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1. BAKGRUNN

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller

Reguleringsplanforslaget fremmes av PLAN1 AS avdeling Gardermoen på vegne av tiltakshaver 
Weenbo Skandia AS.

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen

Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle kommuneplanens boligområde K4 og fellesarealet Fe4, del 
av gnr. 17 bnr. 303 inkludert gnr. 17 bnr. 102, til boligformål. Hensikten er å gjøre dette til et 
attraktivt og framtidsrettet boligområde i tråd med gjeldende kommuneplan.  

Reguleringsplanen fremmes som en privat detaljreguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-
11.

1.3 Eiersituasjon 
Delen av eiendommen gnr. 17 bnr. 303 benevnt K4 og Fe4 blir iht. kontrakt med Vidar Wilberg og 
Hans Albert Wilberg overtatt av Weenbo Skandia AS for utbygging. Fra samme eiendom erverves 
også lekeplassen ved Vormvikvegen med et nylig avtalt tillegg (til sammen 2,5 da). Gnr. 13 bnr. 102 
er en lang smal trekant langs Gruehagans forlengelse/bestående gang-/sykkelveg som eies av 
Eidsvoll kommune.   

2. PLANSTATUS OG FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER

2.1 Forhold til gjeldende arealplaner

I gjeldende ”Eidsvoll kommuneplan 2013 - 2024» vedtatt 24.03.2015 er planområdet avsatt til 
boligformål med betegnelsen K4. Reguleringen er i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 
kommuneplan, jfr. utsnitt av denne s. 3.
Området er tidligere regulert til boligformål, lek og friområde i «Reguleringsplan for Kastellåsen, del 
av gnr. 11 bnr. 1 m.fl.» vedtatt 21.06. 1999. I denne reguleringsplanen stilles det krav om 
utarbeidelse av bebyggelsesplan (dvs. detaljreguleringsplan etter ny PBL). Det er for øvrig en del 
bestemmelser i denne som kan ha direkte gyldighet videre eller som til en viss grad vil influere på 
detaljreguleringen.

2.2 Konsekvensutredning

Detaljreguleringen samsvarer med overordnet plan, dvs. gjeldende kommuneplan. Virkningene av
planen er vurdert i forhold til kriteriene i KU-forskriften. Tiltakene som følger av planen, vil riktignok 
ha virkninger for miljø og samfunn, men ikke i en slik størrelsesorden at de utløser krav om 
konsekvensutredning iht. PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift.

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse

Planområdet utgjør 29.283,8 m2. Det omfatter en del av gnr. 17 bnr. 303 og inkluderer gnr. 13 bnr. 
102 samt deler av tilliggende veger. Byggeområdet ligger på nordsiden av Vormvikvegen og får sin 
adkomst derfra. Det begrenses i øst av Gruehagans forlengelse og gang- og sykkelvegen mot 
Vilbergkroken retning Sundet. I vest og nord begrenses det av friområdet F3, dvs. Kastellåsen. 
Avstandene til Sundet/rådhuset er 700-900 m på etablerte gang- og sykkelveger. Til nærmeste 
bussholdeplass på Nesvegen, fv. 177 er det 200-400 m. 

På neste side er det lagt inn et utsnitt av kommuneplanen som viser områdets beliggenhet og 
avgrensing. På s. 1 ses også beliggenheten vist på flyfoto av distriktet inkludert Sundet.
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3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kvaliteter og verneverdig bebyggelse

Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet bortsett fra en trafo beliggende inntil 
Vormvikvegen. Det er ikke rapportert om kulturminner av noen art innenfor planområdet.

3.3 Veg- og trafikkforhold

Planområdet knyttes til Vormvikvegen på to steder, i prinsippet som de to tidligere regulerte 
avkjøringene, men ved en noe endret plassering. Vormvikvegen har en god standard og er bygd 
med fortau for relativt få år siden. Gruehagan er stengt for biltrafikk nær det sørøstre hjørnet av 
planområdet og går derfra som ren gang-/sykkelveg nordover mot Vilbergkroken. For fotgjengere og 
syklister er det dermed en sammenhengende og trygg forbindelse hele vegen i retning sentrum og 
Sundet med omegn.

3.4 Kommunal infrastruktur og strømforsyning

Det finnes kommunalt vann- og avløpssystem i nærheten for så vidt også et overvannsystem. En 
vannledning med dimensjon 160 mm ligger langs Vormvikvegen i sør og en ledning med dimensjon 
100 mm ender blindt i kum rett innenfor plangrensa nær Smed Hagens veg. Det finnes også en 
fordelingskum ved undergangen på Nesvegen i nord. Fra Vormvikvegen i sør går det to 
spillvannsledninger med fall sørover, mens det fra den nevnte kummen ved Smed Hagens veg, fører 
en spillvannsledning østover med dimensjon 160 mm. Fra fordelingspunktet ved Nesvegen fører det 
en 225 mm spillvannsledning nordover. Det går en privat avløpsledning nordover langs Vilbergkroken 
fra enden av denne, men denne har en spinkel dimensjon og det er ikke aktuelt med tilknytning der.
Overvannsledningene som finnes i de samme traséene som avløpsledningene, er ikke dimensjonert 
for å kunne ta denne utbyggingen. Det er fra Eidsvoll kommunes side forutsatt at 
overvannshåndteringen skal skje innad i byggeområdet.
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Hafslund har en nettstasjon innenfor planområdet ved Vormvikvegen (E0471) og en ved østsiden av 
Gruehagan også helt sør ved området. Det er foreløpig ikke gjort noen kartlegging av 
kapasitetsbehovet, men det sikres plass for nye nettstasjoner etter behov. Nåværende høyspentlinje 
legges i bakken før utbyggingen.

