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1 SAMMENDRAG
1.1 Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget:
Detaljregulering for gnr/bnr 117/41 m.fl. – Carsten Ankers veg utarbeides av
Norconsult AS, på vegne av Seierhus AS. Planområdet er på ca. 5,3 daa og er i
kommuneplanen avsatt til sentrumsformål og boligbebyggelse, samt sikringssone
for «restriksjonsområde Gardermoen med krav til hinderfritt luftrom i ulike
plan». Reguleringsplanen legger til rette for boligbebyggelse, herunder
leilighetsbygg over 3 etasjer og med parkering i kjeller.
Området er lokalisert langs Carsten Ankers veg på Eidsvoll Verk, innenfor
området kjent som Pirotoppen. Planområdet grenser til Carsten Ankers veg (Fv.
1597) i sørøst/øst og Carsten Ankers veg (Fv. 1551) sørvest/vest, med
eksisterende småhusbebyggelse på andre siden av vegen. I nord og nordvest
grenser området til dyrket mark.

Eidsvollsbygningen

Eidsvoll Verk stasjon

Råholt
Oversiktskart med planområdet markert med rød strek.

Planområdet omfatter hele eller deler av 7 eiendommer med gnr/bnr 117/41,
118/2, 117/28, 117/36, 120/11, 120/1, 348/1. Boligene/kontorlokalene mot
Carsten Ankers veg (fv. 1551) skal bevares, mens bebyggelsen på gnr/bnr
117/41 og 118/2 forutsettes revet.
Det har i planarbeidet vært viktig å ivareta hensynet til fjernvirkningen fra
Eidsvollsbygningen, og den bevaringsverdige bebyggelsen innenfor planområdet.
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2 BAKGRUNN
2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse,
i form av lelighetsbebyggelse over 3 etasjer, med parkering i kjeller.
Eksisterende bebyggelse i sør og vest videreføres.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Planen utarbeides som en detaljregulering. Forslagstiller er Seierhus AS.
Norconsult AS (tidligere Øvre Romerike Prosjektering AS frem til 1. oktober
2019) er engasjert som konsulent for planprosessen og for å utarbeide
plandokumenter, i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter. Eiendommene som
reguleres med tanke på boligutvikling er hovedsakelig gnr/bnr 117/41 (eid av
Seierhus AS) og gnr/bnr 118/2 (eid av Frank Johan Martinsen). I tillegg omfatter
planområdet eiendommene gnr/bnr 117/28 (eid av Seierhus AS og Bodil og Leif
Magne Seierstad), 117/36 og 120/11 (eid av Bernt Håken Martinsen), 120/1 (eid
av Dag Tore Halvorsen), samt en liten del av 348/1 (fylkesveg 1597 og 1551).

Oversikt over eiendommer i planområdet

2.3 Vurdering av krav om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd,
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Se kapittel 7. Planforslaget anses å være i tråd
med kommuneplanens arealdel, og anses ikke å medføre vesentlige virkninger
for miljø og samfunn. Planforslaget er vurdert til ikke å falle inn under
forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.
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3 PLANPROSESSEN
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble
kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad den 09.06.2018. Berørte grunneiere,
naboer og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 07.06.2018. Frist for
merknader ble satt til 08.08.2018. Det kom inn 5 merknader, som er gjengitt og
kommentert i kapittel 10.
Det ble sendt ut brev med varsel om utvidelse av planområdet, datert
18.12.2019, med bakgrunn i at reguleringsplanen skal avgrenses til senterlinje
fylkesvei, samt at det må foretas en terrengjustering i nord. Det kom inn 2
merknader ved den utvidede varslingen, som er gjengitt og kommentert i
kapittel 10.
Forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet mellom tiltakshaver og
Eidsvoll kommune, skal avklare forhold rundt utbyggingstakt og teknisk
infrastruktur.
Planforslaget skal 1. gangs behandles i hovedutvalg for næring, plan og miljø, og
sendes ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer og offentlige
instanser. Deretter skal planen sluttbehandles i hovedutvalg for næring, plan og
miljø, før den vedtas av Kommunestyret.

