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2 SAMMENDRAG 
 

Eidsvoll sentrum «Sundet», er kommunens administrative senter, men er ikke lenger et naturlig 
geografisk sentrum i kommunen og regionen. Sundets rolle som kommunalt og regionalt senter for 
handel og kultur blir utfordret av andre regionale målpunkter, og taper sin andel og posisjon 
kommunalt, stikk i strid med overordnede mål. Flere eiendommer ligger i stillstand i påvente av 
utvikling, og med stor villighet til å satse på prosjekter fra utbyggersiden, trengs behovet for en 
overordnet plan. 
 
Planavdelingen i Kommunal forvaltning har hatt faglig ansvar for utredninger og utarbeiding av 
planforslaget. Rådmannen har sammen med leder for planavdelingen sikret fremdrift og hatt ansvar 
for sentrale og overordnede beslutninger i prosessen. Områdereguleringsplanen er vedtatt av 
Kommunestyret 12.03.2019. 
 
Planområdet er på ca. 410 dekar, og omfatter områder fra Eidsvoll stasjon i vest, til Vormvik/Kastellet 
i øst.  Mot nord tangerer avgrensningen ved planavgrensning til «Vilberg skole områdeplan». 
Planavgrensningen fortsetter et stykke ut i Vorma og ned mot Sundbrua i sør. 
 
Områdereguleringsplaners rolle er blant annet: 

- Å ivareta vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for den videre planlegging, 
utvikling og utbygging. 

- Planer av denne typen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 
framgår hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, og kommunale overordnede 
planer for arealbruk, er ivaretatt. Som del av planarbeidet er konsekvenser av planen belyst i 
beskrivelsen av planarbeidet og det er foretatt en risiko -og sårbarhetsanalyse (ROS).  

 
Hovedfokusområdene ved utarbeidelsen av områdereguleringen har vært arbeidet med og  
gi beliggenheten, topografien og stedets historie gode muligheter, gjennom foredling, å møte 
fremtidig utvikling. 
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3 INNLEDNING 
 

3.1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
Arbeidet med områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ble formelt startet med en bestilling på 
kommunestyremøtet 8. desember 2015 i Handlingsplanen 2016 – 2019 med budsjett 2016 (sak 
15/104). Det er planavdelingen i Eidsvoll kommune som er ansvarlig for å utarbeide planen.  
 
Det er behov for en overordnet plan for Eidsvoll sentrum som sikrer helheten ved å samle trådene og 
legge til rette for fremtidig utvikling og vekst. Formålet er å oppnå et variert og levende byliv med 
helhetlig bystruktur i definerte byrom, hvor folk bor og utfører sine daglige gjøremål i en atmosfære 
som innbyr til opphold og opplevelse. Sundet skal styrkes og utvikles som et tett sentrum med gode 
gater og møteplasser, hvor gående prioriteres og det er god kontakt med elva. Dagens plansituasjon 
bærer preg av en uoversiktlig struktur med overlappende og til dels motstridende planer, noe som 
medfører utviklingsprosjekter som ikke følger en overordnet plan, og hver for seg gir relativt lite 
tilbake til sentrumsutviklingen.  

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 ligger et stort potensial i å øke miljøvennlig transport og lokal mobilitet, blant annet gang- og 
sykkelandelen fra og til Eidsvoll stasjon. Eidsvoll sentrum har, i forhold til folketallet, regionens 
kanskje beste kollektivtilbud, da særlig nord-sør. Nasjonale, regionale og kommunale føringer er nå 
entydige på at styrking av byer og tettsteder er et av de viktigste fundamentene i en bærekraftig 
byutvikling. Det gir sentrumsutviklingen i Eidsvoll sentrum bedre rammevilkår i dag enn tidligere. 
Områdereguleringen vil være et viktig plangrunnlag for den videre utviklingen av «Sundet».  

3.1.1 SLIK LESES PLANEN 
1. Områdereguleringen vil bestå av 3 dokumenter som vil bli gjenstand for politisk behandling 

og vedtak:  
Plankart  
Bestemmelser  
Planbeskrivelsen  

2. Inkludert i planbeskrivelsen vil det være ulike temakart som skal bidra til å vise ønsket 
utvikling med hjemmel i planen: 
Temakart for grønnstruktur 
Temakart for gatestruktur 
Temakart for parkering 
Temakart for krav om minste felles uteoppholdsareal (MFUA) per boenhet og 
fritaksordning 
Temakart for bygningsmiljø 
Temakart for kulturminner– og miljøer 

3. I tillegg til plandokumentene bygges planen opp av understøttende kunnskapsgrunnlag og 
utredningsdokumenter for tema som beskrevet i planprogrammet: 
Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet (NIKU) 
Analyse og anbefalinger til plangrep Tettstedsanalyse (PIR II AS) 
Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum (Multiconsult) 
Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll (Natur og samfunn) 

4. Som grunnlag for vurderingene av valgene i planen utarbeides også:  
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
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Konsekvensutredning (KU)  
Begge ligger som egne vedlegg. 

 
Planen skal danne grunnlag for både byggesaker og plansaker/detaljregulering, som også gjør 
bestemmelsene omfattende. Her følger en veiledning for lesning av planen sett fra henholdsvis et 
byggesaks- og et planperspektiv: 

 Byggesak 
1. Avklare krav om detaljregulering – pkt. 3 
2. Avklare krav for det aktuelle felt – pkt.  4-10. 
3. Avklare om tiltak ligger innenfor en hensynssone – pkt.  11 
4. Avklare generelle og felt-spesifikke rekkefølgekrav pkt. 13 
5. Sammenholde med plankart og aktuelle temakart 
6. Utarbeide søknad etter spesifikke krav og fellesbestemmelser – pkt. 2  
 

 Detaljregulering 
1. Avklare krav om detaljregulering – pkt. 3 
2. Avklare krav for det aktuelle felt – pkt. 4-10. 
3. Avklare om tiltak ligger innenfor en hensynssone – pkt. 11 
4. Avklare generelle og felt-spesifikke rekkefølgekrav pkt. 13 
5. Sammenholde med plankart og aktuelle temakart 
6. Sende inn bestilling av oppstartsmøte  

3.2 OVERORDNEDE FØRINGER OG RETNINGSLINJER 

3.2.1 LOVGRUNNLAGET FOR PLANARBEIDET 
Det juridiske grunnlaget for planarbeidet er: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV 2008-06-27 nr. 71) (pbl.)  
Områderegulering defineres i § 12-2. Planprogram, planbeskrivelse, konsekvensutredninger 
og risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal utarbeides i tråd med pbl. §§ 4-1, 4-2 og 4-3, 
mens plankart og planbestemmelsene skal utarbeides i tråd med pbl. §§ 12-5, 12-6 og 12-7. 

 Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21 nr. 854) 
Planen legger den nyeste forskrift til grunn for planforslaget. I fastsatt planprogram vises til 
2014-versjonen, men ettersom den ikke er allment tilgjengelig, mener vi 2017- versjonen bør 
benyttes videre. 

3.2.2 OMRÅDEREGULERING OG POSISJONEN I KOMMUNENS PLANSYSTEM 
I figuren til høyre er hovedstrukturen i kommunens plansystem vist. 
 
Kommunens øverste plannivå er kommuneplanen, bestående av en 
samfunnsdel som deles opp i en langsiktig og kortsiktig del, og en arealdel.  
 
I tillegg til kommuneplanen er det utarbeidet flere kommunedelplaner; både 
geografiske og tematiske. Slike supplerer eller utfyller kommuneplanen for et 
avgrenset område eller tema hvor det har vist seg behov for tilpasninger. 
 
Områdereguleringsplaner utarbeides for et avgrenset område etter krav i 
kommuneplan eller kommunedelplan, eller om kommunen finner det 
nødvendig med en slik plan for et område. 
 
Hovedforskjellen mellom kommune(del)planer og områdereguleringsplan er 
at sistnevnte er en reguleringsplan med rettsvirkning som hjemler 
ekspropriasjon av grunn. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
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3.2.3 NASJONALE FØRINGER 
Nedenfor er det listet opp og beskrevet hvilke lover, nasjonale føringer/retningslinjer, regionale 
føringer og kommunale planer som er lagt til grunn i dette planarbeidet og i planprosessen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for 
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og 
lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. 
Forventningene er knyttet til tre hovedtema: 

Gode og effektive planprosesser 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

3.2.4 NASJONALE RETNINGSLINJER 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. september 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 6-2 første ledd. 
Formålet med retningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2. 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-20-4146) 
Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995. Utdypet og presisert gjennom rundskriv T- 
2/08 «Om barn og planlegging». Retningslinjene skal sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge 
gjennom å synliggjøre og styrkebarn og unges interesser i planleggingen. Konsekvenser for barn og 
unge skal vurderes. Barn og unge skal selv gis anledning til å delta i planprosessen. Det skal 
utarbeides retningslinjer for areal av betydning for barn og unge. 
 
Retningslinjer for planlegging som tar hensyn til flom – og skredfare 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det 
fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med 
sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede 
flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig.  
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 
Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres i områder med støyverdier over det som er anbefalt 
i T1442/2016. Vurdering av tema støy vil skje både i konsekvensutredningene og i Risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. 

3.2.5 REGIONALE FØRINGER 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
Vedtatt av Fylkestinget i Akershus og Oslo bystyre henholdsvis 14. og 16. desember 2015. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-09-04-1167?q=Statlig%20planretningslinje%20for%20klima-%20og
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-09-26-1222?q=Statlige%20planretningslinjer%20for%20samordnet%20bolig-,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=Rikspolitiske%20retningslinjer%20for%20barn%20og
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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Bakgrunnen for planen er et pålegg fra staten i 2008-09. Planen inneholder overordnede strategier 
og kart knyttet til en regional areal- og transportstruktur, strategier og retningslinjer for henholdsvis 
arealbruk og transportsystem, samt et handlingsprogram for de første fire årene. En regional plan 
skal legges til grunn for fylkeskommunens, kommunenes og statens planlegging og virksomhet i 
regionen. Planens mål, strategier, retningslinjer og handlingsprogram må dermed følges opp 
gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser hos alle aktørene. 
 
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging - 2017 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forventninger til kommunal planlegging både når det gjelder 
kommunens ansvar som planmyndighet og hvilke overordnede føringer som skal ivaretas i planene 
som vedtas av kommunestyrene. Dette gjelder blant annet innenfor temaområdene klimaendringer, 
samfunnssikkerhet, jordvern, naturmangfold, masseforvaltning, boligsosiale hensyn, folkehelse og 
barn og unge.  
 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av fylkesutvalget 19. desember 2016. 
Hensikten med planen er å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen er 
ment å være et viktig styringsgrunnlag fram mot 2030 for stat, fylke, kommuner, 
interesserorganisasjoner og aktører som skal bidra til å oppnå dette trendskiftet. 
 
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. 
Planen ble vedtatt av fylkestinget 23.06.2015 og har til mål å gi et oppdatert bilde av 
Oslo/Akershusregionens konkurranseevne.  
 
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 2016-2021 
Den regionale vannforvaltningsplanen er vedtatt i fylkestingene desember 2015, og endelig godkjent 
av Klima- og miljødepartementet. 
Planen skal gi en oversikt over hvordan det står til med vannforekomstene våre. Den skal 
presentere helheten og blant annet redegjøre for vannforekomstenes tilstand og mål, belastning og 
påvirkning og gjennomførte og planlagte tiltak.  
 

3.2.6 RELEVANT LOVVERK, SEKTORLOVER 
Naturmangfoldloven (Lov 2009-06-19 nr. 100) 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 
 
Forurensningsloven (Lov 1981-03-13 nr. 6) 
Transformasjonsområder eller nye utbyggingsområder skal ikke føre til økt forurensning. Tema 
forurensning vil bli behandlet i konsekvensutredningene. I tillegg er temaet også belyst i ROS-
analysen. 
 
Vannressursloven (Lov 2000-11-24 nr. 82) 
Planen skal ikke på noen måte føre til forurensning av vassdrag og grunnvann. Vurdering av dette 
tema er foretatt i konsekvensutredningene og ROS-analysen. 
 
Kulturminneloven (Lov 1978-06-09 nr. 50) 
Kommunen har en egen kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Denne ble vedtatt av 
kommunestyret 7.12.2010 og er benyttet i utredningsarbeidet. 
 
Folkehelseloven (Lov 2011-06-24 nr. 29) 
Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 
sosiale helseforskjeller. Det er behov for systematisk arbeid med folkehelse på alle arenaer, og dette 
må følges opp i områdereguleringen og de videre detaljreguleringsplanene for Eidsvoll sentrum. 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Plan-og-bygg/Forventningsbrev/Forventningsbrevet-til-kommunene/
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Planlegging/Regional-planlegging/Regionale-planer/?article_id=200980
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/neringsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regional-planlegging/regionale-planer/?article_id=201751
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vassdragslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminnelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
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4 PLANAVGRENSNING 

Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utgjør avgrensningen et areal på ca. 424 dekar med 
omkrets på drøye 5 km. 

Figur 1 Forslag til planavgrensning. Kilde: Eidsvoll kommune 

Foreslått planområde strekker seg til Eidsvoll stasjon med jernbaneområde i vest, tar med Sundevja 
og deler av Vormvik/Kastellet i sørøst. Helt mot øst går avgrensningen noe forbi rundkjøring 
Nesvegen x Odalsvegen, og følger Vilbergbekken mellom Nedre Vilberg veg og Løytnant Møllers veg 
vestover mot Tynsåkvegen. Mot nord tangerer avgrensningen ved foreslått planavgrensning til 
«Vilberg skole områdeplan», som er under utarbeidelse nord for dette planområdet. 
Planavgrensningen fortsetter et stykke vestover ut i Vorma og sørover mot Sundbrua. 
 
Området på Vormas vestside er tatt med av hensyn til fremtidig utvikling av virksomheter rundt 
Eidsvoll gamle stasjon, og med tanke på mulig bruk av Sundbrua for myke trafikanter. Planen strekker 
seg østover for å inkludere arealer regulert til næring og for å omfatte muligheten til utvidelse av 
gang- sykkelvegtilbudet langs Nesvegen. Vilbergbekken utgjør et skille mellom det man kan oppfatte 
som utkanten av sentrumsområdet, og de etablerte boligområder i nord og øst. Bekken i seg selv 
markerer en naturlig avgrensning, som bygges opp av landskapsformen øst for Løytnant Møllers veg. 
Områder i tilknytning til Vilberg-skolene håndteres i annen områdeplan. Bebyggelsen som omslutter 
Prost Krags veg er med sin sentrale beliggenhet er et område med mulig fortettingspotensial som 
utredes i planarbeidet.  
 
Inkludert i planen er areal rundt Sundevja/ Vormvik, som i dag er uregulert og som må betraktes som 
en del av sentrum, med fremtidig fortettingspotensial. 
 
Kommuneplanen for Eidsvoll 2015-2026 angir arealer langs Sundgata og nord for Sundtoppen til 
sentrumsformål, i motsetning til gjeldende reguleringer. Sundtoppen med omgivelser er en viktig del 
av sentrumskjernen, og arealer i nord er da tatt inn i avgrensningen for å bygge opp om uttalte behov 
for en helhetlig plan for Eidsvoll sentrum. 
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5 PLANOMRÅDET 

5.1 HISTORISK UTGANGSPUNKT 
Eidsvoll sentrum har en sentral beliggenhet i en større sammenheng, spesielt som et 
kollektivknutepunkt med bare 35 min. til Oslo, 9 min. til Oslo lufthavn og 41 min. til Hamar med tog. 
  
Eidsvoll ble tidlig bebygd, noe gårdsnavnene og flere steinalderfunn vitner om. Området rundt 
dagens Eidsvoll kirke er et gammelt maktsentrum som lå sentralt til i overgangen mellom sjø- og 
landtransport. Vannveien var en viktig ferdselsvei. Navnet Eidsvoll er sammensatt av ordet for stedet 
å dra båter over land (eid), og selve landet (voll). Flere veier møttes her og stedet var lett tilgjengelig 
fra flere kanter. Sundet var et viktig sted for transporten i området. Her var elva så smal at man 
kunne komme over. Stammen for ordet «sund» er relatert til ordet for å svømme.  
 
I 1854 ble landets første jernbanelinje bygd, fra Christiania til Eidsvoll. I 1880 ble Hedmarksbanen 
videre nordover fra Eidsvoll til Hamar ferdig, og Sundet ble et viktig transportknutepunkt. På 
vestsiden av elva, der det gamle maktsenteret ligger og offentlige funksjoner er plassert, er det 
trangt og bratt. På østsiden av elva er det derimot relativt flat byggegrunn, og her vokste tettstedet 
Sundet fram i annen halvdel av 1800-tallet. Den første permanente bro over elva ble anlagt i 1858 
(vinterbro fra 1785). Brua var ei trebru med vippeport for båter. Dette førte til at 
fergemannsvirksomheten opphørte.  
 
Industrietableringene, de nye 
transportmulighetene og utviklingen 
som følger med dette, er hovedårsak 
til den store, konsentrerte veksten 
Sundet opplevde. Fra midten av 
1860-tallet ble det etablert 
næringsvirksomhet knyttet til handel 
og service, som matservering og 
overnattingstilbud for reisende.  

På 1950-tallet ble indre del av 
Sundevja fylt igjen. Dette åpnet for 
ny utbygging. Panorama-bygget med 
kino og bibliotek sto ferdig i 1961. 

Utbygging kommer etter hvert på den 
andre siden av gata. Rådhuset ble 
oppført 1992. 

Nybrua ble åpnet 17.mai 1992. Dette ble en stor veiomlegging for tettstedet, og trafikken skulle etter 
dette bli svært redusert gjennom Sundet sentrum. Sundgata som er et gammelt veifar, og som var 
den viktigste gata med butikker oppover på begge sider, mistet sin historiske betydning. 

Vekst og utbygging av flere tettsteder i kommunen gjorde seg etterhvert gjeldende. Råholt og sørlige 
deler av bygda ble viktigere som boligområder. Kjøpesenterutbygging oppsto, og mye av handelen 
flyttet ut av Sundet og tappet det for næringsvirksomhet.  

5.2 TOPOGRAFI OG LANDSKAP 
Som historikken viser, er landskapsformasjonene og stedets beliggenhet ved elva på oversiden av 
Sundfossen, avgjørende for at tettstedet Sundet ble anlagt der det ble. Sundtoppen mot nord og 
høydedragene som stiger bratt opp øst for sentrum, skaper et landskapsrom som omslutter flata der 
tettstedet ligger.  

Figur 2Kommunalt oppmålingskart fra 1949. På kartet er det inntegnet også 

senere bygninger, som Panorama-bygget. 
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Mot slutten av siste istid ble leire avsatt under den marine grense. Gjennom landhevinger ligger 
gammel havbunn i dag hundre meter over havoverflaten. Det som i dag er ravinelandskapet på 
Romerike, er formet av vann som har gravd seg ned i sedimentære avsetninger. Typisk for landskapet 
er at det er småkupert, med fruktbar og god dyrkingsjord. Dagens Eidsvoll sentrum består av flere 
høydedrag med ravinedaler ned mellom disse på begge sider av elva Vorma.  

Landskapet omkring Eidsvoll karakteriseres av 
elven, ravinene og platået med dyrka mark.  
Vorma renner gjennom stedet og deler 
sentrumsområdet i to. På hver side stiger 
terrenget opp til et platå som ligger ca. 40-50 
meter over elven. Dette er den gamle 

havbunnen.  

Fra platået på begge sider har bekker gravd ut 
ravinedaler som er karakteristiske og 
velutviklede, med etter hvert tettvoksende 
vegetasjon. 

Selve sentrum, som for det meste består av et 
flatere strandområde med utfylte masser mot 
sør, ligger på en definert flate ved elvas østre 
bredde. 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. Elva og topografien i Eidsvoll ligger i 
nord- sør retning. Det gjør også viktige strukturer som toglinjene og Sundgata/Rådhusgata.  

Hver vår stiger vannet i Vorma som følge av vårsmeltingen i fjellområdene lengst oppe i 
nedslagsfeltet. Vannet ledes nedover langs Glomma og via Mjøsa. Vannstigningen skjer sakte og kan 
derfor varsles på forhånd, slik at det er mulig å gjøre tiltak i sentrum i god tid før vannet kommer. 

5.3 EIENDOMSFORHOLD 
Størstedelen av kvartalstrukturen i Eidsvoll 
sentrum er privateid. Eidsvoll kommune eier 
store tomter i sør og øst langs Nesvegen 
(Eidsvoll rådhus og Biblioteket), i tillegg til 
Sundtoppen og deler av elvekanten nord for 
denne. I tillegg eier kommunen gatene i 
sentrum og den store 
parkeringsplassen/Skjoldnestangen øst for 
Nesvegen.  

5.4 BYGNINGSMILJØ OG KULTURARV 
Beliggenheten ved elva er direkte årsak til at 
Sundet vokste fram nettopp her. Som gamle 
foto og kart viser, ble den første 
tettbebyggelsen i Sundet anlagt på en odde 
som var omkranset av Vorma på den ene siden 
og ei evje på den andre. Sundevja gikk i sin tid 

Figur 4 Landskapsanalyse. Kilde: PIR II, Analyse og anbefalinger til plangrep 

Figur 5 Grunneierforhold. Oransje areal er kommunal eiendom. Kilde: 

PIR II, Analyse og anbefalinger til plangrep 

Figur 3 Forenklet skisse av landskapet rundt Eidsvoll sentrum. Kilde: Grønn 

Plakat, faglig vurdering utført av Asplan Viak 1999. 
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helt inn til Sundveien. Dette stedet er fremdeles tinglyst som båtplass. Her går det en snarvei bratt 
opp skråningen til boligområdet i Prost Krags veg. Historisk sett var dette en sti som ledet ned til 
båtplassen som hørte til Nedre Sundgård.  
Sundevja er i årenes løp blitt fylt igjen, og tettstedet har slik fått ny byggegrunn. Den tidligere 
Sundevja er likevel stadig et lesbart trekk i Sundet i form av det åpne arealet/parkdraget langs 
Rådhusgata. Da Panoramabygget ble reist i 1961-62, eksisterte Sundevja fortsatt, og bygningen ble 
derfor plassert i forhold til denne. Retningen til denne lange bygningskroppen er siden fulgt opp ved 
utbyggingen av Rådhuset i 1990. 

Sundgården er den eldste bebyggelsen som står i sundet i dag, og ble oppført på slutten av 1700-
tallet. Den lille bygningen som i dag huser gullsmedforretningen i Wergelandsgate skal i følge 
opplysninger i SEFRAK-registeret være oppført mellom 1800 og 1830, trolig som et mindre uthus. 
Mellom 1850-1900 ble den gamle stasjonsbygningen (1878), pakkhuset, meieriet og flere av husene i 
Wergelandsgate oppført. Mellom 1900-1950 ble blant annet Bedehuset, Brandtgården, Sundgata 
16A, 16B, og Sundgata 1, Bankbygget (1940) oppført.  Flere av murbygningene kom mellom 1950 og 
1980, blant annet Wergelandsgate 1 og Panorama-bygget som sto oppført 1961-62. Eksempler på 
nyere bebyggelse oppført mellom 1980 og i dag er Saga 2, Rådhuset (1990) og Tinghuset (2004).  