3.5 Offentlige og private servicefunksjoner

Eidsvoll sentrum/Sundet med alle sine offentlige og private servicefunksjoner ligger ca. 1 km fra 
planområdet. Dit fører fortau/gang- og sykkelveger, det samme til så vel til Vilberg barneskole,
Vilberg ungdomsskole som til Eidsvoll videregående skole – alle innenfor 1-2 km gangavstand.

3.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder

Planområdet er i dag en del av et større urørt skogområde kalt Kastellåsen. Det ligger unektelig «noe 
i skyggen» av selve Kastellåsen, men har et lokalt høydedrag med en fri og fin orientering. Denne 
lokale høyden er noe brukt til lek og opphold hvilket viser seg ved stiene som fører gjennom området 
og opp på høyden. Det foreligger en registrering av stiene i området. Det høyeste og største 
åsdraget i vest er regulert til friområder, henholdsvis F1 og F3. Den nærmeste delen av F1 og hele 
F3 utgjør til sammen ca. 30 da. Fra Vormvikvegen i planområdets sørvestre hjørne leder et regulert 
friområde, F4 helt ned til Vorma. Det er med andre ord «en grønn» forbindelse dit, men det må 
påpekes at den nederste delen mot Vorma er svært bratt.

3.7 Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima

Terrenget er bevokst med lauvtrær hovedsakelig bjørk og vekselvis gran/furu samt noe 
gransumpskog i den lavtliggende vestre delen. Den bærer ikke preg av å være skjøttet med sikte på 
skogbruk og det er lite eller ingen innslag av gammel skog. Det høyeste punktet ligger på kote 162 
og gir mye av planområdet en vestvendt orientering mot det laveste sumpige droget på kote 153. I 
retningene sør og øst er fallet noe mer beskjedent, mens terrenget mot grensa i nord går ned til 
kote 154. Selve Kastellåsen når på de høyeste partiene opp til kote 172. Det råder ikke spesielle 
klimatiske forhold på stedet. 

3.8 Grunnforhold

Området er grunnlendt med stedvis fjell i dagen. Berggrunnen består av relativt fattig diorittisk 
gneis/migmatitt delvis dekket av tynn morene. Fjellet er dermed blant de eruptive bergartene som 
representerer det hardeste grunnfjellet og vel egnet til byggegrunn. Som nevnt er den vestre delen 
skyggefull og sumpig. Den er til nå regulert som felles lek (Fe4), men egner seg best til 
opparbeidelse for veger, parkering m.v. 

3.9 Miljøbelastninger området er eksponert for

Planområdet er ikke utsatt for vegtrafikkstøy heller ikke andre miljøfaktorer av betydning. Det kan 
nevnes at noe støy fra vifter innen Finsbråtens virksomhet kan merkes til tider. Bedriften har 
imidlertid gjennomført kvalifiserte undersøkelser og det foreligger rapporter som godtgjør at det ikke 
er utslag over gjeldende grenseverdier. Det har ikke vært virksomhet som på noe vis skulle tilsi fare 
for grunnforurensninger innenfor planområdet. 

3.10 Biologisk mangfold/vilt

Det er i regi av grunneierne Vidar og Hans Albert Wilberg gjennomført en registrering av 
naturmangfoldet i planområdet. Registreringene og rapporteringen er gjennomført av Miljøfaglig 
Utredning AS. Rapporten er datert 30.06.2015 og følger vedlagt. Sumpskogen vest i planområdet er 
vurdert som en naturtype med lokal verdi – C. Ellers er det påpekt at eventuelle svartelistede arter 
ikke må spres ved masseflytting. 
Kastellåsen inkludert planområdet ligger omkranset av til dels tett bebyggelse på alle kanter. Det er 
ikke registrert truede eller sårbare arter, eller viltforekomster innenfor grensene.
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3.11 Kulturminner

Akershus fylkeskommunes arkeologer har konkludert med at det ikke ventes å finnes noen automatisk 
fredete kulturminner. Det er videre bekreftet at det ikke er noen kulturminner av nyere dato på stedet. 
Ut over en nettstasjon, er det ingen bygninger eller anlegg innenfor planområdet.

3.12 Landbruksinteresser

Planområdet er avsatt til utbygging i gjeldende kommuneplan og regulert til utbygging siden 2001. 
Det er derfor ikke knyttet landbruksinteresser til detaljreguleringen.

4. PLANPROSESSEN 

4.1 Oppstart av planarbeid

Arbeidet med detaljreguleringen er overtatt av PLAN1 etter at Øvre Romerike Prosjektering AS’ 
(ØRP) satte i gang prosessen. Det har ikke lyktes å spore opp referat fra oppstartmøtet enn si 
tidspunktet for når dette ble holdt på vinteren 2015. Det er gjennomført et bredt anlagt
avklaringsmøte mellom tiltakshaver og Eidsvoll kommune 20.05.2016, jfr. vedlagte referat. Siden er 
det også holdt kontaktmøter med planavdelingen 19.08.2016 og 01.09.2016. 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll/Ullensaker Blad fra ØRP’s side og brev 
datert 04.02.2015 ble sendt berørte offentlige myndigheter, naboer, gjenboere på vanlig måte. 
Varsel om oppstart var også tilgjengelig på kommunens og forslagsstillers hjemmesider. Frist for å 
komme med innspill var 03.03.2015. 

