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Prinsippavklaringssak for Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum 
- nytt offentlig ettersyn 
 

Rådmannens innstilling 

 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtas å legge forslag til  
«Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med kart og bestemmelser, ut til nytt offentlig 
ettersyn med følgende revisjoner: 
 

- Høyder fastsatt med angivelsen av et etasje-intervall skal tolkes slik: 
 𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝐵𝑌𝐴 =

𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒min +  𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥
2

- Temakart for høyder justeres etter scenario 1, med ny plassering av punkthus. 
- Femellgården inkl. tilbygg reguleres til hensynssone bevaring H570_1-10 med 

tilhørende bestemmelse. 
- Parkeringsnorm med tilhørende temakart revideres til min. 0,8 biloppstillingsplasser per 

leilighet iht. indre sone i revidert temakart for parkering. 
- Skjoldnestangen, i foreliggende planforslag vist som VAA1, revideres iht. forelagt skisse 

og konsekvensutredes. 
- Justeringer og endringer utføres iht. vedlagt merknadsbehandling, se administrasjonens 

kommentarer til innspill.  
 
 
 

SAKSUTREDNING 

1. Saksopplysninger 
 
Saksfremlegget gir en oppsummering av planprosessen etter 1. gangbehandling 24.4.2018, 
alternative forslag til revidering, vurdering av revisjonene og rådmannens anbefaling. Det vises 
til merknadene i sin helhet som ligger til grunn for rådmannens innstilling, samt 
merknadsbehandlingen, for bekrivelse av forslag til mindre endringer og justeringer til revidert 
planforslag. 
 
Forslag til områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum har vært ute til offentlig ettersyn, og på 
bakgrunn av innsigelser fra offentlige myndigheter og en rekke innspill fra innbyggere, legges 
det her frem en prinsippavklaringssak med forslag, vurdering og anbefaling til revidering av 
planforslaget. Anbefalingene av revisjonen forårsaker at planforslaget må legges ut til nytt 
offentlig ettersyn begrenset til fire uker, med kun anledning til å komme med merknad til nye 
områder og revisjoner. 
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1.1 Planprosess og medvirkning 
Områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ble 24.4.2018 vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende justeringer: 
 

Punkt 2 i 5.8, strykes og erstattes med nytt punkt. 
 
Det legges inn punkt om energi; utbyggere skal vurdere økt bruk av tre, samt 
energiøkonomiske hus som passivhus og plusshus. 
Administrasjonen innarbeider følgende endringer: 
- Området i Marte Marjas veg betegnes BFS1 istedenfor BS1 i plankartet. 
- Området BKB7 settes inn i planbestemmelsene. 
- Det nevnes på et passende sted i planbeskrivelsen om mulighet for å legge en ny 

Eidsivating Lagmannsrett i område BS8. 
 

Området B4 døpes om til GAA7 og gis samme formål/bestemmelse som GAA2. 
  

Administrasjonen bes innarbeide følgende endring til punkt 5.2 i bestemmelsene: 
Andel leiligheter under 50m2 endres til fra 35 % til 25 %. 

 
Det skal ikke være gateparkering i Rådhusgata. Dette bør tas ut av reguleringsplanen. 

 
Disse endringene ble utført, og forslag til områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum ble lagt 
ut til offentlig ettersyn 3.5.2018, med høringsfrist 17.6.2018. Dette ble kunngjort på 
kommunens hjemmesider, hvor sakens dokumenter har ligget offentlig tilgjengelig under hele 
høringsperioden. Et eksemplar av plandokumentene har ligget tilgjengelig på innbyggertorget 
under høringsperioden. I tillegg har annonse av planforslaget stått på trykk i Eidsvoll 
Ullensaker Blad den 3.5.2018. Det ble holdt åpent informasjonsmøte i Panorama onsdag 
30.mai med politikerpanel, som åpnet opp for spørsmål fra publikum. 
 