4 PLANSTATUS

OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Lov, forskrift og nasjonale planer og retningslinjer
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte
våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele
landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og
våre omgivelser, og den gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og
om utbygging.
Vurdering: Området er avsatt til sentrumsformål og boligbebyggelse i gjeldende
kommuneplan for 2013-2024, og en utbygging i henhold til planforslaget anses
derfor å være i tråd med overordnede planer. I forbindelse med den pågående
rulleringen av kommuneplanen, er det ingen arealinnspill innenfor eller i
nærheten av planområdet.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen
(1989)
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske,
sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det
offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter
som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.
Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet:
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•
•

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt
eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene utformes på
følgende måte:
− er store nok og egner seg for lek og opphold,
− gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
− at de kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for
samhandling mellom barn, unge og voksne.

Vurdering: Planforslaget legger opp til trygge, gode og støyfrie utearealer for
barn og unge. Bebyggelsen omslutter uteoppholdsarealet og lekeplassen, og gjør
at det oppleves som trygt.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging
og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at
tyngden av ny bebyggelse konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike
reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at mest mulig av ny bebyggelse
konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette for mest
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan
begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og
landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest
mulig.
Vurdering: Ny boligbebyggelse oppføres innenfor et mindre, etablert og historisk
tettstedsområde. Det er godt tilrettelagt for bruk av kollektivtransport.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (2018)
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal
også bidra til at samfunnet forberedes på å tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning).
Vurdering: Beboerne har gode muligheter til å velge kollektivtransport, med ca.
100 meter til busstoppet Eidsvoll verk nord med hyppige avganger både i retning
mot Sundet og Eidsvoll Verk stasjon, Dal stasjon og Jessheim stasjon. Det er
godt tilrettelagt med trygge gang- og sykkelmuligheter til både skoler og
barnehage, og landskapet er relativt flatt, så det er lett å ta seg frem på sykkel.
Universell utforming/tilgjengelighet
Alle skal ha like muligheter for å kunne bevege og orientere seg i samfunnet.
Vurdering: Bebyggelse og utearealer skal ivareta prinsippene for universell
utforming.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2016)
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Ved planlegging skal evt. støyplager forebygges, og det skal legges til rette for å
ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og
friluftsområder.
Vurdering: Det er gjennomført en støyvurdering, datert 21.02.2020, som viser at
deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. Det ivaretas i bestemmelsene
at det må gjøres tiltak for å innfri krav til innendørs og utendørs støynivå iht. T1442.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven
regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte
naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter.
Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom
bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers
virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også for samisk
kultur.
Vurdering: Miljøfaglig Utredning AS har utarbeidet en kartlegging av
naturmangfoldet datert 31.07.18. Det ble registrert flere fremmede arter
innenfor planområdet. Det er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene at det skal
tas hensyn til disse ved eventuell masseforflytning slik at man unngår spredning.
NVE Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar (2011)
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale
arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk
forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap
og skader ved naturkatastrofer som flom og skred.
Vurdering: Det er utarbeidet en geoteknisk rapport for planområdet, datert
23.04.2018, som konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende.
Planområdet ligger utenfor flomaktsomhetssonen for Andelva.
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner,
Statens vegvesen – region midt (2002)
Verneplanen skal være retningsgivende for etatens forvaltning av egne
kulturminner.
Vurdering: Vegmiljøet på Eidsvoll verk er en del av nasjonal verneplan for veger,
bruer og vegrelaterte kulturminner. Carsten Ankers veg (tidligere Kongevegen),
med tilhørende bjelkebru over Andelva, inngår i et veg- og kulturmiljø av
nasjonal betydning. Det stilles krav om at det utarbeides egne
vernebestemmelser for veistrekningen. Dette er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsene.
4.2 Regionale føringer og planer
De regionale føringene og planene følger i stor grad opp de nasjonale planene og
retningslinjene. Regionale føringer og planer som er viktig bakgrunn for
planarbeidet er følgende:
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Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2019)
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt
kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.
Vurdering: Planområdet er en del av det vernede kulturmiljøet rundt
Eidsvollsbygningen, som er av stor nasjonal betydning. Planlagt tiltak skal ta
hensyn til de bevaringsverdige omgivelsene, med tanke på volum, estetikk og
materialvalg. Dette er forankret i reguleringsbestemmelsene.
Jordvernstrategien i Akershus (2015)
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk
og verdifulle jordressurser.
Vurdering: Planområdet omfatter litt arealer som er avsatt til landbruk. Dette
arealet egner seg ikke og blir ikke benyttet til dyrka mark, da det er et
lavbrekkområde med dårlig jordkvalitet.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016)
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig
region i Europeisk sammenheng. Det skal være et arealeffektivt
utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den
flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal være et
effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med
lavest mulig behov for biltransport. I denne foreligger det også detaljerte mål for
blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og
tettstedsutvikling.
Vurdering: Det er utarbeidet et notat, datert 11.10.2019 knyttet til Regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus, se vedlegg. Planområdet ligger på
Eidsvoll Verk i direkte tilknytning til det prioriterte tettstedet Eidsvoll
Verk/Råholt, med en avstand på 1,7 km fra Eidsvoll verk stasjon.
Kollektivforbindelsen til stasjonen er meget god, med høyfrekvent
bussforbindelse på Trondheimsvegen. I tillegg ligger det, med avstand og enkelt
terreng mellom utbyggingsområdet og Eidsvoll Verk stasjon, godt til rette for
både å gå eller sykle/bruke sparkesykkel til og fra stasjonen. Planområdet
vurderes å være i tråd med 20%-andelen i RATP.
4.3 Kommuneplanens arealdel
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for 2015-2026, vedtatt 10.03.2015,
avsatt til sentrumsformål og boligbebyggelse, med sikringssone for
«restriksjonsområde Gardermoen, med krav til hinderfritt luftrom i ulike plan»
(H190_1).
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist med rød stiplet strek.