Sundgata, som går gjennom sundet fra Sundbrua (1923) til Vilberg i nord, er et gammelt veifar 
inntegnet i kart helt tilbake til 1600-tallet. Sundgata snor seg opp oppover dalsøkket mellom 
Sundtoppen og de andre høydedragene, før det kommer opp til Vilberg der det krysser ravinedalen 
som leder ut i Sundevja. Nedre del er omkranset av tett bebyggelse, og videre oppover mot Vilberg 
har gata grønne skrenter, en gammel forstøtningsmur og velvokste trær som markerer veiløpet.  

5.5 BOLIGOMRÅDER 
Innenfor planavgrensningen kan vi definere flere 
boligområder. En liten andel av bebyggelsen i 
sentrum er i dag boliger. Dette er i hovedsak 
leiligheter med unntak av et bolighus langs Vorma. 
Boligbebyggelse rundt sentrum er eldre eneboliger, 
med noen rekkehusområder i litt større avstand fra 
sentrum. De siste årene har det blitt bygget ut flere 
leilighetshus i utkanten av kvartalstrukturen og langs 
Vorma på nordsiden av Sundtoppen. 
 

5.6 DEMOGRAFI 
Endringen i kommunes befolkningssammensetning kan omfatte antall innbyggere, alders- og 
kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne typen informasjon er viktig i 
vurderingen av andre faktorer og har en viktig funksjon som rammeverk i forståelsen og forklaringen 
av øvrig informasjon.  Befolkningssammensetning kan også være vesentlig i seg selv som del av 
utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. 

Eidsvoll er den nest største kommunen på Øvre Romerike av hensyn til befolkning og har de seneste 
årene hatt en stor årlig økning i befolkningstall med opp mot 2,5 %. Per 1.10.2015 var det 23 648 
innbyggere i Eidsvoll. Den sterke veksten forventes å fortsette i årene som kommer, ikke minst fordi 
kommunen oppleves som en attraktiv bostedskommune som følge av nærheten til både Oslo og 
Gardermoen via vei og jernbane. Befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune (AFK) viser et 
befolkningsestimat på 31 600 innbyggere for Eidsvoll i 2030. 

Økning i befolkning kan forklares på bakgrunn av 3 årsaker/faktorer. Det er fødselsoverskudd, netto 
flytting fra innlandet og netto flytting fra utlandet (innvandring). Det er viktig å ha kjennskap til disse 
faktorene da de forteller mye om hvordan og hvorfor kommunens befolkning vokser. Figur 7 viser 
befolkningstilveksten i Eidsvoll fordeler seg mellom de 3 årsakene over en 6-års periode. Figuren 

Figur 6 Boligtypologier. Kilde: PIR II 
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forteller at den årlige folketilveksten har vært på omlag 500 personer de siste årene. Tilsvarende 
statistikk for Akershus viser at den årlige tilveksten har her ligget på 8-10000 personer.  

Den største årsaken til vekst de seneste årene var positiv netto innflytting fra innlandet (394 
personer). Dvs. at det flyttet flere personer inn enn det flyttet ut. Vi ser at betydningen av denne 
netto innenlands flytting er blitt større og større siden 2010. Dette er likt som ellers i Akershus. Netto 
innvandring fra utlandet (94 personer i 2015) har derimot mistet noe betydning og en nesten 
tilsvarende endring har også skjedd ellers i Akershus. Det som skiller Eidsvoll mest fra Akershus er en 
lavere andel fødselsoverskudd (82 personer i 2015). Av de tre årsakene/faktorene er 
fødselsoverskudd den som bidrar minst til Eidsvolls befolkningstilvekst.   

 
Figur 7 Netto befolkningsvekst i Eidsvoll, 2010-2016. Kilde: AFK statistikkbank 

 

5.7  BOLIGPOTENSIALET 
Innenfor tettstedsgrensen til Eidsvoll sentrum/Sundet det vurdert et boligpotensiale på 2535 
boenheter, noe som utgjør ca. 35 % av det totale i kommunen. Som det fremgår av figur 8 vil 
hovedvekten av fortetting innenfor Eidsvoll sentrum kunne skje i kvartalsstrukturen i sentrum og 
Rubistomta, som utgjør ca. 51 % av boligpotensialet.  

I forbindelse med kommunenes vurdering av 
boligpotensialet er det vurdert hvilke typer 
boliger på de enkelte steder. Innenfor det 
aktuelle planområdet er det lagt opp til ca. 
1415 boenheter, hovedsakelig som leiligheter 
i form av blokkbebyggelse. Øvrige områder vil 
i hovedsak utbygges i form av rekkehus og 
eneboliger. Figur 8 viser boligpotensialet 
innenfor tettstedavgrensning. Svart strek viser 
avgrensning av dimensjoneringsgrunnlaget for 
vekstområdet, gule felt viser bolig potensialet. 
Samlet boligpotensialet er vist i tabellen på 
neste side. 
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Figur 8 Boligpotensiale. Kilde: Eidsvoll Kommune 
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Felt Navn Boliger 

MB 30                    Eidsvoll sentrum 1000 

MB 31                    Rubis/Torget 300 

MB 52                    Lars Tønsakerveg 1 20 

MB 28                    Vilberg 40 

MB 49                    Vormvik 5 

MB 48                    Vilberg 17/79 50 

                         Sum boliger 1415 

 

Ved nærmere gjennomgang av områdene i planen viser det seg at anslaget er noe høyt. Se 8.13-15. 

Boligpotensialet sett over en 20-års periode innenfor planområdet bør nok derfor nedjusteres til i 

underkant av 1000 boliger totalt sett. 

5.8 NÆRING, HANDEL OG SERVICEAREALER 
Nærings, handels og servicearealene 
ligger fordelt på vest og øst siden av 
Vorma, og bak landskapsplatået på 
østsiden av sentrum.  

Det er et etablert handelssentrum i 
kvartalstrukturen med et utvalg 
småbutikker, servicetilbud og caféer. 
Det er to store dagligvarebutikker i 
sentrum og to dagligvarebutikker ca. 
500 meter utenfor. Store offentlige 
institusjoner som Rådhuset, 
biblioteket og helsestasjonen 
befinner seg i randsonen av 
kvartalstrukturen i sentrum.  

Skoler og barnehage ligger plassert 
lengre opp fra sentrum, og utenfor 
planområdet. Finsbråten pølsefabrikk, bensinstasjonen og et par større 
kjedehandelsbutikker ligger på baksiden av landskapsplatået av selve sentrum. 

På vestsiden av Vorma ligger blant annet Tinghuset, stasjonen, Felleskjøpet med 
siloen, og kulturskolen. 

6 PLANSTATUS 

6.1 KOMMUNEPLAN 
Nedenfor følger eksisterende overordnet planverk og veiledere i kommunen. Disse følger som et 
grunnlag for det videre planarbeidet med områdeplanen for Eidsvoll sentrum. 

 

Figur 9 Funksjonsfordeling. Kilde: PIR II, Analyse og anbefalinger til plangrep 



Planbeskrivelse  Side 16 av 66 

6.1.1 KOMMUNEPLANEN 2015-2026 OG SAMFUNNSDELEN 2011-20221 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 6.9.2011, mens arealdelen ble vedtatt 10.3.2015. Med 
bakgrunn i visjonen er det i gjeldende kommuneplan formulert følgende hovedmålsetting: 

Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i. I samarbeid med sine 
innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer og økonomi 
forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en bærekraftig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling. 

For å realisere visjonen og hovedmålsettingen er det i kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på 
fire områder med tilhørende hovedmål: 

Levekår: Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god 

livskvalitet, sosial rettferdighet og gode 

muligheter til utdanning og utvikling 

 

Næringsutvikling: Eidsvoll kommune skal i kraft 

av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale 

beliggenhet på Østlandet framstå som en 

attraktiv kommune for næringsetablering og 

næringsutvikling. 

Arealbruk og utbyggingsmønster: Eidsvoll 

kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, 

trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i all 

arealplanlegging. 

Miljø: Eidsvoll kommune skal bevare og utvikle 

sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 

miljøkvaliteter. 

Til hvert område er det satt opp hovedmål, delmål og strategier som viser hvordan kommunen skal 
lykkes med å nå hovedmålene. 

6.1.2 KOMMUNEDELPLANER OG TEMAPLANER 
Gjeldende plan for Eidsvoll sentrumsområde, 1999-2010 
Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret 28.8.2000. Denne vil sannsynligvis fases ut ved 
rullering av kommuneplan 2015-2026.  
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 7.12.2010. Formålet med planen er å øke 
kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljøer og å sikre disse verdiene for ettertida. 
Planen er derfor et viktig redskap i den kommunale saksbehandlingen og vil bli sett på i planarbeidet. 
 
Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 
Planen ble vedtatt i kommunestyret 06.november 2018. Planen har registrert trafikkfarlige steder og 
laget en utbedringsstrategi for disse. Planen er nært knyttet opp mot aksjon skoleveg og det gis 
utbedringstilskudd fra fylkeskommunen til prosjekter knyttet opp mot dette. 
 
Folkehelsestrategi for Eidsvoll 2014 
Vedtatt av kommunestyret 17.6. 2014. Strategien bygger på målsetting nedfelt i kommuneplanen 
2011-2022 og Handlingsplan 2013-2016 og skal danne grunnlag for det videre folkehelsearbeidet i 
kommunen. 
 
Klima- og energiplan 2011-2020 
Vedtatt av vedtatt av kommunestyret 21.6.2011 som en tematisk kommunedelplan. Klima- og 
energiplanen inneholder en statusdel med historisk og framskrevet energiforbruk og 
klimagassutslipp, kommunens mål for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp og et 

                                                             

1 Er under rullering: utarbeidet plan vil bestå av arealdel og samfunnsdel i ett dokument. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
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handlingsprogram med forslag til prioriterte tiltak for å oppnå målene. 
 
Plan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020 
Vedtatt av kommunestyret 8.12.2009. Planen skal danne grunnlaget for en målstyrt utvikling for 
denne sektoren.  
 
Overordnet beredskapsplan 
Vedtatt av kommunestyret 10.3.2015. Planen omfatter mål, definisjoner, ansvar, myndighet, 
organisering, oversikt over delplaner, oversikt over tiltakskort for viktige hendelser, rutiner for 
evakuering, rutiner for informasjonsarbeid, ressursoversikt og forbedringsarbeid. 
 
Strategisk næringsutviklingsplan 
Utarbeidelse av planen er gjort i administrativ og politisk arbeidsgruppe og i samarbeid med Eidsvoll 
næringsråd. Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har næringslivet gitt innspill om hvilke næringer som 
har størst potensial for vekst, og hvilke satsningsområder som trenger et ekstra løft for å få til en 
ønsket utvikling. Planen ble vedtatt 5.4.16. 

6.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Planavgrensningen omfatter følgende reguleringsplaner: 
 

- Plan 023700700 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1955, endring stadfestet 1965. 
- Plan 023701100 «Vilberg gartneri med tilstøtende veier og grensejusteringer», vedtatt 1958. 
- Plan 023701800 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1961, og «Bebyggelsesplan for 

Eidsvoll videregående skole, gnr. 17 bnr 14 m.fl.», vedtatt 1995. 
- Plan 023704000 «RV 181 Holsevja-Gruemyra, ny Sundbru», stadfestet 1979, revidert 1988. 
- Plan 023706300 «Vilberg næringsbygg», vedtatt 1987. 
- Plan 023707000 «Administrasjonsbygg, Eidsvoll sentrum», vedtatt 1988. 
- Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, mindre vesentlig endring 

1995. 
- Plan 023708700 «Endring av reguleringsplan for Vormvik, gbnr. 17/271 m.fl.», vedtatt 2006. 
- Plan 023709700 «Sundtangen, gbnr. 16/14 m.fl.», vedtatt 1995. Bebyggelsesplan for felt B2 

vedtatt 1999. 
- Plan 023713000 «Gbnr. 17/150 og 18 på Vilberg», vedtatt 2000. 
- Plan 023714101 «Eilert Sundts plass», vedtatt 2001. Bebyggelsesplan. 
- Plan 023714400 «Eidsvoll gamle stasjon», vedtatt 2002. 
- Plan 023714900 «Rubis», vedtatt 2002, endret 2008.  
- Plan 023717600 «Eidsvoll sentrum», vedtatt 2007. 
- Plan 023717800 «Prost Krags veg 27, gbnr. 17/256», vedtatt 2007. 
- Plan 023718800 «Gbnr. 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.», vedtatt 2009.  
- Plan 023720500 «Nedre Vilberg 17/79», vedtatt 2011. 
- Plan 023721400 «Detaljregulering for Vormvik, felt B2», vedtatt 2012. 
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. Bebyggelsesplan for 

felt V4, vedtatt 2000. 
- Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995. 
- Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 2012. 

 
Lenke til kommunens planregister/planarkiv: 

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0237/gl_planarkiv.aspx 

6.3 OPPHEVING AV REGULERINGSPLANER 
Ved endelig vedtak av områdereguleringsplanen oppheves følgende reguleringsplaner innenfor 
planavgrensningen og erstattes av ny områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0237/gl_planarkiv.aspx
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- Plan 023700700 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1955, endring stadfestet 1965. 
- Plan 023701100 «Vilberg gartneri med tilstøtende veier og grensejusteringer», vedtatt 1958. 
- Plan 023701800 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1961, og «Bebyggelsesplan for 

Eidsvoll videregående skole, gnr. 17 bnr 14 m.fl.», vedtatt 1995. 
- Plan 023704000 «RV 181 Holsevja-Gruemyra, ny Sundbru», stadfestet 1979, revidert 1988. 
- Plan 023706300 «Vilberg næringsbygg», vedtatt 1987. 
- Plan 023707000 «Administrasjonsbygg, Eidsvoll sentrum», vedtatt 1988. 
- Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, mindre vesentlig endring 

1995. 
- Plan 023708700 «Endring av reguleringsplan for Vormvik, gbnr. 17/271 m.fl.», vedtatt 2006. 
- Plan 023709700 «Sundtangen, gbnr. 16/14 m.fl.», vedtatt 1995. Bebyggelsesplan for felt B2 

vedtatt 1999. 
- Plan 023713000 «Gbnr. 17/150 og 18 på Vilberg», vedtatt 2000. 
- Plan 023714101 «Eilert Sundts plass», vedtatt 2001. Bebyggelsesplan. 
- Plan 023714400 «Eidsvoll gamle stasjon», vedtatt 2002. 
- Plan 023714900 «Rubis», vedtatt 2002, endret 2008.  
- Plan 023717600 «Eidsvoll sentrum», vedtatt 2007. 
- Plan 023717800 «Prost Krags veg 27, gbnr. 17/256», vedtatt 2007. 
- Plan 023720500 «Nedre Vilberg 17/79», vedtatt 2011. 
- Plan 023721400 «Detaljregulering for Vormvik, felt B2», vedtatt 2012. 
- Plan 023718800 «Gbnr. 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.», vedtatt 2009. 

 

6.3.1 REGULERINGSPLANER SOM DELES AV OMRÅDEREGULERINGENS AVGRENSNING 
- Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995. 
- Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 2012. 
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998.  

 
Planene erstattes delvis ved vedtak av områdereguleringsplanen (innenfor områdereguleringens 
avgrensning). For øvrig opprettholdes planenes juridiske virkning. 



6.4 VEILEDERE/ANNET 
Estetisk veileder – Eidsvoll kommune (2009, rev.2013) 
Veilederen er utarbeidet for å ivareta og utvikle de lokale stedskvalitetene ved bebyggelsen i 
kommunen, å se dette i sammenheng med landskapet og de fysiske omgivelsene. 
 
Formingsveileder for Eidsvoll sentrum (2005)  
Veilederen gir føringer for utforming av hele gatemiljøet i Sundet, og er direkte knyttet opp mot 
reguleringsbestemmelser i gjeldende plan 023717600 for Eidsvoll sentrum. I bestemmelsene er det 
referert til «gjeldende veileder», hvilket betyr at formingsveilederen kan utvikles og suppleres, og at 
man ved bevisste valg kan endre innholdet i denne. Utarbeidelsen av formingsveilederen er basert på 
vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for Eidsvoll Sentrum i 2004. 

7 MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

7.1 PLANPROSESSEN 
Det er i forkant av utarbeidelse av planprogrammet avholdt et arbeidsmøte med politikere fra 
Formannskapet, Kommunestyret, Hovedutvalg for næring, plan og miljø, Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur og Hovedutvalg for helse og omsorg.  
 

Dato Aktivitet 
31.05.2016 Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok å legge forslag til planprogram for 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#heading-h3-5
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Områderegulering av Eidsvoll sentrum ut til offentlig ettersyn. Det ble samtidig 
varslet oppstart av arbeidet med områdereguleringen. Planprogrammet lå ute 
til offentlig ettersyn i perioden 16.06.2016 – 19.08.2016. 

 
12.10.2016 

 
 

31.10.2017 
 
 

23.10.2018 

 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø fastsatte planprogrammet for 
«Områderegulering Eidsvoll sentrum». 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø fattet vedtak vedrørende 
prinsippbehandling for bevaring, byggehøyder og parkering. 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø fattet vedtak vedrørende 
prinsippavklaring for utleggelse til nytt offentlig ettersyn. 
 

 
Utleggelse til offentlig ettersyn kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Eidsvoll 
Ullensaker Blad. Høringsdokumenter blir sendt direkte til adressater innenfor 
planavgrensningen, og til berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Papirkopier blir 
gjort tilgjengelige i Rådhuset og Eidsvoll bibliotek. Planprogram og saksdokumenter har også 
vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside gjennom høringsperiodene. 

7.2 MEDVIRKNING 
Planarbeidet skal legge til rette for bred medvirkning. Med medvirkning menes i denne sammenheng 
enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser. Det skal være 
tydelig hva som er kommunens forventninger til medvirkningsprosessene og hva som er resultat av 
medvirkningen.  
 
Opplegg for medvirkning er beskrevet nedenfor: 

- Informasjon og kunngjøring 
Kommunens hjemmeside og lokalavisen er viktigste informasjonskilde for politiske 
møter, informasjons- og dialogmøter, frister for innspill og merknader til planforslagene. 
Dette er en viktig arena for alle som ønsker å komme med innspill til kommuneplanen. 

- Politiske prosesser 
Politiske prosesser vil foregå før planene legges ut til offentlig høring. Det vil bli gjennomført 
egne arbeids- og dialogmøter og informasjon/orientering ved politiske møter underveis i 
prosessen. 

- Offentlig høring 
Planprogrammet og planforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, og gjøres tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside og i papirform på Rådhuset og i Eidsvoll bibliotek. 
Naboer, grunneiere, andre berørte parter og aktuelle foreninger og andre interessenter samt 
offentlige myndigheter vil informeres per brev. 

- Regionalt planforum 
I forbindelse med høring av planprogram og planforslag kan det være aktuelt med møter i 
Regionalt planforum, som består av formelle høringsparter, statlige og regionale 
myndigheter og nabokommuner. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få 
presentert sine planer for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse. 

- Informasjonsmøter/dialogmøter  
Det har blitt avholdt flere informasjonsmøter/dialogmøter, disse er listet opp under: 

o 18.februar 2016 ble det holdt orientering om planarbeid og områdeplan på årsmøtet 
til Eidsvoll historielag. 

o 20. april 2016 ble det avholdt et arbeidsmøte med politikere i Eidsvoll om 
områdereguleringsplanen. Her var tema planprogrammet for områdeplanen.  

o 25. august 2016 ble det holdt et åpent informasjonsmøte om planprogrammet og om 
prosessen videre.  
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o 22. mars 2017 inviterte Arbeiderpartiet til folkemøte i Panorama om planene i 
Sundet. Noen utbyggere presenterte sine prosjekter og leder for planavdelingen var 
også til stede og orienterte om det pågående planarbeidet. 

o 26. oktober 2016 ble det avholdt et heldagsseminar med tema: «Fremtidens Sundet: 
Hva slags sted vil vi skape?» Her ble grunneiere i sentrum, samt folkevalgte invitert. 
Det ble holdt foredrag av Erling Dokk Holm og ARC Arkitekter, i tillegg til workshops 
knyttet til foredragene.  

o 5. desember 2016 ble det avholdt det første av to arbeidsmøter i forbindelse med 
DIVE-analysen. Her var det representanter fra både næringsliv, foreninger og 
politikere til stede, i tillegg til noen innbyggere med mye lokalkunnskap om Sundet.  

o 18. januar 2017 ble det andre arbeidsmøtet i forbindelse med DIVE-analysen avholdt. 
o 15. februar 2017 ble det arrangert et medvirkningsmøte for politikere om 

kommunedelplan for Råholt og områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.  
o 20. og 22. april 2017 ble det arrangert «Ditt verdifulle nabolag» i Eidsvoll sentrum, i 

samarbeid med Fortidsminneforeningen og Akershus fylkeskommune. Første dag ble 
avsatt til foredrag, mens andre dag ble brukt til en historisk vandring i 
sentrum/Sundet.    

o 17. januar 2018 ble det, på privat initiativ, arrangert demokratikafé for innbyggerne i 
Eidsvoll, hvor kommunens administrasjonen holdt et informasjonsinnlegg om 
planprosess, områdeplanens formål og status, og lyttet til innbyggernes meninger. 

o 30. mai 2018 ble det holdt åpent informasjonsmøte i Panorama onsdag med 
politikerpanel, som åpnet opp for spørsmål fra publikum. 

o Nytt folkemøte i forbindelse med nytt offentlig ettersyn ble avholdt 18.desember 
2018.  
 

7.3 MERKNADER OG INNSPILL 
I forbindelse med varsel om oppstart av områdereguleringen har det kommet inn 9 innspill fra 
offentlig myndigheter, 17 fra private og 1 fra lag og foreninger. I forbindelse med varsel om oppstart 
for gbnr. 16/66,77 m.fl. Torget 1, 3 og 5, har det kommet inn 5 innspill fra offentlig myndigheter, 6 
fra private og 1 fra lag og foreninger. (Dette planforslaget inngår nå som del av områdereguleringen). 

 Et resyme av alle merknader med kommentarer ligger ved som eget vedlegg. 

 Innkomne merknader i deres helhet ligger som vedlegg.  

I forbindelse med offentlig ettersyn 3.5.2018, med høringsfrist 17.6.2018, har kommunen 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.  

 Et resyme av alle merknader med kommentarer ligger ved som eget vedlegg. 

 Innkomne merknader i deres helhet ligger som vedlegg.  

På bakgrunn av innsigelse til planforslaget og en rekke merknader, blir revidert planforslag lagt ut til 
nytt offentlig ettersyn. 

I forbindelse med nytt offentlig ettersyn 07.12.2018, med høringsfrist 11.01.2019, har kommunen 
mottatt 39 innspill på planforslaget, hvorav åtte er fra offentlige instanser, én fra virksomheter i 
Eidsvoll Kommune, 27 fra private og 3 fra lag og foreninger.  

 Et resyme av alle merknader med kommentarer ligger ved som eget vedlegg. 

