krysset mellom Sundgata, Tysåkveien og Prost Krags veg. 

Ifølge planforslaget § 10,5, «Prost Krags veg skal reguleres sammen med feltet på en måte som 

legger til rette for myke trafikanter. Det skal være forbindelse til tilgrensende G/S-veier på en måte 

som favoriserer gange og sykkel.» 

Muligens er dette en del av detaljregulering av området, men krysset bør gjøres trygt for 

fotgjengere, syklister og bilførere ved å konvertere det til en rundkjøring med underganger for 

fotgjengere og syklister. 

Hvis barneskolen forblir på sin nåværende plassering, kan også parkerings- og leveringsbehov bli 

oppfylt ved å bruke den kommune-eide eiendommen på hjørnet. 

 

Foreslått endring 12-A: 

Seksjon 10.5, punkt 2 i planforslaget bør inkludere ikke bare regulering av Prost Krags Veg, men 

også krysset med Sundgata.  

En drastisk økning i antall personer som bruker den veien som tilgang til Finsbråten tomt vil kreve 

en rundkjøring. 

Foreslått endring 12-B: 

Selv om det er utenfor planområdet, bør en forbedring av trafiksikkerheten ved krysset med 

Sundgata ledsages med en forbedring av krysset av Tynsåkvegen og Vilbergvegen. 

 

En forbedring av dette veikrysset er allerede nødvendig, særlig i forbindelse med åpningen av en 

ny ungdomsskole neste år. En rundkjøring ved dette veikrysset vil gi bedre trafikkflyt, spesielt for 

busser, og bedre sikkerhet for elevene. 
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Løytenant Møllers veg kunne også forbedres ved å koble den til rundkjøringen og stenge 

eksisterende tilgang til Tynsåkvegen, som ligger på en bratt bakke med dårlig synlighet, spesielt 

når barn er på vei til skolen. 
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FORSLAG 13: Rundkjøring ved Sundgata/Torget 

Med minst 300 nye boliger på Rubis-tomten vil det være behov for bedre trafikksikkerhet ved 

veikrysset av Sundgata og Torget. En rundkjøring ville redusere disse problemene. 

I tillegg vil en rundkjøring muliggjøre lukking av Rådhusgata til festivaler og arrangementer. 

Rundkjøringen vil gjøre det mulig for biler å snu når veien er stengt. 

Foreslått endring 13: 

Planforslaget § 6.7, paragraf 7 skulle inkludere behov for en rundkjøring som avkjørsel til, bl.a. 

Rubis-tomten. 
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FORSLAG 14: Høyden av bygningene 

Planforslaget vil tillate bygninger over fem etasjer og to høyhus opptil 14 etasjer. 

Jeg kan se fordelene med flere boliger i sentrum, og jeg kan også forstå attraksjonen til dramatiske, 

såkalte signalbygninger. Bygninger over fem etasjer bør imidlertid ikke tillates i Sundet av to 

grunner: (1) målestokken på Sundet krever lavere bygninger, og (2) forskning på høykvalitets 

bysentrum er enig i at folk samhandler best med bygninger med høyden på max fem etasjer. 

Alle kunnskapsbaserte rapportene som er vedlagt til planforslaget anbefaler lavere hus. Peter 

Butenschøn uttalte også at Sundet ikke skulle late som å være en storby med høye bygninger, men 

skal beskytte sin målestokk som en av egenskapene som skiller Sundet fra andre steder. 

I tillegg skulle høyhus eller signalbygninger representere verdier—vanligvis offentlig bygg (skoler, 

kirker, bibliotek, museer, osv.). Anerkjent arkitekt Joseph Campbell sa «If you want to see what a 

society really believes in, look at what the biggest buildings on the horizon are dedicated to.» Med å 

bygge opptil åtte etasjer i sentrum og signalbygninger opptil 14 etasjer brytter vi regelen om god 

arkitektur og målestokk. Resultatet er at vi viser vår tilbedelse av privat monetær makt i stedet for 

verdier. 

Kilde: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c (spesielt på 9:15) 

 

Foreslått endring 14: 

Av alle disse grunner bør maksimal høyde på alle bygninger i Sundet være fem etasjer. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c
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FORSLAG 15: Detaljregulering av Rubis-tomten 

Siden planforslaget også inneholder detaljregulering av Rubis tomt, blir innvendig planer for disse 

bygningene adressert her. 

En kritikk av disse bygningene er at leilighetene blir veldig små. Ifølge Peter Butenschøn vil disse 

leilighetene være attraktive for pensjonister og yngre mennesker og studenter fordi de fleste 

familier krever mer plass.  

En måte å oppnå en variert gruppe innbyggere i disse bygningene, samt tilby en attraktiv og kvalitets 

boforhold, er gjennom såkalt «co-housing». 

Dette betyr at hver person har sin egen, selvforsynte leilighet, men at det også er et fellesrom som 

inkluderer kjøkkenfasiliteter og hvor de som bor i bygningen spiser og tilbringer tid sammen. Dette 

konseptet har virket spesielt godt med samarbeid mellom pensjonister og unge studenter, hvor hver 

gruppe lærer fra hverandre. Det er også en metode for å bekjempe sosial ekskludering. 

Ved å tilby denne typen arrangement i deler av Rubis-tomten, kan Sundet tiltrekke seg mennesker til 

denne type høy kvalitets livsstil. Eidsvoll kunne også være en pioner i å forbedre livskvaliteten til 

innbyggere. 

I tillegg har forskning vist at pensjonister som bor i denne typen boliger har mindre helseproblemer 

og krever mindre helsemessige ressurser. Dette vil medføre lavere kostnader for Eidsvoll kommune. 

Denne typer boliger er også i høy etterspørsel, slik at de selger lett og beholder verdien bedre enn 

resten av markedet. 

Kilder om «co-housing». 

https://www.youtube.com/watch?v=DmWrx0ntATU 

https://www.youtube.com/watch?v=mguvTfAw4wk 

https://www.youtube.com/watch?v=WwhMIjEqbjk 

https://www.youtube.com/watch?v=_cleTzREJNs 

 

Foreslått endring 15: 

Krever at deler av Rubis-tomten er detaljregulert for «co-housing». 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DmWrx0ntATU
https://www.youtube.com/watch?v=mguvTfAw4wk
https://www.youtube.com/watch?v=WwhMIjEqbjk
https://www.youtube.com/watch?v=_cleTzREJNs
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FORSLAG 16: Bekken til Sundevja som en spesiell sentrums kvalitet 

Planforslaget tar ikke tatt hensyn til bekken som strømmer ut i Sundevja. Dette kan være en viktig 

kvalitet i Sundet, spesielt i et nytt bygningsområde på Finsbråtentomten og ved eventuell utfylling av 

Vorma ved Skjoldnestangen. 

DIVE-analysen nevner spesifikt denne saken (side 72): 

 

Fra undergangen ved fylkesveien, gjennom Finsbråten tomten og bak Europris bygningen kan 

bekken være en god tursti gjennom sentrum og forsterke bindingen mellom sentrum og eventuelle 

nye boligbyggninger ved Finsbråten. En sti langs elven vil også være en naturlig forlengelse av 

strandpromenaden langs Vorma, og utgjør en nesten full sirkel rundt hele Eidsvoll sentrum. 

Akerselva i Oslo kan være en modell for bruk av bekken, selv om det ville være i en mye mindre 

skala. 
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Bekken til Sundevja kan være som Akerselva i Oslo i en mindre skala 

Ved Skoldnestangen kan bekken brukes til å forsterke gode boligkvaliteter med en liten dam eller 

foss. Den kunne også fange vann før det rennes ut i Vorma for å skape en svømmeplass. Vannet i 

Vorma er vanligvis veldig kaldt i forhold til lokale bekker og dammer, som for eks. den populære 

badeplassen på Fløyte. Vannet i bekken er en lignende temperatur til Fløyte, så det kan brukes til å 

skape en aktivitet i Sundet, selv om det bare er et lite svømmeområde for barn. 

 

Vannet fra bekken til Sundevja kan fanges til en svømmeplass i Sentrum 

 

Foreslått endring 16-A:  

Formulere i Områderegulerings plan, § 10.5 at bekken gjennom område BKB3 (Finsbråten) skal 

åpnes og inkorporeres i fremtidige byggeplaner, samt delen av bekken i område BKB7 og GF2. 



39 
 

 

Foreslått endring 16-B: 

Formulere i Områderegulerings plan, § 13.3 at område VAA1 skal inneholde en åpen bekk og 

svømmeplass. Det står i forslaget til områdereguleringen, § 13.3, at området har formålet 

«Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og Park,» med mulighet «innenfor 

formålet» for bygging av boligbyggelse. Disse krav gjør det allerede mulig for kommunen å kreve 

at bruken av bekken er i samsvar med friluftsområdet, men en mer presis formulering vil 

tydeligere etablere rammen for eventuell detaljregulering. 
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Vedlegg 
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Innledning 

 

Dette dokumentet er skrevet av frivillige som ønsker at Sundet skal blomstre. Dette inkluderer 

innbyggere i Eidsvoll sentrum, innbyggere i Eidsvoll kommune, butikkeiere i Sundet, brukere av 

fasiliteter i Sundet, og andre som er interesserte. De representerer ikke noe politisk parti, 

interesseorganisasjon eller kollektivt syn på Sundets fremtid. Derfor representerer ikke dette 

dokumentet en samlet visjon som alle deltakerne er enige om. Formålet er å gi en stemme til alle, 

ikke å være enstemmig. 

Dette dokumentet og prosjektet er ikke en protestaksjon. Synspunktene er ikke imot noen foreslåtte 

byggeprosjekt eller utvikling generelt. 

Dette dokumentet og prosjektets målsetting er å fremme et godt miljø for Sundet. Utgangspunktet 

er imidlertid å sikre en god fremtid med en strategisk visjon. En grunnleggende forretningsregel er å 

ha en klar og realistisk strategi før det tas en beslutning. 

Strategien er det som gir retning med tanke på beslutninger som skal tas. Individuelle 

byggeprosjekter skal evalueres mot en strategi som gir retning for utvikling. De fleste deltakere i 

dette prosjektet har subjektive meninger for eller imot foreslåtte byggeprosjekter (såkalte bevare- 

eller rive- grupper, eller noe i mellom disse), men alle innser at vi trenger et felles, objektivt grunnlag 

for å ta avgjørelser i disse enkeltsakene. 

Det er nødvendig å ha en strategisk visjon for Sundet for beslutninger om Sundets utvikling. Sundets 

fremtid planlegges for tiden gjennom arealplanlegging. Det er imidlertid ingen bestemt strategisk 

plan for dette spesifikk område av Eidsvoll kommune. Dette dokumentet forsøker å løse denne 

mangelen ved (1) å vise til behovet for en strategi og (2) ved å tilby innspill til en strategi. 

En annen grunn til dette prosjektet er at befolkningen ikke har fått anledning til å delta i prosessen 

rundt Sundets fremtid. Det er uheldig at innbyggere og brukere av Sundet ikke har hatt en aktiv rolle 

i utviklingen av Sundets arealplan. Ekte deltakelse er viktig for et blomstrende demokrati og 

samfunn. 

Den 31. januar 2018 møtte omtrent femti mennesker på Kulturkafe Henrik i Sundet, organisert som 

en «Demokratikafé» for å uttrykke sine meninger og ideer om Sundets fremtid. Deltakerne ble delt 

inn i seks arbeidsgrupper med oppgave å vurdere en strategisk visjon for Sundet, samt ideer til en 

slik visjon. 

Etter møtet ble rapportene fra alle arbeidsgruppene samlet og lagt ut på nettet. Ytterligere online 

kommentarer ble deretter innlemmet i det endelige dokumentet. Det ikke er foretatt noen kvalitativ 

vurdering av innspill. 

Det har vært rundt 100 personer som har deltatt i utarbeidelsen av dette dokumentet. 

 

Nettsteder med mer informasjon om møter og online diskusjoner: 

Demokratikafé: https://www.facebook.com/EidsvollFolketinget/ 

Vi Som Vil at Sundet Skal Blomstre: https://www.facebook.com/groups/570671776423987/ 
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Strategisk Visjoner for Sundet (stedets fortrinn) 

• Kultur og historie 

• Opplevelser og aktiviteter 

• Vorma (Sørlandet i innlandet, «elvelandsbyen») 

• Naturen (nærhet til skog, fjell, osv.) – gode friluftsområder - sommer og vinter 

• «Småbypreget», stemning, sjarm 

• Stedet kan tilby noe annet enn stedene rundt (unik i sjarm, historie, beliggenhet) 

• Tørre å være annerledes 

• F.eks.: Sortland har klart å markedsføre seg som «Den blå byen». Sundet kunne satt seg 

selv på kartet som «Den gule landsbyen», og malt alle bygningene i Sundet gule. Dette 

ville gitt en helt spesiell stemning og ville trukket flere turister.  

• Et sted som tiltrekker til seg besøkende (så folk som kjører forbi, ser det som verdi å ta en 

avstikker) 

• Togtilbudet 

• Shopping tilbud – kvantitet (nok til å beholde lokale shopping behov) 

• Shopping tilbud – kvalitet (f.eks. nisjebutikker – nok til å tiltrekke folk fra andre steder) 

• Flere kontorarbeidsplasser og arbeidsintensiv næring i Sundet og Eidsvoll sentrum 

• Idealt sted for småbarnsfamilier 

• Pendlerby 

• Miljøbevist sentrum 

• «Hanke inn» statlige eller offentlige arbeidsplasser, prosjekter og tiltak initiert fra 

storsamfunnet (det vil si at man er klar til å utnytte situasjonen og aktualiteten når 

prosjekter oppstår, jmf Politihøyskolen) 

Stedets Utfordringer 

• Er tida for Sundet som handelssentrum over? Forandret shopping mønstre? 

• Hvordan klare å få nisjebutikker til å lønne seg? 

• Sundet er for anonym, - må få mer blest om Sundet. 

• Mer samhold i hele bygda, - hele Eidsvoll kommune. 

• Økonomiske interessemotsetninger mellom gårdeiere og Sentrumsforeningen.  

• Flere steder «ser det ikke ut»  

Enkelte Tiltak mot Strategien:  

• Ansettelse av person i en prosjektstilling, «markedskoordinator» eller «næringsrådgiver» 

(utgiftene til en slik stilling vil betale seg tilbake raskt) 

o Midlertidig stilling ved kommunen i 1-3 år 

o Ansvar for markedsføring og næringsliv 

o Kontakt med næringslivsaktører for å få de til å etablere seg i Eidsvoll 

o Koordinerende rolle i forhold til flere av forslagene i dette dokument  

o Annonsere til boligkjøpere fra Oslo-området 

 

• Utseende av Sundet – for mye ugras, for lite blomster 

o Pynte og holde det ryddig - vise at vi bryr oss om stedet (blomster) 

o Tar gårdeierne det ansvaret de har? 

o Søppeldunker skal være pene, - det er ikke de grønne dunkene. 

o Dugnad for et vakrere, ryddigere og mer innbydende utemiljø 
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• Etablere et overnattingssted 

o Markedsføre at stedet ligger kun 10 min unna Gardermoen med tog (kortere 

enn de fleste hotellene i Jessheim området som bruker buss) 

o Hotellet kunne også tilby «pakkeløsninger» til historisk aktiviteter og andre 

opplevelser (f.eks. Gullverket og Farmengården, Eidsvollsbygningen, Skibladner, 

Smaragdgruvene mm.) 

o I tillegg til at lokale arbeidsplasser hadde blitt etablert, ville dette vært med på å 

markedsføre hele bygda fra nord til sør 

o Hotellgjestene i Sundet området ville bruker penger i butikkene (mate 

nisjebutikkene hele året) 

o Løse overnattingsproblemene med jubileum, konfirmasjoner, bryllup og 

seminarer 

o Alternativ kan man gjøre Sundet og Eidsvoll om til Norges største Airbnb -sted. 
 

• Behøver overnatting og fasiliteter for båt og camping 

o Tilgang til sanitæranlegg og bensin for båtturister ved Skjoldnestangen 

o Camping plasser med sanitærfasiliteter ved Skjoldnestangen 

 

• Flere boliger i og rundt Sundet 

o Attraktiv til forskjellige typer mennesker.  Utbyggerne legger opp til mange små 

leiligheter. – For få leiligheter som er egna for barnefamilier. – Vi kan ikke bare 

ha «gamlinger» i Sundet. Boliger for alle typer mennesker, unge, familiefolk og 

eldre. 

o Dette må markedsføres bedre—samarbeid mellom utbyggere og kommunen til å 

markedsføre hele Sundet og Eidsvoll sentrum og ikke bare enkelte 

byggeprosjekter (å bo på Eidsvoll, og jobbe i Oslo er enklere enn du tror!) 

 

• Flere utesteder - tidligere hadde Sundet masse utesteder hvor det kom folk fra Jessheim, 
Nannestad og annet omland 
 

• Flere butikker i Sundet 
 

o Nærbutikker for alle lokale behov 
o Spesialbutikker for et fint bymiljø til å tiltrekke andre kjøpere 
o Bowling 
o McDonald’s 
o Salgsboder plassert rundt i Sundet (brukt om sommeren, juletiden, eller når som 

helst) (enklere måtte for folk å etablere en forretning) 

o Et sted for barn og ungdom å være fem dager per uke 

o Overbygd gater hvor folk kan kjøpe hele året og hvor det kan være aktiviteter og 

pop-up butikker 

 

• Retningslinjer for arkitektur i Sundet 

o Sikre god kvalitet 

o Beholder et koselig sted for innbyggere og til å tiltrekke andre 

o Satse på kvalitet 
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• Retningslinjer for bruk av lokaler i Sundet 

o Kommersiell drivepliket for lokaler og tomter i Sundet 

o Sikre godt vedlikehold 

 

• Eidsvoll Sentrum og Sundet blir et medlem av «Cittaslow,» med tre hovedmål: 

o Økt livskvalitet for kommunens innbyggere. 

o Identitet til stedet. Kjennskap til hva vi har og formidle dette videre. 

o Gjestfrihet. Kvalitet på det vi gjør og gi være best på service. 

 

• Transport 

o Lokalt tog til Eidsvoll (samt Minnesund) 

o Bussruter til Sundet. Fra Råholt og tilbake også på kvelden! VIKTIG! 

o Parkeringshus bak Rådhuset. 

o Parkeringshus underjorda 

 

• Skilting – dette handler om markedsføring, info, og stedsidentitet 

o Skilting til Sundet 

o Skilt med inngang til  

o Skilting i sentrum. Her finner du aktivitetspark, helsekost, Sundtoppen, 

brukthandel, bibliotek, apotek mm. 

o Sundet historien opp på veggen(e) 

 

• Eidsivating – jubileet i 2022 

o Strategisk mulighet til å fremføre Eidsvoll sentrum historisk sett, mer enn bare 

1814 

o Etablering a Eidsivating museum 

 

• Aktiviteter i Sundet 

 

o Flytte skatebanen fra Badet til aktivitetsområdet ved Tømmerfløteren 

o Strand og svømming ved Skjoldnestangen 

o Om vinteren, skøytebane på Skjoldnestangen 

 

• Aktiviteter rundt Sundet 

o Oppgradering av kulturstien – i samarbeid med lag og foreninger 

o Kultursti fra Sundet til Eidsvollbygningen med kulturell og historisk info langs 

veien (en sammenkobling av to museer: 1814 i Eidsvoll Verk og en nyetablert 

Eidsivating/Wergeland museum i Eidsvoll sentrum) 

o «Jernbane museum» på stasjonen m.m. – i pakkhuset, verkstedhallen, osv. 

(mulig jernbanemodell) 

o Må etablere bestemte uteområdet, ikke minst for unger, og beholder disse. De 

er viktig at nåværende innbyggere har også forutsigbarhet. 

o Få frem historie – Jernbanehistorie, Snorresagaen, Eidsivating, Badebakken som 

vikingvei, Galgeberg, Tingvoll med kirke og prestegård (samt Henrik Wergeland 

og Camilla Collett), mm. 

o By sykler på stasjonen (låne til å oppleve kultur stiene og Sundet) 

o Låveteater 
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o Sykkeltog fra Oslo med stier nord- og sør-over (inkl. Mjøstråkk) 

 

• Fasiliteter i Sundet—det er viktig å beholde Sundet som regionens sentrum  

 

o Flytte kulturhuset fra Badet til Sundet 

o Beholde tannklinikken 

o Turistinformasjon – i en av Sundets eksisterende butikker 

o Sentrumsnær skoler og barnehage. Sundet må ha en sentrumsskole for 

barnetrinnet også. Kanskje tenke nytt om barnehageplassering, og sammen 

kommunens skole- og barnehageområde og bygge en ny barneskole, - med 

gamle Vilbergskolen som f.eks. kontorbygget på skolen. 

 

• Bruk av steder i Sundet 

 

o Lyssetting av Sundbrua 

o Fontana i elva 

o Lyssetting på elvebredden 

o Sundtoppen 

▪ Den er ei perle og skulle bevares som kulturlandskap – slutt å snakke om 

å ta den bort 

▪ Tilrettelegge for barn 

▪ Urtehage på Sundtoppen, med bistand fra for eksempel Hagelaget. Alle 

som vil kan plante, og alle som vil kan hente. Kan skolene benytte dette i 

sin undervisning? 