Kommunen har mottatt 65 innspill på planforslaget, hvorav åtte er fra offentlige instanser, to 
fra virksomheter i Eidsvoll Kommune, 46 fra private og ni fra lag og foreninger. Disse er 
vedlagt saken i sin helhet, og som sammendrag i merknadsbehandlingen med 
administrasjonens kommentarer. Innsigelse fra offentlige instanser stopper plansaken, og i 
dette tilfellet anbefaler administrasjonen at disse tas til etterretning. 
 
Innsigelser fra offentlige myndigheter 
NVE og Fylkesmannen har kommet med innsigelse til planforslaget. 
 

- 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. 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 at grunnlaget for innsigelsen skal kunne 
bortfalle må det i planbestemmelsene tas inn krav som ivaretar dette forholdet. 

 
Administrasjonen anbefaler at innsigelses tas til etterretning, og unnlater ikke felt BS7 og BS9 
for krav om detaljregulering. For B6-B8 foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på 
tilfredsstillende områdestabilitet. For område BS5 og BKB1 blir dette nå fremlagt, og derfor 
foreslått unntatt krav om detaljregulering.  
 

- 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 det fremmes innsigelse til bestemmelsen om dette. 
Det er også innsigelse til bestemmelsene om samfunnssikkerhet på samme 
forhold som NVE og parkeringsnormen for kontor.  
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Administrasjonen anbefaler å ta innsigelsen til etterretning, og at revidert planforslag 
innhenter ny og utvidet analyse og rapport vedr. naturmangfold. Dette blir vurdert i 
revidert konsekvensutredning, og innlemmet i revidert planforslag for B6, VAA1 og 
B2. Støyfaglig utredning kreves ved detaljregulering for områder i støysoner. For 
områder som er unntatt plankrav er ikke avvikssone aktuelt lenger, da det foreligger  
revidert støykart, utført av Bane Nor, etter nye krav for støysvake bremser på 
godstog. Avvikssone med tilhørende reviderte bestemmelser inntegnes derfor kun ved 
fylkesveg. Parkeringsnorm for kontor foreslås justert til maks 1 biloppstillingsplass 
per 100m2 BRA. 
 
Det vises til merknadsbehandlingen for øvrige kommentarer til innspillene. 
 
Innspill/merknader fra øvrige 
Mange av merknadene til planen omhandler høyder og vern, og administrasjonen har derfor 
valgt å vurdere disse forholdene på nytt. Det har fra utbyggere kommet merknader på 
parkeringsnorm, som også administrasjonen ønsker vurdert på nytt. For øvrige merknader og 
administrasjonens forslag til kommentarer til dette, vises det til vedlagt merknadsbehandling.  
 
1.2 Alternative forslag til revidering 
 
Høyder 
Mange innspill omtaler høyder i felt BS1 negativt. Administrasjonen ser derfor behov for å 
vurdere høyder i planforslaget på nytt, som gjøres ved en vurdering av ulike scenarier. Ved 
understående oppstilling av scenarier er det listet opp argumenter for hvert enkelt. Det er 
selvsagt også ulemper ved de enkelte scenarier. Administrasjonen mener likevel, basert på 
prinsippvedtaket av 31.10.2017, samt innkomne merknader, at det går an å fremme alle fire 
og at resultatet vil kunne falle inn under vedtaket, men nokså ulikt, alt etter hvilket av 
scenariene en følger. Uansett scenario, mener administrasjonen at det er essensielt at planen 
tydelig formidler en sammenhengende prioritering når det gjelder høyder i Eidsvoll sentrum. 
 