I henhold til kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser § 6 skal det
innenfor boligområdene finnes arealer der barn i ulike aldersgrupper, og i
samhandling med voksne, kan skape sitt eget lekemiljø til ulike årstider. Slike
arealer skal være sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.
I de veiledende retningslinjene heter det at det skal avsettes nærlekeplass med
størrelse på minimum 200 m² i alle områder hvor det etableres 5 eller flere
boenheter. Maksimalt 30 boenheter kan være felles om lekeplassen som
minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe fast
dekke. Nærlekeplassen bør ligge innen 100 meter gangavstand fra boenhetene.
For områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter skal det avsettes
kvartalslekeplasser med størrelse på minimum 1000 m². Maksimalt 50 boenheter
kan være felles om lekeplassen, som skal tilrettelegges for varierte aktiviteter
som for eksempel ballspill, klatring, balanseleker og lignende.
Kvartalslekeplassen bør ligge innen 200 meter gangavstand fra boenhetene.
Vurdering: Reguleringsplanforslaget legger opp til boliger samt videreføring av
forretning/kontor, og anses dermed å være i tråd med kommuneplanens
arealdel. Det avsettes areal til lekeplass basert på antall boenheter, samt stilles
krav i reguleringsbestemmelsene om minste uteoppholdsareal per boenhet.

4.4 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll
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Kommunedelplanen er en prioritert bevaringsplan for forvaltning av de
kulturminner og det kulturlandskap som skal bevares. I planen vises det til at
reguleringsplaner med hovedformål spesialområde bevaring må følges opp og
brukes som rettesnor i utviklingen av området.

Utsnitt av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll. Delområde 21 – Eidsvoll
verk – regulert område. Avgrensning av planområdet er vist med rød, stiplet strek.