▪ Statuer av kjente personer fra Eidsvoll 

▪ Park med faste grilla, bord, benker, frukttrær, bærbusker 

▪ Vindmølle 

o Badet 

▪ Selger til hotell og spa (historisk riktig og fremføre flere besøkende og 

fasiliteter til turister) 

o Elva 

▪ Vise den fram - ikke gjemme den bort 

▪ Promenade langs hele elvekanten 

▪ Slutt å fylle i elven – skulle bevares som kulturlandskap 

o Tingvoll og Prestejordet 

▪ Bevar området så det blir ingen eiendomsspekulasjon om området 

▪ Dette er Eidsvolls sentrale park. Når flere områder blir utviklet, er det 

her folk går en tur, samt opplever inspirasjonen til Camilla Collett og 

Henrik Wergeland 

▪ Etablere flere innganger og stier til området 

 

• Gammelt bygninger i Sundet 

o Bestem basert på strategien, ikke på subjektive meninger eller krav fra 

utbyggere som kanskje ikke stemmer overens med strategien 

o De som skal stå skulle bevares med klare retningslinjer til å unngå fremtidig 

spekulasjon 

o Mange (men ikke alle) fremhevet at gamle bygningene passer inn i en strategi 

basert på kultur, historie, og opplevelser 
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o Sette fokus på estetikk - på nybygg og uteområder 

o Utvide marina til sørsiden av Sundbrua 

 

• Festivaler som en del av strategisk visjoner – i større grad koblet til Sundet (å koble 

årstider og historie til hendelser som går over lengre tid) 

 

o Hele året (et sted hvor ting skjer) 

o 17. mai og Wergeland 

o Sunddagene eller Wergelandsdager 

o Tog kultur 
o Elvekultur, Båtkultur, osv. (Vanvittige dager) 
o Høstens grøde bruke gårdene og matkulturen i Eidsvoll 

o Elvevandring—en mindre variant av «Elvelangs» i Oslo? 

o Gjeddefestival? 

o Få bidrag fra lokale frivillige 

o Temauker 

o Jul 

Midlertidig Tiltak: 

• Overleving av butikkene inntil Sentrum er fornyet—Gårdeierne i Sundet bør senke 

husleien midlertidig for å få liv i lokalene i Sundet. Når det har tatt seg opp igjen kan 

leien heves igjen (vil føre til større bredde i utvalget og bidra til at flere handler i Sundet) 
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Vedlegg 1 

De viktigste delene av kommuneplanen 



Innsendt: 17.06.2018 22:18
Ref.nr: DIOMWT

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Ragnhild Elise
Etternavn

Owe
Adresse

Vormaveien 1
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

relisowe@gmail.com
Mobilnr.

41906423

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Jeg ønsker med dette å gi uttalelse til områdereguleringsplan for Sundet.
Jeg uttaler meg som menig innbygger og bruker av Sundet.

Hvis vi skal lykkes i å få Sundet til å være et bærekraftig sentrum for framtida der folk ønsker å bo, handle og møtes
for gode opplevelser og aktivitet, må vi sikre at Sundets egenart og landsbypreg opprettholdes og utvikles.
Dette kan bare skje gjennom:
- etasjehøyder i sentrumskjernen må være maks fire etasjer.Dette for å sikre landsbypreget og ivareta solforhold for
de som ferdes i sentrum.
- etasjehøyder i sentrums bakkant kan være 6 etasjer
- eksisterende kvartalsstruktur bevares
- tilgang til elva både visuelt og fysisk gis prioritet
- Femellgården bør bevares, ihvertfall fasade, kan event flyttes,
- pålegge en gjennomtenkt, felles fargepalett for nybygg og rehabilitering.
Analyser og anbefalinger fra Pir II påpeker mye av dette og bør legges til grunn i videre arbeid med
områdereguleringen for Sundet.
Jeg regner med at dere i tillegg har gått gjennom det Butenschøn la frem på møtet, arrangert av "VI SOM VIL AT
SUNDET SKAL BLOMSTRE"

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 17.06.2018 15:41
Ref.nr: TDKARN

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Ragnhild
Etternavn

Hustad
Adresse Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

rvallehustad@gmail.no
Mobilnr.

99096953

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Utbyggingen av Eidsvoll må være helhetlig, dvs målsetting for utbyggingen må være klar før selve utbyggingen
settes igang. Uten den vil det bli mye stykkevis og delt mtp enkeltbygninger.

- Eidsvoll må satse på sine fordeler - som er god kommunikasjon til Oslo, Hamar og Gardermoen.
- Elva - og togstasjonen, samt nærheten til naturen, og de mange historiske betydningene som Eidsvoll har hatt i
norsk historie
- Serviceindustri i sammenheng med flyplassen og kommunikasjonslinjene vil kunne danne grunnlaget for et god
utvikling, samt rimelig bokostnader for unge og familier som har arbeidssteder i Oslo (undertegnede har, og det
fungerer helt utmerket!)
- Et lite åpent sentrum som i stor grad satser på kultur i større grad enn handel. Det vil være meget smart å lage en
kunstnerlandsby i Eidsvoll. Allerede har vi flere som prøver å åpne galleri og tilby kurs i maling osv. Dette bør
kommunen forsøke å bygge på.
- Integrere ungdom inn i Sundet, dvs ha klubbaktivitet, sjakkklubb, spillklubb, dansekurs osv, som ikke koster så
mye. Gi ungdommer, som faller utenfor sport og musikk, lettere tilgang til aktiviteter. Mye ledig infrastruktur i
sentrum bør gjøres tilgjengelig, på den måten oppmodes aktiviteter til Sundet
-la biblioteket ha lenger åpningstider, la evt ungdommer arbeide (over 16 år)
- Gjør mer med tilgangen til elva. Ikke la matbutikker ha kremen av tomtene langs elva.
Ikke bygg høyere enn 4 etasjer. Behold aktivteter/butikker i første etasje. Ikke bygg høyhus som bryter med dette.
- Sats på et slagord for Eidsvoll - den gule byen - historiske Eidsvoll, Lag en konkurranse av det. La folk komme
med forslag. La nye bygg f eks ta opp i seg en gul farge. Dette gjøres allerede! Ikke steng elva for folket. Bygg må
ikke stenge ferdsel langs elva.
- Behold de eldre bygningene med å flytte de sammen til en liten landsby. Lag koselige uteområder og la butikkene
være små og nisjepreget.  Det vil være lurt å få kunstnere inn her.
- Gjør noe spesielt med den gamle broen til togstasjonen - den er vakker.
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Lykke til!

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar
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Fra: Morten Kristoffersen[mortenkristo@gmail.com]
Dato: 18.06.2018 22:14:28
Til: Eidsvoll Post
Kopi: knutoppen@gmail.com; oyvind@comte.no
Tittel: Fwd: Melding til Einar Ordal

Til Eidsvoll kommune v/Einar Ordal

Det vises til e-post fra Knut Bergerud (se nedenfor). 
Undertegnede bosatt i Tunneltoppen 2 støtter innholdet i denne e-posten og deler bekymringen knyttet til utfyllingen av
Vorma.

Med hilsen
Anne og Morten Kristoffersen
E-mail: mortenkristo@gmail.com
Telefon: + 47 911 72 989
Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Knut Bergerud <knutoppen@gmail.com>
Dato: 18. juni 2018 kl. 14:08:06 CEST
Til: "post@eidsvoll.kommune.no" <post@eidsvoll.kommune.no>
Kopi: Morten Kristoffersen <mortenkristo@gmail.com>, Øyvind Grønlie <oyvind@comte.no>
Emne: Melding til Einar Ordal

Dette gjelder planer for utbygging i Sundet.
Dette er en bekymrings melding fra beboere/grunneiere  på Tunneltoppen.
Tunneltoppen er ikke dirkete berørt av utbyggingsplaner for Sundet og
Har derfor ikke tidligere respondert på planer eller meldinger.
Vi ser at det skal fylles ut ca 4000 m3 masse i Vorma.
 
Vi mener at trykket mot Tunneltoppen vil øke, med referanse til målepunkter som du kjenner til.
Vi finner ikke noe som omtaler dette i Risiko og sårbarhets  analysen for planene.
Dette kanskje fordi det er utenfor området.
 
Vi ber derfor om at du ser på dette og kommer med en uttalelse.
 
For Tunneltoppen Vel
Knut Bergerud
Leder
94868252
knutoppen@gmail.com
 
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 



 

Mona Solberg 
Evjevegen 15 
2080 Eidsvoll 
tlf 47416830 

 

Eidsvoll kommune  
Rådhuset 
2080 Eidsvoll 
 

 

SENTRUMSPLANEN I EIDSVOLL – MERKNADER   170618 
PlanID 023728200.   

 
Viser til Eidsvoll kommunes hjemmesider hvor sentrumsplanen for Sundet er lagt ut. Frist for 
å komme med merknader er 17. juni.  
 

Jeg ønsker å komme med følgende innspill:  

1. Byggehøyder.  I «Analyse og anbefalinger til plangrep» av januar 2017 utarbeidet av 
Eidsvoll kommune, sies det at både Råholt og Sundet bør fokusere på å styrke sin egen 
karakter, kvaliteter og ulikheter. Her anbefales det at byggehøyden på nye 
byggeprosjekter i Sundet begrenses, blant annet for å sikre nødvendig sol på boligenes 
uteoppholdsareal. Slik det nå er foreslått, med mange etasjer i flere av byggene, vil det 
bli kort tid med sollys på bakkeplanet og de laveste etasjene. 
 
De fleste småsteder har prinsipp om at bygningsmassen skal holdes lav, og det burde 
også Sundet ha. Men slik det er lagt opp til i planen, med mye blokkbebyggelse, to 
høye signalbygg og med lite grøntarealer, vil dette i tillegg til å påvirke miljø og 
trivsel, trolig også føre til et homogent beboermiljø preget av godt voksne mennesker. 
Småbarnsfamilier med barn vil neppe være interessert i å bo i leilighet med 
begrensede muligheter til grøntarealer. Det er viktig at politikerne er klar over dette. 
 

2. Signalbygget i Eidsvoll sentrum: Et høyt bygg på 14 etasjer midt i Sundet, vil ikke 
bidra til at Sundet bevarer sitt særpreg, men virke motsatt. Bygget vil se ganske 
malplassert ut sammen med eksisterende bebyggelse. Sentrum av Eidsvoll vil ligne 
mye på mange andre steder, uten identitet og kulturhistorie.  
 

3. Verneverdige bygninger. Kulturhistorisk stedsanalyse som NIKU utarbeidet etter 
oppdrag fra Eidsvoll kommune i 2016, skulle benyttes som et kunnskapsgrunnlag for 
Eidsvoll kommunes arbeid med ny sentrumsplan. 
 
I følge analysen representerer den eldre bebyggelsen rundt Sundgården/Sundgata og 
Wergelandsgate 2 en sentral del av kulturmiljøet i sentrum. Den eldre bebyggelsen er 



viktig for stedsidentiteten og har verdifulle kvaliteter som det er viktig å bevare. 
Videre sies det at den gamle trehusbebyggelsen bør bevares og at den bør være en 
premissleverandør.  
 
Det samme anbefales i «Analyse og anbefalinger til plangrep»: Bygg med særskilt 
historisk verdi bør tas vare på og innlemmes i ny kvartalsstruktur. Dette er viktig for å 
sikre en historisk forankring i kvartalene. Næringsbygg som har lav utnyttelse, ikke 
historisk verdi (…) foreslås revet for å få på plass noe som kan styrke identiteten til 
Sundet.  

Men i forslaget til reguleringsplan som nå foreligger, foreslås det stikk motsatte.  
 
Utbygger har foreslått av Femell-gården og Gullsmed-gården skal rives, og dette er tatt 
inn i reguleringsplanen som nå foreligger.   

Utbygger kunne sikkert utarbeidet flere forslag til måter å ivareta disse byggene på 
dersom dette hadde vært lagt fram som et krav fra politikerne. Jeg har ikke fått 
inntrykk av at alternative planer i tilstrekkelig grad har vært et tema i denne prosessen. 
Dette understreker inntrykket mange beboere i Eidsvoll har -  at utbyggere i for stor 
grad legger premisser som styrer utviklingen. Ivaretakelse av verneverdige bygg vil gi 
noe lavere økonomisk lønnsomhet, men det er liten tvil om at prosjektene likevel vil gi 
god avkastning for utbyggerne.     

Oppsummering:  

Sundet bør beholde sitt særpreg og ikke bli en kopi av alle andre steder hvor 
utbyggerne har fått lov til å legge premissene. Steder som skiller seg ut klarer å 
konkurrere med tettsteder i nærheten. Slik planen foreligger nå, ser det ut som om 
Sundet kan bli som et hvilket som helst sted uten sjarm og identitet.  

Begrensning på byggehøyder og bevaring av den gamle trehusbebyggelsen nevnes 
flere steder som viktig premissleverandør for at Sundet skal utvikle seg som et 
trivelig sentrum.  Men vi kan ikke se bort fra de anbefalingene som tidligere er 
gitt fordi utbyggerne ikke ønsker å ta hensyn til dem.  

Sundet kan bli et unikt sted som tiltrekker seg turister og tilreisende, men det kan også 
bli det motsatte. Det må stilles krav til utbyggere om alternative planer slik at 
anbefalingene i analysene som er nevnt, ivaretas.  

 

Mvh 

Mona Solberg 



Fra: Mogens Andersen[snegom588@gmail.com] Dato: 02.06.2018 10:48:02 Til: Eidsvoll Post Tittel:
Områdereguleringsplan
Deltok på folkemøtet d. 30/5 i Panorama.
Stort sett som forventet, men en ting ble ikke nevnt med et ord, og det undret meg, nemlig FLOM.
Mange av oss som bor nær vannkanten, og andre , som har øyne i hodet, fikk jo se hvor mye  vannet steg i siste
halvdel av april. Som i  2011 & '13 måtte vi jo tømme garasjen og sikre verdier i kjeller- bodene. Denne gang slapp vi
med skrekken, men at det blir flom igjen vet jo alle.
Som tidligere fikk vi jo en innsjø her på Torget, hvor det er tenkt at det skal bygges, det kan jo ikke være attraktivt å
observere, alle så det jo, men intet ble nevnt om dette på møtet.
I fjor på et liknende møte på Panorama, var det jo nærmest 'Halleluja-stemning' over en viss utbyggers planer over
samme område. Her passer vel uttrykket 'ta seg vann over hodet' bra ?
Her bør man heller bygge en fontene med park rundt som også tidligere fore slått av andre.

Vennlig hilsen,
Mogens Andersen,
Torget 15
2080 Eidsvoll.  



Innsendt: 14.06.2018 10:46
Ref.nr: UIJNVB

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Marit
Etternavn

Villmo
Adresse

Gruevegen 33
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

maritvillmo@hotmail.com
Mobilnr.

41306819

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Først: Jeg ønsker utbygging i Eidsvoll Sentrum velkommen.

Men det må skje på Sundets premisser, og innbyggerne må høres.

Sundet har et lite areal, og ligger under åser ved elvebredden. Det skal lite svær bygningsmasse til før stedet blir
totalt dominert av den. Hvorfor har man gått bort fra regelen om maks 4 etasjer i Sundet? Den var satt av hensyn til
Sundets egenart, og må gjelde enda, iallfall i sentrum. På Rubis kan tillates litt mer, men heller ikke der en kompakt
bygningsmasse med flere etasjer. Bygningsmassen i Wergelandskvartalet bør deles opp, og helst bør det brukes tre
som kledning.

Femellgården må vernes, om ikke annet fasaden, eller evt. ved flytting. Eidsvoll er et av svært få tettsteder på
Romerike med beliggenhet ved elva, og med lang historie, alt dette må spilles på.

Når man kommer over Sundbrua burde man se elvebredden som stedets framside. Dette skjer bare delvis. Området
bak Rema 1000 må endres til å bli et tiltalende område.

Sundtoppen må bli park, gjerne historisk park. Dette kan skje i samarbeid med frivillige hvis kommunen er villig til
å legge til rette.

Butenschøn hadde mange gode innspill på møtet i Sundet. Han har stor kunnskap om hvordan man lykkes med
sentrumsutvikling, og han mener planen for Eidsvoll er til dels feilslått. Det er verdt å høre på. Folk vil ha en
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opplevelse, ikke bare tilgang på varer. Sundet er ikke stedet for en "handlemaskin". Gjør kommunen feil nå  vil det
være uopprettelig.

Parkering er allerede nå en utfordring i Sundet. Som handikappet er jeg avhengig av parkering nært der jeg skal, og
det hender oftere og oftere at jeg må kjøre ut av Sundet for å skaffe det jeg trenger - fordi jeg ikke finner ledig
parkering.  I planen er lagt opp til gågate. Det er flott for de som kan gå, ikke så bra for oss andre. Det må
planlegges godt for handkapparkering. Husk at dette ikke bare gjelder rullestolbrukere, men også eldre eller
mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør at de kan gå bare kortere stykker. Det er faktisk mange av oss.
Mangler parkeringsmulighetene, har vi ikke noe annet valg enn å handle andre steder.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar
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Innspill til planen «områderegulering for Eidsvoll sentrum». 
                                    Regulering av trafikken. 

 8.17 Gatestruktur. 

Jeg ser at Vormvik terrasse blir liggende i området tegnet opp med støy over 65 
når gatestrukturen blir endret, tegning s. 49.. 

Vi har allerede stor trafikk både fra Nesvegen (riksveg 181), og Kastellvegen 
med de av/på vegene til/fra Nesvegen. Trafikken kommer fra Gullverket, Odal, 
Styri, Gruemyra, Nes, Kastellkroken og videre innover i Kastellvegen. 

Da vi flyttet inn for snart 5 år siden, visste vi at det var en del trafikk både foran 
og langs siden av blokka. Men i løpet av den tiden som har gått har trafikken 
økt, og den vil øke merkbart mer hvis disse planene blir vedtatt.  

Nå skal det bygges mange nye boliger i Styri, og Vilbergskogen er under 
utbygging. Samtidig som det vil bli trafikk fra utbygging av nye blokker og 
allerede etablerte blokker i Sundet, og nytt boligfelt der Finnsbråten er nå. 
Samtidig som trafikk fra 3 skoler og villastrøk som f. eks. Hagalykkja  og 
områdene rundt også skal gå forbi oss. 

Dette vil gi mer støy, Co2 og ulike typer svevestøv som f. eks. Nox. 

 8.26 Folkehelse Der er det skrevet at «det er sammenheng mellom trivsel og 
fysisk helse».» «Planen fremmer dette ved å rette fokus på bokvalitet…» 

 6.1.1. Ved dette avsnitt står følgende:» For å realisere visjonen og 
hovedmålsettingen er det i kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på fire 
områder. Under levevilkår står følgende: «Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve 
god livskvalitet».  

Dette blir det ikke tatt hensyn til for oss hvis ny gatestruktur blir vedtatt.  

Vi vet alle at støy og forurensning fra biltrafikk forringer livskvaliteten og kan 
også redusere levealder. 

 8.18 støy Der står det følgende: «Det fremgår videre av retningslinjene at 
kommunene i slike avviksområder som minimum bør stille konkrete krav til 
bebyggelsen». «Ekstra strenge krav til byggenes utforming, materialvalg, samt 
tekniske løsninger». 

Vårt bygg og område innfrir ingen av eksemplene på krav som er gitt i T – 
1442/2012.Men nye bygg i Sundet vil kunne tilpasse seg disse retningslinjene. 



Vårt balanserte ventilasjonsanlegg er ikke tilpasset denne økte 
trafikkbelastningen. Det fins foreløpig ikke bedre anlegg for leiligheter enn det 
vi har, ifølge Flexit, som er leverandør. Vi må da bytte filtre mye oftere enn 
anbefalt for å få best mulig inneluft. Opphold på terrassen vil bli forringet da 
det blir mer støy og forurensning fra økt trafikk. 

 

Det planlegges parkeringshus bak ved Rådhuset. Foran er det allerede p - 
plasser, pluss foran Panorama. Også ved Kiwi og Rema 1000 er det p – plasser. 
Det vil da være naturlig at veien foran Panorama/Rådhuset fortsetter å være en 
gjennomgangsvei for biltrafikken. Det vil gi gode parkeringsmuligheter for de 
som vi handle eller ta en tur langs elvepromenaden eller i gågatene.  

 

                                            Høyde på bygninger 

 8.4. Torget /Rubis (B6 – B 8). 

Angående høyden på nye bygg.  

Her står det blant annet, s. 21: «Felt B 8 (torget 3) er det foreslått et punkthus 
på 14.etasjer». 

Signalbygg/høyhus s.23. 

» Dette signalbygget markerer entreen til elvepromenaden og det offentlige 
rekreasjonsområdet» (s.23). 

Vi trenger vel ingen markering for å vite at en strandpromenade ligger nede 
ved vannet. Den vil jo være tilgjengelig fra flere ulike steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.9. Høyder. 

s.32: Høyder på boliger ble drøftet i hovedutvalget for næring, plan og miljø 
med påfølgende vedtak:» --Byggehøyder i 5 -6 etasjer på Rubisområdet.  

Bebyggelsen skal variere mellom maks 8 etg. i Sentrum. (Utenom tårnet)».Et 
lite areal som Sundet trenger ikke to signalbygg. Det er et lite tettsted, og bygg 
opptil 14. etg. vil forringe stedet fra å være en trivelig «landsby» til å bli en 
dårlig etterligning av større byer, og det vil miste sin 
identitet. Hvorfor ikke heller prøve å gjøre Sundet til 
den lille landsbyen det har forutsetninger for å være: 
Et unikt, lite tettsted ved Vormas bredder. Noe 
andre tettsteder på Øvre Romerike ikke har. La ikke 
høye blokker ødelegge dette. 

Bilde er fra København, nede ved havna.Se person 
nederst ved veggen i forhold til høyden på bygget. Et 
signalbygg på 15 etg. Ønsker vi slike bygg i Sundet? 

I forhold til de to alternativene i 3 D – illustrasjonene 
er alternativ 2 absolutt å foretrekke. Det vil ikke ta 
like mye oppmerksomhet, og heller ikke gi like mye 
skygge i forhold til bygg rundt. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

   Gågate/elvepromenade. 

8.8 Grønnstruktur. 

Under bypark og elvepromenade s. 31 står følgende: «Wergelandsgate skal 
reguleres til gågate……» 

8.16 Kulturminner og – miljøer. 

I DIVE – analysen blir det anbefalt å ta hensyn til blant annet « Wergelandsgate 
– Sundgata – Vormavegen – Eidsivagate». 

Da vil det passe godt å regulere hele kvartalet som gågater og grøntområder 
med den gamle Sundbrua som et naturlig bindeledd til stasjonen hvor folk kan 
komme uten å kjøre bil. Små butikker, kaffeer og grønne områder med 
muligheten til vannet vil kunne bli en enda bedre del av dette området enn det 
er nå. Scenen som allerede står i Vorma vil bli bedre inkludert i helhetsbildet av 
Sundet. 