 Innkomne merknader i deres helhet ligger som vedlegg.  
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8 PLANFORSLAGET OG DETS KONSEKVENSER 

8.1 PLANENS INTENSJON 

 
Figur 10 Planens hovedgrep 

Som prioritert vekstområde med sentralt kollektivknutepunkt, definerer planen sentrum og sikrer 
viktige sammenhengende strukturer med fremtidige vekstområder. Planen ivaretar fremtidig vekst i 
form av transformasjonsområder og fortetting, og sikrer arealer til dette og det behovet veksten vil 
generere. Planen legger vekt på en sammenhengende elvepromenade og grønnstruktur, og tar 
hensyn til den fremtidige utviklingen gjennom å bevare Eidsvoll sentrums identitet med ets 
landskapstypologi, kulturmiljø og kvartalsstruktur/gatenett.  

Noen private eiendommer innenfor områdeplanen reguleres med nye formål. Dette betyr ikke at 
dagens bruk ikke kan opprettholdes. Det vil imidlertid ikke være mulig å utvikle eiendommen videre 
innenfor et formål som ikke er i tråd med denne planens regulering. 

8.1.1 TILLEGGSPUNKTER TIL PLANFORSLAGET, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET VED VEDTAK 

AV PLANEN 
«Innkjøringa til Sundet fra fv.181 må utbedres. Rundkjøringa trenger en betydelig kvalitetsheving, 
ikke minst estetisk. Det samme gjelder den søndre delen av Rådhusgata. Rundkjøringa på fv.181 og 
Rådhusgata må ses i sammenheng. Dette er portalen inn til Sundet, og må utformes deretter. Estetikk 
og god romfølelse må stå sentralt. Det må legges vekt på hensiktsmessig beplantning og kvalitet i 
materialvalg. Dette, kombinert med god trafikkavvikling også for busser, skal gi en positiv invitt og en 
opplevelse av behagelig funksjonalitet».  
 
«Opsjon for kjøp av kommunale boliger:  
Ved framforhandling av utbyggingsavtaler, skal Eidsvoll kommune vurdere å kreve opsjon på kjøp av 
en eller flere boliger. Siktemålet er å spre de kommunale boligene, og å øke antallet slike boliger i 
sentrumsområder nær tjenesteyting og kollektivtilbud».  
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«All utbygging i planområdet skal ta hensyn til kommunens snarveiprosjekt».  
 
 «Området lengst sørøst i felt BS1, skal ved detaljregulering prioriteres til kulturhistorisk område og 
ses i sammenheng med parkområdet. Dette for å ivareta det åpne landskapet mellom Rådhuset og 
Vorma».  
 

8.2 REGULERINGSFORMÅL 
Arealformålene fremgår av plankartet som følger områdereguleringsplanen. I plankartet vil en 
tegnforklaring, hvor arealformål, juridiske linjer, hensynssoner mv. fremgå.  
Plankartet er utarbeidet iht. gjeldende retningslinjer for plankart og med gjeldende sosi-
kodestandard.  
 

8.3 REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det er utarbeidet ett sett med planbestemmelser som en del av områdereguleringslanen. 
Bestemmelsene følger som eget vedlegg. 
Det er i planen satt krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for hvert enkelt feltnavn. 
Utbygging innenfor felter B6-8, BKB5-6, BS5 og BAA2, i tråd med bestemmelser til de aktuelle felter, 
er unntatt plankrav.  

8.4 TORGET/RUBIS (B6-B8) 
Torget 3/B7, gbnr 17/300 og del av 16/65, 
Torget 5/B8, gbnr 16/66, og Torget 7/B6 
(gamle Rubis), gbnr 16/77, 82 og 122 er et 
privat initiativ hvor kommunen og utbygger 
har inngått avtale om å innlemme 
planforslaget i områdeplanen, slik at det 
for gjeldene felt med tilliggende 
infrastruktur ikke stilles krav om 
detaljregulering. Planforslaget er 
utarbeidet av Romfarer arkitekter, på 
vegne av Sollietoppen AS. Det aktuelle 
planområdet reguleres til formål 
boligbebyggelse og en mindre andel 
forretning, samt offentlig 
rekreasjonsområdet. Når det gjelder felt B8 
(Torget 3) er det foreslått ett punkthus på 
14 etasjer. 
 
Hensikten med planarbeidet er å skape et 
boligområde med uteoppholdsarealer 
spesielt tilrettelagt for rekreasjon med 
aktiviteter som skal være unike i Sundet, og 
til nytte for alle beboerne i sentrum. 
Utbygger ønsker å oppføre totalt 300 
leiligheter totalt fordelt på flere 

bygningsvolumer, med tilhørende 
strandpromenade som offentlig 
rekreasjonsområde. Det er planlagt utadrettet næring, som skal bidra til aktivisering av området. 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 20.05.2017 i Eidsvoll Ullensaker Blad og digitalt på̊ 
Romfarer arkitekters hjemmeside. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 
19.05.2017. 
 

Figur 11 Dagens situasjon. 

Figur 12 Illustrasjon fremtidig prosjekt. 
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8.4.1 PLANFORSLAGET, B6-8, BKB 5-6 OG TILHØRENDE INFRASTRUKTUR 
Planområdet totalt: 24500,3 m². Det reguleres til:  

o Boligbebyggelse 
o Kombinert formål- bolig/tjenesteyting 
o Veg- kjøreveg (offentlig) 
o Veg (felles)  
o Fortau (offentlig) 
o Torg (offentlig) 
o Gatetun (offentlig) 
o Gangvei/gangareal/gågate (offentlig) 
o Park (offentlig) 
o Friluftsområde i sjø og vassdrag med  

tilhørende strandsone 
 

 
Prosjektets utforming 
Intensjonen med både kommuneplan og planforslaget for områdereguleringen av Eidsvoll sentrum er 
å utvikle planområdet som en del av sentrum, og å fortette det. Planområdets størrelse og 
beliggenhet tilsier at det er mest naturlig å se på området som et nytt og særskilt byområde. 
Prosjektet tar sikte på å skape kontrast mellom nåtidens arkitektur og eksisterende etablert miljø. 
Derfor foreslås en typologi som antyder sentrumsbebyggelse med byggehøyder høyere enn 3 etasjer, 
og en utforming med felles trekk med prosjektet nord for planområdet (Torget 9, 11, 13 og 15). 
 
I tillegg har planforslaget i størst mulig grad 
tatt hensyn til naboenes solforhold og utsikt 
mot Vorma (se planforslagets vedlegg).  
 
Plassering av bebyggelse gir maksimal utsikt 
og lys for nabobebyggelse og for samtlige 
leiligheter, samtidig som det etableres 
vindskjermede uteplasser for rekreasjon og 
lek, med utsikt mot Vorma.  

 
Leilighetsutforming og bokvalitet 
Alle bygningene vil bli oppgangsblokker med heis rett opp fra p-kjeller. Området består av en 
blanding av gjennomgående leiligheter og leiligheter med innvendig korridor. Enkelte leiligheter går 
over to etasjer. 
 
Uteoppholdsarealer og utomhusplan  

Målet med utomhusarealet er å generere merverdi for nærmiljøet og Sundet, med offentlige 
rekreasjonsområder. Det legges opp til muligheten for å samarbeide med forskjellige organisasjoner 
og idrettsklubber etc. i kommunen for å tilpasse angitte lek/uteområde til noe mer enn en vanlig 
lekeplass/møteplass. Områdene kan få en karakter av nærmiljøanlegg eller som et sted man 
oppsøker for å drive med en særlig aktivitet, som da blir et tilskudd til de andre aktivitetstilbudene 
som finnes i kommunen. 
 
Planforslaget viser felles uteområder med gode solforhold og utsikt mot Vorma. Det er i uterommene 
lagt vekt på beplantning og møtesteder med møblering, lekeplasser og torg for felles sosiale 
arrangementer. Elvepromenaden langs Vorma tilrettelegges for variert lek og rekreasjon med brygge, 
badeplass, kajakkanlegg, lekeplasser, kafé, beplantning, benker og belysning. 
 
 
 

Figur 14 Illustrasjon av planområdet sett fra Vorma 

Figur 13 Utsnitt av planforslaget 
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Signalbygg/høyhus 
Prosjektet regulerer til ett 14 etasjer høyt signalbygg ved Torget 3, som ligger i krysset Sundgata og 
Torget, et gammelt pilgrimsvegfar av stor historisk betydning. Eiendommen ligger ved innkjøringen til 
sentrum fra nord, og bygget blir et fondmotiv når man kommer via Sundgata fra sentrum. 
Signalbygget markerer entréen til elvepromenaden og det offentlige rekreasjonsområdet.  
Det foreslåtte bygget vil bidra ytterligere til boligvekst innenfor prioritert vekstområde, noe som er et 
mål i regional plan for areal og transport. Dette uten å forminske uteoppholdsarealer og 
rekreasjonsområder på planområdet. Videre er intensjonen med signalbygget at det blir en særskilt 
attraksjon for Sundet, et attraksjonspunkt med ulike aktiviteter i samsvar med gatens historiske 
utvikling og preg. Takterrassen planlegges som offentlig. I byggets 1. etasje tenkes det kafé-
virksomhet samt et torg med møblering, som vil skape et nytt byrom i tilknytning til Sundgata.  
 

 
Figur 15 Utomhusplan, ikke juridisk bindende. 

 

Parkering og trafikkforhold  

Nytt forslag tar utgangspunkt i etablering av 1 parkeringsplass per boenhet, uavhengig av leilighetens 
størrelse. Det er planlagt 3 avkjørsler på planområdet, som vist på plankartet. Sykkelparkering skal 
være i henhold til parkeringsnormen som gjelder for områdereguleringen for Eidsvoll sentrum. 

Hensynssoner og båndleggingssoner 
Planområdet mot Vorma er utsatt for flom. Det tas hensyn til dette under prosjektering og 
reguleringsarbeid. I tillegg til flom er de følgende hendelser sikret i bestemmelser:  

- høyspenningskabler  
- forurenset grunn 

 
Vanntilførsel  
Vanntilførselsanlegget planlegges med tilknytning i eksisterende offentlig vannett med en ny 
vannkum sør for eksisterende kum 37205. Det ligger 160 PVC vannledning i gaten som har god 
kapasitet. Dimensjonerende mengde for i området er brannvann. Slukkevannsuttak er ivaretatt 
sentralt fra kum 37205. 
 
Avløpssystem  
Avløpsanlegget planlegges med tilknytning i eksisterende offentlig spillvannsnett. Spillvannsanlegget 
kan løses på to måter. Løsning 1 er å legge eksisterende spillvann gjennom taket på parkeringskjeller 
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av Torget 5, og koble til SP kum 50749 eller evt. sette ny spillvannskum i gaten. Løsning 2 er å 
etablere kommunal pumpestasjon ved parkeringsplass mellom Torget 15 og Torget 5. Denne 
etableres og dimensjoneres for å ta i mot spillvann fra all planlagt bebyggelse. Dette gir da et inntak 
til pumpesump med fall i fra under parkeringskjeller for Sundet brygge med kote 125,5 og Torget 15 
med kote kjellergulv 124,3. Eksisterende anleggskapasitet må vurderes for eventuell buffring og 
pumpestørrelse.  
 
Overvann 
Overvann skal håndteres på egen tomt. Krav til håndtering sikres gjennom områdeplanens 
bestemmelser. Videre skal takvann fra bygg fordrøyes på tak og håndteres med taknedløp. 
Overflatevann håndteres via sandfang og drenskummer, disse samles og ledes mot Vorma.  

 
Utbyggingsavtaler 
Det åpnes for utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger, jf. kommuneplanens § 4. I dette 
prosjektet er det aktuelt med utbyggingsavtale vedrørende de følgende temaene: 

 Makeskifte av fysiske arealer 

 Etappevis utbygging av kommunale/offentlige arealer innenfor planområde og teknisk 
infrastruktur for øvrig (VA, fjernvarme osv.).  

 Rekkefølge for utbygging av feltene, med aktuelle rekkefølgekrav. 
 
Miljøfaglige forhold  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, ref. klima- og energiplan 2011-2020 
fra kommunedelplanen, vedtatt 21.06.2011. Tilknytning til fjernvarme er sikret i bestemmelsene.  
 
Risiko og sårbarhet  
Det vises til områdereguleringens ROS-analyse. Hendelser i gule og røde felter og tilsvarende 
forebyggende og/eller konsekvensreduserende tiltak er listet opp under: 

 Elveflom: 
Hensynsone for flomfare gis i reguleringsbestemmelser og plankart. Konsekvensreduserende 
tiltak iverksettes. 

 Ekstrem nedbør: 
VA-konsulent tar dette i betraktning ved opparbeidelse av VA-plan ved rammesøknad. 

 Forurenset grunn: 
Det er nødvendig med reguleringsbestemmelse som sikrer at ytterligere undersøkelser av 
grunnforholdene skal gjennomføres før det kan gis byggetillatelse, og/eller hensynsone over 
hele planområdet. 

 Høyspentlinje: 
Forholdet skal sikres som hensynsone i reguleringsbestemmelser, slik at bebyggelse og 
uteoppholdsarealer ikke skal plasseres over høyspentlinjen og det tilsvarende magnetiske 
feltet. 

 Ulykke ved anleggsgjennomføring: 
SHA plan skrives og følges gjennom hele gjennomføring av prosjektet. 

 
Andre forhold som blir ivaretatt i planen: 
Geoteknikk, Skibladners svingradius, vindforhold og overvannshåndtering og ekstrem nedbør. 
 

8.4.2 KONSEKVENSER 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Saken faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskriften og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 
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Overordnede planer og mål 
Planforslaget er i tråd med retningslinjer i den regionale planen for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Selv om planforslaget ikke prioriterer funksjonsblanding av arealbruk, tilrettelegger 
forslaget for vesentlig boligvekst innenfor et prioritert vekstområde. Parkeringsdekning er lagt til et 
minimum og sykkelparkering er prioritert. Planforslaget ivaretar og viderefører også Eidsvoll 
kommunes overordnede intensjoner. Intensjonen med både kommuneplan og planforslaget for 
områdereguleringen av Eidsvoll sentrum, er å utvikle planområdet som en del av sentrum og fortette 
det. Planområdet utvikles til en bymessig del av Sundet, hvor hovedformål er bolig og rekreasjon. I 
tillegg utgjør planforslaget en kvalitetsheving i forhold til kommuneplanen, spesielt når det gjelder 
utnyttelsesgrad, størrelse og kvaliteter på fri- og uteoppholdsarealer, og hvordan samferdsel i 
området blir løst.  
 
Barn og unges interesser 
Det er ingen lekeplasser på dagens planområde. Prosjektet viser ulike former for aktivitet og 
aktiviteter som forener generasjoner. Det legges opp til lek for de minste barna lengst inne på 
uteområdet. For de større barna tilrettelegges det for aktivitet lengre ned mot elva. Det tas sikte på å 
legge lekeplasser i områdene som har best mulig solforhold, og er skjermet fra vind og støy. 
Etablering av lekeplasser vil skje for hvert byggetrinn. For Torget 3 og 5 etableres nærlekeplass, som 
skal dekke behovet for hvert av byggene. For Torget 7 etableres det både nærlekeplasser og større 
lekearealer, i tråd med kommunes retningslinjer. Dette vil skje ved ferdigstillelse av 
uteoppholdsarealer for hvert byggefelt. 
 
Stedskvaliteter 
Planområdet tar utgangspunkt i kvalitetene og forsterker verdien av Vorma og områdets omgivende 
landskapsrom. Det er etterstrebet forsterking av denne kvaliteten ved prosjektering av offentlig 
rekreasjonsområde mot elva, med vannbaserte aktiviteter.  
Tårnet kan anses som et attraksjonspunkt med ulike aktiviteter er i samsvar med gatens historiske 
utvikling og preg. Sundgata mot nord er mer åpen og bærer et grøntpreg, men ved Torget 3 er 
opplevelsen mer av en bygate, og den valgte typologien har trolig ingen påvirkning av denne 
opplevelsen. Tårnets utforming, som skal være slankt og av høy arkitektonisk kvalitet, vil bli et 
komplementerende punkt i Sundets bybilde, uten å forminske Sundtoppens betydning. 
 
Naturvernområde 
Området rundt planområdet er allerede godt etablert og planforslaget medfører ikke videre 
konsekvenser. 
 
Trafikkforhold 
Planforslaget øker ikke trafikken i området i vesentlig grad utover det som tidligere reguleringsplan 
åpnet for.   
 
Estetikk og byggeskikk 
Bebyggelsen er planlagt for å gi positiv virkning på tettstedets fasade mot Vorma. Bebyggelsen har 
tett kontakt med Vorma og har åpninger og siktlinjer som gir grønne lommer og utsyn for 
bakenforliggende bebyggelse.  
 
Kulturminner 
Når det gjelder bebyggelsens typologi og planområdets bystruktur, ville det være uheldig å 
reprodusere den historiske strukturen og bebyggelsestypologi. Den eldre bebyggelsen og den 
historiske bystrukturen fremheves gjennom kontrasten som oppstår mellom gamle og nye typologier 
og strukturer. I tillegg er det viktig at stedets utviklingshistorie skal være synlig og lesbar for beboere 
og besøkende, noe som bidrar til positiv opplevelse av Sundet. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det blir oppgradering av teknisk infrastruktur. 
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Universell utforming 
Alle uteoppholdsarealer er planlagt universelt utformet, og forskriftens krav skal ivaretas videre i 
detaljprosjekteringen. 
 
Miljøfaglige forhold  
Planforslaget medfører ikke konsekvenser når det gjelder luft- og støyforhold, og grunn- og 
vannforhold. Det etterstrebes minst mulig konsekvenser når det gjelder solforhold til 
nabobebyggelse, jf. planforslagets vedlagte sol- og skyggeanalyse. Vindanalysen viser at 
sannsynligheten for vindforhold som kan medføre personskader eller materielle skader, er liten. Evt. 
skader forårsaket av vind vil mest sannsynlig sammenfalle med stormsituasjoner, som vil gi skader 
flere steder i Østlandsområdet. Områdets grunnstabilitet er redegjort for i vedlagt geoteknisk 
rapport. 
 
Risiko- og sårbarhet 
De følgende hendelser ligger i gule og røde felter i områdereguleringens ROS-analyse: elveflom, 
ekstrem nedbør, forurenset grunn, høyspentlinje og ulykke ved anleggsgjennomføring. Alle temaer 
sikres i plankart og/eller bestemmelser. For mer informasjon se vedlagt ROS-analyse.  
Det foreligger også en hydraulisk analyse gjennomført av Norconsult 20.02.2018, som undersøker 
hydraulisk effekt ved utfylling mot Vorma. Analysen konkluderer med at den planlagte utfyllingen 
ved Sundet brygge ikke gir vesentlige endringer i vannstand ved 200-årsflom. Det er ingen grunn til å 
tro at utfyllingen vil ha noen påvirkning ved andre gjentaksintervaller for flom heller. Utfyllingen kan 
gi lokale strømningsendringer ved fyllingsfoten og ved oppstrøms ende av fyllingen, men vil ikke 
påvirke hovedstrømmen i elva. Ved fyllingsfoten kan imidlertid utfyllingen føre til lokale 
strømningsendringer. Utfyllingen vil skje på fine masser, som kanskje ikke er stabile ved flom. Det 
anbefales derfor at sikringstiltak ved fyllingsfoten vurderes. Tiltak kan være at fyllingsfoten graves 
ned i eksisterende bunn, slik at fyllingen ikke blir ustabil dersom bunnen senkes. Alternativt kan 
bunnen et par meter utenfor fyllingsfoten sikres. Man bør unngå at det skapes en bakejve hvor 
virvler kan erodere ved nordre avslutning av fyllingen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget vil resultere i økt befolkning i Sundet, som kan gi både betydelig mer liv og ny 
økonomisk og kommersiell driv til Eidsvoll sentrum. I tillegg gir planområdet mulighet for attraktive 
urbane rekreasjonsområder for den antatte befolkningsveksten, både i planområdet, sentrum og 
kommunen. Planområdet gir potensial for flere besøkende i Sundet. 
Hovedformål i tettstedets godt bebygde og etablerte sentrum er handel, forretning og øvrige 
offentlige formål. Planforslaget kommer til å bidra videre til Sundets næringsvirksomhet, og forsterke 
Sundet som kommunes handelssentrum. Planforslaget har potensial til å bidra til å forhindre 
stagnasjonen. 
 
Juridiske forhold 
De arealene, som er angitt som offentlige på plankartet, skal overtas av kommunen. 
 
Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk uteområder 
Planområdet har en positiv innvirkning på området, spesielt på grunn av etablering av 
strandpromenaden som rekreasjonsområdet, noe som tilrettelegger for en sammenhengende 
vandring langs sentrums elvefront.  
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Illustrasjonene under viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke 
juridisk bindende. 
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8.5 SKJOLDNESTANGEN (BS2, BKB1, GP1 OG GN1) 
Planforslaget har innlemmet et nytt området, Skjoldnestangen, som er en forlengelse av en tidligere 
fylling. Det er for området krav om detaljregulering og helhetlig planlegging. 
 
Skjoldnestangen er et område som har oppstått på bakgrunn av etapper med utfyllinger for 
utbygging, hvorav siste var til ny bru i 1992. 

 
Fyllingen fra 1992, dagens fylling, disponeres til parkering og festplass ved større arrangementer, 
men gir ellers lite nytteverdi som sentrumsområde. Fyllingen fremstår som noe tilfeldig og kunstig 
etablert. Inntrykket av området i dag er en uferdig og en lite hensiktsmessig utfylling. 
 

8.5.1 PLANFORSLAGET 
Planforslaget legger opp til et nytt område, som vil gi en bedre avslutning av sentrum i sørøst, knytte 
flere områder bedre sammen, og gi flere funksjoner til sentrum.  

 
Figur 17 Utsnitt av planforslaget. 

Utformingen baserer seg på å gjenfortelle det historiske landskapet, Sundet, som er deler av den 
landskapsmessige årsaken til at det her ble etablert et sentrum i sin tid.  

Figur 16 Kart og flyfoto, henholdsvis fra 1949, 1971 og 2002 

Figur 18 Sundevjas utforming, henholdsvis 1949, 1971, 1998   
og planforslagets utforming. 
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Planforslaget legger opp til en ny sundevje, tilsvarende areal som den historiske evja. Det er ønskelig 
at evja skal ha en naturlig landskapsform, og det er derfor brukt de gamle landskapsformasjonene i 
den tidligere evja, til å forme nye formålsgrenser. 

 
  Figur 20 Landskapsformasjoner fra historisk evje, i ny formålsgrense. 

 
Området ligger ved inngangsporten til Eidsvoll sentrum, og har god tilrettelagt infrastruktur med 
tanke på både tilkomst med både bil og sykkel/gange. Området ligger sentrumsnært og nært 
offentlige tjenester. Parkering sees her i sammenheng med resten av sentrum, og foreslås også 
regulert under felt B2. 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 som vil gå tapt. For utviklingen i sentrum er det 
sentralt å få etablert en endelig, langsiktig utstrekning, som vil kunne oppnå en endelig og 
hensiktsmessig utstrekning av sentrum og etablering av allmenn tilgjengelig grønnstruktur langs 
Vorma.  
 