Byggehøyder generelt – vurdering av 4 høydescenarier 
Basert på innkomne merknader til områdereguleringsplanen for Eidsvoll Sentrum har høyder 
merket seg ut som et tema det generelt er stor oppmerksomhet rundt. Byggehøyder er på 
mange måter en nøkkel i planlegging, særlig aktualisert med nasjonale/regionale mål om 
knutepunktutvikling, som Eidsvoll er utpekt under. Topografi – da særlig de frie landskaps 
høyder – blir i mange tilfeller det som definerer hva omgivelsene tåler, forstått som et samlet 
landskapsbilde.  
Utgangspunktet i planforslaget er prinsippsaken som var oppe 31.10.2017 i hovedutvalg for 
næring, plan og miljø, med følgende vedtak: 

«Byggehøyder: 5-6 etasjer, Rubisområde. Bebyggelsen skal variere mellom 3 - maks 8 
etasjer i Sentrum, (utenom tårnet), trappes ned mot vannet.» 

Vedtaket er ikke tydelig i definisjonen av: 
1. hva som menes med intervall-angivelsen.  
2. Hvordan avgrensningen av område skal gjøres.  

I foreliggende planforslag fremstilles én tolking av vedtaket. 
 
De innkomne merknader inneholder nokså mye om høyder, både om nye bygg, eksisterende 
byggemiljø og landskapet. Sortert på innhold og ulike kriterier sees det at kritikken i hovedsak 
fokuserer på høy bebyggelse i det historiske miljøet og det lokale landskapet på/rundt Sundet 
generelt (et helhetlig problem som det er vanskelig å løse), mens områdene rundt i større grad 
har spesifikk kritikkpunkt (altså mer løsbare, konkrete problem). Ved sorteringen av 
merknadene går det an å se at noe luftige begrep som «identitet», «særpreg» og 
«landsbypreg» handler om en bekymring over at nye, høye bygg i Sundet vil endre på stedet 
slik det er i dag i negativ retning.  
 
For å få en konsistent prioritering av høyder innenfor hele planområdet og derved sette HNPMs 
prinsippvedtak inn i en større sammenheng, vurderes fire ulike høydescenarier. Disse vil danne 
grunnlag for en sammenhengende strategi for byggehøyder. De enkelte felt vil da bli vurdert 
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ut ifra valgte scenario. I vurderingen er større byggehøyde antatt å være lik høyere tetthet, 
noe som igjen fører til større antall personer innenfor området. Det må ikke være slik; noen 
kan til eksempel ha større boenheter og dermed score lavere på folketall, men dette er altså 
vurdert likt. 
 
Angivelsen av et intervall med etasjer kan være vanskelig å se for seg i praksis. Derfor bør det 
låses til et forutsigbart prinsipp om en gjennomsnittlig høyde. Det fastsettes derfor et prinsipp 
for beregning av høyder og et retningsgivende temakart. Videre vil maks kotehøyde fastsettes 
for de enkelte felt, beregnet ut fra prinsippvedtaket. For områder uten plankrav fastsettes 
kotehøyder for de enkelte byggegrenser. 
 
Prinsipp for definisjon av høyder 
Helt enkelt foreslås det at angivelsen av et etasjeintervall skal tolkes slik:  

 𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝐵𝑌𝐴 =
𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒min +  𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥

2
 
For et bygg innenfor en sone med 3-8 etasjer vil den gjennomsnittlige høyde, fordelt på 
bygningens fotavtrykk (BYA), bli 5,5 etasjer. Som hjent bygges ikke halve etasjer, men 
utbygger må da lage et prosjekt som samlet sett gir 5,5 fordelt over hele prosjektet. Bygger 
man høyere ett sted må man bygge lavere et annet. 
I foreliggende planforslag brukes 3 soner: 4 etasjer, 3-6 etasjer og 3-8 etasjer, i tillegg til 
punkthus. På bakgrunn av ovenstående prinsipp foreslås å erstatte 4 etasjer med 3-5 etasjers 
intervall. Prinsippet legges til grunn for den videre vurderingen. Beregningsgrunnlaget vil være 
det som ligger til grunn for beregningen av % BYA ifølge lovverket. Det vil altså følge vanlige 
prinsipp for beregning av utnyttelse.  
 