Dette vil skape en flott elvepromenade planlagt som en helhet bortover mot 
Skjoldnestangen, og med tilknytning til gågatene. 

Se til kommuner som har klart å sette av områder til dette formålet, eks. 
Brumundal og Årnes. 

 

Eidsvoll 16.06.18.             Liv Gundersen, Kastellvegen 9. 

 

















Fra: Ivar Nordby[ivar.nordby@online.no]
Dato: 14.06.2018 18:44:44
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum. Høringsuttalelse.

Jeg viser til kommunens forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum». Som interessert bruker av
tilbudene i Sundet vil jeg komme med følgende synspunkter.
 
Parkering.
Det er i planforslaget foreslått 41 parkeringsplasser mellom Fløteren og Sundgata. På en helt vanlig stille
mandag 4. juni kl. 1200 talte jeg antall parkerte biler i dette området til 222. Da er arealet bak KIWI mot
rundkjøringa og bakgården til Eidsvoll Blad ikke talt med. Dersom Sundet skal bestå med forretninger og
tjenesteytende funksjoner må det i planen avsettes parkeringsplasser i forhold til dagens behov og fremtidig
utvikling. Jeg er redd de skisserte parkeringshus ligger langt fram i tiden og med en uavklart finansiering.
Det er urealistisk å beregne at folk skal ta seg til Sundet med offentlig transport i større grad enn i dag. Det
foreligger ingen planer om å etablere busstilbud i områder som i dag ikke har busstilbud, f. eks. Finstadvegen.
 
Framkommelighet.
En forutsetning for at folk skal benytte tilbudene i Sundet, er at det er uproblematisk å komme fram og parkere
i nærheten av dit de skal.
Krysset Sundgata/Rådhusgata er for trangt. Det er umulig for to biler å møtes i krysset.
I Rådhusgata fra rundkjøringa må det anlegges ventefil for de som skal inn Vormavegen. Plenstripa som i dag
opptar en kjørebane bredde i dag er totalt bortkastet.
 
Vennlig hilsen,
Ivar Nordby
Finstadvegen 468
2080 Eidsvoll
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Innspill til Områdereguleringsplanen for Eidsvoll - Sundet

Jeg ønsker med dette å komme med et innspill til Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum som nå er ute til
offentlig ettersyn.

I arbeidet som allerede er lagt ned i å kartlegge og planlegge fremtidens Sundet bestilte Eidsvoll Kommune en
oppdragsrapport  fra NIKU – “NIKU Oppdragsrapport 12/2017  Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-ANALYSE)
for Sundet”.

I denne oppdragsrapporten er de ulike områdene tilknyttet Sundet gjennomgått og vurdert for fremtidig utvikling. Et
av områdene jeg særlig tok notis av var kapitel 5.6 Nedre Vilberg veg, Finsbråten industriområdet (fra s. 74 i
rapporten). Her har NIKU kommet med forslag om å gjenåpne bekken som i dag går delvis åpen, delvis i rør fra
Eidelbygget, bak Coop Prix, Europris, og videre over og gjennom Finsbråtens industriområde for så å munne ut i
Vorma ved Skjoldnestangen.

Bekken går i et historisk ravinelandskap der deler av ravinen er bevart. Jeg støtter meg til NIKU som skriver at
”Dette er en opplevelseskvalitet, og bidrar også positivt med tanke på naturvern, biologisk mangfold og avrenning”.
NIKU skriver videre “For å styrke og revitalisere det historiske landskapet, kan denne ravinedalen gjenopprettes
som grøntdrag med åpent bekkeløp”.

Sundet trenger grønne attraktive lunger som har som formål og både kunne fungere som et rekreasjonsområdet, men
også som en naturskjønn og trafikksikker ferdselsåre. Ved å gjenåpne bekkedraget legger vi med dette til rette for
spennende rekreasjons- og treningsmuligheter i sentrumsområdet og knytter sentrum til allerede etablerte gang-og
sykkelveier fra Gruemyrasiden og nå nytt gangfelt langs Odalsvegen. Her kan beboere fra blant annet Styri,
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Kastellet, Gruemyra og østover gå eller sykle gjennom et trygt og vakkert område. Jeg ser for meg en åpen bekk
med gangvei og belysning lang hele bekkeløpet. Det kan tilrettelegges med benker og oppholdsplasser langs bekken
og settes opp skilt som formidler natur- og lokalhistorie langs bekkens løp. Der bekken og gangveien kommer ned
til Skjoldnestangen kan gangveien langs bekken kobles på planlagte/eksisterende gangpromenaden langs Vorma.

Jeg er kjent med at bekken per i dag er gjengrodd og har dårlig og til dels tette avløp og forårsaker oversvømmelser
og skader på nærliggende hus.

Jeg ber derfor Eidsvoll Kommune om å gå sammen med utbyggere av Finsbråtenområdet og Skoldnestangen for å
muliggjøre Eidsvolls ”Akerselva”. Dette tiltaket vil komme både Sundets innbyggere til gode og vil også gjøre
fremtidige boligprosjekter på både Finsbråtens tomt og Skjoldnestangen enda mer attraktivt.

Ida Moen Skatvedt, Eidsvoll Arbeiderparti

Dokumentasjon

Beskrivelse

Uttdrag NIKU
Last opp dokumentasjon

Bekken fra Eidel .docx
Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 17.06.2018 21:00
Ref.nr: HFCKAR

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Helle
Etternavn

Aasgaard
Adresse

Camilla Collettsveg 44
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

helle.aasgaard@gmail.com
Mobilnr.

93603060

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Vi har to tema i områdereguleringsplanen vi ønsker å kommentere.

Byggehøyder:
Vi mener at det ikke må tillates byggehøyder som er høyere enn Sundtoppen og høyeste område ved Prost
Kragsveg. Dette er viktige landemerker som naturlig bør prege horisonten. Det betyr i praksis maksimalt 5 etasjer og
en inntrukket 6.etasje. Høye bygninger vil kaste lange skygger og gjøre gatene mindre attraktive å oppholde seg i.
Vi støtter forslaget om at den laveste bebyggelsen ligger nærmest Vorma.

Kulturminner og bevaring:
Vi er glade for at reguleringsplanen sikrer bevaring av bebyggelsen på nordsiden av Sundgata. For at dette skal bli et
harmonisk gatemiljø med et enhetlig preg, er det avgjørende at "Femell-gården" består. Andre steder som har lykkes
med å etablere levende sentrum, har tatt vare på den gamle bebyggelsen og sørget for møteplasser og folkeliv i dette
området. Den lille plassen med det store treet bak Femell-gården har potensiale i seg til å bli en oase i et fortettet
sentrum. Det som rives kommer aldri tilbake, og historien har gang på gang vist at beslutningstakere som har forstått
betydningen av å bevare framfor å rive har vært kloke og framsynte. Det finnes nok av tettsteder i Norge som bærer
preg av korttenkte beslutninger og ukloke politiske valg. Eidsvoll er stolt av sin historie og kultur, og må vise det
ved blant annet å ta vare på gammel bygningsmasse.

Ny bebyggelse må bidra til å forsterke Sundets egenart og identitet og tilpasse seg den gamle bebyggelsen. Det kan
for eksempel gjøres ved å begrense byggehøyder og stille krav om enhetlig material- og fargevalg.
Områdereguleringsplanen får betydning for Sundets framtid de neste 100 år, og vil være avgjørende for om
næringslivet vil etablere seg og folk vil komme. Sundet er et attraktivt tettsted, og har potensiale til å bli noe unikt.
Det forutsetter modige beslutninger og klar politisk og administrativ styring.
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Med vennlig hilsen
Harald Røsand og Helle Aasgaard
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Innsigelse mot foreslått arealplan for Eidsvoll sentrum

Faktagrunnlag

I forbindelse med ny områderegulering for Eidsvoll sentrum, ble det gjort en grundig stedsanalyse av
arkitektkontoret Pir II, og av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). Disse analysene gav et solid
grunnlag for å utvikle en god arealplan for Eidsvoll sentrum, som ville ivareta både stedets historie og kulturelle arv,
og fremtidig utvikling.

I «Notat – Områderegulering Eidsvoll sentrum» datert 4/9-2017 oppsummerer kommuneadministrasjonen fint
hovedfunnene i stedsanalysene.  Dette notatet ble videre brukt som en del av beslutningsgrunnlaget til Hovedutvalg
for næring, plan og miljø. Det som er viktig å bemerke seg her er anbefalinger om byggehøyde og skala. Følgende
er hentet fra notatet.

«For å ivareta disse kvalitetene anbefaler Pir II at byggehøyden i kvartalsstrukturen og den gamle trehusbebyggelsen
bør være fire etasjer, eventuelt med en inntrukket femte etasje eller saltak. Dette vil sikre god utnyttelse samtidig
med gode solforhold. Øst for kvartalene kan nybygg ha inntil seks etasjer.»

og

«DIVE-analysen, utarbeidet av norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) trekker også frem de samme
kvalitetene som tettstedsanalysen, hvor det varierte bygningsmiljøet skaper en betydelig opplevelsesverdi. Nye
bygninger som kompletterer kvartalene vil kunne bidra til å styrke og revitalisere det historiske sentrumet i Sundet.
For at nybygg ikke skal bli for dominerende mot den eldre bygningsmassen, bør etasjehøyden begrenses. Sentrum er
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preget av gamle kvartaler og krever en gjennomtenkt design på eventuell ny bebyggelse. Man kan erstatte
enkeltbygninger, men bør beholde skala. En buffersone mot de mest verdifulle objektene bør vurderes.»

Foreslått arealplan og misforhold mellom faktagrunnlag og resultat

I notatet «Notat – Områderegulering Eidsvoll sentrum» datert 4/9-2017 benytter administrasjonen steds-og
kulturhistorisk analyse fra Nir II og NIKU godt, og anbefaler begrensning i byggehøyde, i tråd med analysene til Nir
II og NIKU.
Dette gode arbeidet blir derimot ikke fulgt opp i Planbeskrivelsen av områderegulering av Eidsvoll sentrum, datert
22/3-2018. Et par sitater fra denne teksten belyser hovedproblemer med planen. Først.

«Det er interesse for å bygge høyhus i sentrum, og dette tillates på bestemte områder i planen. Høyhus er svært
synlige og skal derfor være av høy arkitektonisk kvalitet. Nye høyhus skal forsterke sentrale linjeførende elementer
og inngangen til sentrum. Sundtoppen og de øvrige skrentene som utgjør rester av ravinelandskapet er
karakteristiske landskapsformasjoner med betydning for stedsidentiteten, og må hensyntas.»

Hvor det vises til at det er interesse (les fra utbygger) å bygge høyhus i sentrum. Dette burde ikke være av betydning
for områderegulering all den tid kunnskapsgrunnlaget advarer mot høyhus (definisjon høyhus kommer i neste sitat
og er i denne sammenheng 12-14 etasjer). Det er ikke utbygger som skal definere områdeplan, og et for tett forhold
mellom utbygger og beslutningsmyndighet vil være ødeleggende for tillit til beslutningstaker.

Videre kommer beslutning med detaljer av tillatte byggehøyder. Det er her det tillattes to punktbygg (les høyblokker
til bolig) med byggehøyde 12-14 meter.

«Høyden på bebyggelsen i sentrum deles inn i soner, hvor noen delområder tåler høyere bygninger enn andre.
Bebyggelsen i kvartalene kan variere mellom 3 og 8 etasjer mot Rådhusgata og 3-6 etasjer i kvartalene mot Vorma.
Nord i området er 3-6 etasjer også tillatt. Østover, på et høyere nivå tilstrebes lavere bebyggelse fremst og noe
høyere i bakkant; primært sett i forhold til utsikt og innsoling. Det er lagt inn to punkthus med mulighet for opp til
12-14 etasjer.»

Dette er 6-8 etasjer høyere enn eksisterende sentrumsbebyggelse, og byggene rager høyt over Sundtoppen. Det bør
også her vises til innspill fra en av våre fremste byplanleggere, Peter Butenschøn, som på innbyggerinitiativ
redgjorde for sentrumsplanen på et åpent møte 7/6-2018. Han viste her til hva som er vanlig og god byggeskikk i
bevaringsverdige sentrumsmiljø (bevaringsverdig i betydning bevare landsbypreget og de kvaliteter som gjør Sundet
til et unikt sted). Vanlig skikk og bruk er å tillate store, høye og dominerende hus hvis de har en viktig funksjon i
samfunnet. Det dreier seg da om kirker, rådhus, bibliotek, etc. Boligblokker er ikke i denne kategori og må regnes
av mindre samfunnsbetydning, og skal underordne seg disse byggene med viktige samfunnsfunksjoner. I følge
Butenschøn, må boligblokker og kjøpesentre tilpasses eksisterende byggehøyder, som i  Sundet (sentrum) vil si
maks 6 etasjer.

Alt i alt virker nok for innbyggerene i Eidsvoll som om utbygger her har hatt en alt for stor rolle i å definere
byggevolum og byggehøyder. Dette er svært uheldig, og planen bør derfor endres og tilpasses det
kunnskapsgrunnlaget som ligger i bunn. Det vil gi tillit til de politiske og administrative myndigheter, og en plan for
sentrum som sikrer bygging i henhold til de kvaliteter som gjør Sundet unikt. Hvis planen godkjennes må man regne
med at utbygger maksimerer bygghøyde og profitt, og det er få muligheter til å stoppe en utbygging som er
irreversibel og til skade for Sundet.

Dokumentasjon
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                                                                                               Mai 2018 

           INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN FOR    

- For å bevare Sundet sin egenart bør det ikke bygges hus på mer enn 4 
etager. Husene bør ha saltak som samsvarer med dagens eldre 
bebyggelse. 
 

- Fremdriftsplanen må sørge for at det ikke blir et evigvarende stort 
byggeområde. Husene må rives og nye bygges opp etappevis, for hvem 
vil handle eller bo på en stor byggetomt/rivningstomt over tid? Bygges 
det ikke etappevis er detaljhandelen i Sundet snart historie. 
 
 

- På Rubis / Torget bør det ikke bygges høyere enn 4 etager. Bebyggelsen i 
Marta Marjas veg må skjermes for høyhus som stenger for sol og utsikt. 
Disse husene står på verneliste og vil over tid gi gode skatteinntekter, 
grunnet beliggenheten. 
 

- Det må legges opp til grøntområder for barn til fri lek og ballspill i dette 
området. Pr i dag bor det ingen unge barnefamilier hverken på Torget, 
Rubis eller i Skibladnersvingen. Det er ikke tilrettelagt for denne gruppen. 
De barnefamiliene som har bodd her har flyttet. Det er denne gruppen 
som kunne reddet detaljhandelen i Sundet. 

 

- Det er ikke av planlagt en eneste parkeringsplass ute på utbyggers 
planforslag på Rubis/Torget. Servicebiler, utrykningskjøretøy, besøkende 
og ikke minst hjemmesykepleien, som vil få mange daglig oppdrag her, 
må parkere i veibanen og på fortauene. Dette er svært farlig for myke 
trafikanter. 
 
 

- L- byggene bør ikke godkjennes, de er for massive og hindrer sol og 
utsiktskorridorer. 



 
- Utbygger selv regnet med 15 år for å ferdigstille Rubis/Torget. Mange 

flotte boligprosjekt med gode grøntområder blir nå lagt ut i våre 
nabokommuner og med utbygging i sentrum parallelt vil antagelig 
byggetid nærme seg 20 år. Hvem vil bo på en trang byggeplass i 20 år? 
Dette vil ta lang tid å selge. 11 massive blokker, hvor noen henger 
sammen. Signalbygg skal faktisk signalisere et budskap. Her er budskapet 
maks utnyttelse av areal. 
 

- Fremdriftsplan på maks 5 år må kreves her, ingen bør bo på lenger på en 
byggetomt. 
 
 

- Vi bygger, med byggherres plan som retningsgivende, kun for 
pensjonistgruppen som er svært kostnadskrevende for kommunen og gir 
lite tilbake med hensyn til handel i sentrum og skatteinngang.  
 

- Det er bygget ca 1000 leiligheter i Sundet og nærmeste omegn de siste 
årene. Salget i sentrum har bare gått ned. Vi pøser nå på mer av samme 
medisin.  
 
 

- Vi må tenke mer strategisk, få inn unge ressurssterke barnefamilier. 
- Kule terrassehus og townhouse på Rubis med gode grøntområder hadde 

gitt oss en helt annen profil. 
-    Fortetningspolitikk kan ikke ha fokus på pensjonister, lite å hente med         

hensyn til miljø.  

Hvor vil vi? Sundet blir aldri Jessheim eller Råholt. Det» toget gikk» for mange 

år siden. Vi må sørge for å få vår egen identitet, småbyen med gode 

boalternativer og plass for detaljhandel, lek og spennende møteplasser. Grønne 

lunger, ballplasser, park og gode uteområder i sentrum. 

 
          MILJØ HANDLER OGSÅ OM BOMILJØ.  



PS Nedbyggingen av Vilbergskogen  er ikke til å forstå, da også den  siste 
lille lekeplassen er godkjent for utbygging er det en katastrofe, rett og 
slett. 
 
 
 
 
Hanne Tærud Strømberg  
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Til 
Eidsvold kommune 
Postboks 90 
2081 Eidsvold 
          Dato: 15.06.2018 

 

 

HØRINGSUTTALELSE «OMRÅDEREGULERING AV EIDSVOLD SENTRUM» 
 

 
Innsender 
G|Plan AS 
Mob: 90016516 
E-post: aso@gplan.no  
 
På vegne av Coop ØST SA; Handelsbygg Holding AS og Eidsvold Bygg Eiendom AS som festere av 
eiendommene gnr. 17, bnr. 259, gnr. 17, bnr. 259, fnr. 1, gnr. 17, bnr. 182 og gnr. 17, bnr. 297 – 
Nedre Vilberg veg 4 og 6 samt Lars Tønsagers veg 2 sendes uttalelse til pågående planarbeid.  
 
Eiendommene er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i gjeldende reguleringsplan for 
«Vilberg Næringsbygg» planID 023706300 med ikrafttredelse 29.06.87. Innenfor eiendommene 
tillates etablert forretning, kontor, lager, servicevirksomhet, håndverksbedrifter samt lettere 
industrivirksomhet jmf gjeldende plan. Krav til parkeringsplass er satt til 1 p-plass pr 40 m2 
gulvflate. Utnyttelsesgrad er angitt med 65%. Bebyggelse tillates i inntil 3 etasjer. Plankart 
fremgår av illustrasjon 1. 
 

 
Illustrasjon 1 
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Festerne ønsker å utvikle seg på stedet og stiller seg positive til at eiendommene omfattes av 
planforslaget samt at regulerte felles avkjørsler internt i området foreslås tatt ut.  
Festerne er imidlertid kritiske til følgende momenter i forslaget:  

- Krav om detaljreguleringsplan for BKB1 
- Foreslått BYA% 
- Forbud mot etablering av virksomheter for plasskrevende varer 
- Krav til maks antall parkeringsplasser pr 100 kvm 
- Krav til minimum antall sykkeloppstillingsplasser pr 100 kvm 

 
Plankrav 
Eiendommen er i stor grad utviklet og forretninger er etablert med blant annet nyåpning av 
Europris i 2017. BKB1 i planforslaget er kartmålt til ca 15 daa. Arealet er avgrenset mot 
bekk/grøntsone i nord og vest samt offentlig infrastruktur i syd og øst. Høydebestemmelsene fra 
gjeldende plan er fulgt i de senere års byggesaker og synes hensiktsmessige for området. 
Planforslaget angir en BYA%=65 – tilsvarende som for gjeldende plan. Coop og Europris er etablert 
på tomten og har begge et utviklingspotensial mot øst. Potensialet er beregnet til ca 3000 kvm BYA 
for eiendommene samlet og må sies å være beskjedent.  
Det er vår vurdering at områdereguleringsplanen ivaretar hensynet til omgivelsene på en god måte 
ved å overføre bestemmelser om høyder og BYA fra gjeldende plan. Et krav om 
detaljreguleringsplan for arealet synes i dette perspektivet svært uhensiktsmessig. 
Detaljreguleringsplanprosessen er ressurskrevende for både utbyggere og kommunen. De forhold 
som gjenstår å vurdere i de avsluttende byggetrinnene bør vurderes som en del av 
byggesaksbehandlingen. Med bakgrunn i overstående bes krav om detaljreguleringsplan for BKB1 
tatt ut av planforslaget.  
 
Videre bes BYA justert til 80%. På ikrafttredelsestidspunktet var ikke parkeringsareal beregnet som 
del av tomteutnyttelsen. Krav om beregning av parkeringsareal som del av BYA er senere fastsatt 
gjennom veiledere til PBL og vil medregnes i fremtidige byggesaker. Med bakgrunn i dette foreslås 
BYA% korrigert for parkeringsareal.  
 
Plasskrevende varer 
Foreslått definisjon av formål i forslag til reguleringsbestemmelser forbyr etablering av aktører 
innenfor plasskrevende varehandel. Det bes om at bestemmelsenes pkt 10.3 åpner for etablering 
av alle typer handelsvirksomheter. Vi er enig i planens intensjon om å tilrettelegge for 
sentrumstilpassede virksomheter, men mener at eiendommenes potensiale for videreutvikling er 
såpass begrenset at store plasskrevende aktører uansett ikke vil kunne innpasses.  
Det foreslås at industriformål utelates fra bestemmelsen som tillatt formål. Etablering av ny 
industri synes lite hensiktsmessig innenfor sentrumsområdet. Det er vår vurdering at planen 
derimot bør åpne for etablering av virksomheter innenfor helserelatert tjenesteyting som 
treningssentre, fysioterapi, legekontor, tannlege mv. Basert på gjeldende reguleringsplan er det 
innledet forhandlinger med aktører innenfor sistnevnte kategori om etablering av slik virksomhet.  
 