Følgende sju merknader kom inn ved varslingen av oppstart:

1. Ruter AS, e-post av 06.02.2015
2. Jernbaneverket, brev av 10.02.2015
3. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, brev av 19.02.2015
4. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 27.02.2015
5. Statens Vegvesen, brev av 02.03.2015
6. Akershus Fylkeskommune, brev av 03.03.2015
7. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 04.03.2015

Fra Hafslund Nett AS’ side er det ikke funnet innspill fra varslingsperioden. Selskapet er imidlertid 
kontaktet og har i e-post av 09.08.2016 gitt en foreløpig tilbakemelding. Denne kommenteres 
nedenfor sammen med de øvrige og gis nummer 8.

4.2 Oppsummering av innkomne merknader med sammendrag og våre kommentarer

1. Ruter AS, e-post av 06.02.2015:
Ruter viser til at Kastellåsen K4 er et område nær sentrum av Sundet med 2 km til jernbanestasjon 
Eidsvoll og ca. 900 m fra nærmeste bussholdeplass med god frekvens (Sundbrua). Det bes om at 
området gis høy utnytting og lav parkeringsdekning slik at flest mulig reiser vil foregå med gange, 
sykkel eller kollektivtrafikk. Innad i området ønskes det lagt opp til gode gangmuligheter slik at 
aktuelle holdeplasser kan nås uten omveier. Ruter nevner videre at forholdene for sykling bør være 
godt tilrettelagt med høy kvalitet for sykkelparkering. Det tas også opp at busser har 
framkommelighetsproblemer i Sundet og på bakgrunn av dette bes om trafikkberegninger for å vise 
hvordan framkommeligheten kan ivaretas eller tiltak gjennomføres for å sikre at kollektivtrafikken 
ikke blir stående i kø. Ruter avrunder uttalelsen med at den utnyttelsen planarbeidet legger opp til,
ikke gir tilstrekkelig økning i markedsgrunnlaget til kollektivtrafikken til økning av frekvensen på 
avgangene fra holdeplassene Vilberggarasjen og Gruemyra.  
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Kommentar:
Ruters anførsler hva gjelder den generelle oppfordringen til tilrettelegging for gange og sykling blir 
ivaretatt her som ellers. Med hensyn til parkeringsdekningen følges de føringene som ligger i 
tidligere regulering fra 2001 og gjeldende kommuneplan, med mindre kommunen signaliserer 
lempninger/endringer i forhold til disse. Det kan imidlertid ikke være utbyggers ansvar å gjøre 
utredninger av privatbiltrafikkens virkninger overfor bussenes framkommelighet i Sundet. Til dette 
bemerkes at flere aktører deltar i utviklingen av Eidsvoll sentrum hvilket tilsier at problemstillingen er 
uoversiktlig og at slike utredninger ikke kan utføres av enkelt-aktører. Det er samtidig et overordnet 
ansvar å gjøre vurderinger/trafikkanalyser av denne typen hvis behovet for slike er til stede. Ruters 
siste bemerkning er å beklage – en så vidt høy utnytting som her foreslås, burde gis en mer positiv 
tilbakemelding. Selskapet ber om høy utnytting og lav parkeringsdekning samt utredning av 
privatbiltrafikkens virkning i Sundet, men å avhjelpe situasjonen med økt tilbud lokalt for over 100 
husstander; det er ikke aktuelt.   

2. Jernbaneverket, 10.02.2015:
Jernbaneverket viser til at planområdet ligger langt fra jernbanelinjen og har på denne bakgrunn 
ingen merknader.
  
3. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 19.02.2015:
NOA er blitt gjort kjent med at det befinner seg salamandere innen planområdet. De viser til bilder 
fra fastboende som dokumenterer at det er salamandere, men arten kan ut fra disse ikke fastslås. 
Både stor og liten salamander står på den norske rødlisten. NOA krever med henvisning til 
naturmangfoldloven at reglene der skal følges og ber om at en grundig biologisk undersøkelse med 
stor kompetanse på amfibier skal gjennomføres og at planen må tilpasses de hensyn som er 
nødvendig for å ivareta artens overlevelse i denne lokaliteten.

Kommentar:
Miljøfaglig Utredning AS har gjennomført en registrering av naturmangfoldet i det planlagte 
boligområdet på Kastellåsen. Resultatene foreligger i rapporten «Miljøfaglig Utredning, notat 2015-
12» av 30.06.15. Det ble ikke registrert rødlistede eller fremmede arter ved de to befaringene som 
ble foretatt 15.05. og 25.06.2015. Miljøfaglig Utredning AS viser kun til en registrert naturtype av 
lokal verdi – C på området. Det står i rapporten at søket bl.a. har vært rettet mot salamandere, men 
slike ble ikke funnet. I kildelisten står NOA’s brev oppført og det er dermed klart at NOA’s anførsler 
har vært vel kjent ved gjennomføringen av undersøkelsen. 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat, 27.02.2015: 
NVE påpeker at planområdet befinner seg under den marine grense og trolig i et område med tykke 
havavsetninger. Det innrømmes samtidig at NVE ikke har full tilgang til egne kartsystemer og de får 
dermed ikke bekreftet dette. De viser til kjennskap til grunnforholdene i omegnen og ber derfor om 
dokumentasjon på at grunnen er stabil eller at den lar seg stabilisere. Basert på antagelsen om at 
det kan være usikre grunnforhold legger direktoratet ved sin sjekkliste knyttet til NVE’s 
ansvarsområder. Et relevant punkt der er konsesjonen som gjelder for bestående høyspentledninger 
som går gjennom området.