Scenario 1: Historisk sentrum med nye prosjekt rundt 
Sundets (BS1) historiske kvartalsstruktur vernes og pleies med tanke på å bli et sentrum med 
jevne byggehøyder (3-5 etasjer med et gjennomsnitt på 4 etasjer) og eventuelt lavere mot 
Vorma. Rundt det historiske sentrum, men fremdeles i sentrumsområdet, legges det da opp til 
større byggehøyder, inn til de større veiene. I denne sonen kan det også plasseres et slankt 
punkthus. Dette bør vurderes uavhengig av den øvrige høydevurderingen. Områdene som 
ligger lenger vekk fra sentrum skal da trappes ned mot plangrensen og tilby en større 
variasjon i boligtyper. 

 
 

3-5
3-8

3-5

3-6

3-6
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Eksempler på hvordan scenario 1 kan se ut: 
Bevaringen og integreringen av den historiske trehusbebyggelse i Trondheim sentrum, 
eksemplifisert ved kjøpesentret Trondheim Torg. 

 
 
     

Fredrikstad kan være et annet eksempel på bymiljø 
der historisk bebyggelse integreres og tas hensyn til. 
 
Scenario 2: Et rendyrket knutepunkt 
Sundet (BS1) er episenter for fortetting av Eidsvoll og den primære tyngden i utviklingen av 
Eidsvoll som knutepunkt. Det medfører høyest tetthet (inkl. høyder) i sentrum og tilsvarende 
mindre utover. Et slikt scenario vil også medføre strengere krav til rekkefølgen av 
utbyggingen. 

 
Eksempler på hvordan scenario 2 kan se ut: 

3-6

3-5

3-6

3-5

3-8

3-5
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En by som trekkes mot et sentralt område, knutepunktet, med lavere bebyggelse rundt, er 
utbyggingen i Lillestrøm. Også Hamar kan være et godt eksempel på en slik fortetting rundt 
kollektivknutepunktet. 

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

 
Eksempler på hvordan scenario 3 kan se ut: 

 
 

5-6
3-6

3-53-5

3-6

3-8
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Jessheim fremstår som et godt eksempel på en utvikling som er preget av store 
enkeltprosjekt. 

 
Scenario 4: Trapping og hensyn til 
topografi 
Vorma og Sundtoppen (og andre tydelige 
landskapselement) blir førende for 
høyderegulering. Siktlinjer mot Vorma 
prioriteres. Bygg tett inntil Sundtoppen 
skal ikke overstige denne i høyde. 
Topografien (helning i terrenget) skal i 
hovedsak avspeiles av bebyggelsen, 

terrengformer skal understrekes. Høydeforskjell bør derfor ikke «spises opp» av høyere bygg 
nederst. Høyden skal derfor følge terrenget oppover, slik at bebyggelse følger terrenget. 

 
Eksempler på hvordan scenario 3 kan se ut: 
En trapping av bygningene som følger topografien og landskapsbildet sees bl.a. på Røros. 
 

 

Bevaring 
Utgangspunktet i planforslaget vedrørende bevaring, er prinsippsaken som var oppe 
31.10.2017 i hovedutvalg for næring, plan og miljø, med følgende vedtak: 
Bevaring: «Vi ønsker å bygge nytt og rive Gullsmeden og Wergelandsgate 2». 

3-6

3-5

3-6

3-6

3-6

3-6

3-5

3-8

3-5
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På bakgrunn av høringsperioden og innspill som har kommet inn fra både offentlige instanser, 
private og lag og foreninger, anbefaler administrasjonen at vedtaket vurderes på nytt. 
 