På denne bakgrunn er det i vedlagt konsekvensvurdering for utnytting vurdert planforslaget opp mot 
0-alternativet, basert på følgende styrende prinsipp: 

 Videreføring av eksisterende fylling/ linjeføring mot Vorma 

 Bevaring av strandsone og evje 

 Etablering av gjennomgående, allmenn tilgjengelig grønnstruktur 

 Åpning av Vilbergbekken gjennom B2 og flytting av åpning til innerst i evja. 

 En formmessig avsluttet utfylling 
 

8.5.2 KONSEKVENSER 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Saken faller inn under oppfangskriteriene i forskriften og er derfor 
konsekvensutredet, jf. vedlagt konsekvensvurdering. 
 
Oppsummering av vedlagt KU 

Basert på vedlagt fagvurdering, går det frem at den størst verdien når det gjelder biologisk mangfold, 
ligger i strandsone og de isfrie lavvannsområder. Planforslaget legger en avgrenset utfylling, men 
verner samtidig evja og strandsonen. Den negative konsekvens blir derfor liten. Landskapsmessig vil 
bebyggelse ligge på samme falte som Kastellåsen/B2 i bakkant, ved innfallsporten til Eidsvoll 
sentrum. Sett mot dagens bruk kan en utbygging trekke frem kvaliteter mot Vorma. Utbygging vil 
medføre en oppgradering av grønnstrukturen og gi bedre tilkomst til elva. Byparken vil kunne 
forlenges og det vil kunne lages en allmenn tilgjengelig forbindelse til B2/Eidsvoll sør for Fv. 181. For 
vurdering av klima og energi vil sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transportbehov og lavere 

Figur 19 Areal historisk evje vs. fremtidig evje. 
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utslipp. En helhetlig parkeringsløsning vil kunne begrense bilbruken i sentrum. Vedrørende 
transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet er dagens rundkjøring er tenkt brukt som tilkomst 
til område. Det er gang- og sykkelforbindelser under fylkesveien til sentrum og offentlige tjenester. 
Parkering må sees i sammenheng med resten av sentrum. Nærheten til kollektivt knutepunkt og 
busstopp gjør at dette vil kunne foretas effektiv. Under temaet samfunn, er det vurdert god tilgang til 
nærmiljø, bypark og Vorma. Det er ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal som vil gå 
tapt. Prosjektet vil innebære en oppgradering av grønnstrukturen i sentrum og gi mulighet for et 
sammenhengende parkområde langs Vorma og på tvers av sentrum. ROS analysen viser til at 
områdestabilitet er vurdert overordnet i vedlagte notat og funnet akseptabel i denne fasen, men det 
må gjennomføres omfattende undersøkelser ved detaljregulering. Fylling under Eidsvollbrua og 
Skjoldnestangen ligger stabilt. Området ligger per i dag under 200-års flomsone. Hele området må 
heves eller tilpasses. Det må også gjøres hydrauliske undersøkelser med tanke på vannføring i 
Vorma. Det legges også krav om omlegging av Vilbergbekken, slik at utløpet vil være innerst i evja. 
 
Arealet sees som en naturlig utvidelse av sentrumsområdet, og kan åpne opp for byromskvaliteter 
som resten av Eidsvoll kan nyte godt av.  

8.6 GEOTEKNISKE VURDERINGER 
Eidsvoll sentrum ligger mellom kote 124 og 147, som er godt under marin grense. Dette betyr at de 
opprinnelige løsmassene i planområdet består av marine avsetninger, hovedsakelig lagdelte leir- og 
siltholdige masser, med innslag av sand.  
 
Innenfor planområdet er det fjell i dagen kun rett bak Rådhuset. Like sør for planområdet, på 
Vormvik, i Kastellet og i Sundfossen i Vorma er det derimot fjell i dagen.  
 
Det er tidligere gjort geotekniske vurderinger i forbindelse med forskjellige utbyggingsprosjekter: 
1) På eiendommen «Skibladnersvingen» ble det utført grunnundersøkelser som viste et topplag av 
friksjonsmasser (sand) over homogen leire. Det antas at det her er over 40 meter til fjell. 
Områdestabiliteten ble likevel vurdert som «ikke kritisk», og god nok for bygging av blokk på 3-5 
etasjer uten fare for setninger i stedlige masser. Kvikkleire ble ikke påvist. (Notat RIG01, rev01, 
Boligblokk Sundbrua, Løvlien Georåd, 26.3.15). 
2) Før byggingen av Rådhuset ble det fra Norsk teknisk byggekontroll AS (NOTEBY, 26.7.1988) advart 
mot setningsfare i løsmassene på tomta, dog ikke mot rasfare. I forbindelse med bygginga ble det 
prøvegravd og funnet litt forskjellige masser, men hovedsakelig leire av ulik forvitringsgrad. Noen av 
massene var ustabile ved vanntilgang, men ikke kvikke.  
3) I forbindelse med ombyggingen av Sundtomter (Panoramabygget) ble grunnforholdene vurderte. 
Her fant man meget fast siltig leire i skråningen bak huset og litt bløtere masse på plassen foran. 
Etter grunnundersøkelser ble stabilitetsforholdene karakterisert som gode. (Løvlien Georåd, brev 
datert 30.4. og 20.5.2005) 

4) Grunnboring på branntomta nord 
for Eilert Sundts plass (gbnr. 16/60) i 
2013 viste faste leirmasser egnet for 
gjenoppbygging (Geoteknisk 
rådgivningsrapport 13-247 nr.1. 
Løvlien Georåd, 21.1.14). 

5) Før ombyggingen av Eidsvoll 
gamle stasjon til hensettingsspor ble 
det gjort grundige 
grunnundersøkelser av hele 
stasjonsområdet som viste faste 
masser av leire, silt og grus øverst og 
videre nedover hovedsakelig siltig 

Figur 21 Utsnitt fra Rektangelmålinger 1881. Kilde: Kartverkets historiske kart. 
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leire med noe vekslende skjærfasthet avhengig av dybden. Massene karakteriseres som lite sensitive.  
(Rapport 121755 – 1. Multiconsult 31.5.11)   

Det ovennevnte kan oppsummeres med at det under Eidsvoll sentrum er relativt faste og stabile 
leirmasser med mektighet (tjukkelser eller dybde) opp til 40 meter. Det er ikke påvist kvikkleire i 
området.  

Flere steder er denne leira dekket av stedlig elvesand eller utfylte masser. Området fra Vinmonopolet 
til Rådhuset er fylt med leire fra nordre del av Sundtoppen fra 2. verdenskrig og til ut på 1960-tallet. 
Plassen foran Rådhuset, søndre del av Sundtangen og hele Skjoldnestangen ble fylt opp med 
sprengstein fra Vormvik i forbindelse med bygging av Eidsvollbrua og tilhørende vegomlegging. 
Opprinnelig gikk den grunne Sundevja (eller «Arvesen-evja) nesten helt inn til den tidligere 
Lomsdalsgården som først sto på påler over bekkeutløpet. Det kan nevnes som en kuriositet at det 
alt på 1930-tallet ble utarbeidet planer for å fjerne hele Sundtoppen. (Eidsvoll bygds historie 1940-
1964, Simen Flyen 2005). Kartutsnittet over er fra 1881 og viser godt det opprinnelige terrenget.  

For å avslutte med noen praktiske betraktninger: Det er fjell i dagen i Vormvikåsen og i Vorma sør for 
Sundet, likeledes i Bårlidalen. Dette fjellet danner en terskel som den før nevnte mektige leira under 
Sundet, Vorma og stasjonsområdet hviler mot. Det er derfor ikke fare for store utglidninger mot sør. 
Det er påvist at massene i skråningene i øst er svært fast og stabil. Det er tilsvarende masser i 
Sundtoppen. Det har tidligere utgravinger og undersøkelser vist. Rasfaren i Sundet må derfor sies å 
være minimal.  

Som vist ved bygginga av Rådhuset kan massen imidlertid bli lokalt ustabil ved vanntilførsel i 
byggeprosessen. Dette er forhold det må tas høyde for ved ethvert byggeprosjekt på leir- og 
siltholdige masser enten de ligger i Eidsvoll sentrum eller et hvilket som helst annet sted under marin 
grense. Derfor bør det ved ethvert større byggeprosjekt gjøres nøye undersøkelser av massene slik at 
en alltid kan få tatt de nødvendige forholdsregler mot setninger i grunnen som følge av den økte 
belastningen bygget forårsaker.  

For områder unntatt plankrav, felt B6, B7, B8, BKB5, BKB6, BAA2 og BS5 foreligger geoteknisk 
vurderinger, rapporter følger som vedlegg. 

8.7 FLOM 
Deler av planområdet ligger i flomsonen til Vorma, jfr. eget flomsonekart. Det kan regelmessig 
forventes flomsituasjoner i Vorma – særlig smeltevannsflommer om våren. Det eneste andre 
vassdraget som berører planområdet er Vilbergbekken. Det foreligger ikke vannføringsdata for 
bekken, men vannføringen varierer mye gjennom året. Bekken er lukket fra området ved Finsbråten 
A/S ned til utløpet i Vorma sør for Skjoldnestangen. Kommunalteknikk sjekker rutinemessig 
rister/kulverter langs bekken i perioder med sterk nedbør. 

I henhold til «Klimaprofil Oslo og Akershus» fra 2017 forventes det ikke større flommer i store elver 
(Glomma og Vorma) som i dag har snøsmelte flom som årets største flom. For disse elvene vil 
snøsmelteflommene komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret. 

Det forventes at nedbøren vil øke og en stadig større andel vil komme som regn. I mindre elver og 
bekker som reagerer raskt på kraftig regn, og i tettbygde strøk med tette flater vil mer intens lokal 
nedbør skape kunne særlige problemer. I henhold til klimaprofilen må det forventes minst 20 % 
økning i flomvannføringene og man må være spesielt oppmerksom på at mindre elver og bekker kan 
finne nye flomveier. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring frem mot 2100 er minst 20 % for Oslo 
og Akershus, med unntak av hovedløpet i Vorma/Glomma, der klimapåslaget er 0 %. 

NVE har gjennomført flomfrekvensanalyse for Hamar som tilsier en flomkote på 126,64 for 200 
årsflom. For fastsetting av kotehøyde for 200 års flom i Eidsvoll sentrum er dette gjort med 
konvertering av høydereferanse fra NN1954 til NN2000 og med påslag på 30 cm på de beregnede 
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vannstander, for å dekke opp usikkerhet i beregningene, iht. NVEs anbefalinger. Flomkote i Eidsvoll 
sentrum er derfor satt til +126,7. 

NVE Atlas identifiserer aktsomhetsområde for flom langs Vilbergbekken. I tråd med NVE’s 
vegledningsmateriale avsettes det en 20 meters hensynssone med tilhørende bestemmelse langs 
bekken innenfor planområdet. I flomsonen langs Vorma videreføres kommuneplanens 
bestemmelser. 

8.8 BIOLOGISK MANGFOLD 
Relevante databaser som Naturbase, Arealis, Miljøstatus.no og Artsdatabanken er gjennomgått. 
Disse dataene viser at det ikke er registret truede eller sårbare arter, inngrepsfri natur, viktige eller 
utvalgte naturtyper, verneområder eller viktig livsmiljø for biologisk mangfold i det aktuelle området, 
med unntak av noen artsobservasjoner som i hovedsak gjelder fugl på og langs Vorma. Dette gjelder 
bl.a. arter som sothøne, dvergdykker, bergand, hettemåke og rosenfink som alle er kategorisert som 
sårbare i rødlista. Det er også registrert alm (rødlistet VU) ved evja på Skjoldnestangen. 
 
Vorma på strekningen fra Minnesund til Eidsvoll er ofte isfri om vinteren og dette er et viktig 
vinteroppholdssted for arter som sangsvane, stokkand, kvinand, laksand, brunnakke, taffeland, 
toppand og laksand. 
Fuglelivet langs Vorma er fredet ved kgl. res. av 3. mai 1935. I vedtaket heter det: "I henhold til lov 
om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 196, skal fuglelivet i et på framlagt kart nærmere 
angitt område langs Vorma med strandkant og evjer på strekningen mellom Minnesund og 
Svanfossen i Nes være fredet mot ødeleggelse eller skade av ethvert slags. Innenfor dette område er 
det forbudt 1) å drepe, skade eller forstyrre fuglene 2) å ødelegge eller røve reir og egg 3) å løse 
skudd ". 
 
Den delen av Vorma som ligger innenfor planområdet vurderes imidlertid som mindre viktig for 
fuglelivet enn områdene lenger nord, selv om det også gjøres noen observasjoner her. Unntaket fra 
dette er evja sør for Skjoldnestangen, som i perioder brukes av et betydelig antall ender – særlig 
stokkender – og også noen sangsvaner. Hovedutfordringen ved tiltaket er varig påvirkning i form av 
tap av habitat og næringsgrunnlag for fugl langs Vorma. I planforslaget vurderes dette til beskjeden 
grad. 
 
En er ikke kjent med at det foreligger undersøkelser knyttet til fisk innenfor det aktuelle området. 
Den største effekten av tiltaket for fisken vil i hovedsak være tap av næringsrike grunnområder i 
elveløpet knyttet til eventuelle utfyllinger i elva – og kanskje særlig en fylling i evja sør for 
Skjoldnestangen. Se konsekvensutredning for vurdering. 
 
I forbindelse med jernbaneutbyggingen på vestsida av Vorma, er det gjort undersøkelser av 
bunndyrfaunaen i 2013 og 2014. Det ble ikke registrert rødlistearter. Generelt ble det funnet få arter 
og grupper, noe som trolig skyldes homogene og lite varierte bunnforhold. Det er grunn til å anta at 
dette også gjelder innenfor planområdet.  
 
Deler av gruntvannsområdene langs Vorma tørrlegges periodisk og det er flere steder påvist 
spesialiserte såkalte pusleplanter – herunder flere rødlistearter. Det er ikke påvist slike forekomster 
innenfor planområdet, men det kan ikke utelukkes at det kan forekomme. 

8.9 GRØNNSTRUKTUR 
Grønnstrukturen i sentrum består hovedsakelig av Sundtoppen, Rådhusparken og parken omkring 
Tømmerfløteren. I tillegg er elva og den grønne landskapsryggen viktige landskapskvaliteter i 
sentrum. Den eksisterende grønnstrukturen ønskes å bevares, forsterkes og videreutvikles, se også 
temakart for grønnstruktur: 

http://miljøstatus.no/
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Rådhusparken 
Rådhusparken bevares som en forpark til rådhuset. 
Sentral ganglinje bevares og forsterkes som en viktig 
passasje til sentrum.  
 
Parkaksen  
I nord mellom Sundtoppen og Torget foreslås en ny 
parkakse/gatetun. Parkaksen opprettholder siktlinjen 
ned til Vorma, og er en viktig forbindelse mellom elva 
og Sundgata. Det anbefales at denne aksen blir stor nok 
og opparbeides med høy kvalitet. 
 
Sundtoppen 
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.  
 
Bypark  
Byparken sør i Sundet, bør være et naturlig 
samlingspunkt på sommeren, enten man skal leke, bade 
eller spise lunsj. Det foreslås å utvide og utvikle parken i takt med utbyggingsprosjekter, med diverse 
aktiviteter. Byparken bør også være en arena for større tilstelninger og arrangementer, og det bør 
etableres egen sone for dette, med flerbruksmuligheter.  
 

Figur 22 Grønnstruktur. Kilde: PIR II, Analyse og anbefalinger til 

plangrep 
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Wergelandsgate skal reguleres til gågate og vil være en viktig akse for å koble parkene bedre 
sammen, og sikre trygg ferdsel mellom dem. Gågaten kan også være en arena for ulike 
arrangementer og tilstelninger. 
 
Elvepromenade 
Det reguleres slik at elvepromenaden kan fullføres som en helhetlig promenade fra boligområdet i 
nord, forbi sentrum og helt ned til friarealet i sør. Promenaden bør deles inn i sekvenser som gir ulike 
opplevelser langs elva. Felles materialitet og møblering kan knytte de ulike sekvensene av 
elvepromenaden sammen til en helhetlig promenade, selv om elvekanten behandles på ulike måter; 
naturlig elvekant, plastret elvekant, konstruert elvekant, brygge og forbindelse gjennom sentrum. 
Elvepromenaden vil kunne ha flere møtepunkter hvor man kommer tett på vannet og andre 
mennesker. Utescenen ved Bankplassen/elvetorget er et sentralt punkt som tenkes videreutviklet, da 
dette er et knutepunkt i sentrum hvor flere av aksene møtes: promenaden og elva, gågate og 
gatetun. 
 
Fellesarealer 
Krav til minste felles uteoppholdsarealer med flere kvalitetskrav sørger for at alle boenheter skal ha 
tilgang til utendørs oppholdsarealer av tilstrekkelig størrelse og kvalitet egnet for variert fysisk 
aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper.  

8.10 HØYDER 
I tettstedsanalysen som ble utarbeidet av Pir II for kommunen, trekker de frem variasjonen i 
bebyggelse innenfor kvartalsstrukturen, og mener at denne variasjonen er et særpreg som er verdt å 
ta vare på. Dagens bebyggelse skaper en intim stemning og danner byrom som mennesker trives i. 
Bygningstypologien gir gode dagslysforhold i gater, på torg og andre uteoppholdsarealer. 

Som del av planprosessen ble «Prinsippavklaringssak for områderegulering Eidsvoll sentrum. Høyder, 
parkering og bevaring» drøftet i hovedutvalg for næring, plan og miljø med påfølgende vedtak: 
Byggehøyder: 5-6 etasjer, Rubisområde. Bebyggelsen skal variere mellom 3 – maks 8 etasjer i 
Sentrum (utenom tårnet). Trappes ned mot vannet.  
Vedtaket er basert på et notat som viser de visuelle konsekvenser for sentrumsområdet, med fokus 
på Sundet og Rubis-tomten (Torget 3, 5 og 7). 
 
På bakgrunn av det politiske vedtaket, datert 31.10.2017, samt prinsippavklaringssak datert 
23.10.2018 gir områdeplanen føringer og bestemmelser for høyder i sentrum. Temakart for 
bygningsmiljø –og høyder gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene: 
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Sundets 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. Det 
åpnes opp for opptrapping mot Rådhusgata. Rundt det historiske sentrum, men fremdeles i 
sentrumsområdet, legges det da opp til større byggehøyder, inn til de større veiene. Områdene som 
ligger lenger vekk fra sentrum skal da trappes ned mot plangrensen og tilby en større variasjon i 
boligtyper.  
 
Høydene som oppgis i bestemmelsene er maksimal byggehøyde over ferdigplanert terreng, angitt i 
meter. Det er satt maksimal kote og hva utgangspunktet er, noe som varierer. Der terrenget innenfor 
feltet er for variert må utgangspunktet fastsettes nærmere i detaljregulering. Det forutsettes at 
høydene innenfor feltene skal være variert, og at kun en del av ny bebyggelse skal bygges med 
maksimal høyde. Høyder fastsatt med angivelsen av et etasje-intervall skal tolkes slik: 

𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 =
𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 min + 𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥

2
 

Høyhus 
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.  
 
Fasadeutforming og gateplan 
Det settes i reguleringsbestemmelsene krav om aktive 1. etasjer med høyde på minimum 4,6 meter2 
innenfor definert sentrumsområde. Det er lagt opp til at bebyggelsesstrukturen i sentrumskjernen 
opparbeides som kvartalsstruktur. Prinsippene for denne kvartalsstrukturen er at kvartalene skal 
åpnes mot omkringliggende gater og plasser. Det settes videre krav i bestemmelsene om at 
bygningskropp eller husrekke skal gis varierende uttrykk. 

8.11 LOKALKLIMA 
I denne vurderingen skal konsekvensen av fremtidig utbygging sees i forhold til lokalklima i 
planområdet. Klima er et samlebegrep for variasjon av ulike værforhold over tid. I denne 
sammenhengen er det da typisk hvordan endringer i bygningsmorfologi og -topologi kan forandre 
været over tid. Da tenkes det særlig på lysforhold (sol/skygge) og vind (retning, styrke), da dette er to 
variabler som automatisk blir forandra av inngrep i omgivelsene. Temperatur og luftkvalitet kan 
knyttes til (eller en kombinasjon, for eksempel i fenomenet inversjon), men i denne sammenhengen 
anses det tilstrekkelig å se på de to førstnevnte forhold. 

Grunnleggende kan vi dele lokalklimaet opp i nedbør og temperatur. Nedbør kommer året rundt i 
ulik form og må håndteres. Vind og lys (sol/skygge)er to klimafaktorer som blir direkte påvirket av 
inngrep og har innflytelse på lokalklimaet.   

Vind 
Eidsvolls plassering i landskapet gjør det greit å observere noen hovedtrekk i dominerende retninger 
generelt. Mye går langs elva, dvs. nord/sør. Sammenliknet med nærmeste målestasjon for vind – 
Gardemoen – ser en et delvis samsvar med dominerende vindretninger og topologien rundt Sundet. 
Hovedretning på Gardermoen er NNØ og S/SSV. I vintermånedene er det en tendens til mer rene N/S 
vindretninger, men fremdeles med samme bilde. Det kan også sees at den kraftigste vinden kommer 
fra nordlig retning. 

                                                             

2
 Det er brukt 5 meter i beregningsgrunnlaget for maksimale byggehøyder. 
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Figur 23: Vindrose Gardermoen 2017. Kilde: Met.no 

I Eidsvoll er det derfor ikke en urimelig antakelse at dominerende vindretning følger 
landskapsformen og Vorma – altså i hovedsak N/S - noe som stemmer godt med fig. 18. Dette gir 
Sundtoppen en særlig betydning, da den vil ha en dempende virkning og bryte vinden i et ellers 
relativt flatt område.  

Vind har betydning både for utemiljø, opphold og myke trafikanter. Det er et mål å skape gode 
byrom og her spiller vinden en viktig rolle. Bygningers betydning for vind er ikke helt entydig, men 
det synes klart at bygg både kan skape le og lage dynamikk, alt etter plassering. Rapporten 
«Vindmiljø i arkitekturen» av Søren Nielsen Bjerg (2012) gjennomgår på en grundig måte 
arkitekturen betydningen for vindmiljøet – og omvendt. Følgende støtter til seg rapporten. 

Når det gjelder kombinasjonen av vind og le konkluderes det følgende (s.28, egen oversettelse):  

 Bygningers og bebyggelsers plassering i terreng er bestemmende for vindmiljø og behov for 
legivende skjerming. 

 “Myke” og runde bygningsformer giver et mere turbulensfritt 
vindmiljø end firkantede. 

 Tette og lave bebyggelser med “teppevirkning” giver det mest 
turbulensfrie vindmiljø. 

 Høyhus vil alltid gi forhøyet vindhastighet og turbulens på 
omkringliggende arealer, en virkning som forsterkes ved 
plassering imellom lavere bebyggelse. 

 Bygninger har både gode og dårlige egenskaper for vindmiljø 
bør undersøkes før plassering og utforming av 
uteoppholdsplasser bestemmes. 

 Perforerte leskjermer og levende hegn øker levirkningen og 
giver det mest turbulensfri le. En hullprosent på 30-40 % anses 
for at være mest optimal. 

 Dikers og jordvolles levirkning kan forbedres ved beplantning. 