Kommentar:
Det er ingen grunn til å tvile på grunnforholdenes beskaffenhet og egnethet som byggegrunn. Det er 
fjell i dagen tilnærmet over alt og bare små forekomster av løsmasser/torv i noen titall centimeters 
tykkelse. Eneste unntak er sump-droget i vest som for så vidt er grunt nok, og som etter all 
sannsynlighet blir fylt av sprengstein og benyttet til teknisk infrastruktur/veger og parkeringsplasser.

5. Statens Vegvesen, brev av 02.03.2015:
Statens Vegvesen viser til gjeldende plan og har på denne bakgrunn ingen merknader til varsel om 
oppstart av detaljreguleringen.
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6. Akershus Fylkeskommune, brev av 03.03.2015:
AFK registrerer at formålet med planen er å legge til rette for boligbygging, i hovedsak i samsvar 
med gjeldende reguleringsplan, hvor det innenfor K4 kan oppføres tett/lav småhusbebyggelse. 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet 
for kulturminnevern.

Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Konsekvensutredninger
AFK ber om en vurdering av om hvorvidt detaljreguleringen faller inn under 
konsekvensutredningsforskriften og ber kommunen påse at denne i tilfelle blir fulgt.

Kommentar:
Tiltaket utløser ikke krav om KU, jfr. vurderingen i pkt. 2.2.

Forhold til fylkesveg
For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.

Kommentar:
Det foreligger ingen merknader fra vegvesenet. 

Parkering
AFK sier i prinsippet det samme som Ruter AS og mener at begrensning i parkeringsdekningen er et 
egnet virkemiddel for å stimulere til bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport framfor bilbruk. Det 
anbefales fastsetting av parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer. Hva gjelder 
sykkelparkering anbefales krav om dekning og at plassene bør være under tak nær 
inngangspartiene.

Kommentar:
Kommunens føringer blir utslagsgivende for bestemmelsenes krav til bilparkering. Det er lagt inn 
krav om sykkelparkering i bestemmelsene og planen med den forutsatte bebyggelsen sikrer dette
hensynet.

Kulturminner
AFK har ingen merknader hverken til automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner.

Barn og unges interesser
Fylkesrådmannen viser til gjeldende føringer og bestemmelser i Eidsvolls kommuneplan, der det er 
fastsatt at barn og unges interesser skal sikres i planarbeidet. Fylkesrådmannen forventer at disse 
følges opp i det videre planarbeidet. Fylkesrådmannen anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene 
stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode 
solforhold og siktlinjer fra boligområdene.
Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før 
utbyggingen er ferdigstilt. 

Kommentar:
Eidsvoll kommuneplan stiller i § 6 krav til leke-, ute- og oppholdsplasser. Planen og bestemmelsene 
ivaretar kommuneplanens krav. Rekkefølgebestemmelsene har et punkt nettopp om opparbeidelse 
av leke- og fellesarealer før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. De regulerte lekeplassene 
ligger meget gunstig til med så vel gode solforhold som direkte siktlinjer.
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Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell
utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som 
omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Kommunen bes å vurdere om det i planen skal stilles 
krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard.

Kommentar:
All bebyggelse med tilknyttede anlegg etableres iht. TEK 10. Fellesarealer tilrettelegges i tråd med de 
påpekte intensjonene og hensynet til universell utforming sikres så langt mulig. Fra kommunens side 
er det ikke påpekt behov for en definert andel boliger med livsløpsstandard.

7. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 04.03.2015:

FMOA viser i sin merknad konkret til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus’ brev av 19.02.2015. 
Eidsvoll kommune bes om å tilse at videre planlegging skjer i tråd med Naturmangfoldsloven kapittel 
II,§§ 7-12. FMOA har ellers vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor 
sine ansvarsområder, uten å ha ytterligere merknader.

Kommentar:
Naturvernforbundets og dermed Fylkesmannens påpekte hensyn blir ivaretatt , jfr. kommentarene i 
pkt. 3 og den vedlagte rapporten datert 30.06.2015.

8. Hafslund Nett AS, e-post av 09.08.2016:
Merknaden fra Hafslund Nett AS er innhentet i ettertid ettersom det ikke synes å foreligge noe 
innspill derfra i varslingsperioden. HN omtaler luftledningen gjennom området og registrerer at 
denne skal legges om til jordkabel. Det påpekes at kostnader forbundet med dette er utbyggers 
ansvar. HN har foreløpig ikke beregnet hva som kan bli kraftbehovet ved en utbygging med over 100 
boliger/leiligheter, men det er påpekt at arealer for nettstasjoner må sikres. Det er gitt 
spesifikasjoner på arealkrav, avstandsbestemmelser m.v. for nettstasjoner og HN har for øvrig lagt 
ved ledningskart med dagens strømnett. 

Kommentar:
I gjeldende plan er det krevd at bestående høyspent luftledning må legges i kabel før utbyggingen 
foregår. Dette er tiltakshaver forberedt på. Det finnes for øvrig to nettstasjoner i nærheten, jfr. kap. 
3.4 foran. Med de foreslåtte arealene for nye nettstasjoner (ev. ved integrering av nettstasjoner i 
f.eks. blokkbebyggelsen) ventes at strømforsyningen kan sikres tilfredsstillende. Det er forøvrig ikke 
meldt tilbake at det er noen generelle kapasitetsproblemer i dette distriktet.