Parkeringsdekning og sykkeloppstilling 
Etablerte virksomheter innenfor området er etablert med parkeringsdekning etter kravene i 
gjeldende plan. Dagligvare og Europris med de arealene som her er etablert har normalt en p-
dekning på 3,5 - 4 p-plasser pr 100 kvm gulvflate. Gjeldende plan angir et fornuftig minimum på 
2,5 p-plasser pr 100 kvm. Planforslaget begrenser parkering til maks 1,5 p-plasser pr 100 kvm og 
til sammenlikning et krav om 2 sykkeloppstillingsplasser pr 100 kvm. I dette ligger en oppfatning 
om at mer enn 55% av kundene til virksomhetene kommer med sykkel. Planforslaget åpner for at 
kravene kan avvikes ved nye utbyggingsprosjekter dersom det kan dokumenteres annet behov. Vi 
mener imidlertid at det er uhensiktsmessig å fastsette parkeringskrav som vanskeliggjør 
trafikkavviklingen. For område BKB1 bes parkeringskravet fra gjeldende reguleringsplan videreført. 



 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Alternativt kan virksomhetene innenfor området akseptere maks antall parkeringsplasser pr 100 
kvm BRA = 3,5.  
 
Oppsummering 
Krav om detaljregulering for BKB1 synes å utløse uhensiktsmessig ressursbruk for kommunen og 
grunneierne. Områdereguleringsplanen ivaretar etter vår vurdering de hensyn en 
detaljreguleringsplan er ment å dekke. De detaljene som må tas stilling til i avsluttende byggetrinn 
for området løses best gjennom byggesaksbehandlingen og når detaljprosjekteringen er 
gjennomført.  
 
På vegne av Coop Øst SA og Eidsvold Bygg Eiendom AS ber vi om et møte for å drøfte overstående 
momenter. Vi imøteser forslag til møtetidspunkt.  
 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Saksnr.
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Høringssvar

God dag!

Jeg viser til utsendt forslag til områderegulering av Eidsvoll sentrum, hvor jeg tidligere har gitt innspill til
planprosessen og innspill til regulering av Torget tidligere.

Basert på planforslaget som er utarbeidet kan jeg ikke se at tidligere innspill har blitt ivaretatt, og jeg opprettholder
derfor tidligere innspill til iverksatt planprosess.

I tillegg har jeg følgende nye innspill til det planforslaget som foreligger:

- Det bør legges til rette for gjennomkjøring av Prost Kragsvei, slik det er i dag.
- Det bør legges inn byggegrenser på definert nytt sentrumsområde der dette tilstøter omkringliggende boligområder
og grøntområder.
- Jeg kan ikke akseptere at halve eiendommen min i Prost Kragsvei 3 omgjøres til grønt friområde, da de
samfunnsmessige behov ikke står i forhold den inngripen som er foreslått.
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Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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Eidsvoll den 12.06.2018 

 

 

Vedrørende områderegulering av Eidsvoll Sentrum  

 

 

Det vises til varsel om offentlig ettersyn for områderegulering av Eidsvoll sentrum 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte 
den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, 
ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018. 

 

Mine merknader til planforslaget: 

Formålet med plan- og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. 

Videre skal det legges vekt på langsiktige løsninger samt at konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives. 

Et av målene, jamfør kommuneplan av 10.03.2015 for Eidsvoll, er at Eidsvoll kommune skal vektlegge 
et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i all arealplanlegging. 

Videre sier kommuneplanen blant annet at for at trivsel, trygghet og sosialt fellesskap kan fremmes er 
det viktig å ta vare på og styrke viktige stedskvaliteter. 

Mitt innspill til denne reguleringsplanen er at det i planarbeidet må legges vekt på de kvaliteter som 
boligområdet i denne planen har. Ny plan må tilpasses stedet slik at det på en best mulig naturlig måte 
blir et godt møte med terreng og eksisterende boligmasse. Boligområdet rundt Prost Krags veg 
fremstår som et av Eidsvolls særpreg med sin kolle/ås-formasjon. En kolle som med en naturlig 
overgang møter elva, og er tydelig eksponert for omgivelsene. Jeg mener det er veldig viktig at dette 
særpreget forblir og at fjernvirkningen som denne kollen har mot landskapet, ikke forsvinner bak høye 
boligblokker som vil virke både fremmed og samtidig skjule en viktig del av landskapet. 

Det må tilstrebes at ny bygningsmasse ikke jobber mot terrenget. Videre er det ønskelig at det i 
planarbeidet legges vekt på at planområdet befinner seg innenfor et område hvor sentrum møter 
småhusbebyggelse, noe som fordrer gode overganger og samspill mellom nytt og gammelt.  

Viktige elementer som eksisterende boligers skala og Sundets landskap/topografi og allmenhetens 
tilgang til området langs elven må vektlegges og være førende for Sundets utvikling. 

Området rundt Prost Krags veg er en del av et område som er utformet som en kolle, som fra gammelt 
av er bebygd med åpen småhusbebyggelse på toppen av kollen, med åpne jorder foran. Det er over 
tid blitt tettere med vegetasjon og flere boliger/bygninger med småhuskarakter har kommet til. Jeg 
mener at høydene på boligene må underordne seg landskapet og ikke bli som en konkurrent til det 



stedlige. Det er viktig at planen er tro mot seg selv hvor en av intensjonene er å ivareta Sundets 
stedskvaliteter, slik at det ikke skapes en tett bystruktur som ikke harmonerer med Sundets skala og 
landskap. Hvis man mener det er riktig med en storbyutvikling må det være det som settes i fokus, og 
ikke en falsk forestilling om en landsbypreget utvikling med skjult agenda. 

Til orientering nevnes at høyde på terreng ved terrassen til Prost Krags veg 11, som ligger på toppen 
av kollen, ligger på kote +148. Sundgata 15 ligger på (ca) kote +126/127. En boligblokk på 6 etasjer vil 
med 5 meter for 1. etasje og 3 meter pr øvrige etasjer komme opp i kote +146/147. Kollen vil være lite 
synlig, men boligene vil synes.  

I hensikten med planen står det blant annet: 

«Eidsvoll sentrum har en svært verdifull egenart å bygge videre på. Beliggenheten, topografien og 
stedets historie gir en rekke gode muligheter som kan foredles for å møte fremtidig utvikling. Den eldre 
bebyggelsen med bygningsmiljøet rundt Sundtoppen, det tette urbane preg i Sundet, grønnstrukturen 
og nærheten til elva, er bærende elementer.» 

Det må legges vektlegges at området etter utbygging fremstår samlet, slik at nye tiltak ikke fremstår 
som en isolert enhet, eller i verste fall at eksisterende situasjon blir hengende igjen som et fremmed 
innslag i området. 

  

Reguleringsformål: 

Bolig: 
Jeg ønsker ikke at boligområdet rundt Prost Krags veg belegges med hensynssone H 570 for bevaring 
av kulturmiljø og gir boligtomtene begrensing. Jeg ønsker rent boligformål. Begrensningene kan 
komme frem via reguleringsbestemmelsene, for eksempel slik: 

Nye tiltak skal ha samme skala, størrelse og volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i området 
(B3) hvor det overordnede målet er å sikre godt samspill med eksisterende bebyggelse. 

Estetikken i nye tiltak skal bidra til å etablere en god sammenheng mellom nye og eksisterende 
bebyggelses formingselementer. Det kan tillates variasjoner i form og uttrykk tilsvarende den 
variasjonen som finnes i området. 

For å bevare kollens totale preg bør også Prost Krags veg 12, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 34 og 36 
inngå som en del av boligregulering for felt B3. 

Grønnstruktur: 
Grønnstruktur må ikke båndlegge boligtomtene som er i privat eie som et argument for å forsvare høy 
utbygging. Grønnstruktur må legges på utbyggingstomtene/områdene. Alternativt må det gjennom 
bestemmelsene fremgå at grønnstruktur ikke får konsekvens for den enkelte tomts grad av utnytting. I 
følge Departementets «Grad av utnytting» er tomt det areal som er regulert til bolig. Grønnstruktur vil 
spise av boligformålet og vil på den måten begrense utbyggingsmuligheten til den enkelte tomt. Det vil 
ha stor betydning for den enkelte eier som øsker å oppføre garasje, tilbygg til bolig og ikke minst 
eiendommer som har plass til en ny bolig på egen tomt. I tillegg må det bemerkes at foreslått 
grønnstruktur i området på boligtomtene som tilhører Prost Krags veg ikke er tilgjengelig for 
allmenheten. Det er jo tomter som har fått tilført frittvoksende vegetasjon over tid. På 70-tallet var 
kollen uten høy vegetasjon. Det fremstår som både rart og kunstig at hensynet til biologisk mangfold 
og landskapspreg på disse boligtomtene skal ivaretas ved gjennomføring av tilretteleggingstiltak for 
lek, opphold, allmenn ferdsel, rekreasjon og friluftsliv.  

 

Et lite hjertesukk: 

På folkemøtet ble det sagt at man gjennom områdeplanen for Sundet ønsker å ta hensyn til Sundets 
stedskvaliteter og omgivelser. For meg er det noe uforståelig at blokker på 3-6, 3-8 og til og med 14 
etasjer er stedstilpasset. Jeg er for utvikling, men det bør skje på Sundets premisser og ikke 



utbyggernes. På møtet ble det gjentatte ganger sagt at kommunen ikke er «kjøpt» av utbyggere, 
samtidig som det også ble sagt at: «Nå går toget, vi har utbyggere som står klar med krana...» 

På 1960-tallet var det store planer om sanering av deler av Oslo, deriblant Grünerløkka. Planene ble 
skrinlagt på grunn av dårlig økonomi. Tror veldig mange er glade for at Grünerløkka har bestått med 
all sin sjarme parallelt med at det også over tid har foregått nybygging.  

Tenker kommunen og Eidsvolls politikere at Eidsvoll skal utvikle seg i takt med tiden og sine 
omgivelser, eller er det bare snakk om profitt? Kvalitet er et viktig begrep i en utviklingssammenheng. 
En eventuell eksplosiv utbygging må foregå med respekt til sine bygde og naturlige omgivelser. La det 
være bakteppet for Sundets utvikling. Begge alternativene legger opp til tett bystruktur/sentrum, det vil 
si en utvikling ala Jessheim. Kan hende det er rett vei å gå, men da må kommunen legge til rette for å 
ta imot alt hva en slik utvikling medfører. Det gjelder tema som infrastruktur, helse/sosial, 
barnehage/skole, kulturtilbud med mer. Ikke bare på papiret, men også i praksis. 

Kommunens ønske om god boligutvikling må gå foran utbyggeres ønske om tett utbygging og 
fortjeneste. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Elisabeth Alvilde Stalvik, eier av gnr. 16 bnr. 100, Prost Krags veg 9, 2080 EIDSVOLL, 
elisabethalvilde@gmail.com 
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        Eidsvoll,  14. juni 2018 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Eidsvoll sentrum PlanID 023728200 

Punkt 5.6 Parkering 

Det må settes av 2 parkeringsplasser pr. boenhet. 

Hvis det ikke gjøres vil bilene bli på allerede fulle offentlige parkeringsplasser. Familier i Eidsvoll har 
behov for å bruke bil til og fra sentrum i Eidsvoll pga for lite kollektivtilbud. Utbyggere bør ikke få 
dispensasjon fra dette kravet. 

 

Punkt 6.1 Bebyggelse og høyder 

Bebyggelsen bør ikke være høyere enn 5-6 etasjer og bygningene bør ha varierte høyder.  

I reguleringsplanens felt B6 ser de planlagte 6 blokkene altfor bastante og ensformige ut og minner 
mer om en drabantby. Feltene B7 og B8 bør ikke tillates som høyblokker på 14 etasjer. 

Sundet er en liten småby og bør beholde småbypreget og miljøet. Det er det som gjør Sundet til et 
fint sted der vi har en egen identitet og som er annerledes enn de mange byene som alle ser helt like 
ut. Jeg spør meg selv om hvem kommunen mener skal bebo alle disse husene/leilighetene. 

Videre er det viktig at politisk ledelse velger en arkitektur på de nye byggene som er tilpasset stedet 
vi bor på. Her bør politikerne følge det innbyggerne ønsker og ikke hva utbyggerne ønsker. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elisabeth Fadum 

Brenntoppen 3,  2080 Eidsvoll 
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Eilert Sundts plass sameie 
Rådhusgata 15 
2080 Eidsvoll 

 

 

Eidsvoll kommune 
Rådhuset 
2080 Eidsvoll 

 

        Eidsvoll 15. juni 2018 

 

INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SUNDET  

Eilert Sundts plass sameie v/styret oversender hermed våre innspill til områdereguleringsplanen som 
er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for innspill til 17. juni. 

Eilert Sundts plass sameie inneholder 32 leiligheter og 3 næringsarealer og holder til midt i sentrum 
av Sundet (der hvor Vinmonopolet har utsalg). Vi er nærmeste nabo til utbyggingen av 
«Wergelandskvartalet» og blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen. Styret har behandlet 
saken, og har følgende kommentarer: 

Sameiet er klart positive til utvikling av Sundet og støtter i hovedsak planen slik den foreligger. Dette 
gjelder både fortetting, byggehøyder og øvrige forhold. Vi vil allikevel bemerke følgende, som er av 
betydning for oss som direkte berørt: 

Byggehøyder 
Sameiet har ingen innvendinger mot at det bygges mellom tre og åtte etasjer innenfor planområdet, 
med to høyhus på 12 og 14 etasjer. Det er allikevel en forutsetning at byggehøyder varieres innenfor 
de enkelte områder, slik at det ikke blir for kompakt og dominerende. Det skal være et hyggelig 
sentrum og de nye byggenes høyder må ta hensyn til og tilpasses omkringliggende boliger, 
Sundtoppen og høyden mot Prost Krags veg.  

De høyeste byggene må ikke komme i ytterkant av byggeområdene og ikke mot de gamle bygningene 
i Sundgata. Det bør sikres luft og lys rundt boenhetene som skal bygges. 

Fasader, riving av Femellgården mv 
Fasadene må tilpasses slik at det blir variasjon, sammenheng og særpreg mellom og på byggene. Det 
blir store forandringer i Sundet og det er viktig at dette blir visuelt bra. Det er svært viktig at «firkanta 
betongklosser» unngås. Særlig gjelder dette de høyeste husene som blir dominerende i et sentrum 
på et lite geografisk område. Dette vil stille store krav til kommunen ved at det må stilles klare krav til 
utbyggere. 

Fordi den gamle bebyggelsen i Sundgata og Vormavegen bevares, har sameiet ingen innvendinger 
mot riving av Femellgården og «Gullsmedgården». Det som er foreslått bevart gir tilstrekkelig 
inntrykk av de ulike fasene i «det gamle Sundet». Bevaring av de to byggene inne i et kvartal med 
bare nye bygg vil neppe bidra ytterligere til dette. 
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Parkering 
Det må sikres tilstrekkelig med parkeringsplasser for kunder og besøkende i tillegg til plasser til de 
fastboende. Det blir mange nye leiligheter og behov for både gjesteparkeringer og kundeparkering i 
gangavstand, selv om formålet er mest mulig kollektivtransport.  Forslag om parkeringshus ved 
Rådhuset støttes. 

Grøntområder/park.  
I tillegg til at Sundtoppen beholdes som grøntområde/fellesområde for alle, støttes forslag til bypark 
og elvepromenade slik det er foreslått. Nærheten til elva for allmennheten må sikres i størst mulig 
grad. Dette gir Sundet et særpreg, som kan utnyttes positivt og til fordel for beboere og næringsliv. 

Næringsliv 
Sameiet er opptatt av at forholdene må legges til rette for handel, servering og uteliv. Når det blir 
mange nye boenheter er det viktig at dette finnes i gangavstand fra boligene. Lokalene på gateplan 
må gi rom for flere ulike typer virksomhet, både større og mindre aktører. Det bør legges til rette for 
serveringssteder og møteplasser i tilknytning til Vorma. 

Avslutning 
For god ordens skyld bemerkes at styremedlem Erik Finsbråten ikke har deltatt i sameiets behandling 
av denne saken da han anses inhabil som følge av eierinteresser i «Wergelandskvartalet». Han er ikke 
gjort kjent med dette innspillet på forhånd. 

 

Eilert Sundts plass sameie 

 

Gjermund Pekeberg /s/   Ole Bakkehaug /s/  Inger Lise Bakken /s/ 
styreleder    styremedlem   varamedlem 
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Eidsvoll kommune Eidsvoll, 15.06.2018

Kommunal forvaltning

Postboks 90

2080» Eidsvoll

Offentlig ettersyn av forslag til."Områdereguleringsplan for,
Eidsvøll sentrum"
Høringsuttalelse

Vi viser til ovennevnte forslag som vi som gårdeier i Sundet vil komme med enkelte
synspunkter og forslag til.

Eidsvoll Fryseri & Handel SAer et utleieselskap i Vormavegen og eier 2, eiendommer,

Vormavegen 2 og 4, gnr. 16, bnr. 9 og 11. Eiendommene ligger like ved Bankplassen.

Virksomheten i lokalene består i hovedsak av forretning med dame- og barneklær,

restaurant/selskaplokale og allbrukshus for flere lag og foreninger i Eidsvoll.

Vi Vil igjen gi uttrykk for at vi generelt er positive til at det nå blir utarbeidet en samlet

områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Det er viktig i dennesammenheng at det

som foreslått , legges til rette for boligutbygging i Sundet og omegn for å styrke

grunnlaget for handelsvirksomheten og andre aktiviteter i Sundet. Vi vil også understreke

at det er viktig at det etableres ”tilstrekkelig med parkeringspalsser for kunder til
forretningene og tjenesteytende næringer itillegg til de som arbeider i Sundet.

Parkering og kj øremønster i Eidsvoll sentrum

Det er foreslått en ny gatestruktur i sentrum med gågater, enveis gater og vanlige gater

med kjøring i begge retninger. Blant annet er Vormavegen nå foreslått ensveiskjørt også

fra Sundgata til Eidsivagata Vi har i tidligere høringsuttalelse, datert, 18.08.2016,

foreslått at denne delen av Vormavegen fortsatt skulle ha kjøring i begge retninger. Med

det nye kj øremønsteret i hele sentrum, finner vi at enveiskjøring er en akseptabel løsning.

Vi vil imidlertid understreke Viktigheten av at det skal tillates langsgående parkering i

Vormavegen. Dette ligger også inne i forslaget, jfr. figur 5, parkeringsstrategi, i

saksframlegget til møtet i hovedutvalget 24.04.2018. Videre vil vil understreke at

Bankplassen fortsatt skal være en kombinasjon av torg og parkering, jfr. figur 5 i det

samme saksframlegget.  I  figur 4, temakart 2, gatestruktur i saksframlegget til møtet i



hovedutvalget 24.04.2018, er det markert at det kan åpnes for  å  etablere gatetun/shared

place på flere steder i Sundet. Så vidt vi forstår kan dette en gang i fremtiden også gjelde

for den øverste delen av Vormavegen. Vi forutsetter at det fortsatt skal være adgang til

kjøring og parkeringsplasser i Vormavegen og Bankplassen dersom det skulle åpnes for å

etablere gatetun. Vi er da innforstått med at det må tas hensyn til andre i området.

Bevaring av kulturmiljø

Vormavegen 4, Meieribygningen, er foreslått å komme inn under "rød" liste. Denne

bygningen er fra 1896 og har en helt spesiell utforming, og vi er innforstått med at

fasaden er bevaringsverdig. Denne bygningen har hatt samme bevaring siden 2013. Vi vil

imidlertid motsette oss av Vormavegen 2 er foreslått innplassert på "gul" liste med de

restriksjoner dette innebærer. Vi har aldri sett eller fått noen begrunnelse for hvorfor

denne bygningen er pålagt vern. Vi har tidligere skriftlig bedt om begrunnelse fra

kommunens tidligere plansjef Sissel Pettersen uten at dette ble konkretisert. Denne

bygningen er fra 1965 og er etter vårt syn temmelig ordinær i sin utførelse. Vi har nylig
muntlig blitt kjent med at at det skal være noe spesielt med inngangspartiet til bygget.
Dette er vi ikke enig i og vil motsette oss at Vormavegen 2 pålegges restriksjoner med

vern. Inngangspartiet er helt ordinært og kan ikke være god nok begrunnelse for å påføre

denne bygningen restriksjoner i form av å bli plassert på "gul" liste. At Vormavegen 2

henger sammen via en passasje med Vormavegen 4 kan ikke ha noen betydning i denne

sammenheng.

Vi håper våre synspunkter og forslag blir lagt til grunn i den endelige

områdereguleringsplanen.

Med vennlig hilsen

Eidsvoll Fryseri €91 Handel SA

ars K Skovseth

styreleder



Eidel Eiendom AS,  
NOTAT TIL HØRINGSRUNDEN OM SENTRUMSPLAN FOR EIDSVOLL. 
 

Eidel Eiendom AS har fått anledning til å møte kommunens planavdeling for å legge fram 
planer om utvikling av eiendommen gnr/bnr 17/150. 
Senest  07.06.2018 kl 13.00 fikk vi møte med Julie Helene Bjørkhaug og Geir Sunde Levang. 
Foreliggende utkast til reguleringsplan har i stor grad tatt hensyn til våre innspill. 
Vi takker for imøtekommenheten. 
  

Hensikten med møtet 07.06.2018 var å få klarlagt konsekvensene av foreslått begrensning 
mhp gesimshøyden på området BAA1, som Eidel Eiendom AS eier en større andel av. 
  

Byggehøyde. 
Eiendommen ligger på ca K+ 148. Veikrysset utenfor eiendommen ligger på ca K+150. 
Gesimshøyde er foreslått begrenset til K+166 i planforslaget. Antall etasjer er 3 – 6  i 
planforslaget. 
Vi ønsker  å heve sokkelhøyden på 1. etg >1,o meter over tomteplan K+148.  
Etasjehøyden i 1. etg , som kan være næringslokaler, bør være 3,5 – 4.0 m. 
Etasjehøyden i de øvrige 5 etasjene, som kan være til boligformål, bør vær 3,0 m.  
For å få til bygg med trapping 3 – 6 etg må høyden være min K+160 til K+169. 
 