Mye av ovenstående synes relevant for Sundet. Mer konkret kan en 
tenke seg flere ulike effekter av større bygg, avhengig av plassering og 
akser. På nord/sør-aksen kan en tenke seg at høyere bygg kan gi le i 
øst/vest aksene, som for eksempel Sundgatas nedre del og Eidsivagate. 
Samtidig kan vinden forsterkes i nord/sør-aksene, som for eksempel 
Rådhusgata, Sundgata mot Rubis og til dels Wergelandsgate. Både 
trakteffekten og korridoreffekten kan bli fremtredende nord/sør. 
Kvartalsstrukturen i Sundet kan i denne sammenheng være både en 

Figur 24: Bygninger og vind. Kilde: Vindmiljø i 

arkitekturen 2012, s. 16 



Planbeskrivelse  Side 38 av 66 

fordel og ulempe. Det kan være vanskelig å ta store grep i gateforløpet ved utbygging av et kvartal. 
Planen legger likevel opp til at gatearealet detaljreguleres sammen med nye byggeprosjekt – her kan 
forløpet utformes slik at friksjonen blir større og vindhastigheten brytes. 

Det kan da tyde på at legivende strukturer bør være et tema som tas med når det gjelder utforming 
av byrommet i Eidsvoll. På denne bakgrunn er de tversgående strukturer – gater, stier, grønnstruktur 
og andre uterom – sentrale for opplevelsen av kvalitet. Det må tenkes inn le i detaljplanleggingen, 
særlig med tanke på grønnstruktur, uteopphold og gaterom. Beplanting bør brukes aktivt som et 
grep til dannelse av trivelige byrom, men også som leplanting. 

 
 
 
Sol/skygge 
Sammenhengen med sol er tydelig når det tenkes på uteopphold. Sol og skygge er på en måte mer 
håndgripelig å analysere. Solens bane til enhver tid er kjent og det går derfor an å stille klare krav til 
sol/skygge-analyser i de konkrete byggeprosjekt, noe som fremgår av bestemmelsene. For 
planområdet som helhet er det klart at høyere utnyttelse, via høyere bygg, vil gi større skyggeareal. 
Samtidig legger planen opp til en nedtrapping mot elva og krever variasjon i høydene. En smal, høy 
bygning kaster mindre skygge totalt sett, enn en stor og bred bygningskropp med mindre høyde. 
 
I 3D-illustrasjonene under ses klar forskjell av fire og åtte etasjer for ulike byggehøyder i sentrum: 

      

Første illustrasjon viser skyggen fra et høyhus på opp til 14 etasjer og en bygning på 8 etasjer. Det er 
fremdeles ikke hele bygningskroppen som har denne høyde, noe som gjør skyggeeffekten betydelig 
mindre. Drøftingen relaterer seg til avsnitt 8.10 om utnyttelse og høyder. På neste illustrasjon ses 
effekten av et klart lavere bygg på 4 etasjer: 
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På grunn av orienteringen nord/sør vil byggene primært kaste skygge mest mot øst. Illustrasjonene 
understreker også viktigheten av å ha variasjon i høydene og nedtrapping mot elva.  

Lystilgang er primært viktig på oppholdsareal. Derfor kan være greit å se på dagens situasjon. Figuren 
under viser skygge fra eksisterende bygg ca. kl. 9 og 173: 

 

Det fremgår at de fleste grøntområder har nokså god soltilgang per i dag. Det er gatearealene som er 
tydeligst påvirket av skygge. Særlig Wergelandsgate er skyggelagt store deler av dagen. En trapping 
av byggehøyder mot Vorma vil derfor, i tillegg til en landskapelig effekt, gi mindre skygge på 
gateareal og butikker, hvilket må være et verdifullt bidrag til å skape et levende sentrum. 

Nedbør 
Tema relatert til nedbør er beskrevet i 8.21 Snødeponi og 8.24 Overvann. Ellers gjelder mye av 
analysen for vind også for nedbør, da denne ofte kommer med vind. Etablering av le-areal kan derfor 
gjerne suppleres ly-areal - med kontruksjoner som gir beskyttelse mot nedbør.  

                                                             

3
 Tilgjengelig for alle på kommunekart.com 

http://3d.kommunekart.com/index.html?funksjon=vispunkt&y=293571.1595993962&x=6693588.943607963&z=383.7726729876998&lookatx=6693651.090298831&lookaty=293548.3550363664&lookatz=308.8210838176871&zoom=13&srid=32633&kommune=0237&ruteberegning=&host=https://kommunekart.com/&kartlag=0237%253A%253AEidsvoll%2520kartlag%252Baktiv%253A%253BKommuneoversikt%252Binaktiv%253A%253B%253B
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Et konkret tiltak kunne være overdekte fortau i handelsgater. Dette kan gi gående en tør tilkomst og 
stimulerer til å gå. Nedbøren må da tas hånd om i gatearealet. Wergelandsgate ville passe godt til et 
slikt tiltak. Sol/skygge bør tas inn i vurderingen. 
 

8.12 BOKVALITET 
Det er ønskelig å tilrettelegge for et bredt spekter av boligtyper, for både unge og eldre så vel som 
enslige og familier. Dette vil kunne bidra til mer stabile og gode bomiljø over tid. Det er innført 
minimumsstørrelse på 35m2 for de minste leilighetene for å sikre at alle boliger i sentrum oppføres 
med tilstrekkelig bokvalitet. Det kan pekes på problem med konsentrasjon av små leiligheter, se 8.13. 
Videre stilles krav om at det ikke kan bygges større andel enn 25 % leiligheter under 50 m2 innenfor 
hvert felt. Ved etablering av 5 boenheter eller fler, skal minst 20 % leiligheter være over 80 m2.   
 
Uteoppholdsareal, byrom og grønnstruktur 
Når sentrum blir tettere er det behov for å sikre gode skjermede private og felles oppholdsarealer på 
bakkeplan. Det stilles kvalitetskrav som sikrer ulike soner for lek og opphold og at arealene fremstår 
som grønne. Uavhengig av private felles oppholdsarealer er det viktig med gode offentlige arealer 
egnet for lek og opphold.  Det forutsettes at utbyggere bidrar til offentlige fellesarealer, som sikres 
opparbeidet som del av rekkefølgekravene.  
Det foreslås bestemmelser som sikrer at det opparbeides offentlige arealer egent for lek og opphold 
for alle aldersgrupper som del av parksystemet som alle kan benytte. Det sikres at det både etableres 
gode private felles uteoppholdsarealer og offentlige arealer til lek og opphold uavhengig av 
hverandre slik at det ene ikke går på bekostning av det andre. Et sammenhengende offentlig 
parksystem, promenade, lek og aktivitetsområder, torg, plasser og gågater er et viktig supplement til 
sentrumsboligenes private oppholdsarealer, og en vesentlig tilleggskvalitet, som vil sikre gode leve og 
oppvekstsvilkår over tid i sentrum.  At planen stiller krav om bruk av blågrønn faktor i bygge- og 
anleggsformål, beskrevet i 8.24, bidrar også til økt fokus på uteoppholdsareal som inngår som en 
helhetlig del av sentrums grønne profil.  

MFUA-krav og fritaksordning 
Områdeplanen legger til rette for at alle kvartal skal ha felles uteareal. Samtidig blir det lagt opp til at 
opphold også kan legges i byparker og andre arealer for opphold (torg/gatetun/gågater) fremfor kun 
i egne prosjekt. Det forutsettes da at byggehøyder og andre kvalitetskrav ikke blir oversteget og at 
alle boenheter har solrikt areal til opphold. Gjeldende kommuneplan for Eidsvoll Kommune har 
retningslinje om min. 40m2 uteoppholdsareal på egen tomt pr. boenhet i områder for konsentrert 
boligbebyggelse. I et urbant sentrum vil det ikke være ønskelig, ei heller realistisk, å kreve at det blir 
etablert minste felles uteoppholdsareal på 40m2. Heller ikke at dette skal etableres på egen tomt. For 
områdeplanen settes det derfor ulike krav for ulike soner, jf. temakart for krav om minste felles 
uteoppholdsareal per boenhet og fritaksordning:

 
I områder med sentrumsformål stilles det krav om min. 10m2 minste felles uteoppholdsareal, og i de 
sentrumsnære boligområdene for konsentrert boligbebyggelse stilles det krav om min. 18 m2. Øvrige 
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områder stiller krav om min. 33 m2. Samtidig åpnes det for en fritaksordning for prosjekter innenfor 
disse områdene. Sammen med prinsipp for beregning av MFUA og de øvrige uteoppholdskravene for 
områdeplanen, vil man kunne beregne seg frem til det arealet man kan få fritak for. Temakartet viser 
hvor fritaksordningen kan bidra til oppgradering og utvidelse av oppholdsareal og lekeplasser. 
Fritaksordningen vil basere seg på bruk av rekkefølgebestemmelser og evt. utbyggingsavtaler.  

8.13 DEMOGRAFI 
Endringen i boligtilbudet må forventes å få betydning for befolkningsmengden, men også 
sammensetningen i planområdet. Hovedparten av fremtidige boliger er forventet å bli leiligheter i 
blokkbebyggelse. En mindre andel vil være andre boligtyper med små plasskrav. De tradisjonelle 
eneboliger med stor tomt tenkes ikke inn i sentrumsutviklingen. Spørsmålet er hva en slik utvikling 
har å si for demografien? 

Gjennomsnittlig størrelse på en husholdning i Eidsvoll kommune har lenge ligget stabilt på rundt 2,3 
personer. På tross av stabiliteten er det likevel en endring mot at mindre hushold (1-3 personer) 
utgjør en større andel av totalen. Større hushold (4-5 personer) utgjør følgelig en mindre del enn 
tidligere. Gruppen med små hushold øker raskest, men da både aleneboende, par og par med barn 
eller alene med flere barn4.  

Spørsmålet er om endringen i botilbudet vil understøtte utviklingen eller favorisere bestemte 
grupper? Flere scenarier kan være aktuelle. Man kan forestille seg at tilbudet genererer en flytting 
innenfor kommunen, der noen grupper vil flytte mot sentrum. Man kan også se for seg en endring 
ved innenlands flytting.  

Tilflyttingen til kommunen går, som tidligere nevnt (se fig. 7), i retning av økt innenlands flytting, 
fremfor innvandring. Barn og voksne under 40 (i ulike kombinasjoner) utgjør største delen av 
tilflyttingen. Ved sammenlikning av kvadratmeterpris på tvers av fylket er det klart at denne gruppen 
kan kjøpe egen bolig til mye lavere sum enn nærmere Oslo.  

I gruppen av aleneboende og par finner vi også den eldre delen av befolkningen. Det er grunn til å 
anta at denne gruppen vil kunne ha særlig interesse av å flytte til sentrum. Når Eidsvoll kommune har 
en forholdsvis stor andel eneboliger (67 %), kan det antas at en del eldre kan flytte fra en enebolig og 
til sentrum. Den brukte enebolig kan da selges til en større husholdning.  

Sentrum kan i denne sammenhengen defineres ulikt. Om man ser på befolkningen i tre ulike 
opptellinger - Sundet (sentrumsformål og boligblokker), plangrensen og tettstedet Eidsvoll (10 min. 
sykkel) – fås følgende resultat: 

Aldersfordeling Sundet Plangrense Tettsted Gjennomsnitt 

Befolkning 341 584 2515 
 0-19 (1998-2017) 9 % 12 % 21 % 14 % 

20-66 (1951-1997) 57 % 53 % 59 % 56 % 

67 og opp (-1950) 35 % 34 % 20 % 30 % 

Tendensen er som ventet. Vi ser at andelen barn går opp jo større sentrumsområde vi ser på. 
Interessant er det at det i første omgang skjer på bekostning av 20-66-årige, mens antallet av eldre 
ligger stabilt. Først med inkluderingen av større boligfelt sees markant færre eldre og flere barn og 
voksne. 

Vi kan derfor legge til grunn at sammensetningen vil inneholde flere eldre og færre barn enn 
gjennomsnittet for kommunen. I tillegg – eller som del av dette – må vi forvente at størrelsen på 
husholdningene blir mindre. Likevel vil det også være små hushold med barn innenfor denne 
tendensen. Planområdet inneholder også transformasjonsområder, der bebyggelsen må forventes å 

                                                             

4 Link til Akershus fylkeskommunes statistikk- og tabellbank  

http://statistikk.akershus-fk.no/webview/index.jsp?headers=region&stubs=husholdningstype&stubs=tid&measure=common&virtualslice=statistikkvariabel_value&layers=virtual&husholdningstypesubset=000+-+010&regionsubset=0237%2C182514%2C182514%2C195064%2C27694%2C27694%2C27694%2C103910&tidslice=2017&study=http%3A%2F%2F148.83.254.66%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FAFKhusholdningerantall&tidsubset=2007%2C2017&mode=cube&v=2&virtualsubset=statistikkvariabel_value&regionslice=0237&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F148.83.254.66%3A80%2Fobj%2FfCube%2FAFKhusholdningerantall_C1&husholdningstypeslice=001&top=yes
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bli mer blandet enn større leilighetsbygg som i sentrum. Slike områder vil med beliggenhet tett på 
offentlige institusjoner trolig være interessante for husholdninger med barn. Gjennomsnittet 
avspeiler dette med en omvendt fordeling av barn/eldre i forhold til kommunen som helhet 
(14/56/30) Samtidig kan nok gjennomsnittlig husholdning antas å bli noe mindre; et forslag kan være 
2 personer/hushold.   
 
Per i dag bor det ca. 600 personer innenfor plangrensen. Området vil altså kunne få et markant 
større innbyggertall, noe som vil få betydning for både handel, tjenester og infrastruktur i lang tid 
fremover. Demografisk sett er sammensetning av aldergruppene også avgjørende. Uten å favorisere 
en gruppe fremfor en annen, går det an å slå fast at en viss balanse er å foretrekke. Nøkkelen kan 
tenkes å være et variert tilbud av boligtyper. Transformasjonsområdene spiller da en viktig rolle. 

8.14 FREMTIDIGE TRANSFORMASJONSOMRÅDER OG FORTETTINGSPOTENSIAL 
En del av hensikten med sentrumsplanen er å legge til rette for utvikling rundt 
knutepunktsfunksjoner i Eidsvoll. Avsnittet vil analysere tre områder som peker seg ut som mulige 
fortettings- og transformasjonsområder: BAA1, BKB3 og B2 (del nedenfor Kastellvegen). I tillegg kan 
sentrumsområdet i Sundet (BS1) også anses som et slikt område, da boligandelen kan forandres 
radikalt og dermed omdefinere måten sentrum brukes på. Området på Skjoldnestangen (BS2 og 
BKB1) er etter 1. gangsbehandlingen vurdert på ny i konsekvensutredningen. Her anbefales det  å ta 
inn området i mer detaljert form, da det vurdere å kunne bidra til et mer sammenhengende og 
funksjonelt sentrum, særlig med tanke på parkering og grønnstruktur. De ulike vurderingskriterier og 
kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen finnes i KU’en som er lagt ved 
planforslaget. Da området nå anbefales er det også naturlig å vurdere det som et 
transformasjonsområde, jf. dagens bruk som er spredt overflateparkering og snø deponi.  
 
En viktig kilde til analysen av fortettingspotensial er rapporten Analyse av arealbruk i byområder - 
arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder 
(Asplan Viak, 2014). Rapporten ser nærmere på «utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for 
utbygging i byer og bynære områder, sett i forhold til transportsystemet.» i seks større byområder5. 
Vi mener at erfaringene kan overføres til Eidsvoll, når det gjelder forventninger om tetthet og 
sammensetning i transformasjonsområdene.  

Metoden som blir brukt i rapporten er en kombinasjon av kart og befolkningsanalyse, samt følgende 
grunnforutsetninger: 

                                                             

5
 Moss, Hamar, Tønsberg, Sandnes, Nesttun (Bergen) og Ranheim (Trondheim) 
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 Byggbart tomteareal: 50 % 
Bruttoarealet reduseres for å ta høyde for andre typer nødvendig arealbruk, som for 
eksempel mindre infrastrukturtiltak, grøntarealer/park, sosial infrastruktur m.m. 

 Fordeling mellom bolig og næring: 
0 – 300 m: 50 % bolig / 50 % næring 
300 – 600 m: 70 % bolig / 30 % næring 
600 – 1200 m: 90 % bolig / 10 % næring 

 Antall bosatte pr ny bolig: 2 
Befolkningstettheten varierer mye, men avtar typisk vekk fra sentrum. I rapporten ligger dagens 
tetthet på alt ifra 4 (tradisjonelt boligboligområde) til 30 personer/daa (Drammen sentrum). Det 
tilsvarer da halvparten så mange boliger. Vi kan da legge til grunn 3 ulike tetthetsgrader for vår 
analyse: 10 pers/daa, 20 pers/daa og 30 pers/daa. Vi legger 100 prosent bolig til grunn, da 
næringsdelen i hovedsak er tenkt i 1. etasje. Hovedfokuset vårt er å anslå potensialet for nye boliger. 
Selv om en del av arealet vil bli brukt i næringsformål, er det boliger som drar med størst behov for 
tilleggstjenester. 
 
Basert på en slik tilgang finner vi følgende om områdene i plan: 
 
BAA1: Sentrumsnære familieboliger og tjenester 
Størrelse: 13 daa 
Avstand fra sentrum/togstasjon: 600/1200 m 
Antatt fordeling mellom bolig og næring: 90/10 
Byggbart tomteareal: 6,5 daa 
Forventet potensial personer: 
 Lite tett: 65  
 Moderat tett: 130 
 Tett: 195 
På området ligger i dag kontorfunksjoner med tilhørende parkering. Det ligger ikke altfor langt fra 
sentrum, samtidig som det er god forbindelse til friluftsområder, offentlige institusjoner og vei. Med 
andre ord et område som vil passe godt til en større andel barn. Området har også flere kvaliteter i 
seg selv, blant annet renner en bekk i bakkant og danner en grønn akse, noe som også er trukket 
frem i DIVE-analysen, side 70-73. Her foreslås det en grønn korridor i bakkant av BAA1 og BKB1 og 
videre ned gjennom BKB3.  Denne tankegangen samsvarer godt med en boligutvikling basert på god 
tilgang til uteoppholdsareal. Området er også regulert til tjenesteyting, kontor og bolig, primært på 
grunn av aktivitet, bygninger og anlegg som alt er der, men også grunnet god veitilkomst.  
 
BKB3: Mulighet for å tenke nytt   
Størrelse: 22 daa 
Avstand fra sentrum/togstasjon: 300/900 m 
Antatt fordeling mellom bolig og næring: 70/30 
Byggbart tomteareal: 11 daa 
Forventet potensial personer: 
 Lite tett: 110 
 Moderat tett: 220 
 Tett: 330 
Per i dag ligger Finsbråten fabrikker på området. I flere omganger er det varslet nedjustering av 
aktiviteten på fabrikken og kanskje stenging. Sikkert er det at området ligger sentralt i Eidsvoll med 
nærhet til knutepunkt og institusjoner. Samtidig er størrelse og utforming av området slik at det kan 
tenkes en enhetlig utvikling av område over tid, basert på en detaljregulering som omfatter BKB3 og 
Prost Krags veg. Området er nokså jevnt, noe som gjør det mulig å planlegge en overordna struktur 
som tar hensyn til solforhold, grønnstruktur og infrastruktur. Området kan derfor og tenkes å passe 
godt til bolig med større andel barn enn gjennomsnittet. Bevaring/integrering av enkelte element fra 
eksisterende bebyggelse er en mulighet, men bør ikke bli et krav. Området er også regulert til 
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tjenesteyting, mye av de samme årsakene som BAA1, men også for å gi mulighet for etablering av 
tjenester knyttet opp mot de som bor rundt. 
 
B2: Fortetting med utsikt  
(Delen nedenfor Kastellvegen) 
Størrelse: 23 daa 
Avstand fra sentrum/togstasjon: 200/800 m 
Antatt fordeling mellom bolig og næring: 100/0 
Byggbart tomteareal: 11,5 daa 
Forventet potensial personer: 
 Lite tett: 115 
 Moderat tett: 230 
 Tett: 345 
 
Området består per i dag av en kombinasjon av bolig og tjenesteyting, men er regulert til konsentrert 
bolig. Det ønskes ikke utviding av tjenesteyting som krever god tilkomst, da dette alt per i dag er et 
problem. I praksis er det delen nedenfor Kastellvegen som er aktuell for fortetting, og området her 
ligger såpass tett på sentrum at det kan nås uten bil. En god gang- og sykkeltilkomst året rundt er 
derfor et avgjørende grep. Utsikt over Vorma og gode solforhold bidrar til at man på B2 må forvente 
et boligområde med høy kvalitet. Koblingen mot rekreative områder langs Vorma er derfor også noe 
som må vektlegges. 
 
BS1/BS1W: Et nytt sentrum 
(Inklusiv GAA1, eksklusiv Rubis, Torget) 
Størrelse: 30 daa 
Avstand fra sentrum/togstasjon: 0/600 m 
Antatt fordeling mellom bolig og næring: 50/50 
Byggbart tomteareal: 15 daa 
Forventet potensial personer: 
 Lite tett: 150 
 Moderat tett: 300  
 Tett: 450 
Ved å fortette og styrke identiteten i Sundet øker forutsetningene for å tilby et større utvalg av 
lokaler, boligtyper og aktiviteter. Det legges til rette for en funksjonsblanding innenfor planområdet 
med kort avstand mellom boliger og forretninger. Ny bebyggelse innenfor sentrumskjernen vil bli 
tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og service i 1. etasje. Med langsgående 
grønnstruktur/park ved Vorma og gode forbindelser til Sundtoppen, samt god tilrettelegging for 
myke trafikanter gjennom sentrum, vil området kunne ha gode bokvaliteter. Nærhet til offentlige 
servicefunksjoner og transport er også en stor fordel.  
 
BS2, BKB1, GP1: Inngangsport til sentrum 
Størrelse: 13 daa 
Avstand fra sentrum/togstasjon: 300/900 m 
Antatt fordeling mellom bolig og næring: 70/30 
Byggbart tomteareal: 6,5 daa 
Forventet potensial personer: 
 Lite tett: 65 
 Moderat tett: 130 
 Tett: 195 
Utforming av arealet er basert på et ønske om en bedre og mere funksjonell avslutning av Sundet 
ved eksisterende fylling, og et bedre planlagt område i sin helhet. Der er da ved utforming av ny 
utfylling tatt hensyn til historisk utforming av evja og til stedet naturmiljø og potensial for biologisk 
mangfold. 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 
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sentrumsnært og nær offentlige tjenester. Parkering sees her i sammenheng med resten av sentrum, 
og foreslås også regulert under felt B2 med adkomst fra SKV1, i tråd med Fylkeskommunens 
anbefaling. Sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transport, og utbygging vil medføre en 
oppgradering av grønnstrukturen, og gi bedre tilkomst til elva. Det er god tilgang til nærmiljø, og 
ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt. 
 