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG ILLUSTRASJONER

5.1 Reguleringsformål 

Formålene i planen er:
Nr. 1 – BEBYGGELSE OG ANLEGG
 boliger – konsentrert småhusbebyggelse BK1-5 (1112)
 boliger – blokkbebyggelse BB1-2 (1113)
 energianlegg – nettstasjon E (1510)
 renovasjonsanlegg – f_R1-6 (1550)
 lekeplass – f_L1-4 (1610)
Nr. 2 – SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
 kjøreveg _o – V1 (2011)
 kjøreveg _f – V2-3 (2011)
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 fortau – o_F1-2 (2012)
 gang-/sykkelveg – o_G/S1-2 (2015)
 annen veggrunn, offentlig og felles – grøft m.v. (2018)
 felles parkeringsplass – f_PB1-2 / f_PK1-3 (2082)
Nr. 3 – GRØNNSTRUKTUR 
 grønnstruktur, turdrag – f_GT1-2 (3030)

5.2 Arealregnskap og reguleringsplan                                                                                                                             

Formål Areal Bruk
Boliger – konsentrert småhusbebyggelse BK1-5 7.996,2 m2 Firemanns-boliger og rekkehus
Boliger – blokkbebyggelse BB1-2 4.376,7 m2 Blokker i inntil 5 etasjer
Renovasjonsanlegg – R1-7 156,6 m2 Nedgravde containere
Energianlegg 44,8
Lekeplasser – L1-4 2.827,8 m2 Felles lekeplasser for hele området
Kjøreveger, offentlig – V1 og felles – V2-3 3.819,9 m2 Adkomstveg Vormvikvegen V1 og

adkomstveger V2-3, standard FA1
Fortau, offentlig – F1, F2 504,6 m2 Fortau langs Vormvikvegen

Gang-/sykkelveg, offentlig – G/S1, G/S2 559,1 m2 Gang-/sykkelveg langs Gruehagan
Annen veggrunn, offentlig og felles 2.615,1 m2 Grøfter, areal for snøopplag V1-3
Parkeringsplasser – PB1-2 / PK1-3 2.685,9 m2 Felles parkeringsplasser 
Grønnstruktur, turdrag – GT1-2 3.696,7 m2 Turveger og stier, sentral

sammenhengende grønnstruktur
Sum areal planområdet 29.283,8 m2

        
Tabellen over viser fordelingen på de enkelte formål og funksjon, detaljreguleringsplanen ses nedenfor.

Justert plankart, datert 10.01.2017.
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5.3 Om plangrepet

Plangrepet er på mange måter en naturlig følge av gjeldende reguleringsplan. Det er i denne 
forutsatt at feltet K4 skal ha sin biladkomst fra to regulerte avkjørsler på Vormvikvegen. Dette er 
fulgt opp med bare mindre endringer. Den vestre avkjørselen er forskjøvet litt østover for å gi et 
godt bebyggbart areal mellom innkjøringen og dagens lekeplass. Den andre erstattes av en sving inn 
i planområdet helt i øst ettersom Vormvikvegen er og skal være stengt nær Gruehagan. Fortauet 
langs Vormvikvegen, F2 følger svingen og et fotgjengerfelt gir forbindelse til gang-/sykkelvegen som
møter Vilbergkroken i nord. Med dette er mye av rammene lagt for plangrepet: Adkomstvegen V2 
legges langs grønnstrukturen GT1 i vest, mens V3 følger gang-/sykkelvegen i øst. Boligbebyggelsen 
kan dermed få sin bilbetjening fra vest og øst, mens kjernen nord-sør kan danne en 
sammenhengende parkmessig grønnstruktur bare avbrutt av lokale lekeplasser og stier på kryss og 
tvers. Dermed oppnås en meget god separering av bilene fra de mjuke trafikantene mens de
«grønne tilbudene» blir godt skjermet, sentralt plassert og helt bilfrie. Langs planområdets ytterkant 
i vest og nord fører en sti fra Vormvikvegen i sør til den møter gang-/sykkelvegen G/S1-2 som 
omkranser planområdet i øst. 

5.4 Bebyggelse og anlegg

Nedenfor er det lagt inn en illustrasjon som belyser prinsippene for utbyggingen av området. Denne 
viser med tydelighet hovedtrekkene i bebyggelsens og anleggenes plassering med løsninger for de 
tilhørende funksjonene. Det tas forbehold om visse tilpassinger etter hvert når prosjekteringen  
videreføres med alle detaljer, eks. regulerte lekeplasser, grøntdrag/stier m.v.
I felt BB1 (markert med ring) er blokka erstattet med konsentrert småhusbebyggelse som i BK1-BK3, 
samme gjelder de etterfølgende illustrasjonene.
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Boligbebyggelsen vil samlet romme ca. 107 enheter med en variasjon fra små-leiligheter på 37 m2 til 
familieboliger på inntil ca. 100 m2. Boligtypene vil variere tilsvarende med rekkehus i 2 etasjer, 
firemanns-boliger (inkl. en tomannsbolig) i 2 etasjer og blokker med opptil 5 boligetasjer og 
parkeringskjeller.

Terrengets beskaffenhet former i mange henseende bebyggelsens orientering. Selve Kastellåsen i 
vest ligger opptil 10 m høyere enn planområdets høyeste punkt og dette virker inn på lysforholdene. 
De beste lysforholdene for flest mulig, oppnås ved å vende leilighetenes oppholdsrom mot sør-vest, 
legge inngangspartiene mot øst og nord. Parkering skjer i de lavere partiene og i kjellere der dette er 
mulig. Dette preger da også bebyggelsesplanen, jfr. illustrasjonen s. 10. For blokkene i feltene BB1-2
ligger forholdene meget godt til rette for parkeringskjeller. De lave partiene i øst og vest egner seg 
godt til fellesparkerings-plasser for fire-mannsboligene i planområdets midtre del, dvs. for feltene 
BK1-3. Rekkehusene i felt BK4 har sin parkering knyttet til hver enkelt enhet. De har for øvrig en 
løsning med bod som delvis skjermer de private uteplassene. I BK5 kan det bli aktuelt med hel eller 
delvis parkering i kjeller og det er derfor i planen ikke vist eget avsatt areal for parkering.
Utnyttelsesgraden for blokkområdene BB1-2 er maks. %-BYA=40 %, samme gjelder for den 
konsentrerte småhusbebyggelsen. Samlet sett ligger U-graden litt under den gjeldende 
reguleringsplanens angitte maks. %-BYA = 30 %. 