Vi ønsker i tillegg noen seksjoner mot øst med 7 og 8 etasjer. For å få til dette må 
gesimshøyden være inntil K+176. 
 

Vi legger ved en illustrasjon for å vise prinsippene med trappeløsningen vi tenker oss. 
Bygningene som vises er høyere (5 – 11 etg) og større enn det vi tenker oss.  Det viser også 
et innelukket tun, mens vi tenker oss tunet åpent mot sydvest. 
 

Naboer.  
Eiendommen ligger i hovedsak øst og nord for bebygde eiendommer.  
Eiendommene nordvest for eiendommen ligger ca 60 m fra de høyeste delene av 
bygningene. En bygning med trapping 3- til 8 etg vil ikke kaste skygge inn på disse 
eiendommene. Utsikten, som i dag begrenses av løvskog, vil ikke i vesentlig grad bli forringet 
mot øst. 
Trafikkstøy fra krysset Odalsvegen/Nesvegen vil bli vesentlig redusert.  
Eiendommene øst for krysset Odalsvegen/Nesvegen vil ikke få redusert utsikt eller sol mot 
vest i vesentlig grad om høyden på de østre seksjonene på et bygg økes med 10 m. 
 

En utbygging av eiendommen etter de prinsippene illustrasjonsplanen viser med mulighet 
for næringsvirksomhet i 1. etg og boliger i de øvrige, vil bli et signalbygg i innkjøringen til 
Eidsvoll Sentrum for farende fra Nes og Odal. Vi mener det vil falle godt sammen med 
bebyggelsen i det nye Eidsvoll Sentrum slik utviklingen av Sentrum framstår i planutkastet. 
 
Eidsvoll 14.06.2018 
 
Odd Arne Galaasen 
Daglig leder i Eidel Eiendom AS
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                                                                                                    Eidsvoll. 17. Juni 2018 

 

 

 

Innspill til høringsukast ang BS8, BS9 og GP2  

 

Undertegnede er eier av eiendommen ved Eidsvoll Gamle Stasjon gnr 63, bnr 177 gjennom 

selskapet Eidsvoll Stasjon AS. 

 

Eiendommen består i dag av to hovedbygninger som begge er leid ut til 

Domstoladministrasjonen, lokaler for Øvre Romerike Tingrett i eget tinghus mot nord og 

lokaler for Eidsivating Lagmannsrett mot sør. 

 

Øvre Romerike Tingrett  på Eidsvoll, er av de mest travle tingretter i landet med hensyn til kø 

i saksmengde.  

Undertegnede har ført dialog med Domstoladministrasjonen rundt mulig utvidelse av i form 

av nybygg på eiendommen. 

Arkitekt Stein Halvorsen har tegnet ut en betydelig fortetning på tomten med utvidelse av 

lokaler for Øvre Romerike Tingrett ut på plenen som ligger som FP1 i gjeldende plan, se 

vedlagte modeller fra arkitekt og min håndskisse med ca plassering. 

 

I planene ligger det et betydelig p-hus under plener foran både Eidsvoll Gamle Stasjon og 

lokalene for Øvre Romerike Tingrett, FP1/FP2. 

 

Tilstrekkelig bakkeparkering vil være viktig for de som kommer kjørende, arkitektens tanke 

er at en skal kunne kombinere bakkeparkering og park/beplantning. 

 

Høringsutkast tar ikke høyde for denne type bruk av GP2. 

 

Konkret må BS8 strekkes sydover til nordre del av Eidsvoll Gamle Stasjon , slik at arkitektens 

plan rundt påbygg /separat bygg , kan realiseres. 

 

GP2 må formuleres slik at bakkeparkering kan være mulig forutsatt at dette kombineres med 

park/ brostein , stein man kan så gress i etc. Det vil da bli en kombinasjon av park/parkering. 

 

Veien gjennom området er ikke definert i planen, dette er positivt , da en må kunne ta høyde 

for å flytte veien lenger mot vannet eller helt inn mot bebyggelse. 

 

Nybygg for Eidsivating Lagmannsrett er planlagt på p- plassen i syd mot Jernbanebru. 

 

Øvrig: 

 

I gjeldende plan er eiendommen 63/177 regulert til kombinert formål: næring/ bolig / hotell. 

 

Det er svært viktig for meg at gjeldende formål beholdes, ingen kan forutsi om 

Domstoladministrasjonen forlenger kontraktene på Eidsvoll. Dagens leiekontrakter løper ut i 

henholdsvis 2024 og 2026 på de to byggene, det vil være svært krevende å finne nye 

leietagere for byggene om kontraktene ikke fornyes, en fleksibel regulering som i dag er da 

svært viktig. 

 



Oppsummert. 

 

 Endre formålsgrenser slik at det er mulig å realisere et nybygg for Øvre Romerike 

Tingrett foran dagens tingrettsbygg mot Vorma. 

 

 Beholde blandet formål for hele eiendommen 63/177 som i gjeldende plan. 

 

 Formulere GP2 slik at veien i teorien kan flyttes mot vest og bebyggelse mot elva i 

fremtidige reguleringer. 

 

 

For Eidsvoll Stasjon AS 

Bjørn Dæhlie 

 

 





Situasjonsplan m/bru 















Jeg kommer med et innspill til sentrumsplanen for Sundet. 

Tema er næringslokaler i 1. etg. i Sundgata mv.. 

For det første har så godt som all næringsvirksomhet i Sundet har siden -80 tallet krøpet 

nedover i Sundet og er konsentrert til området Saga I og II. 

For det andre planlegges Werglandskvartalet med ca 10.000 m2 næringsareal i det samme 

området.  

Situasjonen er fra før av at Sundet som handelssenter vanskelig kan sies å være veldig 

attraktivt og det kan nok bli en utfordring i seg selv å kunne fylle opp Werglandskvartalets 

sine planlagte næringsarealer, men de vil uansett «støvesuge» markedet for de som ønsker å 

etablere seg med næring i Sundet. 

Dette vil for Sundgata sin del utvilsomt medføre de eventuelle næringslokalene som ønskes 

bygget i Sundgata 11,13, 15 osv. vil være nærmest umulig både å leie ut eller selge, og vil 

således kun bli et strøk med sorte utstillingsvinduer og en «spøkelsesby» og et nyetablert 

arnested for et visuelt utrykk for et tomt Sundet. 

De tidligere lensmannslokalene i Sundgata 13 ble over en periode ca. 2 år forsøkt leid ut til 

næringsformål gjennom en profesjonell næringsmegler. Dette lot seg ikke gjøre. Derfor ble 

lensmannslokalene med, loven i hånd omregulert og bygget om til boligfomål.   

Nå står de tidligere banklokalene tomme, men klar for utleie, noe som syntes svært 

vanskelig for ikke å si nærmest umulig med alle normalt normerte betraktninger i behold. 

Dessuten for de som eventuelt skulle starte næring i dette området vil det også være en stor 

utfordring å trekke kunder til sine butikker. Dermed vil det være så å si uaktuelt for noen å 

etablere seg.  

Fra Sundgata 11 og videre opp i Sundsvingen bør det derfor være tillates kun boligformål.  

En alternativ løsning kan jo da være først å bygge næring for etter å ha forsøkt å leie ut uten 

å lykkes, bygge om disse til bolig. Jf. pbl. § 31-2.  

Dette vil i så fall bortkastede ressurser både for utbygger og kommunen. 

Plb § 31-2, 4. ledd: 

Det vises i den forbindelse til pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvorfra følgende 

hitsettes fra bestemmelsens fjerde ledd :  

 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og 
rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse 
byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom 
bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk (…)» 

 

  

 



Eidsvoll kommune 

 

Innsigelse – områdeplan for Eidsvoll sentrum 

Jeg viser i det videre til presentasjonen av planen for Eidsvoll sentrum på Panorama 
30.05.18. Denne redegjorde for hovedsakelig byggenes akitekttoniske utforming og 
hensyn rundt dette. Fra mitt ståsted syntes dette å bli for endimesjonalt og snevert og 
hvor viktige hensyn ikke er tatt med i vurderingen. Jeg vil spesielt peke på 
vurderinger rund det kommersielle og kulturelle i fremtidens Sundet. La meg kort 
nevne hverdagskulturen som kino, konsertaktiviteter kort sagt et aktivt kulturhus. 
Dette syntes helt fraværende i den totale vurderingen men vil være et viktig moment i 
den totale vurderingen for å skape et fullstendig bilde av hva man ønsker seg for 
samfunnsutviklingen i et aktivt sentrum. 

Deretter til de kommersielle hensyn som heller ikke syntes vurdert tilstrekkelig. For 
det første en utvikling av varehandelen og også deretter til investorenes og disses 
grunnlag for å  sette i gang bygging av bolig og kjøpesenter. Hva er det kommunen 
legger til grunn på disse områdene og hva ønsker kommunen seg? 

Det er noen faktiske forhold som man her ikke kan stikke hode i sanden og late som 
om ikke eksisterer. Hva styrer varehandelen? Svaret på dette er forbrukerkunden og 
dennes handlevaner og hva som påvirker dette. Dette er absolutt ikke så tilfeldig som 
det kan se ut som.  

Majoriteten av forbrukerkundene forholder seg til to steder for å gjøre sin handel. Et 
sted hvor man gjør daglig handelen og et sted hvor man gjør storhandel. Man kan 
litt lettvindt beskrive dette som melk og brød i det første tilfellet og som helgehandel, 
julehandel osv. i det andre tilfellet, altså et lokalt senter og et regionalt senter. Her er 
det helt klart at både Råholt og Sundet er lokale sentre og Jessheim det regionale 
senteret slik situasjonen er i dag. 

Vurderingen er jo da hvor skal Eidsvoll sentrum være i dette bildet og hvordan 
kommer vi dit? 

Hvilke konkurransefaktorer gjør deg her gjeldende? Basert på forbrukerkundens 
handlevaner er de grunnleggende faktorene tilbudet på tilgjengelighet, utvalg og 
pris. Tilgjengelighet dreier seg om åpningstider, parkering, snømåking osv.. utvalg 
om varemix eller butikkmix i sin fulle bredde. Pris som konkurransefaktor taler for seg 
selv men kan nyansieres ved hva slags produkt det handler om. Dagligvarer handler 
ofte om en rasjonell tilnærming og selges på pris, rabatt osv., mens parfyme og 
eksklusiv mote, enkelte bilmerker m.m. har mer egosensitiv karakter og trekker i stikk 
motsatt retning og selges fordi det er eksklusivt og dyrt. Dette er ikke uttømmende 
men allikevel de viktigste faktorene i varehandelen. 

Hva skal Eidsvoll sentrum være og fremstå som? Dette er et viktig spørsmål for meg 
som investor. Jeg er ikke helt overbevist om at boligbygging i Sundet nødvendigvis 
må bli et »klondyke» med mindre man får et eksklusivt tilsagn som må medføre et 
konkurransefortrinn.  



Hvem ønsker kommunen seg som innbygger i et nytt og større Eidsvoll sentrum? 
Hvor mange skal de være? Hvilken alder skal de bestå av? Hvor henter vi dem? 
Hvordan legger vi til rette for dette? 

Det mangler altså en grundig segmenteringsjobb.  

Hva er segmenteing? 

Her er Wikipeidias definisjon på segmentering: 

«Segmentering er en markedsstrategi som går ut på å dele et marked i delmarkeder 
av forbrukere som har felles behov og prioriteringer for så å utvikle og implementere 
strategier for kommunikasjon og påvirkning. 
Et markedssegment består av en kundegruppe der kundene har omtrent de samme 
behovene. Man retter markedsføringen mot segmentet. Man deler gjerne inn i: 

 Geografiske kriterier 
 Demografiske kriterier (alder/kjønn/inntekt) 
 Psykografiske kriterier (utadvent, innadvent, initiativrik, impulsiv, ledertype, 

maskulin, feminin osv.) 
 Livsstilkriterier (om man er aktiv i idrett, politisk engasjert, engasjert i foreningsliv 

etc.) 
Kriterier for effektiv segmentering[1]: 

 Identifiserbart – hvem er målgruppen? 
 Størrelsesmessig tilstrekkelig – er målgruppen stor nok? 
 Stabil – vil målgruppen bestå over tid? 
 Tilgjengelig – kan målgruppen nås? 
 Respons på marketing - differensierer på de forhold til markedsføringsoppgavene 

står ovenfor 

 

Dette er viktige elementer som bør vurderes og redegjøres for og som mangler i en 
fullstendig sentrumsplan. 

La meg til slutt komme med noen konkrete forslag basert på de foranstående 
kriterier.  

Først til varehandelen. La Wergelandskvartalet bli stort nok til å utvikle et godt nok 
varehandelskonsept der man kan gjøre seg interesant for de viktigste aktørene. 
Koble Wergelandskvartalet med Saga II med gangbro i 2.etg. høyde for å maksimere 
effekten av ytt og gammelt.  Konsentrer varehandelen i den delen av Sundet. 

La resten av Sundet være uten krav til næringsareal. Dette begrunner jeg med at en 
nyetablering der konsentrasjonen av handlen allerede er vil «støvesuge» markedet 
for næringsaktører. Et krav til næring i andre deler av Sundet vil medføre at disse 
verken kan selges eller leies ut og følgelig stå tomme. Dette vil igjen kun bidra til nye 
svarte butikkvinduer med tomme lokaler som Sundet allerede er kjent for. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Segmentering_(marked)#cite_note-1


Etabler et aktivt kultursenter på Rubis. Dette vil strekke aktiviteten utover og gjøre 
Sundet mye større. Dette kan være viktig i tiden fremover. 

La meg også komme med et synspunkt på «den 4. Mjøsby». Et utmerket navn 
men dessverre med feil konotasjoner i seg. Motorveien og jernbanen og nærheten til 
Oslo og Gardermoen er det viktigste elementet for det potensialet som nå er til 
rettelagt for utviklingen på Øvre Romerike, herunder Eidsvoll. Tatt i betraktning et 
relativt snevert kunnskapsnivå for fremtidens potensielle nye borgere på hvor Eidsvoll 
ligger tror de fleste at vi nesten bor på Lillehammer. Det er viktig å gi signaler og 
bevisstgjøre de korte avstanden til Oslo og Gardermoen, ikke det motsatte. Vi ligger 
tross alt i tid med tog på samme avstand som Grorud i forhold til Oslo sentralstasjon. 

 

Eidsvoll, 01.06.2018 

 

Bjørn Bauer 
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Planid 023728200 – Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum 

– offentlig ettersyn 1. gangsbehandling 
 

 

 

Beboerne i Marte Marjas vei har følgende merknader: 

 
 

Med bakgrunn i referat fra oppstartsmøtet mellom Eidsvoll kommune, Bjørn Dæhlie og 

Romfarer Arkitekter om Torget 3 og 5 den 27.04 og 15.05.2017, samt varsel til berørte 

grunneiere av 19.05.17, kunngjøring av 20.05.17 fra Romfarer Arkitekter og 

Planbeskrivelse av Eidsvoll Kommune av 22.03.2018 er det uttalt at ingen 

konsekvensanalyse er nødvendig for området hvor Torget 3 og 5 planlegges. Det er vist 

til at saken ikke faller inn under oppfangskriteriene jf plan- og bygningsloven § 12-10 

første ledd jf § 4-2 med tilhørende forskrift. 

 

Vi er uenige i dette, og mener at det er betenkelig at slik analyse ikke synes nødvendig. 

Konsekvensanalyse er ikke påkrevd, men det hindrer ikke at kommunen likevel ser 

nødvendigheten. Dette også fordi planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 

anbefalingene i den kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE-analysen) av 02.02.2017. I 

likhet med uttalelse fra Fylkesrådmannen av 20.06.2017 til varsel om oppstart av 

detaljregulering mener vi at DIVE-analysen bør være retningsgivende for den utvikling 

som skal skje i Sundet. Det vises til at dette er den største utbygging som noen gang har 

vært vurdert her. Fra dagens ca. 600 personer innenfor plangrensen er det nye 

boligpotensialet beregnet til 2830 personer, med tilsvarende økende biltrafikk. Planlagt 

områdeutnyttelse i Sundet er på 110 %, som til sammenligning er høyere enn nåværende 

områdeutnyttelse på Skøyen i Oslo (ref Pir-analysen av januar 2017). Det er også 

uavklart hvor nye Vilberg barneskole blir liggende, noe som vil kunne komplisere 

trafikksituasjonen ytterligere.  

 

At Sundet trenger et 14 etasjers hus er uforståelig, både rent praktisk og estetisk. 

Fortettings-politikken kan ikke være avgjørende, all den tid Eidsvoll har masse plass å 

ta av. Hensyn til nærmiljøet i Sundet og stedets typiske særpreg med småhusbebyggelse 

må bli ivaretatt, og det må vurderes hvilken samfunnsnytte et slikt bygg vil kunne ha. 

 

Vi mener at den eksisterende reguleringsplanen må gjelde, som angir at nybygg skal 

legges i retning 90 grader mot Vorma slik at det sikres utsikt og luft mot elva for alle. 

Dette gjelder også byggene som ligger i bakre rekke, dvs Torget 3 og 5. I likhet med 

DIVE-analysen for Sundet mener vi at utsikten mot Vorma er en viktig kvalitet ved 

tettstedet.  

 



Vi bemerker at planlagt bygg på Torget nærmest Vorma er hele 10 meter høyere enn 

eksisterende bygg på Eidsvoll Brygge. Det vises videre til at Torget 5 vil fremstå som 

høyere enn 5 etasjer når man regner med heisetårnet og takterrassen med beplantning. 

Vi mener derfor alternativt at byggene må ha færre etasjer for å åpne mot Vorma. 

 

DIVE-analysen for Sundet trekker frem den bevaringsverdige småhusbebyggelsen 

langs Marte Marjas vei. Det vises til at bebyggelsen ligger i gul vernesone, dvs 

bygningsmiljø med kulturhistorisk verdi klasse 3. Fylkesrådmannen har påpekt 

(uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering av 20.06.2017) at det i henhold til 

den regionale planen for areal-og transport (2015) forventes kvalitetskrav til 

arealutvikling også innenfor vekstområdene, og at det legges til rette for ivaretakelse av 

viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer jf planens retningslinje R7. 

Dette slutter vi oss til. 

 

 

Eidsvoll, 13.06.2018 
 

 

 

Jan Ove Saugnes (Marte Marjasv.1) 

Siv Hennum og Parviz Mohseni (Marte Marjasv.2) 

Anne og Steinar Hovland (Marte Marjasv.3) 

Kirsti Aasbø og Jon Haugstad (Marte Marjasv.4) 

Bjørg og Egil Grasmo (Marte Marjasv.5) 

Anne-Mari Grasmo Grønoset (Marte Marjasv.5) 

Bjørg og Jens E. Aalborg (Marte Marjasv.6) 

Gyri Rundhaug og Rune Holm (Marte Marjasv.7) 

Bente og Steinar Lægland (Marte Marjasv.8) 

Nina og Bent Grønsleth (Marte Marjasv.11) 

Ingeborg Steinholt og Frank Fodstad (Marte Marjasv.13) 

 

 

 

 



Fra: arne halvorsen[arne.halvorsen@live.no]
Dato: 17.06.2018 08:29:54
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum -Sundet.

Høring av Områdereguleringsplanen for Sundet.

Jeg har som innbygger i Eidsvoll følgende innspill til det framlagte utkastet til områdereguleringsplan for Sundet:

1. Byggehøyder:
Selv om et av hovedmålene er å foreta en transformasjon og fortetting nær trafikale knutepunkt må kulturelle og stedlig
tradisjon vektlegges. De foreslåtte høyhusene på Rubisområdet bør ut av planen etter mitt syn. Høyden på
husene/boligbyggingen bør innordne seg Sundtoppen og ikke overgå denne.
2. Parkering:
Planen må innholdet tilstrekkelig med parkeringsplasser ut over nødvendig boligparkering i sentrumskjernen.
Handelsparkering.
Selv om det i planen blir lagt krav om en parkeringsplass pr. bolig, må en ha en plan for hvordan familier med 2 biler skal
løse sitt parkeringsbehov i sentrum av Sundet og på Rubisområdet.
Det er nå man kan ta grep for å unngå mye parkering i veger, gater og plasser.
Etter 2025 vil overgangen til elektriske biler trolig skje i stort omfang.
Dersom denne Områdeplanen er tiltenkt å gjelde i flere 10-år, bør det komme inn krav om tilrettelegging for elektrisk lading
på de fleste boligparkeringplassene både for bil og sykkel.
Planen bør også inneholde areal til offentlig/privat hurtigladestasjon.
3. Lekeareal/Oppholdsplasser for barn:
Planforslaget har for få og små lekeareal med tilstrekkelig sollys for å gi framtidige barnefamilier et trygt, godt og trivelig
miljø. Dette er et viktig moment for å tiltrekke seg barnefamilier.
4. Grøntareal:
Grøntareal er i noen grad ivaretatt. Det kunne med fordel vært noen lengre strekninger med grøntareal.
Full tilgang til Vorma må sikres for allmenheten på alle de strekninger som ikke allerede er nedbygd. Strandstrekninger må
ikke tillates nedbygd.
5. Detaljregulering:
Detaljreguleringsplanen for Rubis inngår som en del av Områdereguleringsplanen om jeg har forstått det rett. Dette synest
ikke greitt.
Detaljregulering bør finne sted etter at man har lagt føringene gjennom  Områdereguleringsplanen.
Detaljreguleringsplanen for Rubis er dermed ikke bekjentgjort for offentligheten på vanlig måte etter plan og bygningsloven. 
Er offentlighetens mulighet for å komme med uttalelser om utbyggingen på Rubisområdet tiltenkt lagt inn i og sammen
med Områdereguleringsplanen, og er dette tilstrekkelig
offentliggjort ?
6. Vann
Det går ikke tilstrekkelig fram av planforslaget om Eidsvoll kommune kan levere nok vann til den kommende utbyggingen i
området eller om denne utbyggingen vil resultere i at innbyggerne i høyere strøk på østsiden av Vorma oftere vil bli uten
vann/få dårlig vanntrykk.
Arne Halvorsen
2074 Eidsvoll Verk.
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Innsender er:

Privatperson
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Anne
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Bergem
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Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Jeg ønsker med dette å gi uttalelse til områdereguleringsplan for Sundet. Jeg uttaler meg som menig innbygger og
bruker av Sundet.