8.15 TIDSHORISONT FOR UTBYGGING 
For å kunne se for seg utviklingen, som følge av sentrumsplanen og konsekvensene av denne, er det 
tjenlig å anslå forventet tid frem mot realisering. Samtidig er det viktig å understreke at videre 
utvikling i stor grad baserer seg på privat initiativ. Det er ingen signal om at kommunen ønsker å stå 
som ansvarlig for konkrete byggeprosjekt som ikke er offentlige tjenester. Derfor er det heller ikke 
mulig å tvinge frem utvikling. Planen legger ikke opp til en intern rekkefølge delfeltene imellom. Det 
anses ikke som nødvendig, da alle feltene oppfyller kravene til sentrumsnærhet mm. I stedet 
konsentrerer planen seg om å stille krav som gjør at områdene kan utvikles hver for seg på en 
akseptabel måte.  
 
Det vil være flere parametere som øver innflytelse på videre fremdrift:  
Grunneierforhold er en avgjørende faktor. Er det en eller få grunneiere vil det være enklere å 
komme til enighet om større utviklingsprosjekt. 
Kompleksiteten av planområdet/feltet har mye å si for hvor mye arbeid (og hvor stor kostnad) en 
detaljregulering vil innebære. 
Krav om utredninger vil være en naturlig følge av stor kompleksitet. Beliggenhet kan også ha mye å 
si for slike krav. 
Rekkefølgekrav til forhold i eller utenfor prosjektet som må på plass før utbygging, vil også påvirke 
eventuell fremdrift. 
Planstatus har en del å si for tidsbruken, da en detaljreguleringsprosess typisk vil kreve minimum et 
år ekstra.  
Økonomien i de enkelte prosjekt, og i samfunnet generelt, er selvsagt avgjørende for 
utviklingstakten. Likevel vil dette trolig være likt for prosjektene og er derfor ikke en faktor som klart 
påvirker et prosjekt fremfor andre. 
Byggetempo er også en faktor som har mye å si for realiseringstidspunkt. At noen prosjekt kan ta 
lenger tid å utføre enn andre, er fanget opp i «kompleksitet» og vil ellers regnes som likt for alle 
prosjekt. 
 
På bakgrunn av ovenstående kan en tenke seg følgende matrise for fremdrift: 

Felt Grunneie
r-forhold 

Kompleksitet Krav om 
utredninger  

Rekkefølge-
krav 

Planstatus Fra planvedtak til 
realisering 

B7-8 En Mellom Få Færre Byggesak 2-4 år 

BS5 En Mellom Få Færre Byggesak 2-5år 

BS7 Få Mellom Få Færre Byggesak 2-5år 

BAA1 Få Mellom Få Færre Detaljregulering 3-6 år  

B2 Få Mellom Få Færre Detaljregulering 3-6 år  

BKB3 En Høy Få Færre Detaljregulering 4-7 år 

BKB7 Få Mellom Få Færre Detaljregulering 4-7 år 

BS6 Få Mellom Få Færre Detaljregulering 4-7 år 

BS2/BKB
1 

Få Høy Mellom Flere Detaljregulering 4-7 år 

B6 En Høy Mellom Flere Byggesak 4-10 år 

BS1/BS1
W 

Mange Høy Mellom Flere Detaljregulering 4-20 år 
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Tidshorisonten er her et erfaringsbasert estimat. Mindre og enklere prosjekt med en enkelt 
eierstruktur vil ha et fortrinn, noe som også vises i tabellen. Større prosjekt vil typisk strekke seg over 
flere byggetrinn, noe tabellen tar høyde for ved å utvide spennet i tid. Det vil være teoretisk mulig å 
realisere prosjektene på minstetiden, men i praksis vil ikke alle realiseres samtidig. En viktig faktor, 
som er vanskelig å ta høyde for, er etterspørselen. Det vil trolig oppstå flaskehalser og 
markedsmetning i løpet av perioden. Tabellen er et potensiale, en mulighet. 
 
Likevel er det nødvendig å forsøke å se for seg hvordan folketallet vil reagere på utbyggingen. 
Offentlige tjenester og infrastruktur bør forberedes og planlegges i god tid, da en også her vil være 
avhengig av detaljregulering i tillegg til finansieringen. Ser en derfor på konsekvensen av en slik 
utbygging fordelt på personer og alder er et mulig utfall dette: 

Felt Fra planvedtak til realisering Personer  Barn Voksne Eldre 

B7-8 2-4 år 200  28 112 60 

BS5 2-5år 40  6 22 12 

BS7 2-5år 60  8 34 18 

BAA1 3-6 år  130  18 73 39 

B2 3-6 år  230  32 129 69 

BKB3 4-7 år 220  31 123 66 

BKB7 4-7 år 80  11 45 24 

BS6 4-7 år 100  14 56 30 

BS2/BKB1 4-7 år 130  18 73 39 

B6 4-10 år 400  56 224 120 

BS1/BS1W 4-20 år 300  42 168 90 

  1890  265 1058 567 

 
Det noteres at totalen er noe mindre enn i 5.7, der det var lagt 3400 personer til grunn. Den store 
forskjell er at en ved detaljering av potensialet i sentrum, ser at nedtrappingen mot elva samt behov 
for grønnstruktur og parkering begrenser noe. For sentrum BS1/BS1W er det likevel lagt en tett 
utnytting til grunn, dvs. 30 pers/daa.  
 
Det fremgår at en innenfor en nokså kort horisont vil kunne merke effekten av utbygging på 
folketallet, særlig når en ser det opp mot en snever sentrumsdefinisjon. Deles perioden opp i tre 
hoveddeler – kort, mellom og lang sikt – kan en fordeling over tid se slik ut: 

  Barn  Voksne Eldre 

Kort  2-5 år 34 134 72 

Mellom 5-10 år 133 532 285 

Lang  10 - 20 år 98 392 210 

Tallene er ikke kumulerte. Eksempelvis vil det altså da kunne komme 34+133 barn på kort og 
mellomlang sikt; i løpet av de neste 10 åra. Igjen er det viktig å understreke usikkerheten i anslagene. 
Aldersfordelingen kan for eksempel bli annerledes eller utbyggingen forskjøvet frem i tid. Likevel er 
størrelsen av potensialet, vurdert opp mot at det faktisk går an å realisere prosjektene rent teknisk, 
noe som kan gi en pekepinn for tilrettelegging av sosial infrastruktur (se også 8.16). Det understreker 
også behovet for å lage løsninger for lokal mobilitet som gjør det enkelt og trygt å bevege rundt året 
rundt.  
 

8.16 SAMFUNN/OFF./PRIVAT SERVICETILBUD 
For at Eidsvoll sentrum ikke skal utvikles til en boligforstad, er det viktig å tilrettelegge for et 
mangfold av funksjoner i sentrum. Små spesialforretninger og serveringssteder er en type virksomhet 
som skaper mangfold og et hyggelig byliv. Spesialforretninger og serveringssteder har stor nytte av å 
ligge samlokalisert av kollektivknutepunkt og andre virksomheter og aktiviteter. Samtidig er de 
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sårbare for ytre påvirkning fordi marginene er små. Strategien for handelsutvikling i Eidsvoll sentrum 
er derfor å beholde, styrke og bygge opp rundt eksisterende aktivitet.  

De områdene som i forslaget er lagt til tjenesteyting (ofte i kombinasjon med bolig) gir en stor grad 
av fleksibilitet med hensyn til funksjoner. Formålet utelukker muligheten for å etablere 
dagligvareforretning, men tilrettelegger for et vidt spekter av funksjoner det ønskes å supplere med 
sentrum; kulturinstitusjoner, treningssenter, lege/tannlege, fysioterapi, frisør, hudpleie, servering, 
bevertning, pub, konsulentvirksomhet, lekeland for barn m.fl. 

Forretning, inkludert dagligvarehandel, har også en naturlig plass i sentrum i fremtiden. Strategien 
om å konsentrere, begrense og tydeliggjøre områder for handel og serveringssteder og samtidig 
styre andre aktiviteter til de samme områdene slik at det skapes størst mulig intensitet og 
kundegrunnlag, vil trolig øke handel og aktivitet i sentrum av Eidsvoll.  

Uteopphold og lokal mobilitet er et område som vies mye oppmerksomhet i planen. I et 
samfunnsperspektiv kan man se på bruken av grønne byrom som en fellesnevner med flere positive 
effekter. Det kan være knyttet til andre opplevelser i sentrum, som undervisning, trening eller 
friluftsliv. Kulturarrangement kan finne sted i byrommet. Det er et sted å treffe folk, det sosiale 
perspektivet er viktig. Samlet sett vil et tettere samspill mellom et levende sentrum og bevegelse 
kunne gi økt folkehelse. I lyset av konsekvensen av tetthet, må det rettes mer fokus på sambruk, det 
å dele de gode arealene, som vil kunne gi synergieffekt. Konkrete eksempler som er vist på dette er 
kroppsøvingsundervisning tilrettelagt i sentrumsparker eller på torg, og barnehage samlokalisert med 
eldrehjem.   

Behov som følge av større befolkning 
Parallelt med muligheten for å utvide tilbudet av tjenester i sentrum vil konsekvensen av større 
befolkningstetthet og større absolutt mengde medføre investeringer i sosial og fysisk infrastruktur, jf. 
analysen i 8.15.  

 Generelt 
Alle tjenester opplever vekst i antall pasienter/brukere per i dag. Økt tilflytting vil generelt 
øke tjenestebehovet, men tjenestene vil variere mht. befolkningssammensetning. 
Barnefamilier har behov for helsestasjonstilbud og fastleger, mens eldre har behov for 
hjemmetjenester og aktivitetssentre. Innføring av velferdsteknologi vil kunne bidra til noe 
effektivisering av tjenestene og i noen grad redusere behovet for besøk hjemme hos 
pasient/bruker. 
Tjenestetilbudene bør fortrinnsvis ligge i sentrum både på grunn av effektiv tjenestetildeling, 
men også for å fremme næring; innbyggere som skal til en eller annen type 
tjenesteoppfølging vil også handle i butikkene og gå på kafe.   

 Behov for helse-/sosialtjenester 
At en får en opphopning av eldre eller vanskeligstilte i sentrum er en fordel for tjenestene 
(effektivt å ha mange med behov på ett sted), men det er ikke en fordel for 
sentrumsutviklingen. En blanding av unge/eldre voksne vil gi et godt mangfold som igjen vil 
kunne påvirke folkehelsen. Små leiligheter uten parkering vil sannsynligvis tiltrekke kjøpere 
med et relativ større behov for helse og sosialtjenester. For mange unge vanskeligstilte på 
boligmarkedet kan en konsentrasjon av små leiligheter gi en grobunn for en oppblomstring 
av uheldige miljøer, der kort avstand til tog - og dermed marked for rusmidler – kan forsterke 
en slik tendens. Per i dag ses økende andel nye henvendelser knyttet til behov for rus og 
psykisk helse. 

 Skole  
Skolene som skal dekke dette planområdet er Vilberg barneskole og Vilberg ungdomsskole. 
Vilberg barneskole har i dag utnyttet all sin kapasitet, men den er planlagt utbygd til å kunne 
ta 200 flere elever og vil da ha kapasitet til å dekke boligpotensialet til ca. 2030. Det er 
usikkerhet rundt lokalisering av skolen. Saken ligger hos kommunaldepartementet. Vilberg 
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ungdomsskole er allerede under utbygging og vil når den står ferdig om 1 ½ år ha kapasitet til 
å dekke boligpotensialet til ca. 2030. 

 Barnehage 
Barnehagene som i hovedsak dekker dette planområdet er Vilberg barnehage og Knausen 
barnehage. Begge har i dag utnyttet all sin kapasitet.  
Det er foreløpig ingen konkrete planer for utbygging i planområdet, og eventuell økning av 
antall barnehagebarn i området må dermed løses med tilbud i barnehager i andre områder 
med de konsekvenser det innebærer, noe som vil generere biltrafikk.  
Det er vedtatt bygging av ny barnehage i Ås-området med planlagt ferdigstillelse høsten 
2021. Dersom Vilberg skole bygges i Trolldalen er det ønskelig med barnehage i nær 
tilknytning til skolen her. 
 

8.17 KULTURMINNER OG – MILJØER 
I bevaringsverdigutredningsfasen har det vært flere grunnlagsdokumenter som har vært viktige i 
arbeidet med å vurdere kulturminnene/miljøene i sentrum. Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Eidsvoll fra 2010 har vært et av disse dokumentene, og er kommunens viktigste 
styringsdokument når det gjelder ikke-fredede kulturminner og – miljøer.  Et annet viktig 
grunnlagsdokument er den den kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE-analysen), utarbeidet av Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU) i perioden november 2016 til februar 2017.  

Det er innenfor planavgrensningen ingen kulturminner/kulturmiljøer som ligger innunder 
kategoriene som er fredet eller kan fredes etter kulturminneloven, grunnlaget for bevaring hjemles 
da i plan- og bygningsloven.  

Vurderingene er basert på de vurderingene som er gjort i kulturminneplanen, anbefalingene fra 
utført DIVE-analyse, og prinsippbehandling fattet 31. oktober 2017 av Hovedutvalg for næring, plan 
og miljø. Anbefalingene i DIVE-analysen er et resultat av faglige vurderinger og innspill fra 
referansegruppa. Metodene i DIVE-analysen handler i stor grad om medvirkning fra lokale 
ressurspersoner. I dette arbeidet var det både politikere, representanter fra næringslivet, historielag, 
beboere samt andre personer med mye kunnskap om Sundets historie som bidro i arbeidsmøtene. I 
møtene ble det diskutert hva som var de viktigste kvalitetene ved Sundet, både når det gjaldt 
bygninger og miljøer, men også landskapselementer.  

De eldste bykvartalene på begge sider av Sundgata fremstår i dag som et opplevelsesrikt og variert, 
men likevel harmonisk bygningsmiljø med bygninger fra ulike perioder fra 1800-tallet og frem mot 
vår tid. Bygningene har ulik materialbruk og stiluttrykk, men er i hovedsak bygget i samme skala både 
når det gjelder utstrekning i grunnflate og etasjehøyde. Det NIKU har valgt å kalle «Meierikvartalet» 
skriver de at har betydelig opplevelsesverdi med sitt varierte bygningsmiljø. Det har en interessant og 
variert bygningsstruktur som reflekterer et tverrsnitt av bebyggelse fra Sundet begynte å få 
bykarakter på midten av 1800-tallet og fram til i dag. 

NIKU trekker frem kommuneplanen som slår fast at «Eidsvoll sentrum skal utvikles med boliger og 
sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og 
kollektivtransport, samtidig som identitet og miljømessige kvaliteter skal tas vare på og 
videreutvikles».  

De viktigste kvalitetene i Sundet er den historiske bystrukturen, bebyggelsen, det omgivende 
landskapsrommet og beliggenheten ved elva.  

I DIVE-analysen blir det anbefalt å ta hensyn til følgende kvaliteter/bygninger/miljø i sentrum:  

 Store deler av miljøet nord for Sundgata 
 Muren ved Sundtoppen 
 Kvartalet Wergelandsgate-Sundgata-Vormavegen-Eidsiva gate 
 Femellgården 
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 Gullsmeden 
 Eidsvold Blad-gården 
 Banken 
 Brandtgården 
 Rådhuset 
 Panorama 
 Sundtoppen 
 Landskapsryggen mot Prost Krags veg og mot Vormvik 

 
I uttalelsen fra Akershus fylkeskommune til oppstartsvarselet for dette planarbeidet trekker de frem 
området rundt Sundgata som kjerneområdet for det som finnes av bevaringsverdig bebyggelse i 
Sundet. De peker på Sundgatas to løp, bebyggelsen rundt, samt Sundtoppen som noe av det viktigste 
å ta vare på i sentrum. I tillegg skriver de i sin uttalelse at Sundet regnes for å ha regional 
kulturminneverdi.  

31. oktober 2017 fattet Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtak vedrørende prinsippbehandling 
for blant annet bevaring. Der ble det besluttet å videreføre noe fra gjeldende bevaringsstatus fra 
reguleringsplan for Eidsvoll sentrum, til den nye områdeplanen for sentrum. Det ble også besluttet 
noen justeringer.  

Bevaringsverdige bygg blir kategorisert etter følgende bestemmelser i reguleringsbestemmelsene: 
Rød sone med opptrukket strek- Verneverdi (I): «Bevaringsverdig bebyggelse med svært stor verdi 
skal bevares. Det er ikke tillatt med tiltak på noen av eiendommene før de inngår i en 
detaljreguleringsplan. Vanlig vedlikehold og skjøtsel tillates». 
Rød sone - Verneverdi (II): «Bevaringsverdig bebyggelse med stor verdi skal bevares. Nybygg, tilbygg 
eller påbygg skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de eksisterende bygningenes 
karakteristiske trekk m.h.t utforming, volum, materialbruk, fargesetting og plassering på tomten».  
Gul sone - Verneverdi (III): «Etter en helhetlig vurdering gjennom detaljregulering kan vekst gå foran 
vern på eiendommer med bevaringsverdig bebyggelse med middels verdi. Mindre tiltak kan 
gjennomføres uten detaljregulering så lenge disse er i tråd med kommunens estetiske veileder». 
 
Bygninger innenfor alle tre kategorier er på plankartet markert som «bygg, kulturminne mm. som 
skal bevares». 
 
Det reguleres til hensynssone bevaring etter pbl., ved:  

 1 Pakkhuset (I) 

 2 Gamle Eidsvoll Stasjon (I) 

 3 Sundbrua (I) 

 4 Den eldre bebyggelsen nord for Sundgata (I):  

 5 Sundgata 1 (gbnr. 16/67) «Banken» (II) 

 6 Vormavegen 1 (gbnr. 16/102) «Brandtgården» (I) 

 7 Vormavegen 4 (gbnr. 16/9) «Meieriet» (I) og deler av Eidsiva gate 6 og 7 (gbnr. 16/16) 
«Gaardergården» (II) 

 8 Wergelands gate 1 (gbnr. 16/4) «Svindlandgården» (II) 

 9 Forstøtningsmuren ved foten av Sundtoppen (I) 

 10 Prost Krags veg 11 (gbnr. 16/57) «Brækvillaen» 
 
 

Det ble besluttet å gi mulighet for å rive Gullsmeden og Wergelandsgata 2 (Femell-gården), som i 
eksisterende reguleringsplan er regulert med hensynssone bevaring. Dette med hensikt for total 
fornyelse og utvikling i deler av sentrum, hvor det per dags dato er aktuelle planer for utbygging. Før 
rivningstillatelse gis for disse to bygningene må utbyggere legge frem en sak hvor de viser 
alternativer for historisk dokumentasjon.  
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I tillegg reguleres flere områder/bygninger til bevaringsverdige, med noe mindre restriktiv 
bestemmelse (III): 

 11 Vormavegen 2 (gbnr. 16/11) «Kinarestauranten»  

 12 Wergelandsgate 5 (gbnr. 16/59) «Gjensidigegården», Wergelandsgate 3 (gbnr. 16/12), 
gårdsrommet bakenforliggende og deler av Eidsiva gate 6 og 7 (gbnr. 16/16). 

 13: 
Sundgata 23 (gbnr. 17/39)  
Sundgata 21 (gbnr. 16/149)  
Prost Krags veg 1 (gbnr. 16/27) «Sundhøi» 
Prost Krags veg 2 (gbnr. 16/88)  
Prost Krags veg 3 (gbnr. 16/29)  
Prost Krags veg 4 (gbnr. 16/33)  
Prost Krags veg 5 (gbnr. 16/51)  
Prost Krags veg 6 (gbnr. 16/32)  
Prost Krags veg 8 (gbnr. 16/36)  
Prost Krags veg 9 (gbnr. 16/100)  
Prost Krags veg 10 (gbnr. 16/98)  
Prost Krags veg 13 (gbnr. 16/40)  
Prost Krags veg 15 (gbnr. 16/42)  
Prost Krags veg 38 (gbnr. 16/97)  

 14: 
Torget 1 (gbnr. 16/65)  
Marte Marjas veg 1 (gbnr. 16/72)  
Marte Marjas veg 2 (gbnr. 16/71)  
Marte Marjas veg 4 (gbnr. 16/76)  
Marte Marjas veg 5 (gbnr. 16/83)  
Marte Marjas veg 6 (gbnr. 16/87)  
Marte Marjas veg 8 (gbnr. 16/91)  
Marte Marjas veg 9 og 11 (gbnr. 16/85)  
Marte Marjas veg 13 (gbnr. 16/90)  

 15 Rådhusgata 5 og 7 (gbnr. 16/94)  «Panorama-bygget»  

 16 Rådhusgata 1 (gbnr. 16/19) Rådhuset 

Vedlagte temakart 6 illustrerer hvilke områder/bygninger som ble besluttet regulert til hensynssone 
bevaring (II-II) etter pbl., rød sone, og hvilke områder/bygninger som er regulert til bevaringsverdige, 
med mindre restriktive bestemmelser (III).  
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Andre viktige landskapselementer blir i reguleringsplanen ivaretatt ved regulering til grøntareal. 
Sundtoppen, som er en markant landskapsformasjon og et karakteristisk trekk ved Sundet og 
bysilhuetten, og den grønne skrenten øst for sentrumsbebyggelsen, som er en del av det historiske 
ravinelandskapet. I tillegg holder planen snarveien Bræktrappa åpen. Videre legger planen til rette 
for å videreføre idéen med å gi evja dens historisk verdi som et avtrykk av den tidligere Sundevja.  
 

8.18 GATESTRUKTUR 
Ny gatestruktur i Eidsvoll sentrum tilrettelegger for at mennesket, og ikke bilen, prioriteres i sentrum. 
Det reguleres til ny gatestruktur i planen. Hensikten med gatestrukturen er å skape et mer intimt og 
kompakt sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er mulig å 
komme frem med personbiler.  
Temakart 2 viser tenkt gatestruktur: 

 
Hovedprinsippet er at de større trafikkstrømmene og gjennomfartskjøringen, bortsett fra trafikken 
til/fra selve sentrumskjernen, ledes utenom sentrum og via Nesvegen og Kastellvegen. Biler, busser 
og varelevering vil fortsatt ha tilgang til sentrumskjernen, men vil måtte kjøre i lav hastighet og ta 
særlig hensyn til gående og syklende. Konkrete tiltak for å redusere trafikken igjennom sentrum kan 
gjøres ved status miljøgate for Rådhusgata, som innebærer nedsatt fartsgrense, fartsdempende 
tiltak, smalere kjørebredde, beplantning, møblering osv. Det kan også settes opp skilt for 
gjennomkjøring forbudt fra krysset Sundgata x Torget og opp til Sundgata x Kastellvegen. Om dette 
ikke gir tilstrekkelig virkning, vil ytterligere tiltak utredes, til eksempel buss-bom i krysset mellom 
Rådhusgata og Sundgata, som kun gir gjennomkjøringsmuligheter for busser, eller enveiskjøring på 
deler av strekningen av Sundgata.  
 
Et annet viktig grep for å få til nytt kjøremønster, samt høyere prioritering av myke trafikanter 
innenfor sentrumskjernen, er at det reguleres til gågater i kvartalsstrukturen, som vil gjøre det mer 
trafikksikkert og attraktivt. Dette vil tilrettelegge for aktivitet fra sentrumsfunksjonene, og videre 
binde den tverrgående torgaksen fra kulturtorget til bankplassen/elvetorget, og den langsgående 
aksen fra Torget/Rubis, over Sundtoppen og til sentrumsparken.  Det må tillates adkomst til 
eksiterende boenheter og varelevering.  Sundbrua er også regulert til gågate, for å styrke adkomsten 
til togstasjonen for de myke trafikantene. 
 