(Her er tabellen med bl.a. leilighetsfordelingen tatt ut) 

Kommuneplanens krav til uteoppholdsarealer på egen tomt for konsentrert småhusbebyggelse er 
min. 40 m2 pr. boenhet. I bestemmelsene er utearealene satt min. 40 m2 pr. boenhet der 5 m2 på 
privat balkong/terrasse kan medregnes. De tilgjengelige utearealene vil ut over dette variere noe i 
størrelse fra felt til felt, men alle enhetene er sikret arealer der de velegnede delene tilfredsstiller 
kravet satt i reguleringsbestemmelsene. For blokkbebyggelse ses ikke krav til utearealer tallfestet i 
kommuneplanen. Blokkbebyggelsen i feltene BB1-3 har i tillegg til de felles utearealene på min. 25
m2 for hver på egen grunn, også godt orienterte terrasser/balkonger og et privat areal på bakkeplan 
for leilighetene i første etasje. Nedenfor ses soldiagrammer for vårjevndøgn og sommersolverv:
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Alle leilighetene er sikret meget velegnede og nært beliggende utearealer/lekeplasser. L1 i sør-vest 
utgjør 1.536 m2 og har dermed en størrelse som langt overstiger kommuneplanens krav til 
kvartalslekeplass. Integrert i den sentrale grønnstrukturen/turdraget GT2 ligger det tre lekeplasser 
L2-4 med størrelser mellom 325 og 500 m2, m.a.o. ingen av disse er over 1.000 m2. Den midtre av 
disse (L3) kan hvis nødvendig, utvides til 1.000 m2 ettersom kommuneplanen egentlig krever to slike 
innenfor planområdet. Dette vil gå på bekostning av de andre to lekeplassene og helheten i GT2. Det 
frarådes en slik utvidelse på bakgrunn av at alle tre lekeplassenes kvalitet, gode plassering og ikke 
minst at de samlet har størrelser som overstiger kommuneplanens konkrete krav.

5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur m.v.

Veger og stier
Vormvikvegen har som kommunal veg benevnelsen o_V1 (offentlig veg). Den bestående vegen er 
opparbeidet i senere tid med fortau og har god standard. Vegens virkelige kurvatur avviker noe fra 
gjeldende regulering. Dette er korrigert i planen. Adkomstvegene f_V2 og f_V3 (private veger) 
betjener hver sin halvdel av bebyggelsen, henholdsvis ca. 55 og ca. 60 boligenheter. I betraktning av 
at antall enheter blir lavere enn 50 straks etter innkjøringene, synes det relevant å gi begge vegene 
standard som FA1 i kommunens vegnorm. Snuplassene i enden av vegene er tilpasset liten 
lastebil/renovasjonsbil iht. kommunens vegnorm. Fortauet o_F1 og o_F2 (offentlig fortau) langs 
Vormvikvegen løper fram til den østre adkomstvegen V3, så vidt gjennom svingen og derfra til 
o_G/S1-2 (offentlig gang-/sykkelveg). Sistnevnte er delt ved at G/S1 er søndre del fram til ny 
innkjøring til boligeiendommen gnr. 13 bnr. 87, mens G/S2 er fortsettelsen nordover til 
Vilbergkroken. Som beskrevet i pkt. 3.6 foran, er det en del eksisterende stier langs og gjennom 
planområdet. Disse kan ivaretas og videreutvikles i grønnstrukturene/turdragene f_G/T1-2 (felles).

Vanntilførsel, avløpssystem og overvann
Anlegg for vanntilførsel planlegges med tilknytning i eksisterende offentlig vannkum 32601 og kum 
4693. Vanntilknytning vil da primært være fra 32601 og stengt mot 4693, men som reserveløsning 
vil tilførselen kunne endres til 4693. De to offentlige vanntilknytningene er ikke på samme trykksone 
og skal ikke danne noen ringledning. Slukkevannsuttak plasseres sentralt og godt tilgjengelig i 
adkomstvegene. Spillvannsanlegget planlegges med gravitasjonsanlegg tilknyttet til eksisterende 
offentlig spillvann i kum 4691. Overflatevann og takvann fra bygg håndteres lokalt ved hver enkelt 
tomt. Overflatevann ved veganlegg og drenering fra vannverkskummer og drenering av bygg 
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håndteres samlet, lokalt inne på planområdet. En rammeplan er under utarbeidelse og vil foreligge 
om kort tid.

Energianlegg og renovasjon
Det er en nettstasjon E innenfor planområdet i dag helt i sør ved Vormvikvegen. Det kan bli aktuelt å 
innlemme en til, men dette løses som egen sak dersom behovet tilsier det.
Planen forutsetter 6 stasjoner for nedgravde avfallsbeholdere, f_R1-6. Dette gir god dekning og 
korte avstander for beboerne. Det kan bli aktuelt å slå noen sammen dersom dette gir en økonomisk 
og praktisk sett mer rasjonell løsning. Renholdsoperatør og kommune vil avgjøre endelig ordning.  