Hvis vi skal lykkes i å få Sundet til å være et bærekraftig sentrum for framtida der folk ønsker å bo, handle og møtes
for opplevelser og aktivitet, må vi sikre at Sundets egenart og landsbypreg opprettholdes og utvikles.
Dette kan bare skje gjennom:
- etasjehøyder i sentrumskjernen må være maks 4 etasjer. Dette for å ivareta landsbypreget og sikre solforhold for de
som ferdes i sentrum.
- etasjehøyder i bakkant av sentrum kan være inntil 6 etasjer
- eksisterende kvartalsstruktur må bevares
- tilgang til elva for alle, både visuelt og fysisk må gis prioritet
- Femellgården bør bevares, ihvertfall det ytre skall
- Det bør benyttes en gjennomtenkt felles fargepalett for nybygg og rehabilitering.

Analyser og anbefalinger fra Pir II påpeker mye av dette og bør legges til grunn i videre arbeid med
områdereguleringen for Sundet.

Med hilsen Anne Bergem

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Fra: Ann-Jorunn Aune[ann.jorunn.aune@gmail.com] Dato: 17.06.2018 23:16:48 Til: Eidsvoll Post Tittel:
Høringsuttalelse på områdereguleringsplanen for Sundet.

Hei. 
Jeg har to tema i områdereguleringsplanen vi ønsker å kommentere.

Byggehøyder:
Vi mener at det ikke må tillates byggehøyder som er høyere enn Sundtoppen og høyeste område ved Prost Kragsveg.
Dette er viktige landemerker som naturlig bør prege horisonten. Det betyr i praksis maksimalt 5 etasjer og en
inntrukket 6.etasje. Høye bygninger vil kaste lange skygger og gjøre gatene mindre attraktive å oppholde seg i. 
Vi støtter forslaget om at den laveste bebyggelsen ligger nærmest Vorma.

Kulturminner og bevaring:
Vi er glade for at reguleringsplanen sikrer bevaring av bebyggelsen på nordsiden av Sundgata. For at dette skal bli et
harmonisk gatemiljø med et enhetlig preg, er det avgjørende at "Femell-gården" består. Andre steder som har lykkes
med å etablere levende sentrum, har tatt vare på den gamle bebyggelsen og sørget for møteplasser og folkeliv i dette
området. Den lille plassen med det store treet bak Femell-gården har potensiale i seg til å bli en oase i et fortettet
sentrum. Det som rives kommer aldri tilbake, og historien har gang på gang vist at beslutningstakere som har forstått
betydningen av å bevare framfor å rive har vært kloke og framsynte. Det finnes nok av tettsteder i Norge som bærer
preg av korttenkte beslutninger og ukloke politiske valg. Eidsvoll er stolt av sin historie og kultur, og må vise det ved
blant annet å ta vare på gammel bygningsmasse. 

Ny bebyggelse må bidra til å forsterke Sundets egenart og identitet og tilpasse seg den gamle bebyggelsen. Det kan
for eksempel gjøres ved å begrense byggehøyder og stille krav om enhetlig material- og fargevalg.

Områdereguleringsplanen får betydning for Sundets framtid de neste 100 år, og vil være avgjørende for om
næringslivet vil etablere seg og folk vil komme. 
Sundet er et attraktivt tettsted, og har potensiale til å bli noe unikt. Det forutsetter modige beslutninger og klar politisk
og administrativ styring.

Med vennlig hilsen 
Ann-Jorunn Jentine Aune 
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INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EIDSVOLL SENTRUM – 

SAGA SENTER, GNR/BNR 16/14 
 

Vi viser til offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, og oversender 

herved innspill til planarbeidet. 

ANKR rådgivning er engasjert av grunneier Hans Henrik Høibraaten til å vurdere 

konsekvenser for eiendommen gnr/bnr 16/14, som reguleringsplanen legger opp til. Dette 

utdypes i det følgende. 

Eiendommen ligger ut mot Vorma, og inneholder i dag et lavt bygg i en til to etasjer med 

hovedsakelig forretninger. Området er sørvendt og forholder seg mot Vorma og en god 

solgang i sør og vest. Området ligger skjermet for kald trekk og vind som kommer nordfra. 

I Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum omfattes eiendommen av formålene 

sentrumsformål (BS1) og grønnstruktur, park (GAA2). 

Vurderinger av forhold for området BS1 

For området BS1 er det gitt en byggehøyde fra 3 til 6 etasjer i området mot Vorma, og 3 til 8 

etasjer i rekken bakenfor. Planbestemmelsene angir en byggehøyde til kote +152 for hele 

BS1, som gir en byggehøyde på 8 etasjer for hele feltet. Det er videre gitt at nærmere 

avklaring av byggehøyder skal avklares i detaljregulering for området. Vi legger til grunn at 8 

etasjer gjelder for hele området BS1. 

Forholdene innenfor området BS1 er i dag slik at området er betydelig utbygd med 

arealkrevende lav bebyggelse. Skal man få til en utbygging som er ønskelig her, må 

eksisterende bebyggelse saneres. Etter at tomten er gjort klar, må det bygges 

parkeringskjeller under hvert bygg. Store deler av området er flomutsatt ved flom med 200 

års gjentaksintervall. Parkeringskjeller må derfor enten bygges vanntett, eller slik at den tåler 

å fylles med vann ved flomsituasjon. Dette er en fordyrende byggemåte. Det er gitt tillatelse 

til forretning og bevertning i første etasje.  

Ved en byggehøyde på tre etasjer sitter man da igjen med to etasjer over parkeringskjeller 

og forretningsareal, som kan etableres med boliger. Denne typen utbygging er svært kostbar 

og krevende å gjennomføre. Grunnen til dette er at det er lite sannsynlig at man får fylt opp 

lokalene med forretning og bevertning samtidig som man bygger ut blokken. Dette betyr igjen 

at dersom man går helt ned i tre etasjer, så sitter man igjen med to etasjer med boliger som 
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skal finansiere bygging av parkeringskjeller og forretningslokaler, i tillegg til byggekost på 

boliger. Utover dette skal dagens bebyggelse saneres, før det kan bygges nytt. Dette lar seg 

ikke gjennomføre med dagens priser på leiligheter i Eidsvoll. 

Av denne grunn ser vi det som kritisk for gjennomføringen av hele BS1 at det er åpnet opp 

for etasjetall ned mot tre etasjer. Det er mulig enkelte bygningsdeler kan ha en gesims ned 

mot denne byggehøyden, men skal prosjekter kunne realiseres, må området i det alt 

vesentligste bygges ut med seks etasjers byggehøyde – eller mer. 

Vi vil anbefale at spranget i etasjetall økes fra minimum 4 til 8 etasjer, det kan evt presiseres 

at enkelte bygningsdeler kan ha en lavere gesimshøyde. 

Vurdering av området GAA2 

Det er i planen lagt til grunn en felles planlegging ved detaljregulering av området BS1. I 

følge plankartet gjelder dette kun for utbyggingsområdet. I § 14.5 er det stilt krav om 

kvartalsvis planlegging inkludert tilgrensende infrastruktur og grøntstruktur. Vi mener at 

parkanleggene GAA2 og GAA3 er viktige grøntområder som muliggjør en høy utnytting 

innenfor hele området BS1, og at disse områdene henger tett sammen. Det er også gitt en 

fritaksordning for krav om uteoppholdsarealer som kan fordeles på disse fellesområdene. 

Det er derfor viktig at disse to grøntområdene innlemmes i arealet for felles planlegging 

sammen med BS1, for å se dette i sammenheng. 

Det forventes videre at en utbyggingsavtale ved detaljregulering av området vil sikre 

fordeling av kostnader på det samlede utbyggingsområdet. Opparbeidelsen av park i GAA2 

vil være et betydelig fellesgode, som alle innenfor området BS1 vil nyte godt av. Det 

forventes derfor at grunneier vil få godtgjort avståelse av grunn til felles park gjennom en 

felles utbyggingsavtale for området. Dette må sees i sammenheng med verdien parkanlegget 

har for bebyggelsen i BS1, ved at parkanlegget kan legge til rette for økt antall leiligheter i 

prosjekter. Dette på grunn av at utbyggingsprosjektene i mindre grad trenger å ta hensyn til 

uteareal i sine prosjekter. 

Dersom det legges opp til kvartalsvis planlegging av BS1, ønsker grunneier at det som del av 

planarbeidet for herværende områderegulering utarbeides en utbyggingsavtale som sikrer 

bidrag fra hele området BS1 til erverv og opparbeidelse av park. Vi ber om at kommunen tar 

kontakt med grunneier vedrørende disse forholdene så snart som mulig, og i god tid før 

sluttbehandling av planen. Grunneier tar forbehold om disse forholdene frem til en omforent 

utbyggingsavtale er inngått. 

Vurdering av bestemmelsene 

Vi har gjennomgått planbestemmelsene, og har her noen innspill som både er av konkrete 

forhold for eier av eiendommen, men også av generell karakter for gjennomføring av planen. 

I § 5.6 er det gitt et minimumskrav på 0,75 parkeringsplasser per boenhet for leiligheter. Det 

er videre gitt et maksimalt krav på 1 parkeringsplass per boenhet. Dette spennet bør være 

større. Med byggehøyder helt opp i 8 etasjer, og med så sentral beliggenhet er det 

nærliggende å anta at minimums parkeringskrav bør være 0,5 plasser per boenhet. Dette 

betyr at annenhver bolig har parkering, og gir fleksibilitet til senere detaljregulering. Vi vil 

anbefale at det i denne overordnede planen bør være et større spenn mellom minstekrav og 

maks krav på parkering. 

Bestemmelsenes §11.1,1 første ledd går langt i å beskrive hvem som skal ta kostnadene for 

utbygging av felles infrastruktur. Vi betviler hvor vidt denne bestemmelsen er juridisk holdbar. 
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Hovedregelen er at planbestemmelsene skal hjemle nødvendige rekkefølger for at tiltak skal 

kunne gjennomføres. Fordeling av kostnader for tiltakene skjer i utbyggingsavtale, og 

gjennom forhandlinger om disse. Vi ønsker denne bestemmelsen tatt ut. For tydeligheten sin 

del kan temaet være naturlig å drøfte i planbeskrivelsen, særlig dersom det ikke planlegges 

utarbeidet utbyggingsavtale som del av områdereguleringen. 

I §14.1 er det gitt noen føringer for hva som kan etableres under flomkoten innenfor 

flomsonen. Det er viktig for gjennomføringen av byplanen at nødvendig parkering kan 

etableres under denne. 

I §17 er alle temakartene gjort juridisk bindende. Det er en viss fare for at en slik løsning kan 

gi behov for mange dispensasjonssøknader, en slik løsning gir temakartene samme status 

som plankartet. Ønsker kommunen dette? 

Et eksempel er at §12.4 sier at «Det kan etableres elvepromenade i området». 

Bestemmelsen er en «kan» bestemmelse og er åpen. Temakart nr 2 viser elvepromenaden 

plassert i detalj, og denne er dermed juridisk fastlagt i temakart. Løsningen kan bli noe uklar 

for de som oppfatter temakartene som illustrasjoner. I praksis er plassering, utstrekning og 

løsning gjort juridisk bindende. Siden det er stilt krav om detaljregulering for området, så 

mener vi at slike detaljer bør avklares der. Temakartene følger uansett områdereguleringen 

og kan benyttes som veiledende informasjon ved saksbehandling av de mindre 

detaljreguleringene. 

I planbestemmelsenes § 8.1 er det gitt byggehøyder for hele feltet BS1 til kote +152 m.o.h., 

som tilsvarer 8 etasjer. I temakart nr 5 er deler av området gitt en maks byggehøyde på 6 

etasjer. Dette virker også noe utydelig. Vi legger til grunn at 8 etasjer gjelder for hele BS1. 

Beskrivelse av mulighetsstudie 

Tomten på gnr/bnr 16/14 har en særdeles attraktiv plassering i bybildet i Eidsvoll sentrum/ 

Sundet rett ved Vorma og parken der Eidsvollbrua kommer inn til byen. Bygget følger opp 

intensjonene i kommunens anbefalinger til plangrep for Sundet som en del av den foreslåtte 

kvartalsstrukturen i det nye sentrum. Den eksisterende parken utvides mot tomten som en 

solrik og attraktiv bypark. 

Bygget følger kvartalsstrukturen i fotavtrykk, men er ikke et lukket kvartal. Det trapper opp fra 

én til syv etasjer som en forlengelse av byparken, med tilgjengelige takflater og grønne tak, 

og åpner seg mot syd. De fire laveste takene er tenkt tilgjengelige for alle, med utsiktspunkt 

over Vorma. Videre opp vil det være private takterrasser. Bygget stiger opp til syv etasjer 

som lager en tydelig markering og avslutning mot parken og et synlig ikon sett fra 

Eidsvollbrua. 

I første etasje legges det til rette for publikumsrettet virksomhet mot elvepromenaden og 

byparken. Over ligger 1-6 etasjer med leiligheter. Volumets avtrapping gjør alle leilighetene 

får gode solforhold og utsyn. 

Prosjektet skal være et forbildeprosjekt innen miljø, bærekraft og god design. Det skal 

bygges i tre og ha et naturlig uttrykk med stor andel av grønne tak. Det har vært 

tømmerfløting på Vorma frem til 80-tallet og Eidsvoll kommune har en stor treindustri. Et 

bygg av tre i denne størrelsen på en så sentral tomt i Sundet vil være med på å forankre 

denne profilen. 

For nærmere detaljer, se vedlagte skisser utarbeidet av Helen & Hard. 
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For øvrig vil vi bemerke at kommunen legger opp til et solid og fremtidsrettet by-grep for 

Eidsvoll. Vi håper innspillet blir tatt med i den videre behandlingen av områderegulering for 

Eidsvoll sentrum, og at vi blir involvert i det videre planarbeidet. 

 

Med hilsen 

 

 

Nils Kristian Raddum 

Arealplanlegger / Daglig leder 

 

Vedlegg: Mulighetsstudie Eidsvoll sentrum, Saga senter 

Kopi:  Hans Henrik Høibraaten 

  2080 Eidsvoll 
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Vedlegg 

 

 

Relasjon til byparken (skisse utarbeidet av Helen & Hard). 

 

 

 

Utadrettet virksomhet mot park og elvepromenade (skisse utarbeidet av Helen & Hard). 
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Perspektiv utarbeidet av Helen & Hard. 
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Til Eidsvoll kommune,
Kommentarer til reguleringsplan for Sundet, frist 17/6-18

Fra sammendrag av uttalelser/merknader i forbindelse med varsel om oppstart og rådmannens kommentarer

Tårnets høyde:
«Gjennom årene har tårnet stått som symbol for samfunnsmessig stolthet og stedlig velstand. Sundet som Eidsvoll
kommunes sentrum ville ha nytte av et symbolbygg, som vil symbolisere kommunenes vekst framover, samt
kommunens mål og forventning til økonomisk og samfunnsmessig velstand» – rådmannens svar til Akershus
fylkeskommune 20/6-17

-Er dette eneste begrunnelse? I dette tilfelle kan tårn oppfattes like mye være symbol på makt, aggresjon, arroganse,
overkjøring, klassedeling, med en størrelse som dominerer.

«… bør legges vekt på uteområder av god kvalitet som skaper attraktive møtesteder for befolkning.  Fler-
funksjonalitet og grønne lunger er viktige forutsetninger for et attraktivt sentrum med liv på dag -og kveldstid» –
fylkesmann 17/8-16
«… attraktive urbane rekreasjonsområder til nytte for hele kommunen, som også gir potensial til flere besøkere i
Sundet, spesielt om sommeren» – rådmannens svar til Akershus fylkeskommune 20/6-17

-hvordan tenkes dette ivaretatt, hvilke møtesteder/ hvordan er disse dimensjonert?
-De parkområdene som er foreslått neppe vil oppfyller «urbane rekreasjonsområde» som f.eks. de etablerte i Oslo.
Dette er helt avgjørende for trivsel i et langsiktig perspektiv
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«Lysforhold, funksjonalitet og estetikk
Lysforhold (dagslys) vurderes sammen med skjerming for innsyn.  Boenhetene skal ha gode lysforhold også der det
er behov for skjerming for innsyn. Tiltakets estetiske sider skal vurderes både i forhold til seg selv, omgivelsene og
dets fjernvirkning. Det skal etterstrebes god arkitektur som løser funksjonelle oppgaver, samtidig som den er estetisk
interessant. Utbygging må ha arkitektoniske ambisjoner som underbygger særpreget Sundet skal ha. Ny fargeplan
må utarbeides.»
-vedtatt av hovedutvalg for næring plan og miljø 24/4-18, sammen med føring om energiøkonomiske hus.

Hvordan skal punktene ivaretas? Hvem gir tilbakemelding?  Skal lys/skyggeforhold gjelde for november så vel som
mai/juni? Som en som har jobbet med estetikkbegrep gjennom min profesjonell karriere, hvilke kriterier skal
«estetikk» bygge på? Skal noen stoppe en utbygging pga. manglende estetikk?

Kommentar til detaljreguleringsplan Rubis
Rubis er Sundets «indrefilet» både vindu innad og utad, med enestående forbindelse mot elva. Som første ledd i en
omfattende utbygging gir dette også føringer for videre prosjekter, med etablering av f.eks. roller mellom
kommunen (langsiktig 25 års perspektiv, konsekvensutredning, ivaretakelse av en rekke samfunnsføringer) i
samspill med entreprenørens forretningsmessig (mer kortsiktig) prosjektinteresse. I forelesning til arkitekt Peter
Butenschøn som besøkte Eidsvoll nylig, mente han at målestokk er av avgjørende betydning for et tettsteds identitet.

Med utgangspunkt i punktene over gis følgende tilbakemelding:

-Det etterlyses andre faglig innspill til hvordan arealet kan utvikles. Det må være viktig å velge best løsning
istedenfor eneste løsning.

-Bygg K 145,8 og 148,4 fører til at hele området privatiseres, det grønne arealet blir «eid» av boligene. (Dessuten
blir alle, bortsett fra kremleilighetene nærmest elva, beglodd fra tre kanter.) Uten disse vil byggene danne et fint
åpent atrium og på en helt annen grad oppfylle krav om attraktive møtesteder over, samt å lage en flott avslutning til
en strandpromenade nord. –byggene foreslås fjernet.

-Bygg k 171,9 vil skape vind, skygger og forringer veletablerte naboeiendommer. Den er ikke tydelig forankret i
reguleringsprosess – dette bør utredes videre med tydelig innbyggerpåvirkning

-Ser fram til utbyggerens planer for hvordan «lysforhold funksjonalitet og estetikk» ivaretas. F.eks. Hvordan er lys/
skyggeforhold om høsten, f.eks. i østsiden av bygg 148,4?

Alec Howe
Eidsvoll 16/6-18

Dokumentasjon
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Eidsvoll kommune 

 

Innspill fra krf til områdeplan for Sundet 

Det står så bra i saksutredningen der det siteres følgende: 

Forhold til gjeldende planer 

Områdereguleringen baserer seg på kommuneplanens strategi om at styrkningen av Eidsvoll sentrum 
skal videre skje gjennom egne kommunedelplaner og reguleringsplaner for disse sonene, og det er 
ønskelig å prioritere en effektiv arealutnyttelse av byggeområdene. (KPL, kap. 4.1). «I forbindelse med 
fortetting og nye byggeområder i tilknytning til kommunesenteret og lokalsentrene skal det legges til 
rette for et variert boligtilbud, arbeidsplasser og et godt offentlig og privat tjenestetilbud. For å 
fremme trivsel, trygghet og sosialt fellesskap er det viktig å ta vare på, og styrke viktige 
stedskvaliteter, tilrettelegge for gode møteplasser, grønne lunger og en sammenhengende 
grønnstruktur». (KPL, kap. 4.3.3). 

Det er mye bra i planen og den er et langt skritt fremover. 

Vi har imidlertid noen merknader vi ønsker å komme med. 

 
1. Det står i ovennevnte avsnitt bla.a. « styrke viktige stedkvaliteter». Sundet har to unike 

kvaliteter. Først og fremst nærheten til elva, og at det i dag er en klar gatestruktur. Det finnes 
ingen andre som har så gode forutsetninger mellom Lillestrøm og Hamar, og ingen som har 
brukt dem spesielt godt mellom Oslo og Trondheim. Punkt 1 er derfor å starte med fokuset 
på elva og hvordan vi vil utnytte den. Klarer vi ikke å utnytte dette er Sundet bare et hvilket 
som helst annet uinteressant tettsted. Planen ivaretar dette ved å legge grøntsone langs 
elvekanten. Flott.  Gangadkomst mellom Skjoldnestangen og Torget er særdeles viktig fokus.  
Vesentlig at planformålet tillater bygging av gangsti og brygger innenfor sonen. 

2. Skal man få mange folk i sentrum må man nødvendigvis bygge i høyden, men det er betydelig 
skepsis blant mange til de to høyhuspunktene i planen er vèl høye,  og om de utgjør en 
unødvendig risiko for å dominere for mye.  

3. Når det gjelder videre utvikling av sentrum må estetikk og bokvalitet så være førsteprioritet. 
Trivsel over handel. Når mennesker trives og vil bruke tid i området,  tror vi at grunnlaget for  
den del av næringslivet som passer inn kommer av seg selv. For å oppnå estetisk gode 
løsninger som fører til trivsel og gateliv, er det av avgjørende betydning at det ikke blir helt 
enhetlige fasader og høyder, men god variasjon, og at det legges til rette for grønne lunger 
som gir rekreasjons og trivselsmuligheter.  For eksempel kan Femellgården rives, men man 
kan videreføre elementer av den i det nye byggets fasade.  Bygningsmassen må stå til 
hverandre, men ikke bli så enhetlig og kjedelig at den dreper trivsel. Det vi bygger og tillater 
nå skal stå de neste 70-100  år og her har vi ikke råd til å feile. Det hjelper ikke å få 1000 
mennesker til i Sundet hvis de ikke trives utenfor døra der. Da blir det kun et sted du bor i 
leilighet og ikke bruker fritida på. For å få til en god utvikling videre er det vesentlig at det blir 
et godt samarbeid mellom kommune, boligutviklere og næringslivet.  