Parkering 
Utgangspunktet i planforslaget vedrørende parkering, er prinsippsaken som var oppe 
31.10.2017 i hovedutvalg for næring, plan og miljø, med følgende vedtak: 
Parkering: «Det ønskes flere parkeringsplasser enn foreslått. Administrasjonen bes jobbe 
videre med en parkeringsstrategi og komme tilbake til utvalget med et mer konkret forslag. Må 
også her se på sambruk og utrede videre parkeringshus som legges frem til sommer 2018.  
Vi ønsker samme parkingsnorm som kommunedelplan for Råholt». 
På bakgrunn av dette vedtaket ble det utredet en parkeringsstrategi, som er vedlagt 
planforslaget, samt en parkeringsnorm, lik parkeringsnormen som er foreslått i forslaget til 
kommunedelplanen for Råholt. 
 

Arealformål Grunnlag Antall 
biloppstillingsplasser 

Antall sykkelplasser 

  Minimum Maksimum Minimum 
Enebolig  Pr. 

boenhet 
1 2  

Tomannsbolig Pr. 
boenhet 

1 1,5  

Sekundærbolig 
i enebolig 

Pr. 
boenhet 

 1 1 

Rekke-
/kjedehus 

Pr. 
boenhet 

0,75 1,5 2 

Leiligheter* Pr. 
boenhet 

0,75/1 1 1 

Omsorgsbolig Pr. 
boenhet 

0,25 1 1 

Forretning, 
detaljhandel 

Pr. 100 
m2 BRA 

0,5 1,5 2 

Kontor Pr. 100 
m2 BRA 

0,5 1,5 For min. 30 % av ansatte 

Barnehage Pr. 
avdeling 

3 4 3 

*Det vises til temakart 3, her viser hvor det tillates min. 0,75 biloppstillingsplasser per leilighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt område, 
Skjoldnestangen 
I foreliggende 
planforslag ble dette 
området, felt VAA1, 



9 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vurdering av revisjonen 
 
Høyder 
Under følger en konsekvensvurdering av høyder, iht. mal for konsekvensgrad fra 
Miljøverndepartementets veileder (2012): 
 
Vurdering scenario 1: 
MILJØ 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

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

Kulturminner og 
kulturmiljø 

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

Landskapsbilde 
A 1 0 

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

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

Klima og energi C 2 + Fremdeles høy tetthet i sentrum 
SAMFUNN 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
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Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 2 + Høyeste bygg ligger fremdeles innfor sentrumsområdet 

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

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

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

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

SAMLET VURDERING 
Argument for: 
-Handel i et gatemiljø med åpne gater 
-Bedre lysforhold, bedre vilkår for uteliv og nærmiljø 
-Mindre press på parkeringsdekning i Sundet 
-Kontakt mot Vorma og Sundtoppen 
Argument mot: 
-Lavere tetthet i området nærmest Sundbrua 
-Kostnader ved bevaring 
Konklusjon og anbefaling: 
Scenario 1 vurderer Sundet som en gode som skal tas vare på. Mange innspill omhandler høyder på BS1 
som negativt. Scenario 1 kommer best ut i KU’en og anbefales derfor. Hensynet til et historisk sentrum 
forener flere hensyn. I tillegg til å slå bra ut på ytremiljø- kriterier, kan det også være en måte å imøtegå 
trafikkbelastningen på, ved å legge området med høyere bygg nærmere vei. Scenariet er også 
foretrukket fordi det imøtegår parkeringsproblematikken i noen grad. I områdene utenfor definert 
sentrumskjerne er parkering under bakken i større grad realiserbart, ved at man kan sette krav til de 
enkelte prosjekt, men ikke nødvendigvis som en stor felles løsning. 
 