5.6 Illustrasjoner

Nedenfor er det vist perspektiver som illustrerer bebyggelsens karakter og den fullførte utbyggingen.
Tiltakshaver vektlegger god og naturtilpasset materialbruk, nederst ses noen eksempler på dette.

Perspektiv fra sør-vest                                   fra sør

  
fra nord                                                       fra sør-øst
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6. KONSEKVENSER 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer

Av orienteringen foran og materialet ellers, ses at utforming og innhold er en oppfølging av 
overordnede planer og gjeldende retningslinjer. Eidsvoll kommune har vært positiv til å gi området 
en relativ høy utnyttelse, og den samsvarer totalt sett bra med gjeldende reguleringsplans %-
BYA=30%. For å kunne gi området som helhet denne utnyttelsen med relativt mange boenheter, har 
det vært nødvendig å gå noe opp i høyden i forhold til gjeldende regulering. Dette har også 
kommunen vært positiv til. Ellers er reguleringen i prinsippet fullt ut samsvarende med 
kommuneplanens boligformål.

En fortetting som denne er i tråd med alle føringer fra sentralt hold, ikke minst i betraktning av
planområdets beliggenhet nær godt utbygd infrastruktur og omfattende servicetilbud. Innspillene fra 
de overordnede myndighetene ved varslingen viser da også dette med tydelighet. 
Nedenfor er det derfor bare listet opp hvilke temaer som planforslaget bl.a. er vurdert opp mot og 
funnet i orden:
6.1.1 Kommuneplan for Eidsvoll, gjeldende reguleringsplaner og kommunale føringer
6.1.2 Konsekvensutredningsforskriften
6.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP)
6.1.4   Fylkesmannens forventningsbrev (2016)
6.1.5   Regional plan for areal og transport i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (des. 2015)
6.1.6 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (RPR-BU)
6.1.7  Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012)
6.1.8 Universell utforming og folkehelse.

6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kvaliteter og verneverdig bebyggelse

I forhold til de nærmeste omgivelsene vil området fortone seg noe høyere utnyttet, kanskje først og 
fremst med byggingen av de tre blokkene. Det er imidlertid tettbygde felt i nærheten med rekkehus 
og kjedede eneboliger. Blokkene blir liggende godt til i forhold til bestående bebyggelse og vil ikke gi 
noen skyggevirkninger eller andre uheldige effekter. Det samme gjelder forholdet mellom de 
konsentrerte småhusene (i feltene BK3 og BK4) og nåværende en- og to-mannsboliger sør for 
Vormvikvegen og øst for Gruehagan. I nord-øst grenser planområdet til Finsbråtens 
industrivirksomhet. Det er ellers ikke noen verneverdige bygg eller anlegg i nærheten som krever 
særlige hensyn.

6.3 Veg- og trafikkforhold, trafikksikkerhet

Med planområdets ca. 107 boenheter vil trafikken øke noe på Vormvikvegen, anslagsvis opp mot 600
kjt. i ÅDT. Dette er relativt beskjedne tall og skyldes en forventet bruk av kollektive reisemidler og 
ikke minst sykling og gange. Avstandene til Sundets omfattende servicetilbud, til aktuelle skoler osv. 
er som nevnt i pkt. 3.5 ikke lenger enn at de letter behovet for bilbruk. Vormvikvegen har dessuten 
fortau. En detalj, men viktig nok for den det gjelder, er at adkomst til boligeiendommen gnr. 13 bnr. 
87 nå legges til den nye vegen V3 og dermed videre til Vormvikvegen.
Innad i reguleringsområdet kan kjørevegene benyttes med høy grad av sikkerhet også for syklister 
og fotgjengere. Planen tilrettelegger imidlertid for direkte forbindelser fra alle hus til interne stier og 
gangveger – ikke minst direkte mot grønnstrukturen/turdraget GT1 med stien i vest og til gang-
/sykkelvegen G/S1-2 i øst.

6.4 Kommunal infrastruktur og energiforsyning

Som anført under pkt. 3.4 er det tilgang til teknisk infrastruktur som vann og avløp (spillvann), el-
forsyning m.v. i umiddelbar nærhet. Det er ikke framkommet opplysninger om mangel på kapasitet. 
Fra kommunens side er det krevd at overvannshåndteringen skjer innenfor planområdet. Det er 
videre bedt om utarbeidelse av en rammeplan for VAO som også inkluderer brannvannsforsyning.
Rammeplanen er under arbeid og foreligger om kort tid, jfr. pkt. 5.5. Detaljeringen av vann- og 
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avløpsløsninger, overvannsanlegget og brannvannløsningen blir utarbeidet i forbindelse med første
byggesøknad, og må godkjennes av kommunen før tiltak kan iverksettes slik det er fastsatt i 
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav. Det ses ikke å oppstå uheldige konsekvenser av 
utbyggingen.
Hafslund har tatt forbehold om at det kan bli behov for en ny nettstasjon. Selskapet har definert 
hvilke krav som settes til et aktuelt areal, men det er foreløpig ikke angitt noe sikkert om hvor mye 
som kan bygges før behovet utløses. Det er derfor ikke avsatt særskilt areal til ny nettstasjon.

6.5 Offentlig og privat servicefunksjoner

Med utbyggingen vil ca. 107 nye husstander sogne til Eidsvoll sentrum. Bruken av dagens tilbud og 
infrastruktur øker og gir denne forbedret driftsgrunnlag. Det er ikke meldt om begrensninger i skole-
og barnehagekapasitet og situasjonen på det offentlige tjenestetilbudet er allsidig og god, jfr. pkt. 
3.5. Det kan nevnes at det er meldt interesse for mulig lokalisering av barnehage – noe som i tilfelle 
gir lokalt tilbud og lokal aktivitet/arbeidsplasser. 