Det tilrettelegges for en «loop», en ringgate som definerer sentrumskjernen og gir et mer 
trafikksikkert kjøremønster. «Loopen» reguleres til gatetun. Gatetun er en blanding av trafikk på 
fotgjengernes premisser, hvor det kan utstyres med beplantning, sandkasser, lekeapparater, bord og 
benker, alt etter behov. Kjørebanen skal ikke være rettlinjet, og skal ikke markeres med kantstein 
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eller annet som gir høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige arealer. Inn- og utkjøring skjer over 
kantstein, og dekke kan gjerne være av annen type. Gatetun vil bidra til å styrke tilkomsten til elva og 
tilrettelegge for funksjoner med attraktiv beliggenhet, og vil gi fotgjengerne et fortrinn i et mer 
levende sentrum.  

  

8.19 STØY 
Støyretningslinje T-1442/2016 er lagt til grunn for bestemmelser om støy. I sentrumsområder i byer 
og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, hvor det er aktuelt med høy arealutnyttelse, 
åpnes det i retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen opp for at det kan vurderes å 
tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød støysone. Det fremgår 
videre av retningslinjene at kommunene i slike «avviksområder» som minimum bør stille konkrete 
krav til bebyggelsen. 

Eidsvoll sentrum faller inn under ovenstående definisjon som et «avviksområde», og det vurderes 
dermed at det kan være mulig å oppføre boliger innenfor rød støysone. Dersom dette viser seg å 
være aktuelt, må det imidlertid settes ekstra strenge krav til byggenes utforming, materialvalg samt 
tekniske løsninger. Følgende eksempler på krav er gitt i T-1442/2016: 

 Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.  

 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 
stille side. Herunder skal minimum et soverom ligge mot stille side.  

 Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.  
 
Det forutsettes at det i forbindelse med videre detaljregulering utarbeides støyanalyser for felter 
som befinner seg innenfor rød støysone. 

Figur 26 Støyvarselkart langs riks –og fylkesveg. Kilde SVV 

Figur 25 Støykart langs regulert utvidet jernbanelinje. Kilde JBV 
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8.20 PARKERING  

Hovedmålsettingen med en parkeringsstrategi er «å tilrettelegge for et levende og attraktivt 
sentrum, og et mer fotgjenger- og sykkelvennlig sentrum for alle brukere». Parkeringsløsninger vil 
benyttes for å frigjøre plasser sentralt og bidra til at en realiserer ønsket utvikling av sentrum.  

Regulering av parkeringsplasser og parkeringstilbud er ofte benyttet som et middel for å redusere 
bilbruken hos befolkningen, men også for å frigjøre arealer til mer hensiktsmessige formål, skape 
attraktive rom og møteplasser, samt gjøre forholdene for fotgjengere og syklister bedre. 
Parkeringspolitikk som styringsverktøy er i så måte et middel som kan ha stor betydning for den 
videre utviklingen av Eidsvoll sentrum, der et mer helhetlig parkeringssystem kan frigjøre arealer 
sentralt og skape rom for nye utviklingsprosjekter og gode uterom.  

Parkeringsnorm 
I protokoll for politisk behandling av områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum, datert 
31.10.2017, ble det besluttet å legge til grunn samme parkingsnorm som kommunedelplan for 
Råholt. På bakgrunn av offentlig ettersyn er denne justert noe for kontor og leiligheter. 

Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det for nye utbyggingsprosjekter avsettes 

parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til følgende norm: 

Arealformål Grunnlag Antall 
biloppstillingsplasser 
innenfor 
sentrumsområder 

Antall 
biloppstillingsplasser 
ellers i kommunen 

Antall 
sykkelplasser 

  Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum 

Ene- og 
tomannsbolig 

Pr. 
boenhet 

1 1,5 1 2  

Sekundærbolig 
i enebolig 

Pr. 
boenhet 

 1 0,5 1  

Rekke-
/kjedehus 

Pr. 
boenhet 

0,8 1,5 1 1,5 2 

Leiligheter Pr. 
boenhet 

0,8/1 1 1 1,25 1 

Omsorgsbolig Pr. 
boenhet 

0,25 1 0,25 1 1 

Forretning, 
detaljhandel 

Pr. 100 m2 
BRA 

0,5 1,5   2 

Kontor Pr. 100 m2 
BRA 

0,5 1 1 4 For min. 30% 
av ansatte 

Barnehage Pr. 
avdeling 

3 4   3 

 

Det er i de mest sentrale områdene av Eidsvoll sentrum det er foreslått tettest utbygging av boliger, 
samtidig er det i disse områdene flomproblematikken er størst. En parkeringsnorm på 1 p-plass pr. 
boenhet for leiligheter og etablering av parkeringskjeller kan være problematisk på grunn av 
flomproblematikken i sentrumsområdet, og dermed begrense mulighetene for å etablere tilstrekkelig 
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parkering på egen grunn i parkeringskjeller. At minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale 
områdene reduseres fra 1 plass pr leilighet til 0,8 plass pr leilighet – anbefales. Dette fordi det legges 
opp til en del mindre leiligheter, hvor en antar at ikke alle har bil, samtidig som det kan gi utbyggere 
mer fleksibilitet rundt hvert enkelt byggeprosjekt. Det vil også kunne redusere det fremtidige 
parkeringsbehovet og redusere størrelsen på parkeringskjellere i flomsonen, samt virke dempende 
på bilbruk. For områdene utenfor de mest sentrale delene av sentrum, anbefales det en 
parkeringsnorm på 1 p-plass per bolig – i henhold til parkeringsnormen fra kommunedelplan for 
Råholt, se temakart for parkering: 

 
 
Parkeringsbehov 
Det estimerte parkeringsbehovet for fremtidig bolig- og næringsutvikling er grove estimater, og angir 
hvordan parkeringsbehovet i sentrumsområdet kan bli. Likevel gir det en indikasjon på 
problematikken rundt fremtidige parkeringsløsninger i sentrum, der parkering, i utgangspunktet skal 
løses på egen grunn. Under følger en oppsummerende tabell som viser mulig parkeringsbehov for de 
ulike parkeringsnormalternativene for bolig- og næringsutviklingen sett i sammenheng: 

Kombinasjoner av p-normene6 

 #1 #2 #3 #4 

P-normer: 

Min.norm Næring 
Min.norm 

næring 
Maks.norm næring Maks.norm næring 

0,75 pr bolig sentralt 

og 1 pr bolig ellers 
1 pr bolig 

0,75 pr bolig sentralt 

og 1 pr bolig ellers 
1 pr bolig 

Parkeringsbehov: 1 195 1 445 1 485 1 735 

Det er relativt store variasjoner i det fremtidige parkeringsbehovet avhengig av hvilke 
parkeringsnormer som legges til grunn, med en variasjon fra 1195 til 1735 p-plasser. Tabellen viser at 
valgt parkeringsnorm kan ha stor betydning for hvordan den fremtidige parkeringssituasjonen i 
Eidsvoll sentrum skal og/eller bør løses.  

                                                             

6 Beregningene av de ulike parkeringsnormalternativene baserer seg på tidligere norm 0,75, fremfor ny 
vedtatt norm på 0,8. 
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Omdisponering av eksisterende parkeringsareal 

Områdeplanen regulerer til gågate i Wålergata, Wergelands gate og Eidsiva gate. Gitt at dette 
gjennomføres vil en rekke langsgående parkeringsplasser innenfor sentrumskvatralene forsvinne. 
Basert på opptellingen fra flyfoto vil dette gjelde ca. 65 parkeringsplasser. Tomten foran Rådhuset 
reguleres til offentligformål. Her er det i dag 70 parkeringsplasser, og det må knyttes rekkefølgekrav 
om at disse må erstattes dersom området utnyttes til annet enn parkering. I tillegg vil 
parkeringsplasser som er etablert på tomter som skal bebygges i kvartalsstrukturen/Sundet bli 
fjernet. Disse skal i hovedsak bli løst i egne parkeringskjellere/på egen grunn.  

I dag er det ca. 650 parkeringsplasser på terreng innenfor områdeavgrensningen. En del av disse vil 
forsvinne ved videre utvikling i sentrum, og skal bli erstattet i parkeringskjellere. Med et fremtidig 
parkeringsbehov som vist i tabell, ser man at det er behov for nye løsninger for å håndtere 
parkeringen i Eidsvoll sentrum i en vekst- og utviklingssituasjon.  

Virkemidler for å styre parkeringstilbudet 
Kommunen har flere muligheter for å regulere og styre parkeringstilbudet i Eidsvoll sentrum. 
Parkeringsstrategien redegjør for virkemidler hjemlet i Plan- og bygningsloven og virkemidler hjemlet 
i Vegtrafikkloven, samt sambruk. Se vedlagt parkeringsstrategi for nærmere beskrivelse av dette. 
 

Parkeringsløsninger 
Ved å transformere større areal i sentrum til bebyggelse/innfilprosjekter, samt forbedre 
attraktiviteten for gående og syklende innenfor kvartalsstrukturen, må deler av overflateparkeringen 
etableres/erstattes i randsonen lengre ut på terreng, eller i P-kjellere/P-hus/fjellanlegg.  
 
Grunnlaget for parkeringsstrategien er at «alle» tomtene innenfor kvartalsstrukturen vil bli bebygd 
med bolig og næring. Det legges opp til aktive fasader i 1 etasje med næringsbebyggelsen. Videre 
oppover i etasjene kan det være både bolig- og næringsareal, men i hovedsak vil det trolig være 
boliger som er mest aktuelt å etablere. Det foreslås etablert fortau med minimum 2-2,5 meters 
bredde samt gågater, samt å etablere enveiskjøring i Sundgata og deler av Vormavegen.  
Når det gjelder fysisk tilrettelegging i Eidsvoll sentrum, er det fire parkeringsløsninger som gjør seg 
gjeldende. Dette er: 

1. Parkering på terreng, både i gater og på plasser 
2. Parkering under terreng/parkeringskjellere  
3. Parkering i parkeringsanlegg/P-hus på terreng  
4. Parkering i fjellanlegg. 

 
I tillegg må det tas hensyn til HC-parkering og varelevering. Varelevering kan foregå fra eventuelle 
fremtidige gågater og kan tidsbegrenses om ønskelig.  

Videre presenteres mulige løsninger som kan implementeres for hver av de fire ulike 
parkeringsløsningene for Eidsvoll sentrum. Løsningene har til hensikt å redusere arealbeslaget som i 
dag benyttes til overflateparkering i sentrumsområdet, både langs gater og på åpne plasser, og 
videre bidra til utvikling av et sentrumsområde som er mer attraktivt, levende og tilgjengelig for alle 
brukere. For hver av løsningene er det gjennomført grove geotekniske vurderinger/betraktninger 
som tar for seg muligheter/utfordringer ved de ulike parkeringsløsningene. Særlig gjeldene for de 
geotekniske vurderingene er flomsituasjonen i Eidsvoll sentrum.  

 
1. Følgende anbefalinger gis for parkeringsløsning på terreng: 

o Primært langsgående parkering med tidsbegrensning på 1 time innenfor 
kvartalsstrukturen. Det foreslås 1-veiskjørte gater, med 2-sidig parkering der det er 
mulig.  

o HC-parkering sentralt innenfor kvartalsstrukturen. 
o Etablere langsgående tosidig parkering i deler av Rådhusgata. 
o Ensidig 90 graders parkering på østsiden av Rema. Kan omgjøres til langsgående 

parkering på sikt. 
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o Beholde dagens 4 parkeringsplasser; sør for Rema, øst for Kiwi (tilknyttet 
eksisterende boligbebyggelse), på Bankplassen og ved biblioteket (Panorama). 

o Offentlige/private ansatte bør benytte Skjoldnestangen og Rubis/Torget for 
arbeidsparkering, med den hensikt å øke parkeringsbelegget på plassene i 
randsonen, samt at plasser sentralt forbeholdes besøkende/handlende. 
Parkeringsplassene rundt Rådhuset forbeholdes besøkende i sentrum, med 4 timers 
tidsbegrensning.  

o Etablering av gågater med tilretteleggelse for varelevering og et tilstrekkelig antall 
sykkelpareringsplasser.  

o Vurdere utvidelse av p-plassene på terreng bak Rådhuset sett i sammenheng med 
fremtidig parkeringsbehov.  

o Vurdere tiltak for håndhevelse av tidsbegrensningen i kvartalsstrukturen samt på p-
plassen ved Rådhuset. 

o Vurdere å etablere en «Bypark» sør for Rema med gode forbindelser til 
Skjoldnestangen langs elva og fra p-plassen ved Rådhuset.  

 
2. Følgende anbefales for parkering under terreng 

o Parkering under terreng bør etterstrebes så langt det lar seg gjøre for ny bebyggelse.   
o Flomhøyden knyttet til hver tomt bør beregnes mer detaljert i senere faser. 
o Det må gjøres en detaljert geoteknisk undersøkelse ved etablering av garasjekjeller 

under terreng.  
o Kommunen kan vedta bestemmelser som sier at det for all ny bebyggelse skal 

etableres parkeringskjeller med tilstrekkelig antall parkeringsplasser, jf. kommunens 
parkeringsnorm. Det må etableres en minimumsnorm som åpner for muligheten for 
å inngå frikjøpsavtale. 

o Vurdere mulighetene for sambruk av parkeringskjellere ved hver enkelt utbygging.  
 

3. Følgende anbefalinger gis om parkering løses ved etablering av parkeringshus: 
o Parkeringshuset bør lokaliseres bak Rådhuset. Bakgrunnen for dette er områdets 

nærhet til sentrum, og mulighetene dette gir for å legge til rette for sambruk. 
o Parkeringshusets størrelse må ses i sammenheng med fremtidig behov 
o Kommunen bør aktivt fremme frikjøp av parkeringsplasser ved nye 

utbyggingsprosjekter, slik at det kan dannes et finansielt grunnlag for anleggelse av 
parkeringshus i fremtiden.  

o Utføre geotekniske undersøkelser ved aktuelle tomter. P-huset kan evt. bygges ut 
etappevis med først å utvide p-plassene på terreng og senere, ved behov, etablere p-
hus.  

o Parkeringshus kombinert med parkanlegg: 
Parkeringshuset kan også utformes slik at det utfyller flere funksjoner samtidig, 
eksempelvis gjennom et parkeringshus kombinert med et etablert parkanlegg på 
taket. Et lignende forslag ble fremmet i Sandnes i 2017, der Olav-Thon gruppen 
ønsket å etablere et parkeringshus i sentrum med parkanlegg på taket. Hensikten var 
å gjøre parkeringshuset mindre sjenerende og mer tilpasset omgivelsene, og samtidig 
mer egnet for et sentralt område av byen.    
For Eidsvoll sentrum er det to områder som er vurdert som aktuelle for et slikt type 
anlegg, henholdsvis Tømmerfløteren (dagens parkområde vest for Eidsvollbrua) og 
Skjoldnestangen (øst for Eidsvollbrua. Fra tidligere er det beskrevet at et 
parkeringshus på Skjoldnestangen må ta høyde for flomsituasjoner, og dette vil også 
gjelde for området vest for brua på Tømmerfløteren. Det som derimot skiller disse 
områdene er det faktum at mens Skjoldnestangen er utsatt selv ved en 10-årsflom, er 
ikke området på vestsiden av brua utsatt før ved en eventuell 100-årsflom, iht. 
flomkartene fra NVE. 
Å bygge parkeringshus på terreng (bygge seg opp 6 – 7 meter) er geoteknisk sett å 
anbefale av tekniske og økonomiske hensyn, på begge sidene av Nesvegen 
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(Eidsvollbrua). Det vil trolig bli behov for å fylle opp terrenget noe mer, så lenge 
stabilitetsforholdene tilsier at dette er mulig. Dersom områdene fylles opp 
tilsvarende Eidsvollvegen, vil begge områdene tåle en 100-årsflom.  
Et eventuelt parkeringshus kombinert med parkanlegg må dimensjoneres for 
parkanlegg, laster i forbindelse med f.eks. snørydding, samt eventuelle 
utrykningskjøretøy. Det forventes varierende løsmasser på tomten, og en løsning 
med kombinert parkeringshus og parkanlegg vil trolig medføre et behov for fyllinger 
for opparbeidelse av parkanlegget. 
Ettersom parkeringshus anbefales bygd på terreng og trolig består av to etasjer, vil 
dette medføre fyllinger opp mot 6 – 7 meter dersom parkanlegget er tiltenkt å ligge 
på taket til parkeringshuset. Dette vil resultere i en vesentlig pålastning av grunnen, 
som for disse områdene er forventet å bestå av varierende løsmasser. Dersom 
stabilitets- og setningsforholdene tilsier at en slik løsning ikke er gjennomførbar, 
vurderes det at det vil være begrensede alternative løsninger. Å pele fyllingen ned til 
berg, med dybder opp mot 40 meter, vil være en svært kostbar løsning i likhet med 
forankringer ned til berg. Etablering av parkeringshus uten kombinert parkanlegg vil 
da være foretrukket på de aktuelle områdene. 

 
4. Følgende anbefalinger gis for parkering i fjellanlegg: 

Det er i parkeringsstrategien utredet to alternativer for eventuelle «fjellanlegg», hvorav kun 
den ene er aktuell, øst for Nesvegen med adkomst fra rundkjøringa mot Skjoldnestangen: 

o Fjellanlegg øst for Nesvegen. Her er det er boligbebyggelse på toppen, og trolig er det 
berg i skråningen. Vi vet per i dag imidlertid ingenting om berget, 
løsmasseoverdekning eller grunnvannsnivået. Dersom det viser seg at bebyggelsen 
på toppen er fundamentert på løsmasser av noe tykkelse, vil etablering av et 
berganlegg under gi risiko for sprengningsrystelser og midlertidig/permanent 
senkning av grunnvannstanden, og dermed setninger og skader på eksisterende 
bebyggelse. Dette er noe som må vurderes nærmere når grunnlaget er 
tilfredsstillende. For å kunne vurdere dette alternativet må det foretas en nærmere 
dokumentasjon av løsmasse- og bergforhold i det aktuelle området.  

 
Følgende tiltak anbefales hva gjelder sykkelparkering i Eidsvoll sentrum: 

 Sykkelparkeringer bør prioriteres nært viktige målpunkt. 

 Sykkelparkeringen bør ligge synlig, både for å gjøre det lettere å finne parkering, men også 
for å begrense sykkeltyveri/hærverk. 

 Utvikle en helhetlig plan for å videreutvikle sykkelveinettet i området. 

 Skilting/oppmerking av sykkelparkering og sykkeltraseer. 
 

Parkeringsstrategi og handlingsplan 
Prinsippet som ligger til grunn for parkeringsstrategien er en stegvis utfasing av parkeringsplasser fra 
sentrum til større parkeringsplasser i randsonen. En vil imidlertid beholde langsgående gateparkering 
i kvartalsstrukturen (tosidig ved enveiskjøring) og på sikt kunne etablere langsgående parkering i del 
av Rådhusgata. Det åpnes opp å kunne etablere parkeringshus på terreng eller eventuelt fjellanlegg 
på lengre sikt.  

Følgende strategier ligger til grunn: 

Strategi 1: Overordet arealplan for fortetting og utvikling med en helhetlig parkeringsstrategi 
Strategi 2: Ny parkeringsnorm med lavere minimums- og maksimumsnorm 
Strategi 3: Kantsteinsparkering i sentrum, få/ingen større åpen parkeringsplasser i sentrumskjernen 
Strategi 4: Større parkeringsanlegg i randsonen med gode og trivelige gangakser til viktige målpunkt  
Strategi 5: Stabilisere det totale antall parkeringsplasser på terreng i sentrumsområdet 
Strategi 6: Parkeringssoner- gratis parkering vs. håndheving og/eller avgift 
Strategi 7: Plan for sykkelparkering 
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Strategien er delt inn i tre faser, der hver fase representerer tiltak som kan gjennomføres med ulike 
tidshorisonter. I fase 1 vil det presenteres mindre tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, samt 
tiltak som bør gjennomføres/vedtas slik at det muliggjør gjennomføring av tiltak i de senere fasene. 
Fase 2 inneholder tiltak av noe større omfang, og med et noe lengre tidsperspektiv, mens fase 3 
består av tiltak som må vurderes nærmere, og vurderes opp mot det fremtidige behovet. Den siste 
fasen representerer også tiltakene av størst omfang og kostnad.  
 
Fase 1: Tiltak på kort sikt 0-5 år 

 Vedtak om ny parkeringsnorm for Eidsvoll sentrum, der minimumsnormen for leiligheter i 
sentrumsområdet reduseres fra 1 p-plass pr leilighet til 0,8 p-plass pr leilighet. 

 Gjøre mål om parkeringsstrategi for sentrum til gjenstand for politisk behandling. 

 Forsterke 3 større parkeringsplasser i randsonen med attraktive gangakser til sentrumskjernen og 
vurdere opplegg for sambruk. 

 Redusere antall parkeringsplasser i sentrumskjernen og etablere langsgående gateparkering 
innenfor kvartalsstrukturen. 

 HC-parkering sentralt innenfor kvartalsstrukturen. 

 Etablere sykkelparkering i sentrumskjernen nært viktige målpunkt. 

 Stille krav om at offentlig/private ansatte skal bruke Skjoldnestangen og plassene ved 
Rubis/torget som arbeidsparkering, slik at plassene sentralt og ved Rådhuset mot Rådhusgata 
frigjøres til besøksparkering. 

 Skiltregulering/tidsbegrensning av parkeringsplasser: 1 times parkering innenfor 
sentrumsområdet, 4 timers parkering for besøksparkering rundt Rådhuset/biblioteket, ingen 
begrensninger utover dette. 

 Aktiv bruk av frikjøpsordningen for å danne finansieringsgrunnlag for mulig utvidelse av 
parkeringsplasser / eventuelt et fremtidig parkeringshus/fjellanlegg. 

 Tilstrekkelig tilrettelegging for El-bil parkering/ladestasjoner. 

 
Fase 2: Tiltak på mellomlang sikt 5-10 år 

 Etablere gågater i sentrum der det legges til rette for sykkelparkering og varelevering. 

 Kartlegge bruk av parkeringsplasser sentralt – undersøke hvem som benytter dem og om 
tidsbegrensningen misbrukes. 

 Utrede og eventuelt gjennomføre utvidelse av eksisterende parkeringsplasser i randsonen, 
parkeringsplassene bak Rådhuset og eventuelt Skjoldnestangen. Utdypende geotekniske 
vurderinger må gjøres.  

 Vurdere etablering av parkeringsvirksomhet som kan håndheve parkeringsreguleringen i form av 
bøtelegging. Virksomhetens organisering og kommunens eierskap må avklares. 

 Kartlegge parkeringsbehovet i sentrum og randsonen – dette danner grunnlag for senere 
vurderinger om hvorvidt det er nødvendig å etablere parkeringshus/fjellanlegg. 