Vurdering: Meierigården (bygning på gnr/bnr 117/28) og Eidsvoll Verk bakeri
(bygning på gnr/bnr 117/36) har begge bevaringskategori R i
kommunedelplanen, som viser til at det er regulert til spesialområde for bevaring
i gjeldende reguleringsplan for området. I tillegg er vegmiljøet ved Eidsvoll Verk,
herunder Carsten Ankers veg, registrert med bevaringskategori R. Planforslaget
medfører ingen endring av eksisterende kulturminner; arealformålene blir
videreført, samt bevaringssonen spesialområde.
4.5 Reguleringsplan
Området omfattes av reguleringsplan 023717400 - Sentrale deler av Eidsvoll
Verk, vedtatt 25.06.2007. Gjeldende reguleringsplan oppfattes som plantype
tilsvarende områderegulering i gjeldende plan- og bygningslov. I gjeldende
reguleringsplan er det satt krav om «utvidet situasjonsplan». Utvidet
situasjonsplan tilsvarer i hovedsak «bebyggelsesplan», som etter plan- og
bygningsloven forstås som detaljregulering.
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I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt til bolig/forretning/kontor, og
frittliggende småhusbebyggelse, i kombinasjon med spesialområder bevaring. To
eksisterende bygninger i sørvest er markert som bygg som skal bevares.

Reguleringsplan 023717400 - Sentrale deler av Eidsvoll Verk. Planområdet er avgrenset med rød
strek

Formålet med reguleringsplanen er å sikre kulturhistoriske verdier gjennom
bevaring iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, og at utviklingen i området
skjer innenfor rammen av det historiske bygningsmiljøet og stedskarakteren.
Samtidig skal reguleringsplanen, og bestemmelsene, tilrettelegge for
videreutvikling og nyskapning innenfor området.
Vurdering: Planforslaget legger til rette for boligutbygging, samt noe
eksisterende bolig/forretning/kontor langs Carsten Ankers veg (fv. 1551) i sør og
vest. De bevaringsverdige bygningene blir bevart, samt at spesialområde
bevaring videreføres som hensynssone for planområdet i sin helhet. Planlagt
bebyggelse skal ta utgangspunkt i stedets særpreg, og både nær- og
fjernvirkning skal vektlegges. Adkomst til boligområdet vil bli fra Carsten Ankers
veg i øst
4.6 Tilgrensende planer
Ca. 70 meter sør for planområdet ligger reguleringsplan 023715000 –
Eidsvollsbygningen og kulturmiljø langs Andelva, vedtatt 03.02.2003. Planen
omfattes i helhet, med unntak av noe veiarealer, av hensynssone spesialområde
bevaring.
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5 BESKRIVELSE

AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
Planområdet er på ca. 5,3 daa, og er lokalisert på Eidsvoll Verk, innenfor
området kjent som Pirotoppen, ca. 1,7 km nord for Eidsvoll Verk stasjon.
Planområdet grenser til Carsten Ankers veg (Fv. 1597) i sørøst/øst og Carsten
Ankers veg (Fv. 1551) i sørvest/vest, med eksisterende småhusbebyggelse på
andre siden av vegen. I nord og nordvest grenser området til dyrket mark.
Planområdet er vist på ortofoto nedenfor.

Rød, stiplet linje viser planområdets avgrensning.

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og stedets karakter
Det er i dag to eneboliger og ett kombinert kontor/enebolighus innenfor
planområdet. Resten av planområdet er ubebygd og består av skrotemark, dvs.
den naturlige vegetasjonen er sterkt forstyrret eller ødelagt. I nord grenser
området til dyrket mark som strekker seg nordover mellom Trondheimsvegen i
vest og Carsten Ankers veg i øst, med et areal på ca. 35 daa. Øst for
planområdet og Carsten Ankers veg, og ned mot Andelva, er det også et større
areal med dyrket mark. Det samme gjelder vest for Trondheimsveien.
Bygningene innenfor planområdet utgjør den nordligste bebyggelsen på
Pirotoppen, som består av gammel trehusbebyggelse på 1-2 etasjer og med
saltak. Dette er hovedsakelig eneboliger med noe kontor/næringsvirksomhet,
samt en stor driftsbygning og et snekkerverksted.
Side 13 av 42

Bebyggelse sør for planområdet (kilde: Google maps)

5.3 Landskap og grunnforhold
Planområdet ligger på terrengkoter fra ca. +173 til ca. +181, og er hellende fra
høyeste punkt i sørvest mot laveste punkt i nordøst. Skråningen har en helning
på ca. 1:7. Løsmassene i grunnen på området, og omkringliggende områder, er
av NGU klassifisert som tykke hav- og fjordavsetninger med stor mektighet. Det
er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet.