 Man må her få til et spleiselag som sier noe om kommunens ansvar og utbyggernes ansvar. 
Kommunen må nødvendigvis være med på å finansiere deler av infrastruktur og ha en 
pådriverrolle, og utbyggerne må gi noe tilbake i form av delfinansiering av infrastruktur og 
fokus og ansvar på estetikk og bokvaliteter også utenfor bygningskroppene. Dette behøver 
ikke nødvendigvis å koste så mye, men handler mest om arkitektur og vilje. Dette må være et 
utgangspunkt og krav fra dag en i alle prosjekter, og ikke komme i forbindelse med 
innsending av byggesaken. Da er det ofte for sent. Alle parter vil være tjent med dette. 

4. Når det gjelder gateplanet til bygninger, er det vesentlig at det her gis mulighet for en variert 
bruk slik at bruken kan tilpasses behovet til enhver tid. For eksempel at det i hovedsak skal 
være forretninger, men også  eksempelvis kontorer  og helseklinikker i en viss utstrekning. 

5. I forbindelse med å få en variert boligstruktur synes vi det er et feilgrep av hovedutvalg for 
næring, plan og miljø å fjerne muligheten for å bygge «townhouser» på deler av 
parkeringsplass på Rubis. Området rundt Rubis kan se ut til å bli svært blokkpreget med 
relativt like firkantede bygninger. For å bryte opp ensformigheten og skape visuelt liv i 
området, ville en rekke med relativt lave rekkehus ved elva , skape en spennende motvekt 
for den andre relativt ensformige arkitekturen som ser ut til å kunne komme i området.  
Generelt synes vi  at de foreliggende skissene for hvordan Rubis blir seende ut er hverken 
bystruktur eller gir nok rom for rekreasjonsmuligher og  lite tilbake i form av arkitektur. Det 
må blir mere brudd og variasjoner i bygninger og fasader og klarere valg mellom bystruktur 
og grøntområde/rekreasjonsområde. Det skal inn mange boliger her og lages en bydel, men 
det må også være kvaliteter der som gjør at også barnefamilier ønsker å bo der. 

6. I syd ved Vilbergbekken er det mulighet for å lage en vik som kan romme en mindre båthavn 
og en rekke med mindre bygninger på vestsiden. Dette vil kunne lage et spennende sted syd i 
Sundet, og ta opp i seg noe av den gamle evjestrukturen som tidligere var i området. Det vil 
også her være mulighet for å vurdere å få inn townhouse-tanken i kombinasjon med 
muligheter for å legge til med båt i en lun vik. 
 
 
Sammendrag: 
Elva er Sundets største fortrinn og må ha høyt fokus som en vesentlig  del av stedets 
bokvalitet. 
Estetikk som grunnpilar i alle tiltak. 
Ta vare på bystrukturen med det antall gater vi har i dag. 
Variere høyder og fasader i nye bygg for å lage en «opplevelse». 
Forpliktende samarbeid mellom kommunen og utbyggere. Lage forutsigbare spleiselag. 
Rubisprosjektet som det pr i dag er vist skissemessig ,gir for  lite tilbake til området i form av 
estetiske kvaliteter og variasjon. Mellom bymessig bebyggelse og park. 
De grønne lungene er for små hvis man ønsker barnefamilier  i området. 
 
Sundet har en bystruktur , kommunikasjonsmuligheter og naturmessige kvaliteter som andre 
bare kan drømme om. Stedet kan utvikle seg til et levende tettsted i mye større grad hvis vi 
bygger på dette og setter krav til variasjon i høyder og fasader, god bokvalitet, 
rekreasjonsmuligheter og estetikk  som hovedkrav for all utvikling i området.   

 



Eidsvoll krf



 

1 
 

Eidsvoll, 25.06.18 

 

 

Områderegulering for Eidsvoll sentrum (Sundet) 
  

Det vises til at Eidsvoll kommune 02.05.18 la ut forslag til områdereguleringsplan for Eidsvoll 

sentrum til offentlig ettersyn.  I den anledning ønsker Eidsvoll Høyre å komme med innspill til planen 

som er lagt frem.  

Overordnede og grunnleggende premisser 

Eidsvoll Høyre savner beskrivelser på hvordan vi i praksis skal implementere planens innhold. Dette gjelder 

innenfor flere områder.  

 

I praksis må det jobbes videre med forankring innenfor de rammene som ligger i endelig vedtatt områdeplan. 

 

Eidsvoll Høyre er overbevist om at det vil kunne komme flere gode ideer og praktiske forslag fra innbyggerne 

også etter vedtak av en plan, men innenfor rammene av det som er vedtatt.  

 

Dette må gjøres gjennom god involvering også etter at planen er vedtatt.  

Invitere og involvere viktige endringsaktører i lokalsamfunnet, herunder politikere, næringsdrivende, vel- og 

idrettsforeninger/ideelle organisasjoner, grunneiere, næringslivsfora, kommuneadministrasjon og alle 

innbyggere som ønsker å delta gjennom en oppsatt og godt formidlet tids- og handlingsplan med oversikt over 

hvilke aktivitets-, ide- og informasjonsarenaer man skal ha for dette arbeidet.  

 

Det må beskrives hvordan terskelen blir lav nok til at dette engasjementet våkner.  

Kommunesenteret sin identitet med omkringliggende områder. 

Oppfølgingen av områdereguleringsplanen for sentrumsformålene med vektlegging av stedsindentitetsarbeid, 

herunder estetiske felles identitetsfaktorer (gatelykter, informasjonsskilt, kantstein, avfallsdunker). 

Infrastruktur 

Herunder oversikt over kostnadsomfang for effektuering av planens innhold.  
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Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtaler må avklares og være fremforhandlet i forbindelse med behandling av 

byggesøknader og rammetillatelser. Dette i relasjon til Eidsvoll Høyre sitt innspill i kommunestyret 

juni om gjennomgang av utbyggingsavtaler også i relasjon til boligbyggeprogram.  

5.2.1 i Områdereguleringsplan 

Hvilke grep og avklaringer gjort, hvem skal bo her, leilighetsmiks.  

Hva er et «felt», hva innebærer dette?  

Hvis det er flere grunneiere innenfor hvert felt, som i tillegg ønsker å utvikle i forskjellig hastighet. 

Hva vil konsekvensen være innenfor hvert byggetrinn?  

Effektuering og realisering av områdeplanforlagets innhold 

Kostnader og fordeling. Hvilke konkrete kostnader knyttet til planbeskrivelsen, utløser økonomiske 

forpliktelser for f.eks. utbyggere, næringsdrivende, Eidsvoll kommune. 

Eidsvoll Høyre tenker her eksempelvis på endringer i infrastruktur (fortau, gang og sykkelløsninger, 

avgivelse og oppgradering av veiarealer, flytting og kapasitet av vann- og avløpsgater). 

 

 

Strategisk næringsutviklingsplan vedtatt i Eidsvoll kommunestyret 10.05.16 

Det vises til Høyres grunngitte spørsmål i Eidsvoll kommunestyret 06.03.18 om oppfølging og 

manglende arbeid med tiltaksdelen. Eidsvoll Høyre lurer på hva som er grunnen er til at strategisk 

næringsutviklingsplan ikke er tatt med som vedlegg og grunnlagsdokument til forslaget til 

områdeplanen med bestemmelser.   

Da dette må skape en strategi og utarbeidelse av konkrete tiltaksdeler for næringsvirksomhet for 

Sundet.  
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Sundtoppen: 

Eidsvoll Høyre mener at Sundtoppen bør utvikles og avsettes til aktivitetsområde. Med det mener vi 

at den må gjøres tilgjengelig for allmennheten og at aktivitetene er universelt utformet. Eidsvoll 

Høyre ser det som viktig å åpne opp for sol og lys i Sundets hovedgate. Hvordan Sundtoppen 

transformeres er avgjørende for dette.  

 

Konkret til planbestemmelsene: 

  

• Det som er angitt som temakart 3 - krav til parkering på temakartet står det temakart 6 på 

selve dokumentet.   

• Pkt 3.4 Renovasjon. Er renovasjonsforskriften tilpasset morgendagens behov? Den er ikke 

vedlagt.  

• Pkt 3.5 Veianlegg. Eidsvoll Høyre oppfatter at oppgradering av eksisterende veianlegg kan 

synes vanskelig å få realisert og oppgradert, der disse ikke er vist med arealformål. Dette bør 

gjennomgås spesielt for sentrumsformålene. 

• Pkt 3.11 Krav om undersøkelser som del av detaljregulering – mobilitet. Dette må sees i 

sammenheng med vedtatt parkeringsnorm, slik at det ikke oppstår konflikt. 

• Pkt 5.2 Leilighetsstørrelse. Hva er definert som et felt? Hvordan løse leilighetsmiksen 

innenfor hvert felt og/eller innenfor enkeltprosjekt.  

• Pkt 5.3 Innvendig fellesareal. Er dette punktet relevant i et tettsted hvor denne type aktivitet 

ønsket ut i gatebildet.  

• Pkt 5.5 Minste felles uteoppholdsareal – 4 Lekeareal. Er dette godt nok utredet i praksis sett i 

forhold til en helhet innenfor planområdet? Kvartals- og områdelekeplasser bør avklares før 

detaljregulering av enkeltdelfelt.  Plassering er viktig i så henseende.  

• Pkt 5.6 Parkering. Planen legger opp til varierende antall biloppstillingsplasser per boenhet 

innenfor planområdet, herunder også gjesteparkering. For de ulike benevnte felt legges det 

opp til mulighet for frikjøp av biloppstillingsplasser. Det må legges inn i planen hvordan 

frikjøpet i realiteten skal løses slik at det faktisk blir gjort synlig hvor definerte 

parkeringsområder skal ligge.  

• Eidsvoll Høyre ønsker å opprettholde parkeringsvedtaket som ble vedtatt i 2017 – 1 

parkeringsplass pr. boenhet.  

• Pkt 6.1 bebyggelse og høyder. Felt B4. Eidsvoll Høyre ønsker å opprettholde formålet 

konsentrert boligbebyggelse (byhus, townhouse, rekkehus). Begrunnelsen for dette er 

ivaretakelse av kommunens verdier og at nye etableringer i området vil kunne forvente at 

eiendommen på ett eller annet tidspunkt blir bebygd.  Referanse også pkt 16.3. 

• Pkt 6.2 B1 med henvisning til VAA1 jft pkt 13.9. Punkt 13.9 eksisterer ikke, det antas at dette 

er ment å være 13.3. 

• Pkt 6.7 gjelder området B6, B7 og B8, underpunkt nr. 4 – uteoppholdsrealer. Oppfatter 

Eidsvoll Høyre riktig dersom Sundtoppen fremtidig skal brukes i fritaksordningen i forhold til 

felles uteareal, for nevnte felt. 

Underpunkt 5 – parkering. Her bør det også legges inn 0,2 gjesteparkeringsplasser per 

boenhet.  
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• Pkt 8.5 BS2 Skjoldnestangen med henvising til Pkt 15.5. Pkt 15.5 finnes ikke. 

• For avsnittene som angir byggehøyder bør kotehøyder angis for alle felt, også kotehøyder 

medregnet trappehus, ventilasjonsanlegg mm.  

Det er nevnt mulighet for etablering av barnehage i BKB-områdene, men det kan være andre områder enn 

BKB-områdene som utløser behovet for barnehage. Hvordan realisere barnehagebehovet innenfor 

planområdet, og i relasjon til muligheter for utbyggingstakt og tidsperspektiv.  

 

 

Eidsvoll Høyre 









Fra: Knut Bergerud[knutoppen@gmail.com]
Dato: 18.06.2018 14:08:21
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Morten Kristoffersen; Øyvind Grønlie
Tittel: Melding til Einar Ordal

Dette gjelder planer for utbygging i Sundet.
Dette er en bekymrings melding fra beboere/grunneiere  på Tunneltoppen.
Tunneltoppen er ikke dirkete berørt av utbyggingsplaner for Sundet og
Har derfor ikke tidligere respondert på planer eller meldinger.
Vi ser at det skal fylles ut ca 4000 m3 masse i Vorma.
 
Vi mener at trykket mot Tunneltoppen vil øke, med referanse til målepunkter som du kjenner til.
Vi finner ikke noe som omtaler dette i Risiko og sårbarhets  analysen for planene.
Dette kanskje fordi det er utenfor området.
 
Vi ber derfor om at du ser på dette og kommer med en uttalelse.
 
For Tunneltoppen Vel
Knut Bergerud
Leder
94868252
knutoppen@gmail.com
 
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
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Ref.nr: OZCKOH

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

916213069
Forening/organisasjon

EIDSVOLL MILJØPARTIET DE GRØNNE

Adresse

c/o Hans Petter Sveen
Postnr.

2080
Poststed

E-postadresse

eidsvoll@mdg.no
Telefonnr.

98694035
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Hans Petter
Etternavn

Sveen

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Saksnr.

16/1541
Høringssvar

Områderegulering for Eidsvoll sentrum

Høringssvar til Reguleringsbestemmelser datert 02.05.2018
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/reguleringsplaner/planer-
horing/023728200/reguleringsbestemmelser-omraderegulering.pdf

Punkt:

3.11:

Forslag om ny setning: «I de plandeler der det ikke stilles krav om detaljregulering, skal det likevel utføres en
mobilitetsvurdering.»

3.12:

Forslag om endret setning: «Utbyggere skal tilstrebe økt bruk av tre, samt energiøkonomiske hus som passivhus og
plusshus.».

Forslag om ny setning: «Utbyggere skal tilstrebe solenergianlegg (solceller, solfangere o.a.) for (deler av) tak og
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fasader.».

5.6:

I tabell: Forslag om minimum 2 sykkelplasser for tomannsboliger.

I punkt 3: Forslag om endret setning 3: «Kommunen kan også samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen
grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, eller til et opprettet
parkeringsselskap som har ansvar for å etablere tilstrekkelig parkeringsmuligheter i Sundet.».

I punkt 6: Forslag ny setning: «Ladepunktene skal ha minimum 3,6kWdøgnkontinuerlig ladeeffekt per
biloppstillingsplass.»

I punkt 7: Forslag endret setning: «I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering, skal minst 35% av
parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading.»

I punkt 7: Forslag ny setning: «Ladepunktene skal ha minimum 3,6kW ladeeffekt mellom klokken 06.00 og 20.00
per biloppstillingsplass.».

5.7:

I punkt 1: Forslag endret setning: «For sykkelparkeringsplasser i tilknytning til nybygg skal det være mulighet for
lading av elektriske sykler, der minst 60% av sykkelparkeringsplassene skal ha en 230V stikkontakt med minimum
250W effekt per sykkel.».

5.8:

I punkt 2: Forslag ny setning (før siste setning): «Ensformige byggekropper og -fasader skal ikke forekomme.».

I punkt 2: Forslag ny setning (før siste setning): «Maksimal 12 meter horisontal fasadefront skal ha samme
etasjeantall. Fasadeutforming skal endres betydelig i både type, form, farge og utforming for hver endring i byggets
etasjeantall, slik at det ikke oppstår inntrykk av ensformige fasader.».

6.2:

Ny setning: «Stiforbindelse til elva, som også slår ring langs elva mot nordvest (gjennom BS2) til GAA1.» (slik at
vi får en gjennomgående allmenn tilgjengelig forbindelse langs / ved elva)

6.4:

Underpunkt 2: Stiforbindelsen skal beholdes, som allerede foreslått i gammel planversjon.

6.7:

Offentlig høring - høringssvar
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I punkt 2: Forslag endret 3. setning: «Balkonger og karnapper f.o.m. 2. etasje, med en minstehøyde på 4 meter,
tillates utkraget ut over byggegrense.».

I punkt 2: Forslag endret siste setning: «Tekniske installasjoner, samt heis og ventilasjonsoppbygg, kan tillates med
maksimal høyde 3,5 meter over regulert maksimal byggehøyde, og tilbaketrukket fra fasaden med minst
installasjonens/oppbyggets høyde.».

I punkt 3: Forslag om å stryke «Bebyggelsen skal oppføres med flate tak.».

8.2:

I punkt 1: Forslag ny setning: «Maksimal 12 meter horisontal fasadefront skal ha samme etasjeantall.
Fasadeutforming skal endres betydelig i både type, form, farge og utforming for hver endring i byggets etasjeantall,
slik at det ikke oppstår inntrykk av ensformige fasader.».

8.5:

Forslag nytt punkt: «Det skal etableres allment tilgjengelig stiforbindelse mellom GAA1 via B1 til grøntområde sør
for B1.».

9:

I punkt 5: Forslag ny setning: «Det kan tillates boligarealer sør for parkeringshus.».

11.13:

Forslag til endret setning: «Det kan jf. Kap 9 etableres parkeringshus (P1) innenfor felt BOP 1, samt tillates
boligarealer sør for parkeringshus.».
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Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
23.05.2018  

 

Behandling 
 
Av 7 representanter var 6 til stede. 
 
Omforent forslag til uttalelse: 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF) ønsker at rådene i større 
grad blir inkludert tidligere i prosessen i forbindelse med fremtidige planprosesser. 
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Dette er en viktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet 
tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
 
Til selve planen mener KRFF det burde vært vurdert om det finnes egnede arealer til boliger 
av slik størrelse at det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Disse vil ha spesielle krav til 
gangavstand til butikk, park og aktiviteter. Vi ser det som positivt at planen har avsatt 
areal til park- og lekeområder. Vi ønsker større fokus på dette, da lek og aktivitet fører til 
økt mestring og vil være med å løfte folkehelsen. Vi vil også påpeke at slike arealer skal 
være tilgjengelig for alle. Det bør være apparater som er til bruk for flere. Dette være seg 
piknikbord og husker tilrettelagt for rullestolbrukere. I parkområder bør asfalt prioriteres til 
bruk på stier/veier fremfor grus/singel/brostein og annet.  
 
KRFF ønsker i tillegg at Sundtoppen blir et område som på sikt kan bli et mer tilgjengelig 
område for funksjonshemmede. 
 
Vi ønsker også å påpeke at næringsarealer skal være enkelt tilgjengelig for alle. Vi ønsker 
også er større fokus på at vedlikehold av fotgjengeroverganger blir prioritert da for 
eksempel førerhunder får utfordringer med å manøvrere seg dersom dette ikke blir fulgt 
opp.  
 
KRFF ser frem til å delta på videre planarbeid. 
 

Votering 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF): 

 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF) ønsker at rådene i større 
grad blir inkludert tidligere i prosessen i forbindelse med fremtidige planprosesser. 
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Dette er en viktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet 
tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
 
Til selve planen mener KRFF det burde vært vurdert om det finnes egnede arealer til boliger 
av slik størrelse at det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Disse vil ha spesielle krav til 
gangavstand til butikk, park og aktiviteter. Vi ser det som positivt at planen har avsatt 
areal til park- og lekeområder. Vi ønsker større fokus på dette, da lek og aktivitet fører til 
økt mestring og vil være med å løfte folkehelsen. Vi vil også påpeke at slike arealer skal 
være tilgjengelig for alle. Det bør være apparater som er til bruk for flere. Dette være seg 
piknikbord og husker tilrettelagt for rullestolbrukere. I parkområder bør asfalt prioriteres til 
bruk på stier/veier fremfor grus/singel/brostein og annet.  



 
KRFF ønsker i tillegg at Sundtoppen blir et område som på sikt kan bli et mer tilgjengelig 
område for funksjonshemmede. 
 
Vi ønsker også å påpeke at næringsarealer skal være enkelt tilgjengelig for alle. Vi ønsker 
også er større fokus på at vedlikehold av fotgjengeroverganger blir prioritert da for 
eksempel førerhunder får utfordringer med å manøvrere seg dersom dette ikke blir fulgt 
opp.  
 
KRFF ser frem til å delta på videre planarbeid. 
 



FORTIDSMINNEFORENINGEN 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune 

Kommunal forvaltning  

postmottak@eidsvoll.kommune.no 

Rælingen, den 12. juni 2018 

 

 

 

Høringsinnspill Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 
 

Fortidsminneforeningen avdeling Romerike er positive til at Eidsvoll kommune utarbeider en 

områderegulering for Sundet i Eidsvoll for å sikre en helhetlig utvikling i årene fremover. 

Som det står skrevet i saksfremlegget, «Eidsvoll sentrum har en svært verdifull egenart å 

bygge videre på». Det vises her til beliggenheten ved elva og jernbanen, stedets topografi, 

historie og ikke minst den eldre bebyggelsen som danner den urbane gatestrukturen som 

utgjør selve Sundet. Fortidsminneforeningen registrerer at ønsket om «vekst» og «utvikling» 

blir satt opp mot det å bevare den eldre trehusbebyggelsen og skalaen på bebyggelsen i Sundet 

i høringsforslaget.  Fortidsminneforeningen har derfor følgende innspill til høringsforslaget 

for områderegulering for Eidsvoll sentrum: 

 

Hensynssone kulturmiljø H570 (pbl. § 11-8 c) 

Wergelands gate 2 bør reguleres til hensynssone kulturmiljø. Bygningen med uthus ligger i et 

naturlig kulturmiljø sammen med Sundtoppen, Sundvegen og kvartalet Sundvegen – 

Vormvegen – Eidsivagata – Wergelands gate. Trehusene i Sundet er varierte og forandret 

gjennom ulike tidsepoker, dette bidrar til et særpreg som bør sikres gjennom bruk av 

hensynssone kulturmiljø. 

 

Eidsvoll kommune har i arbeidet med reguleringsplanen fått gjennomført en DIVE-analyse 

for å få tilstrekkelig oversikt over viktige områder som peker seg ut som 

kulturminner/miljøer. DIVE-rapporten som ble utarbeidet av NIKU peker på nettopp 

Wergelandsgate 2 som en kvalitet i Sundet. «Den er en markant bygning i bybildet. 