Vurdering scenario 2: 
MILJØ 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

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

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 - Sundet bebygges høyere enn den historiske delen 

Landskapsbilde A 1 - Markante landskapselement vil miste sin tydelige profil  
Grønnstruktur B 1 0 De sentrale grøntområdene vil skulle dekke en stor 

befolkning 
Klima og energi C 2 + Det antas at flere vil kunne bo i sentrum uten bil 
SAMFUNN 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

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

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

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

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

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

SAMLET VURDERING 
Argument for: 
-Fortetting nærmest stasjonen 
-Fremmer en urban stemning i Sundet 
-Strengt i tråd med overordnete føringer 
-Press på parkering, som da vil gi mulighet for felles løsning. 
 Argument mot: 
-Negativt særlig for Sundet, jf. merknader om identitet og særpreg. 
-Større skyggeeffekt i gater – også primært i Sundet 
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Konklusjon og anbefaling: 
Scenario 2 følger i høy grad anbefalinger fra nasjonale og regionale merknader og føringer. Her 
prioriteres nokså strengt fra kjernen og utover. I tillegg kan det være aktuelt med rekkefølge for 
utbyggingen, slik at fortettingen i sentrum prioriteres tydelig. Dette scenario legger for voldsomt press på 
Sundets kvaliteter og administrasjonen anbefaler ikke et slikt scenario. 

 
Vurdering scenario 3: 
MILJØ 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

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

Kulturminner og 
kulturmiljø 

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

Landskapsbilde A 1 - Eidsvoll sentrums landskapsbilde vil i større grad bli 
formet at nye prosjekt 

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

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

SAMFUNN 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

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

Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

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

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

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

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

 
 
Vurdering scenario 4: 
MILJØ 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

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

Kulturminner og 
kulturmiljø 

A 1 + Scenariet vil ta vare på mange stedstypiske element  

Landskapsbilde A 1 + Landskapsbildet vil være førende for utbyggingen  
Grønnstruktur B 1 + Grønnstruktur vil bli prioritert høyere under scenario 4 
Klima og energi C 2 - Større spredning vil gi mindre effektive energiløsninger. 
SAMFUNN 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 

A 2 - En mindre tetthet i sentrum vil gi større transportbehov 
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trafikksikkerhet 
Infrastruktur og 
kommunale 
tjenester 

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

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn 
og unges 
interesser 

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

SAMLET VURDERING 
Argument for: 
-Vil gi klare prioriteringer 
-Tar vare på det stedstypiske landskapsrommet 
-Vil gi en jevnere fordeling av høyder 
-Vil være et tydelig langsiktig prinsipp 
Argument mot: 
-Lite fleksibelt med begrenset areal til rådighet 
-Lar et oversiktsbilde styre utvikling på bakkenivå 
Konklusjon og anbefaling: 
Med Eidsvoll sentrums avgrensa areal mener administrasjonen det likevel er en for stor begrensning å 
legge på utviklingen. Samtidig er landskapshensyn sentralt.  

 
Oppsummering 
Scenario 1, som er administrasjonens anbefaling, ser på Sundet som et gode som skal tas vare 
på. Høydene legges da i utkanten av Sundet og vil derfor likevel gi relativ stor tetthet inntil 
sentrumsfunksjonene. Scenariet er administrasjonens foretrukne fordi det også imøtegår 
parkeringsproblematikken i noen grad. I områdene utenfor flomsonen er parkering under 
bakken en betydelig mindre komplisert problemstilling. Området anvender en utvidet 
forståelse av hva sentrum er, jf. HNPMs vedtak. 
 
Scenario 2 følger i høy grad anbefalinger fra nasjonale og regionale merknader og føringer. 
Her prioriteres nokså strengt fra kjernen og utover. I tillegg kan det være aktuelt med 
rekkefølge for utbyggingen, slik at fortettingen i sentrum prioriteres tydelig. Dette scenario 
legger for voldsomt press på Sundets kvaliteter og administrasjonen anbefaler ikke et slikt 
scenario. 
 
Nærmest planforslaget, som har vært på høring, ligger scenario 3. Sammenhengen her er at 
det ikke er noen streng sammenheng. Det er noe trapping og noe hensyn til landskapet. Det er 
noe fortetting og noe bevaring. Det er ingen klar prioritering mellom områdene innenfor 
planforslaget. Dette gir fleksibilitet, men også reguleringssaker der forhandling om høyder vil 
være tema hver gang. Administrasjonen mener scenariet savner en sammenheng og anbefaler 
det derfor ikke. 
 