 

Fase 3: Tiltak på lang sikt- over 10 år 

 Vurdere innføring av avgiftsparkering, samt etablering av differensierte parkeringsavgifter der 
det legges opp til god sirkulasjon av parkeringsplassene. 

 Vurdere behovet for etablering av parkeringshus (evt. kombinert med park) og/eller fjellanlegg 
øst for Nesvegen – utdypende geotekniske vurderinger må gjøres i aktuelle områder. 

 Etablere opplegg for sambruk om p-hus/fjellanlegg etableres og samtidig vurdere mer restriktiv 
p-norm, med lavere parkeringskrav, om det legges opp til sambruk.  
 

Oppsummering 
Parkeringsstrategien med tilhørende handlingsplanen, legger opp til at sentrumsområdet primært 
skal være tilrettelagt for besøks- og kundeparkering. Arbeidsparkering vil skje på 
parkeringsplasser/parkeringsanlegg i randsonen, mens beboerparkering vil skje i parkeringskjellere 
der det er mulig, samt parkering i randsonen. Hensikten er å redusere overflateparkeringen sentralt 
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slik at arealer frigjøres og danner grunnlag for å utvikle et mer levende og attraktivt 
sentrumsområde.  
For å begrense det fremtidige parkeringsbehovet anbefales det også å redusere minimumsnormen 
for leiligheter i de mest sentrale områdene, og samtidig etablere opplegg for sambruk om det 
etableres et større parkeringsanlegg, der parkeringsnormen må vurderes opp mot mulige 
sambrukseffekter i kombinasjon bolig-/næring-/besøksparkering for hvert enkelt prosjekt.   
Under følger en oppsummerende skisse som illustrerer hvordan parkeringssituasjonen i Eidsvoll 
sentrum kan løses. I figuren vises også området med den foreslåtte minimumsnormen på 0,75 p-
plass pr leilighet. Dette området vil også fungere som en avgrensning for hvor det anbefales 
tidsbegrensninger på 1 time (med unntak av Skjoldnestangen). Parkeringsplassene foran Rådhuset og 
ved biblioteket foreslås med 4 timer parkering. For de resterende plassene foreslås det ingen 
tidsbegrensning.  

 
Figur 27 Skissert parkeringsløsning for Eidsvoll sentrum 

 
Med den foreslåtte parkeringsløsningen vil antall allment tilgjengelige parkeringsplasser ligge på et 
sted mellom ca. 560 (kun parkering på terreng uten utvidelse) til ca. 750 plasser (ved etablering av p-
hus bak Rådhuset eller eventuelt et fjellanlegg), der det i dag er ca. 650 offentlige/private p-plasser 
innenfor studieområdet. Anslaget er avhengig av hvorvidt det etableres et større parkeringsanlegg, 
om plassen bak Rådhuset utvides, om det etableres tosidig eller ensidig langsgående parkering i 
Rådhusgata og om det etableres gågate i kvartalsstrukturen. 

8.21 SNØDEPONI 
Det er ikke avsatt snølagringsarealer i Sundet. Ved 5 cm snøfall er det anslagsvis 1 000 m3 med snø 
som må kjøres bort. Det er derfor behov for ca. 500 m2 deponiarealer i nær tilknytning til Sundet. 
Deponiarealer må være asfalterte flater med enkel tilgjengelighet. Dette fordi et snødeponi vil 
ødelegge et dekke av gress. Grusarealer er heller ikke egnet med hensyn til fjerning av avfall etter 
snøsmelting. Det vurderes ikke å være areal innenfor planområdet som kan anvendes.   

Dagens snødeponi er på Skjoldnestangen, med inngår ikke i ny plan. Løsningen kan utløse en 
miljørisiko med forurensning av grunn og vassdrag. Plassering av areal for snødeponi må vurderes 
utenfor planområdet og en ekstra kostnad til transport må påregnes.  

8.22 FJERNVARME 
Hele sentrumsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Eidsvoll fjernvarmeanlegg. Et 
fjernvarmeanlegg egner seg i utgangspunktet godt til å forsyne blokkbebyggelse med varme. I tillegg 
kan fjernvarme også benyttes til snøfjerning. Mange utbyggere bygger etter minimumskravene i TEK, 
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særlig boligbebyggelse, siden dette som regel er mest kostnadseffektivt. Det er sannsynlig at mange 
utbyggere vil velge elektrisitet som varmekilde dersom konsesjonsområdet for fjernvarme bortfaller. 
De nye tekniske kravene vil dermed kunne gå på bekostning av bruk av vannbåren varme, for 
eksempel fjernvarme og bergvarme. Legging av flere fjernvarmerør er betinget av omfattende 
utbygging av bygninger som kan knyttes til fjernvarmeanlegget.  
 
Et godt kundegrunnlag er nødvendig for at utbygging av et fjernvarmeanlegg skal være lønnsom. For 
kommunen er muligheten til å pålegge tilknytningsplikt et godt virkemiddel for å skaffe et nødvendig 
kundegrunnlag for fjernvarmeutbyggingen dersom kommunen mener dette er en hensiktsmessig 
varmeforsyning for et område7 
Tilknytningsplikt for fjernvarme er hjemlet i  PBL § 12-7 nr. 8 og PBL § 27-5 for hele planområdet. 
 
Gatevarme skal vurderes i alle sentrumsgater og kan benyttes på områder hvor det er vanskelig å 
drive maskinell snørydding, og hvor det stilles krav til fremkommelighet. Etablering av 
gatevarmeanlegg vil redusere behovet for snødeponi. Ved bruk av gatevarme må det tilrettelegges 
for gatevarme fra veggliv til veggliv, slik at både fortau og kjøreveg har varmeanlegg. Dette er av 
hensyn til drift av offentlige rom slik at det ikke er behov for maskinell snørydding. En blanding av 
arealer med og uten gatevarme vurderes som lite hensiktsmessig, både av hensyn til drift, men også 
fremkommelighet og universell utforming, da det vil danne seg issvuller i overgangen mellom arealer 
med og uten gatevarme. 

Ved bruk av gatevarme må overvannsnettet tilpasses for å sikre tilstrekkelig håndtering av 
overvann.  Planlegging av nytt overvannsnett må sees i sammenheng med planlegging av øvrig vann- 
og avløpsnett i Sundet. 
 

8.23 KOMMUNAL INFRASTRUKTUR 
Kommunens hovedplaner for vannforsyning og for avløpshåndtering er under revisjon.  

Hovedplan vannforsyning (HPV) 2017-2028 er Eidsvoll kommunes langsiktige strategi, plan og 
overordnede styringsdokument for vannforsyning i kommunen. Hovedplanen beskriver dagens status 
på vannforsyningssystemene i kommunen. Hovedplanen presenterer deretter mål og overordnede 
strategier for forvaltning av vannforsyningen, samt tiltak for å imøtekomme disse målene med basis i 
dagens tilstand. Tiltakene er samlet i en tiltaksplan med tidshorisont på fire år.  

Hovedplan avløp (HPA) 2016-2023 er kommunens overordnede strategidokument for å møte 
fremtidige utfordringer knyttet til transport og rensing av avløpsvann med minimal ulempe for 
befolkningen, herunder ivareta god vannkvalitet i bekker og vassdrag. Planen gir grunnlag for 
overordnede beslutninger om tiltak. Planen omhandler transportsystem for avløpsvann, renseanlegg 
for avløpsvann, overvannshåndtering og vannmiljø i vassdrag. Rullering av Hovedplanen bør gjøres i 
løpet av 4 – 5 år.  

Hovedplanene er svært viktige dokumenter for den videre utbyggingen i og rundt Eidsvoll sentrum. 
Disse er med på å legge føringene for hvilke områder som er klare for utbygging med tanke på 
kapasiteten for vann, avløp og overvannshåndtering. Det er derfor tatt inn i forslaget en 
bestemmelse som skal sørge for at disse planene legges til grunn ved framtidig planarbeid. 

8.24 OVERVANN 
Overvann skal løses lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller utbyggingsprosjekt. I størst mulig grad 
skal overvann tas hånd om ved kilden (fordrøyning) slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik 
naturtilstanden. Forvaltning skal bygge på prinsippet om lokal overvannshåndtering. Flomveger skal 
sikres og vises. Det er krav om dokumentering av overvannshåndtering som del av en VA-rammeplan 
i bestemmelsene. 

                                                             

7
 Veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme, 2014, Regeringen.no 
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Blågrønn overflatefaktor  
Blågrønn overflatefaktor er en planleggingsmodell som er utviklet for å kunne beregne graden av blå-
grønne overflater og elementer i byggeprosjekter. Grunnideen er at utbygging skal kompensere for 
tap av grønne arealer og permeable flater. Sett i sammenheng med annen overvannshåndtering kan 
en høyere blågrønn faktor bidra til: 

• Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.  
• Bærekraftig overvannshåndtering.  
• Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.  
• Utvikle jordsmonnet.  
• Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet.  
• Tilrettelegge for bedre uterom. 

(Blågrønn faktor, Veileder byggesak, hoveddelen, side 4) 

Modellen bygger på et poengsystem der asfalterte eller tette flater gir lavest (0= poeng, mens 
vegetasjons- og vannflater gir poeng opp mot maksimalt 1 poeng). Modellen gir utbyggere stor grad 
av frihet til å utforme prosjektenes miljøprofil og blå-grønne kvaliteter. Samtidig sikres målet om 
grønne overflater, trær, permeable flater og overvannshåndtering. Planen stiller krav til bruk av 
modellen, og at faktor fastsettes ved detaljregulering. Tabellen er i sin helhet gjengitt som vedlegg til 
bestemmelsene. 

 
 

 
Figur 28 Landskapsanalyse. Kilde: Blågrønn faktor, veileder byggesak, miljodirektoratet.no 

I bakgrunnsrapporten for blågrønn faktor anbefales 0,7 for prosjekter i tett by/sentrumsområder  
(dette inkluderer tett blokkbebyggelse), 0,8 for prosjekter i ytre by/småhusbebyggelse/rekke-
hus/åpen blokkbebyggelse og 0,3 offentlige gater og plasser. For sistnevntes vedkommende 
forutsettes det at veiareal utgjør en stor del av grunnflaten. Eidsvoll sentrum bør ikke ha dårligere 
forutsetninger for å få til en blågrønn faktor enn andre plasser.  
 
Når det gjelder behandling av blågrønn faktor anbefales det at «Blågrønn faktor bør brukes på 
byggesaksnivå. Årsaken til dette er at utregning av blågrønn faktor skal bygge på prosjektspesifikk 
kunnskap som for eksempel hvordan man har benyttet naturens egne fordrøynings- og 
rensemuligheter, stedsegne planter og tekniske løsninger. Det kan settes krav til en minimumsverdi 
for blågrønn faktor på kommuneplan- og reguleringsplannivå basert på erfaring fra andre områder, 
men selve grunnlaget for å beregne blågrønn faktor må alltid skje på byggesaksnivå.» 
Hjemmel for behandling i byggesak blir innarbeidet i bestemmelsene. 
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8.25 UNIVERSELL UTFORMING 
Plan- og bygningsloven stiller krav til at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette for at utforming av produkter og 
omgivelser kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing 
og en spesiell utforming.  «En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder 
tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre» (Direktoratet 
for Byggkvalitet).  Det handler om at alle skal kunne bruke de samme løsningene.  
 
Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veileder «Arkitektoniske 
virkemidler for orientering og veifinning» med faglige råd, som legges til grunn for prinsipiell 
håndtering for utforming av bygninger, uteområder og transportanlegg. Bygninger og 
transportanlegg skal utformes på en slik måte at flest mulig kan bruke disse på en likeverdig måte. 
Det er hovedløsningen som skal være universelt utformet. Det kan likevel være behov for likeverdige 
sekundære løsninger for enkelte brukere. Man må akseptere at det kan være behov for forskjellige 
løsninger for ulike brukergrupper. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming skal ta 
hensyn til tre grupperinger:  

 Mennesker; barn, unge, voksne, eldre. 

 Mennesker med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og 
overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. 

 Mennesker som bruker tekniske hjelpemidler som gir føringer for utforming av omgivelsene. 
Utfordringene knyttet til å utforme omgivelsene slik at forholdene blir best mulig for alle, krever 
oppmerksomhet og kunnskap. Det fastslås at bevisst bruk av tradisjonelle arkitektoniske virkemidler, 
vil redusere behovet for kunstige ledelinjer. Erfaringer viser at disse ofte benyttes feil og brukes ofte 
der det allerede er naturlige ledelinjer. Kunstige ledelinjer er utfordrende å vedlikeholde, kan lett 
misforstås, gir estetiske utfordringer og utgjør en ekstra kostnad. Det er derfor viktig at naturlige 
virkemidler prioriteres som prinsipp for utformingen av det offentlige rom i Eidsvoll sentrum. 
 
Basert på disse erfaringer og råd er det lagt vekt på å bruke naturlige ledelinjer som et prinsipp for 
utforming av det offentlige rom i Eidsvoll sentrum.   

8.26 BARN OG UNGES INTERESSER 
Uttrykket «barn-og unge» i plansammenheng gjelder aldersgruppen 0-18 år. Innenfor denne gruppen 
vil behov og forutsetninger variere. Tiltak for å sikre oppvekst-vilkårene må vurderes ut fra behov for 
de ulike aldersgrupper og funksjonsevne. 

Planlegging er det viktigste verktøyet for å skape et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode 
møtesteder for alle aldre og mellom generasjoner, muligheter for lek og med aktivitetsfremmende  
omgivelser. Etter hvert som flere og flere flytter til tettsteder, blir det viktig å sikre at barn og unge 
har leke - og møteplasser som er egnet og store nok til å drive varierte aktiviteter. Fordi vi lever 
adskilte liv mellom generasjoner bør møteplassene utformes i møte mellom generasjonene. 
Planlegging bør ta hensyn til de yngre barn og vel så viktig for de større og ungdommer som trenger 
noe mer areal. Områdeplanen må sikre disse arealene med gode kvaliteter og innhold, samtidig som 
den må sikre den trygge adkomsten og tilgjengeligheten både til og mellom disse. 
 
Adkomstveger til sentrum, spesielt fra skoler og boligområder, må tas vare på og utvikles. Dette er et 
viktig ledd til et trygt samfunn, hvor tilgjengelighet og trygg ferdsel for de myke trafikantene er en 
prioritet. Områdeplanen sikrer dette gjennom gatestruktur prioritert for de myke trafikantene og 
bestemmelser for opparbeidelse av gangveger.  

Eidsvoll sentrum har i dag flere sentrale grøntområder med stort utviklingspotensialet for å tilby til 
mer opphold og aktivitet. Det ene området er «Tømmerfløteren», som i områdeplanen er regulert til 
utvidelse og utvikling.  Når Eidsvoll sentrum øker i antall innbyggere må nye møteplasser utvikles. 
Dette området har stort potensiale til å bli en god sentrumspark med mangfold og særegenheter 
som gjør sentrumsbilde spennende og attraktivt for aktivitet. Det er viktig at denne sentrumsparken 
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inneholder høy kvalitet med variert og godt innhold, som tilbyr til opphold og aktivitet. Det reguleres 
mulighet til utvidelse av denne parken, i henhold til etappevis boligutvikling. Parken har tilknytning til 
elva og muligheter for innslag av vannelementer i sentrum, som er positivt for både barn og unge. 
Sundtoppen er et annet grøntområde i sentrum som også innehar stort potensiale som bør utnyttes 
og utvikles. Videre legger planen til rette for å knytte disse to områdene bedre sammen, med trygg 
sammenhengende passasje som også innbyr til opphold og aktiviteter. Endret gatestruktur i sentrum, 
med forbedrede forhold for gående og syklende, tilrettelegger for - og gjør det mer attraktivt for 
barn og unge - å bevege seg i sentrum. Gågater, enveiskjørte gater og miljøgater vil bidra til økt 
trafikksikkerhet for myke trafikanter i sentrum.  
 
Et viktig formål med planarbeidet er å legge til rette for at det skapes nye aktiviteter, parker, 
møteplasser og tjenester i Eidsvoll sentrum, som spesielt henvender seg til barn og unge. Det vil være 
viktig i forbindelse med den videre detaljreguleringen og prosjekteringen at barn- og unge tas med 
på råd om den konkrete utformingen av plasser og uterom, herunder hvilke aktiviteter det bør 
tilrettelegges for.  
 
Sammenhengende parksystem med tilknytning til elva, aktiviteter, oppholdssoner og trygge 
gangveger vil bidra til å skape omgivelser som gir rom for lek, samvær og fysisk utfoldelse, som igjen 
er viktig som tidlig innsats og frisk-tiltak i arbeidet å sikre trivsel og god folkehelse i kommunen.  

8.27 FOLKEHELSE 
Folkehelse kan forstås som sammenhengen mellom trivsel og fysisk helse. Planen fremmer dette ved 
å rette fokus på bokvalitet og den dagligdagse fysiske aktiviteten og rekreasjon mellom husene. Jf. 
kap. 8.9 grønnstruktur, 8.12 bokvalitet og 8.18 gatestruktur, som er de mest sentrale temaene som 
omhandler helsefremmende tiltak.  
 
Under følger noen konkrete tiltak for å fremme bedre folkehelse: 
- Den sammenhengende grønnstrukturen prioriteres. Det er lagt til rette for tråkk, turveger, 

gangpassasjer mv for å binde områder sammen, slik at beboere og andre kan bevege seg mellom 
boligområder og grøntområder i sentrum. 

- Det er tilrettelagt for overordnet grønnstruktur, slik at tilgangen til de større grøntområdene 
opprettholdes. 

- Det er tilrettelagt for gange- og sykkel innenfor planområdet. Dette vil kunne redusere 
biltrafikken og «inaktivitet» ved å fremme mulighetene for sykling og gåing. 

- Det sikres at det blir bygd gode felles arealer, gode uteoppholdsareal mv. 
- Det er også et grep å skape et godt sentrum med gode bokvaliteter og godt bomiljø. Dette vil 

fremme folkehelsen. 
- Det er tilrettelagt for aktivitetsparker o.l. lavterskeltilbud. 

8.28 GJENNOMFØRING AV PLAN OG KOMMUNAL ØKONOMI 
Gjennomføring av plan 
For å få til en ønsket arealutvikling i Eidsvoll sentrum, er det nødvendig at utbygging med tilhørende 
behov for tekniske anlegg og samfunnstjenester sees i sammenheng og etableres. Gjennomføring av 
områdereguleringsplanen vil kreve at det opparbeides blant annet kjøreveg, fortau, gang- og 
sykkelforbindelse, gatetun, park, badeplass, innenfor sentrumsområde. Dvs tiltak som ikke bare 
kommer enkelteiendommer og enkeltprosjekter til gode.  

Gjennomføring av sentrumsplanen følger av rekkefølgen angitt i rekkefølgebestemmelsene og 
forhandles eventuelt nærmere i en utbyggingsavtale. Det er rekkefølgekravene som sikrer 
opparbeidelse av de nødvendige tiltak. Rekkefølgetiltakene ligger til hvert felt/sone. Der det er 
plankrav vil spesifikke rekkefølgekrav fremkomme av den etterfulgte detaljreguleringen. 
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Utbygger står fritt til om han ønsker å utbygge tiltakene angitt i rekkefølgebestemmelsene av eget 
initiativ for å få området byggeklart. Utbygger kan også inngå en utbyggingsavtale med kommunen jf. 
kommunal økonomi (under).  

Det er gjennom rekkefølgebestemmelser stilt krav om øvrige tiltak som hvert enkelt felt må 
ferdigstille før disse kan få igangsettingstillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. For eksempel 
uteoppholdsarealer. 

Rekkefølgekravene sier ikke noe om hvem som skal finansiere tiltakene, men det legges til rette for 
at utbygger kan bekoste og utføre tiltakene.  

Flere tomter som i dag disponeres til overflateparkering, reguleres til bebyggelse og anlegg. 
Parkering tenkes løst fortrinnsvis under bakken, eller i nærliggende parkeringsanlegg. Finansieringen 
av dette skal avklares i egen prinsippavklaringssak. 

Kommunal økonomi 
Eidsvoll kommune er en vesentlig grunneier i Eidsvoll sentrum. Planen omfattes av følgende 
kommunale eiendommer:  
- 16/19, Rådhuset  

- 16/127, Rådhusparken og arealer omkring Rådhuset  

- 17/288, Del av parkeringsplassen foran Rådhuset.  

- 17/7, Parkeringsplassen bak Rådhuset 

- 17/289, Parkeringsplassen bak Kiwi.  

- 17/301, Parken med Tømmerfløteren og Skjoldnestangen 

- 16/94, Panorama og store deler av parkeringsplassen i front 

- 16/140, Sundtoppen  

- 16/122, Sundtoppen og parkeringsplass ved elvekanten foran Torget. 

 

I tillegg omfattes planen av en rekke kommunale veier; Sundgata, Wergelands gate, Wålergata, 
Eidsiva gate, Kastellvegen, deler av Prost Krags veg og Nedre Vilberg veg.  
 
Eiendom 17/289 reguleres til sentrumsformål, og eiendom 16/122 reguleres til bolig. Arealer avsatt 
til sentrumsformål og boligformål er regulert med høy utnyttelsesgrad, og det forventes dermed at 
eiendommer vil få en betraktelig verdiøkning som følge av ny regulering.  
 
Flere av de øvrige kommunale eiendommene skal benyttes til å styrke grønnstrukturen og 
fellestiltakene i sentrum. 
 
Økt forretnings-, kontor- og næringsaktivitet vil skape økte inntekter for kommunen gjennom en 
eventuell eiendomsskatt. 
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9 VEDLEGG 
 

1) Plankart (4 vertikalnivåer) 

2) Planbestemmelser 

3) ROS-analyse 

4) Konsekvensutredning  

5) Skjema naturmangfold 

6) Illustrasjonskollasj 

7) 3x Merknadsbehandling – sammendrag og kommentarer (fra varsling av oppstart, offentlig 

ettersyn og nytt offentlig ettersyn) 

8) 3x Merknadsbehandling – merknadene i sin helhet (fra varsling av oppstart, offentlig ettersyn 

og nytt offentlig ettersyn) 

9) Kunnskapsgrunnlag - «Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 

10) Kunnskapsgrunnlag – «Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 

11) Kunnskapsgrunnlag – «Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum» (Multiconsult) 

12) Kunnskapsgrunnlag – «Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll, i 

Eidsvoll Kommune» (Natur og samfunn) 

13) Temakart:  

a. Temakart for grønnstruktur 

b. Temakart for gatestruktur 

c. Temakart for parkering 

d. Temakart for krav om minste felles uteoppholdsareal per boenhet og fritaksordning 

e. Temakart for bygningsmiljø 

f. Temakart for kulturminner – og miljøer 

14) Vedlegg til området Torget/Rubis (B6-B8): 

o Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeid 

o Samledokument med innkomne merknader  

o Geoteknisk rapport 

o Notat vindforhold og vindkomfort 

o Solstudie 

o Hydraulisk notat 

o Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll 

15) Geotekniske vurderinger: 

a. BS2, «Tomt Sundbrua» 

b. BAA2, «Nedre Vilberg veg» 

c. BS5, «Tomtevurdering nye blokker, Eidsvoll» 

d. B6-8 og BKB5-6, «Sundet Brygge» 

 