Løsmasser (kilde: NGU)

Jfr. NVE sin sjekkliste for reguleringsplan som tar for seg temaene vassdrag,
flom og skred. Her følger en vurdering av temaene i sjekklista:
-

Er det vassdrag i planområdet? Nei, planområdet ligger utenfor
Hurdalsvassdragene.
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-

-

-

-

Kan området være flomutsatt? Nei, laveste punkt på Carsten Ankers veg
(nord for planområdet) ligger over kote +172, mens Andelva ligger under
kote +165.
Ligger planområdet innenfor aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred: Nei.
Finnes det kvikkleiresoner eller marine avsetninger i planområdet? Nei, det
er ikke registrert skredhendelser i området. Løsmassene i grunnen på
området, og omkringliggende områder, er av NGU klassifisert som tykke
hav- og fjordavsetninger med stor mektighet. Det er ikke registrert
kvikkleire innenfor planområdet.
Finnes det lokal informasjon om grunn- og terrengforhold som tilsier
skredfare? Nei, det er ingen fare dersom normal fundamentering legges til
grunn.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra planlagt arealbruk og
tiltakskategorier: Det er utarbeidet en fagkyndig utredning av geotekniker,
datert 23.04.2018, som følger planforslaget.

Områdestabiliteten er tilfredsstillende, jf. vedlagte geotekniske rapport, datert
23.04.2018. Sørlige hjørne av tenkt byggegrop vil ha anspent stabilitet. Det
anbefales å sikre denne delen av byggegropa med en hjørne-spunt løsning.
Alternative fundamenteringsmetoder for fremtidig bebyggelse er diskutert i
rapporten.
5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Tre bygninger er SEFRAK-registrert som bygninger fra før 1900-tallet; en butikk
på gnr/bnr 117/28, og et lager og et bakeri på gnr/bnr 117/36. Det gamle
bakeriet er tidligere revet.
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SEFRAK-registrert bebyggelse (kilde: Miljøstatus)

Planområdet omfattes av kommunens kulturminnevernplan. Bygningene med
fasade mot Carsten Ankers veg (fv. 1551) er omtalt med beskrivelse og
vernevurdering, og gitt bevaringskategori R = regulert til spesialområde
bevaring.

Fasade mot Carsten Ankers veg (fv. 1551) for bebyggelse som er bevaringsverdig (kilde: Google
maps)

I databasen til Riksantikvaren er Carsten Ankers veg forbi østre del av
planområdet registrert som statlig vernet veg, der formålet med vernet er å
bevare hele veganlegget. Vegstrekningen på 3,1 km inngår i et kulturmiljø av
nasjonal betydning.
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5.5 Naturverdier
Det er ikke registrert nye naturtyper innenfor planområdet. Rødlistearten alm er
registrert i vegkanten helt nord i planområdet. Det er også registrert fremmede
og svært høyrisikoarter som balsampoppel, alaskakornell og blåhegg, samt
høyrisikoarten rødhyll og den potensielle høyrisikoarten ungarsk syrin.

Kartlegging av rød- og svartlistede arter, med utvidet planavgrensning vist med stiplet rød linje
(kilde: Miljøfaglig utredning)

5.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Det er ingen spesielle rekreasjonsverdier eller bruk av området.
5.7 Landbruk
Planområdet grenser til dyrket mark i vest og nord (gnr/bnr 120/1).
Planforslaget medfører omregulering av ca. 30 m² dyrket mark. Ifølge
miljøstatus er dette jord med god jordkvalitet (midterste klasse på skalaen).
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Bildet viser landbruksområdet som grenser til planområdet i nord.