Scenario 4 mener administrasjonen er et godt scenario, sett fra et overordnet perspektiv. Med 
Eidsvoll sentrums avgrenset areal vil scenarioet være en stor begrensning å legge på 
utviklingen. Samtidig er landskapshensyn sentralt. Derfor vurderer administrasjonen at 
scenario 1 bedre tar vare på noen sentrale element, og anbefaler scenario 1 fremfor scenario 
4.  
 
Punkthus bør vurderes uavhengig av den generelle høydevurderingen, da det stilles særstilte 
krav til disse. Det er i planforslaget foreslått et punktbygg på Torget, og et i kvadraturen i 
sentrumsområdet. Administrasjonen anbefaler at dette på nytt vurderes, og at signalbygget i 
kvadraturen flyttes lengre vekk fra det historiske sentrum, og nærmere inngangsporten til 
Sundet, herunder på kommunens eiendom på vestsida av kjørebrua. 
 
Bevaring 
Administrasjonen anbefaler at Wergelandsgate 2 inkl. tilbygg, reguleres til hensynssone 
bevaring H570_1-10 med tilhørende bestemmelse. 
 
Parkering 
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Administrasjonen anbefaler, på bakgrunn av innspill fra aktuelle utbyggere/grunneiere i 
sentrum som berøres av flomsonen, at indre sone utvides til å omfatte alle sentrumsområder 
som berøres av flomsonen, og som ligger innenfor gangrekkevidde til kollektivknutepunktet. 
Sonen anbefales justert opp til min. 0,8 biloppstillingsplass per boenhet per boenhet. Videre 
anbefales det å innlemme bestemmelse om at parkeringsdekning for bolig kan reduseres 
dersom det reserveres parkeringsplasser for bildeleordning. Dette må dokumenteres før det gis 
igangsettingstillatelse for nye boliger i planområdet. 
 

 
 
Nytt område, Skjoldnestangen 
Arealet ses som en naturlig utvidelse av sentrumsområdet, og kan åpne opp for 
byromskvaliteter som resten av Eidsvoll kan nyte godt av. Administrasjonen anbefaler at 
området konsekvensutredes ifm. områdereguleringen, og blir en del av revidert planforslag. 
Dette medfører en mindre forsinkelse på utarbeidelse av revidert planforslag, med anslagsvis 
fire arbeidsuker. Alternativt tas området ut, og behandles i rulleringen av kommuneplanen. 
 
3. Alternativer 
 

1. Rådmannens innstilling vedtas, evt. med endringer.  
2. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding før ny politisk  

behandling. 
 
4. Konklusjon  
 
Rådmannen anbefaler at «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, 
vedtas lagt ut til nytt offentlig ettersyn med følgende revisjoner: 
 

- Høyder fastsatt med angivelsen av et etasje-intervall skal tolkes slik: 𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎
 𝑠𝑗𝑒 𝐵𝑌𝐴 =

𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒min +  𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥
2

- Temakart for høyder justeres etter scenario 1, med ny plassering av punkthus. 
- Femellgården inkl. tilbygg reguleres til hensynssone bevaring H570_1-10 med 

tilhørende bestemmelse. 
- Parkeringsnorm med tilhørende temakart revideres til min. 0,8 biloppstillingsplasser per 

leilighet iht. indre sone i revidert temakart for parkering. 
- Skjoldnestangen, i foreliggende planforslag vist som VAA1, revideres iht. forelagt skisse 

og konsekvensutredes. 
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- Justeringer og endringer utføres iht. vedlagt merknadsbehandling, se administrasjonens 
kommentarer til innspill.  

 
 
Vedlegg som følger saken:  
 

1) Merknadene i sin helhet 
2) Merknadsbehandling 
3) Sammendrag av møtereferat