Bygningen er oppført på slutten av 1800-tallet og har en lang historie som skysstasjon og 

forretningsgård». Bygningen har i tillegg til en miljøverdi og arkitektonisk verdi, også en 

historisk verdi for Sundet som sted med en lang historie som bør tas vare på for fremtidige 

generasjoner.   

 

Wergelandsgate 2 er i gjeldende reguleringsplan regulert til bevaring. Det vil være et kraftig 

steg tilbake å unnlate å videreføre vernet av en så markant bygning i bybildet i Sundet. 

Wergelandsgate 2 bør være med på, som det i kommuneplanen heter: å tilrettelegge for 

næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kultur- og friluftsmiljø. 

 

Byggehøyder 

Sentrum i Sundet har i dag en variert sammensetning av bygninger med ulike høyder. 

Høydene er i en skala som forholder seg til hverandre. Dette bidrar til at man som besøkende 

og bruker av stedet opplever skalaen av Sundet som menneskelig og hyggelig. En skala som 

 



er hyggelig bidrar til trivsel og økt besøk. Fortidsminneforeningen mener at man i større grad 

bør ta hensyn til dagens skala i selve sentrum, fremfor å øke byggehøyden drastisk. 

 

En kvalitet med tettstedene på landet, slik som i Sundet, er nettopp at bybildet oppleves i en 

menneskelig skala. Det er denne strukturen på bebyggelsen som bør videreutvikles, slik at 

særpreget for stedet kan dyrkes. Dette peker Piir 2 på i sin analyse av Sundet. «Selv om det i 

dag virker rotete og ustrukturert er denne strukturen et utgangspunkt for å skape en variert og 

spennende sentrumsbebyggelse. Det er viktig å bevare denne kvaliteten når bygninger fra vår 

tid adderes sentrum. Utfordringene med denne strukturen er å tilpasse det til dagens behov 

med tanke på størrelsen på butikker og behov for parkering.» 

 

Det legges i planforslaget opp til 3-8 etasjer i områder tett på den verneverdige bebyggelsen, 

blant annet innenfor delområde BS1. DIVE-rapporten og rapporten fra Piir 2 peker på nettopp 

å opprettholde skalaen og strukturen på dagens sentrum for å utvikle et sentrum med særpreg 

og kvalitet. Fortidsminneforeningen mener man bør redusere byggehøyden betraktelig i 

sentrumskvartalene i Sundet, og snarere se på om det er områder som ikke ligger like tett på 

den verneverdige bebyggelsen som kunne tålt kompenserende høyder, for lavere høyder i 

sentrum.   

 

Fortidsminneforeningen stiller seg undrende til å tilrettelegge for punkthus i en sentrumsplan 

som skal «sikre helheten og samle trådene» som det heter i saksfremlegget fra rådmannen. 

Det er forståelig at man ønsker å «legge til rette for vekst og utvikling» som igjen skal bidra 

til «et variert og levende byliv». Fortidsminneforeningen tror man ved å i større grad, enn 

planforslaget legger opp til, spille på lag med eksisterende byggehøyder og bebyggelse kan få 

til et variert og spennende sentrum med skalaer som tilpasser seg et menneskelig liv vil få et 

sentrum som kan tiltrekke seg mennesker i alle aldre.     

 

Utforming 

Det bør tilføyes en setning i bestemmelse 8.4 BS1 – Kvartalene om at fasader som henvender 

seg mot hensynssone kulturmiljø skal ha fasader som underordner seg og spiller på lag med 

den verneverdige bebyggelsen. I hovedsak bør det benyttes trepanel i kledning.   

 

 

Med vennlig hilsen 

FORTIDSMINNEFORENINGEN ROMERIKE LOKALLAG 

 

 
Lene Skovholt 

leder 

 

 



Saksprotokoll i Eldrerådet - 23.05.2018  

 

Behandling 
 
Av 7 representanter var 6 til stede. 
 
Omforent forslag: 
 
Innledningsvis vil Eldrerådet vise til vår tidligere uttalelse i Sak 32/17, hvor vi kom med 
våre merknader til kommunedelplan for Råholt. 
 
Rådet er usikker på hvorvidt våre råd den gang ble hensyntatt i den videre prosessen. 
Mange av våre synspunkter den gang vil også gjelde for Sundet sin del.  
 
Eldrerådet vil i utgangpunktet foreslå et bilfritt sentrum.   
 

 Også denne planen oppleves innholdsrik og omfattende, og derfor krevende å få 
fullgodt innsyn i og full forståelse av.  

 
 Dokumentet er kun mottatt elektronisk og forklaringene til kartvedleggene blir ikke 

lesbare ved å forstørre teksten. Eldrerådet tar derfor forbehold om å ha forstått 
kartene riktig. 
 

 Det omtales barn og unge og befolkningen generelt, mens den sterkt økende 
gruppen av eldre fra 60+ mangler det spesielle vurderinger i forhold til.  
Vårt råd vil derfor gjelde denne gruppen spesielt. 

 
 Denne gruppen eldre blir på sin egen måte meget sterkt berørt av det som omtales i 

planen. Vi starter med de trafikale forhold.  
 

I. Spesielt fremheves behovet for å kunne parkere der en får utført sine 
sosialt betingede nødvendige tjenester som bank, post, butikk, 
kommunale tjenester, kafeer og spisesteder og samlingssteder 
tilrettelagt for aldersgruppen.  

 
II. Alle nye boligkomplekser der det er naturlig at aldersgruppen 60+ vil 

bosette seg i tillegg til typiske omsorgsboliger, må ha reserverte 
parkeringsplasser for hjemmetjenestens biler. 

 
III. Alle hovedveier innenfor planområdet må i tillegg til egne gangveier ha 

separate sykkelveier.  
Kombinerte gang og sykkelveier fungerer svært dårlig der eldre 
ferdes. Svak hørsel og vinglete gange vil føre til påkjørsler og skader. 

 
IV. Eksisterende boligområder opplever en utstrakt fortetting, uten at de 

interne veiene blir utbedret og forsynt med egne fortau. Dette 
oppleves kritisk. Krav om fortau må derfor foreligge før ny fortetting 
godkjennes. 

 
 Dagens eldre vil være langt mer kravfulle enn hva vår landkommune er vant 

med fra tidligere. Det vil bla. gjøre seg utslag i behov for egne tilpassede 
sentrumsnære eldreboliger.  
Vi fortsetter derfor med tilpassede sentrumsnære eldreboliger og 
omsorgsboliger. 
 



I. Det må derfor bygges sentrumsnære boliger og omsorgsboliger som er 
tilpasset aldersgruppens behov. Husbanken har egne tilbud til kommuner 
som velger slike løsninger. Tomter må sikres nå. 
 

II. Dette område må tilby lokaliteter for lystbetont både styrke og 
utholdenhetstrening med tilhørende sosialrom tilpasset gruppen som vil 
holde seg friske til siste slutt. (jevnfør ”gubbetrimmen” som i dag har 
tilhold i Søndre Samfund i Sør-bygda. Dette er enormt viktig og avler 
god helse. 

 
 Dagens eldre trenger enkel tilgang til friluftsområdene. 

 
I. Det må tilrettelegges (universelt utformet) stier ut fra alle de omtalte 

utbyggingsområder planen omhandler, slik at de eldre enkelt kan komme 
seg ut i naturen uten bruk av bil. Sosiale møteplasser som gapahuker 
m/branngodkjente bålplasser og bålpanner og sittebenker/hvileplasser må 
etableres. Bruken gir sjelebot, trivsel og god helse. 
 

II. Det at disse stiene kan koples sammen i et nettverk rundt Sundet vil 
kunne ha en ytterligere forsterket god effekt. 

 
III. I årstider med snø er det naturlig ut fra begrepet universell utforming at 

stiene kjøres opp med scooter, eventuelt brøytes. (Et dobbelt scooterspor 
hvor det ene er for å gå i, og det andre som skiløype.) 

 
 Kompleksiteten i planen er stor. Eldrerådet vil anbefale sterkt at det snarest 

engasjeres en erfaren byplanlegger for å unngå uopprettelige, amatørmessige 
feil. 

 
I. Det er spesielt de trafikale forhold som skaper det største behovet. 

Befolkningsveksten i Sundet blir formidabel. 
 

II. Estetisk vil det være av avgjørende betydning for trivsel og den 
dagligdagse psyke, at blomsterutsmykning blir satt i system.  

 
III. Godt opplyste grønne lunger med markerte gangfelt, hvor benker for små 

sosiale møter (når været tillater), kan sette prikken over i’n.  
 

IV. En og annen uterestaurant hører også med i et vellykket sentrumsbilde. 
 
Ta høyde for å sikre Sundet mot kommende klimaendringer som gir større flomfare enn 
kjent fra tidligere tider. 
 
Eldrerådet ønsker lykke til med en spennende utvikling av Sundet. 
 
 
Votering 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Uttalelse fra Eldrerådet 

 
Innledningsvis vil Eldrerådet vise til vår tidligere uttalelse i Sak 32/17, hvor vi kom med 
våre merknader til kommunedelplan for Råholt. 
 
Rådet er usikker på hvorvidt våre råd den gang ble hensyntatt i den videre prosessen. 
Mange av våre synspunkter den gang vil også gjelde for Sundet sin del.  
 



Eldrerådet vil i utgangpunktet foreslå et bilfritt sentrum.   
 

 Også denne planen oppleves innholdsrik og omfattende, og derfor krevende å få 
fullgodt innsyn i og full forståelse av.  

 
 Dokumentet er kun mottatt elektronisk og forklaringene til kartvedleggene blir ikke 

lesbare ved å forstørre teksten. Eldrerådet tar derfor forbehold om å ha forstått 
kartene riktig. 
 

 Det omtales barn og unge og befolkningen generelt, mens den sterkt økende 
gruppen av eldre fra 60+ mangler det spesielle vurderinger i forhold til.  
Vårt råd vil derfor gjelde denne gruppen spesielt. 

 
 Denne gruppen eldre blir på sin egen måte meget sterkt berørt av det som omtales i 

planen. Vi starter med de trafikale forhold.  
 

I. Spesielt fremheves behovet for å kunne parkere der en får utført sine 
sosialt betingede nødvendige tjenester som bank, post, butikk, 
kommunale tjenester, kafeer og spisesteder og samlingssteder 
tilrettelagt for aldersgruppen.  

 
II. Alle nye boligkomplekser der det er naturlig at aldersgruppen 60+ vil 

bosette seg i tillegg til typiske omsorgsboliger, må ha reserverte 
parkeringsplasser for hjemmetjenestens biler. 

 
III. Alle hovedveier innenfor planområdet må i tillegg til egne gangveier ha 

separate sykkelveier.  
Kombinerte gang og sykkelveier fungerer svært dårlig der eldre 
ferdes. Svak hørsel og vinglete gange vil føre til påkjørsler og skader. 

 
IV. Eksisterende boligområder opplever en utstrakt fortetting, uten at de 

interne veiene blir utbedret og forsynt med egne fortau. Dette 
oppleves kritisk. Krav om fortau må derfor foreligge før ny fortetting 
godkjennes. 

 
 Dagens eldre vil være langt mer kravfulle enn hva vår landkommune er vant 

med fra tidligere. Det vil bla. gjøre seg utslag i behov for egne tilpassede 
sentrumsnære eldreboliger.  
Vi fortsetter derfor med tilpassede sentrumsnære eldreboliger og 
omsorgsboliger. 
 

I. Det må derfor bygges sentrumsnære boliger og omsorgsboliger som er 
tilpasset aldersgruppens behov. Husbanken har egne tilbud til kommuner 
som velger slike løsninger. Tomter må sikres nå. 
 

II. Dette område må tilby lokaliteter for lystbetont både styrke og 
utholdenhetstrening med tilhørende sosialrom tilpasset gruppen som vil 
holde seg friske til siste slutt. (jevnfør ”gubbetrimmen” som i dag har 
tilhold i Søndre Samfund i Sør-bygda. Dette er enormt viktig og avler 
god helse. 

 
 Dagens eldre trenger enkel tilgang til friluftsområdene. 

 
I. Det må tilrettelegges (universelt utformet) stier ut fra alle de omtalte 

utbyggingsområder planen omhandler, slik at de eldre enkelt kan komme 
seg ut i naturen uten bruk av bil. Sosiale møteplasser som gapahuker 
m/branngodkjente bålplasser og bålpanner og sittebenker/hvileplasser må 
etableres. Bruken gir sjelebot, trivsel og god helse. 
 



II. Det at disse stiene kan koples sammen i et nettverk rundt Sundet vil 
kunne ha en ytterligere forsterket god effekt. 

 
III. I årstider med snø er det naturlig ut fra begrepet universell utforming at 

stiene kjøres opp med scooter, eventuelt brøytes. (Et dobbelt scooterspor 
hvor det ene er for å gå i, og det andre som skiløype.) 

 
 Kompleksiteten i planen er stor. Eldrerådet vil anbefale sterkt at det snarest 

engasjeres en erfaren byplanlegger for å unngå uopprettelige, amatørmessige 
feil. 

 
I. Det er spesielt de trafikale forhold som skaper det største behovet. 

Befolkningsveksten i Sundet blir formidabel. 
 

II. Estetisk vil det være av avgjørende betydning for trivsel og den 
dagligdagse psyke, at blomsterutsmykning blir satt i system.  

 
III. Godt opplyste grønne lunger med markerte gangfelt, hvor benker for små 

sosiale møter (når været tillater), kan sette prikken over i’n.  
 

IV. En og annen uterestaurant hører også med i et vellykket sentrumsbilde. 
 
Ta høyde for å sikre Sundet mot kommende klimaendringer som gir større flomfare enn 
kjent fra tidligere tider. 
 
Eldrerådet ønsker lykke til med en spennende utvikling av Sundet. 
 



Fra: Knut[knutbakkehaug@hotmail.com]
Dato: 17.06.2018 22:41:27
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Høringsuttalelse vedrørende Områderegulering for Eidsvoll Sentrum

Venstre ønsker en områderegulering på faglig grunnlag.

Som følge av vedtatt planprogram for utarbeidelse av områdeplanen for Eidsvoll sentrum er det innhentet
ekstern bistand til å fremskaffe kunnskap om Eidsvoll sentrum. NIKU har utarbeidet en DIVE‐analyse og Pir II
har utarbeidet en analyse og anbefaling av plangrep. Dette utgjør i tillegg til parkeringstrategi for Eidsvoll
Sentrum utarbeidet av Multiconsult og en rekke merknader blant annet fra befolkningen i Eidsvoll sakens
kunnskapsgrunnlag. 

I NIKU sin DIVE‐analyse framkommer det "Sundets viktigste kvaliteter er den historiske bystrukturen,
bebyggelsen, det omgivende landskapsrommet og beliggenheten ved elva. Det å bevare og styrke
eksisterende kvaliteter kan bidra til å gi stedet konkurransefortrinn. Ved å ta vare på og dyrke
stedskarakteren, det unike, det som gjør at dette stedet skiller seg fra andre, kan man gjøre Sundet mer
attraktivt og tiltrekke seg næringsvirksomhet som søker hit nettopp på grunn av disse kvalitetene."
Videre framkommer det, blant annet om Femellgården "Den gamle forstøtningsmuren ved foten av
Sundtoppen markerer den tidligere traseen for Sundgata som har vært en viktig ferdselsåre i århundrer. I
bakgrunnen Wergelandsgate 2, en trebygning fra midten av 1800‐tallet, som er en sentral del av
kulturmiljøet i sentrum."

Pir II beskriver og vurderer Sundet og mulighetene slik "I Sundet er det i dag et konglomerat av ulike
bygninger med variert uttrykk fra forskjellige tidsepoker. Denne variasjonen er et særpreg som det er verdt å
ta vare på. Bebyggelsen i dagens kvartalstruktur består hovedsakelig av bygninger i en til tre etasjer, mens
to bygninger har fire etasjer. Skalaen skaper en intim stemning, og danner bebyggelse som underordner seg
landskapet med Sundtoppen og de grønne åsveggene i øst. Typologien gir gode daglysforhold i gater, på torg
og andre uteoppholdsareal, til tross for at kvartalene er små." 

På grunnlag av innholdet i analysene og anbefalingene som var gitt kommunen, valgte administrasjonen å
fremlegge et utkast til prinsipper for byggehøyder og vern i Eidsvoll sentrum. I administrasjonens notat av 4
september 2017 til saken framkommer det "For å ivareta det lokale særpreget, historien og identiteten til
Eidsvoll sentrum bør ny bebyggelse innordne seg til den historiske bebyggelsen, særlig med tanke på høyder
og volum. Hvis man ivaretar de stedsverdiene som gjør sentrum/Sundet til det spesielle stedet det er, vil
man kunne få en vellykket videreutvikling av tettstedet. De høyhusene som er kommet i senere tid bør være
rettesnor for videre utbygging, og Sundtoppen bør fremdeles være et referansepunkt for høyder i sentrum."
Med dette som begrunnelse ønsket administrasjonen å begrense byggehøyden i sentrum til maksimalt 6
etasjer. 

Flertallet i Hovedutvalg for næring plan og miljø gikk mot dette ved at en gikk inn for å tillate inntil 8 etasjer i
den gamle delen av sentrum. I tillegg til dette riving av Femellgården og gullsmedforretningen. Det ble også
lagt opp til å tillate punkt bygg på inntil 12 etasjer lengst sør i Wergelandskvartalet og inntil 14 etasjer på
Rubis/torget. Administrasjonen tilpasset etter dette seg det politiske flertallet slik at områdeplanen slik den
nå ligger tillater inntil 8 etasjer i Wegelandskvartalet, punkt bygg på inntil henholdsvis 12 og 14 etasjer,
samt riving av Femellgården og gullsmedforretningen. Det foreligger ikke noen ny dokumentasjon til saken
etter høsten 2017 som understøtter behovet for økte byggehøyder og riving utover en generell uro over at
utbygger ikke vil gjennomføre sine planer dersom de økte byggevolumene ikke tillates. 

I forbindelse med den politiske behandlingen av offentlig ettersyn av områdereguleringen for Eidsvoll
Sentrum uttalte Fylkesrådmannen i Akershus "Wergelandsgate 2‐4 er en svært sentral bygning i Sundet og en
viktig del av identiteten til stedet og det historiske veiløpet som strekker seg fra Eidsvoll stasjon, over
Sundbrua og videre langs Sundgata. Den ligger dessuten helt i ytterkant av dette kvartalet, på hjørnet av
Sundgata/Wergelandsgate, og det vil derfor være mye plass igjen innenfor kvartalet til utvikling," Videre om



byggehøydene "I planforslaget er det foreslått å åpne opp for et punkthus opp mot 12‐14 etasjer på hjørnet
av Vormavegen/Wergelandsgate. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at man ved å åpne opp for høye
punkthus innenfor kvartalsstrukturen sprenger den skalaen som i dag gjør Eidsvoll sentrum/Sundet unikt og
som følger de historiske strukturene fra langt tilbake." I den politiske behandlingen av mulig innsigelse fra
Akershus Fylkeskommune i Fylkesutvalget ble synspunktene overprøvd av det politiske flertallet som i stor
grad støttet seg på synspunkter om kommunens rett til selv å bestemme. 

Situasjonen i Eidsvoll sentrum med svært mange og uensartede reguleringsforhold har over lang tid vært en
utfordring for å få til nødvendig utvikling av Sundet. Venstre er derfor positiv til at det nå kommer på plass en
områderegulering for Eidsvoll sentrum da denne vil kunne bidra til en nødvendig forutsigbarhet for
utbyggere, innbyggere og kommunen. Venstre har tidligere ønsket en annen planprosess med bruk av
plansmie som prosessmetode uten at det har vært støtte for et slikt synspunkt. Når nå områdereguleringen
foreligger til høring mener Venstre at det til tross for noen svakheter ved prosessen foreligger tilstrekkelig
grunnlag for å sluttføre et vedtak om områderegulering for Eidsvoll sentrum.

Venstre mener at planen slik den nå ligger ikke støtter seg på det faglige grunnlaget og at Sundets særpreg
lang på veg blir borte med de tiltak planen åpner for. Byggehøyden som tillates er radikalt høyere enn de
faglige anbefalingene og på flere steder vesentlig høyere enn Sundtoppen og ravinene i bakkant. Det
visuelle inntrykket av Sundet som ligger i ly av Sundtoppen, med bebyggelse rundt og oppover ravinene
blir borte. Planen legger videre opp til riving av en av de viktigste bygningene for Sundgata og
bygningsmiljøet langs denne. Femellgården er med sin beliggenhet som ende på den gamle bebyggelsen i
Sundgata og som en del av et sammenhengende bygningsmiljø en av de viktigste bygningene for Sundets
særpreg.  

Venstre mener derfor at maksimal byggehøyde for hele planområdet skal være 6 etasjer. Dersom det skal
tillates punkthus kan dette tillates på Torget/Rubis med inntil 14 etasjer hvor det i langt mindre grad skader
de bygningsmiljøene som særpreger Sundet. Videre kan den aktuelle plasseringen fungere som et visuelt
endepunkt sett fra Sundgata der den svinger mot nordøst langs Sundtoppen. Forutsetningen for et slik bygg
er at dette får en slank utforming. 

I tillegg til de gamle bygningsmiljøene og topografien er forholdet til Vorma viktig. Det er derfor uheldig at
deler av bebyggelsen vender vekk fra elva og at deler av vannfronten benyttes til parkering. I
administrasjonens forslag var det lagt opp til regulering til bolig med mindre lavere hus der det i dag er
parkeringsplass nedenfor Sameiet Sundtoppen. Flertallet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø ønsket å
beholde området som parkeringsplass og endret derfor områdets status i områdeplanen slik den nå ligger til
offentlig ettersyn. 
Venstre er enig med administrasjonen om at området med bør reguleres for mulig utbygging for bolig under
forutsetning av at vannfronten fortsatt vil framstå som offentlig. 

For

Eidsvoll Venstre
Knut Bakkehaug
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