5.8 Trafikkforhold
Kjøreatkomst til planområdet er via Carsten Ankers veg (fv. 1597) i øst. Det er
to avkjøringer som betjener de tre eneboligene innenfor planområdet. I tillegg er
det noe areal til gateparkering langs Carsten Ankers veg (fv. 1551). Både
Carsten Ankers veg (fv. 1597) og Carsten Ankers veg (fv. 1551) har fartsgrense
40 km/t forbi planområdet. ÅDT på Carsten Ankers veg (fv. 1597) er 606 (2018),
med andel lange kjøretøy 7%, mens ÅDT på Carsten Ankers veg (fv. 1551) er
497 (2018), og andel lange kjøretøy 10%.
Iht. Statens vegvesen sitt vegkart er det registrert én trafikkulykke mellom
moped og personbil i krysset Carsten Ankers veg (fv. 1597) og Carsten Ankers
veg (fv. 1551) i 1994, med lettere skader. Det er registrert flere trafikkulykker
langs Trondheimsvegen (fv. 1551) i vest.
Det er ikke opparbeidet fortau eller gang-/sykkelveg langs planområdet. Det
strekker seg en gang- og sykkelveiforbindelse fra Trondheimsvegen i vest, langs
Carsten Ankers veg (fv. 1551) og frem til østre avgrensning av planområdet ved
gnr/bnr 120/11. Gang- og sykkelveien langs Trondheimsvegen går fra
bussholdeplass Eidsvoll Verk nord som ligger på høyde med planområdet, til
bussholdeplass Sundbyvegen 700 m lenger sør.
Gul linje på bildet ortofoto nedenfor vil være naturlig skoleveg til Eidsvoll Verk
skole, med gang- og sykkelvei hele veien. Lilla linje illustrerer gang- og
sykkelveiforbindelse til Eidsvoll Verk stasjon, langs Carsten Ankers veg med
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fartsgrense på 40-50 km/t. Her er det lite trafikk (ÅDT 437 i 2018) og det er god
oversikt når man ferdes langs veien, både for myke- og motoriserte trafikanter.

Gang- og sykkelveiforbindelser fra planområdet (rødt) til skole (gult) og Eidsvoll Verk stasjon
(lilla). Bussholdeplasser er også markert (kilde: kart.finn.no).

Det er ca. 100 meter fra planområdet og til busstopp Eidsvoll Verk nord, rett
nord for rundkjøringen langs Trondheimsvegen. Herifra går det busstransport
mot Sundet i Eidsvoll, og mot Jessheim via Eidsvoll Verk stasjon og Dal stasjon,
ca. hvert kvarter i ukedagene og hver halvtime/time i helgene.
5.9 Barns interesser
Det er ingen spesielle interesser knyttet til barn og unge innenfor planområdet i
dag.
5.10 Sosial infrastruktur
Planområdet hører til Eidsvoll Verk skolekrets, og avstanden til skolen er ca. 1,5
km langs gang- og sykkelvei. Nærmeste barnehage er ca. 550 m unna. Råholt
ungdomsskole ligger ca. 2,5 km fra planområdet, og det er godt tilrettelagt med
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gang- og sykkelvei hele veien.
5.11 Universell tilgjengelighet
Planområdet ligger i et landskap som er relativt flatt, mens selve planområdet
har en helning på ca. 1:7.
5.12 Teknisk infrastruktur

Oversikt over eksisterende ledningsnett i området, datert 26.02.2018 (kilde: Eidsvoll kommune).

• Vann og avløp
Det ligger eksisterende spillvannsledning nord for planområdet, og eksisterende
vanntilførsel-ledning gjennom planområdet. Nærmeste brannkum er lokalisert
ca. 30 meter vest for planlagt ny bebyggelse.
• Overvann
Det er tre bolighus innenfor planområdet, mens resten av planområdet er
ubebygd og består av skrotemark. Det er naturlig avrenning nordover mot
fulldyrka mark, der det er et lavbrekk med fordrøyning.
• Energiforsyning og alternativ energi
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er tilknyttet strømforsyning.
Hafslund Nett har ikke elanlegg i området som omfattes av planen.
Nærmeste trafo er lokalisert sør for Carsten Ankers veg 22, ca. 150 meter i
luftlinje sør for planområdet.
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5.13 Støyforhold
Deler av planområdet er støyutsatt fra Trondheimsvegen i vest (fv. 1551),
Carsten Ankers veg (fv. 1551) i sørvest og Carsten Ankers veg (fv. 1597) i øst.
Gul støysone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres,
mens rød støysone er området som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål.