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder

Reguleringsområdet har i dag spor av uteliv, lek og ikke minst ferdsel på stier. Utbyggingen 
samsvarer med den reguleringen som har vært gjeldende siden 1999 og som for øvrig er 
opprettholdt i kommuneplanene siden. Den kan sies å fortrenge dagens frie bruk av skogen og 
marka, men omdisponeringen har på den andre siden vært absolutt påregnelig i lang tid. Som det 
framgår foran, blir mulighetene for lek og uteopphold samt ferdsel på kryss og tvers opprettholdt og 
i visse henseende forbedret. De nåværende beboerne i distriktet og de framtidige i 
reguleringsområdet kan, alt etter hva de vil oppleve, benytte selve Kastellåsen (friområdet F3) som 
forblir et skogareal med nærmiljøets høyeste beliggenhet.

6.7 Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima

Terrenget med vegetasjon, solforhold osv. er beskrevet i pkt. 3.7 og 5.4. Den foreslåtte bebyggelsen 
er orientert med sikte på å oppnå de kvalitetene som beliggenheten tilsier. Det alt vesentlig av den 
eksisterende skogen må nødvendigvis vike, men en del av dagens vegetasjon forsøkes opprettholdt i 
den sentrale grønnstrukturen. Det er imidlertid en grei oppgave å plante nytt med en stedbunden 
karakter. Kastellåsen med sin beliggenhet og noe høyere terreng i vest, gir utfordringer som takles
best mulig med en sør-vestvendt orientering for all ny bebyggelse. Det er likevel ikke til å unngå at 
de lavestliggende leilighetene vest i planområdet nødvendigvis får begrenset utsikt og noe tidligere
forsøkes opprettholdt solnedgang enn ellers. Utbyggingen verken påvirker eller påvirkes i særlig grad 
av lokalklima.  

6.8 Grunnforhold, flom

Grunnforholdene er som beskrevet i pkt 3.8, meget gode og gir de beste mulighetene for solid 
fundamentering, trygge tekniske anlegg osv. Det kan likevel bli behov for årvåkenhet hva gjelder 
grunnens mottaksevne for vann når overvannshåndteringen skal prosjekteres. Denne er forutsatt å 
skje uten at omgivelsene påvirkes negativt. Fare for flom i en eller annen form er helt uaktuelt.  

6.9 Miljøbelastninger området kan være eksponert for

Støy fra biltrafikk eller fra andre kilder:
Planområdet er meget godt skjermet fra biltrafikk og dermed ikke utsatt for annen slik støy enn den 
som vil skapes innad i området. Det er ikke flytrafikk i nærheten og dermed heller ikke flystøy. Det 
er hevdet fra nabo at Finsbråtens industrivirksomhet skaper en del støy fra vifter. Bedriften har 
tidligere fått slik henvendelse og det foreligger dokumentasjon på at viftene ikke avgir støy som går 
ut over gjeldende grenseverdier, jfr. pkt. 3.9. 
Radon:
Radonfaren er satt til «moderat til lav» for det alt vesentlige av planområdet. Det er uansett ikke
aktuelt å etablere bebyggelse for permanent opphold uten å sikre denne mot radonfare. 
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6.10 Biologisk mangfold/vilt

Det er som nevnt under pkt. 3.10 ikke nevneverdig fare for negative konsekvenser av utbyggingen 
slik sett. Sumpskogen vest i planområdet er vurdert som en naturtype med lokal verdi – C, men det 
synes ikke hensiktsmessig å ta vare på denne på bekostning av bomiljøet som skal bygges opp. Jfr. 
for øvrig vedlagte rapport fra Miljøfaglig Utredning AS og sjekkliste iht. Naturmangfoldsloven.

6.11 Kulturminner

Akershus fylkeskommune har bekreftet at det ikke er sannsynlighet for funn av automatisk fredete 
kulturminner. Det finnes heller ikke nyere tids kulturminner som skal hensyntas.

6.12 Landbruksinteresser

Temaet er uaktuelt, jfr. pkt. 3.12.

6.13 Risiko og sårbarhet – ROS-analyse

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven, skal det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, 
som kan være av interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om 
arealbruken fattes. Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt 
fremheve om endringer som planen medfører at arealet endrer risiko for mennesker, miljø og 
materielle verdier, ev. for andre objekter i og rundt det planlagte tiltaket.” 
Risiko og sårbarhet er vurdert iht. sjekkliste for ROS-analyse og følger som vedlegg. 
De punktene hvor det antas at tiltaket i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller 
forhold, er omtalt i ROS-analysen og kommentert i planbeskrivelsen foran.
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko av betydning for 
mennesker, miljø eller materielle verdier i negativ retning.

Gardermoen, 10.01.2017

Halvor Tangen
Siv. ing.

Vedlegg:

- Referat fra avklaringsmøte 20.05.2016 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 22.08.2016
- Sjekkliste Naturmangfoldsloven, datert 24.08.2016
- Rapport fra Miljøfaglig Rådgiving AS, datert 30.06.2015
- Kopi av kunngjøring – varling av oppstart
- Kopi av innkomne merknader ved varslingen av oppstart:

1. Ruter AS, e-post av 06.02.2015
2. Jernbaneverket, brev av 10.02.2015 
3. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, brev av 19.02.2015
4. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 27.02.2015
5. Statens Vegvesen, brev av 02.03.2015
6. Akershus Fylkeskommune, brev av 03.03.2015
7. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 04.03.2015
8. Hafslund AS, (etter henvendelse), e-post av 09.08.2016.