Støysoner veg (kilde: Eidsvoll kommune).

Når det gjelder flystøy ligger planområdet ca. 600 meter øst for gul støysone.
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Støysoner flystøy (kilde: Avinor).

5.14 Luftforurensing
Ifølge miljøstatus er det ingen luftforurensning av nevneverdig grad rundt
planområdet.
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Risiko- og sårbarhetsfaktorer for planområdet kan være knyttet til kulturminner,
kulturmiljø og naturmangfold.
5.16 Næring
Eiendomsutviklingsfirmaet Seierhus AS som jobber med store og små
byggeprosjekter som hytter, eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og industribygg
holder til på Carsten Ankers veg 32.
5.17 Analyser/ utredninger
Det er utført geotekniske undersøkelser, naturmangfoldregistreringer og
støyberegninger.
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6 BESKRIVELSE

AV PLANFORSLAGET

6.1 Planlagt arealbruk

Plankart for Carsten Ankers veg gnr/bnr 117/41 m.fl.

Planområdet er på 5,3 daa, hvorav ca. 2,6 daa er regulert til boligbebyggelse –
blokkbebyggelse, ca. 1,1 daa er videreføring av eksisterende blandet formål
bolig/forretning/kontor, ca. 1,3 daa til veiareal, og resten til lekeplass og
renovasjon. Planen legger til rette for leilighetsbygg i form av lavblokker på 3
etasjer.
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Illustrasjonsplan for Carsten Ankers veg gnr/bnr 117/41 m.fl. (Lund Hagem Arkitekter)

6.2 Reguleringsformål
En detaljert oversikt over alle planlagte reguleringsformål og arealer:
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Eksisterende bebyggelse innenfor BKB1 videreføres slik det er i dag, mens
eneboligen på gnr/bnr 118/2 forutsettes revet.
Planforslaget legger til rette for etablering av leilighetsbygg i form av lavblokker
på 3 etasjer, med parkering i kjeller, innenfor området avsatt til BBB1.

Utsnitt av modell. (Lund Hagem Arkitekter)

6.4 Bebyggelsens høyde
For område BBB1 er maks mønehøyde satt til kote +191,0. Dette tilsvarer 1,0 m
lavere enn mønehøyde for hovedhuset på gnr/bnr 117/28. Maks gesimshøyde er
kote +187,0.
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Forslaget viser bebyggelse med inntil 3 etasjer. Bebyggelsen er utformet med en
serie av saltak, slik at hvert bygningsvolum fremstår som flere mindre
saltaksvolum inntil hverandre. På denne måten reduseres den totale skalaen,
inkludert minimering av mønehøyde. Forslaget tilpasser seg således den
eksisterende skalaen i nærmiljøets bebyggelse.
Med mål om lavest mulig bygningsvolum viser vedlagte illustrasjonsplan en
gesimshøyde på +2,0 meter over ferdig gulv på plan 3. For gode og lyse
oppholdsrom er det dermed innpasset oppløft i saltak for vindu/ glassflater.
6.5 Grad av utnytting
Ny bebyggelse tillates inntil BYA = 40%.
6.6 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Eksisterende næringsvirksomhet innenfor BKB1 videreføres. Det tillates
bolig/forretning/kontorvirksomhet i U. og 1. etg., mens i øvrige etasjer tillates
kun bolig.
6.7 Antall boliger, leilighetsfordeling
I reguleringsbestemmelsene settes det krav til maks 26 leiligheter, med følgende
leilighetsfordeling for å ha en viss fleksibilitet:
Boligtype

% andel av totalt
antall boligenheter

Leiligheter 2-roms

Min. 35%

Leiligheter 3-roms

Maks. 50%

Leiligheter 4-roms

Min. 15%

Vedlagt illustrert forslag viser totalt 26 leiligheter, fordelt som følger:
2-roms

3-roms

4-roms

plan 1

8 stk.

2 stk.

plan 2

1 stk.

5 stk.

2 stk.

plan 3

1 stk.

5 stk.

2 stk.
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6.8 Boligmiljø/ bokvalitet
Byggenes plassering på tomta baserer seg på ønsket om å visuelt trekke det
omkringliggende landskapet inn i planområdet. Forutsetningen er å åpne opp for
sol inn til den sentrale delen av tomta. Videre er det et ønske om å bevare store
trær i eiendommens ytterkant. Intensjonen er å legge til rette for en frodig og
variert felleshage som boenhetene i størst mulig grad forholder seg til.
Bebyggelsen er formet som fire enkeltstående bygninger. To og to bygg er
knyttet sammen med innglasset broforbindelse i øvre plan, med åpne passasjer
på bakkenivå. Boenhetene i plan 1 er gjennomgående med egne private
innganger, hvilket gir en transparens sett fra bakkeplan. Adkomst til boliger i
øvre etasjer er via de åpne passasjene.
Leiligheter har balkonger/terrasser som henvender seg til det større
landskapsrommet utenfor eiendommen, det være seg mot åkerlandskapet i nord
og vest, eller elveleiet i øst.
Leilighetsfordelingen byr på god variasjon i størrelser og er dermed attraktiv for
ulike grupper beboere. Leilighetene i plan 1 er særskilt egnet som livsløp, da
disse har umiddelbar adkomst til egne og felles utearealer.
6.9 Parkering
Parkering for blokkbebyggelsen vil være i parkeringskjellere under bygningene.
Reguleringsbestemmelsene setter krav til minimum 1 per boenhet. Det er godt
tilrettelagt for kollektivtransport og gang- og sykkelforbindelser i området.
Illustrert forslag viser 30 parkeringsplasser, fordelt på to parkeringskjellere,
hvorav 11 p-plasser er under bygningene i vest og 19 p-plasser under
bygningene i øst.
Det er satt av areal til sykkelparkering i parkeringskjeller.
6.10 Tilknytning til infrastruktur
Det er utarbeidet egen rammeplan for vann- og avløp som følger planforslaget.
Veg, vann og avløp tilknyttes eksisterende etablert offentlig nett, dvs.
vanntilkobling sørvest for planområdet og spillvann nord for planområdet. Det
planlegges tilknytning til eksisterende trafo sør for Carsten Ankers veg 22.
6.11 Trafikkløsning
Området har privat kjøreadkomst fra Carsten Ankers veg (fv. 1597) i øst.
Avkjøringen er regulert utformet som kryss, og med frisiktlinjer med tilhørende
reguleringsbestemmelser. Vedlagt illustrasjonsplan viser adkomst til
parkeringskjellere med bredde på 5 meter, som er i henhold til kommunal
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vegnorm. Avkjøringen fra Carsten Ankers veg og innkjøringene i
parkeringskjellerne ligger på samme høyde, ca. kote + 174.
Det reguleres en oppstillingsplass for renovasjonsbil nord for avkjøringen til
området. Oppstillingsplassen er dimensjonert for liten lastebil, og tilrettelagt slik
at man svinger ut av veibanen, står parkert og tømmer avfallsbrønnene, og
deretter kjører videre. På denne måten unngås rygging ut på Carsten Ankers veg
(fv. 1597).
Avkjøring til eksisterende boliger på gnr/bnr 117/28 og 117/36 opprettholdes,
mens avkjøring til gnr/bnr 118/2 saneres.
Det er sikret i reguleringsbestemmelsene at det tillates opparbeidet en uformell
gangforbindelse fra planlagt blokkbebyggelse og langs ytterkant av planområdet
i vest, via området avsatt til BKB1, slik at planområdet blir direkte tilknyttet
overordnet gang- og sykkelveinett. Dette er ment som en snarvei som
vedlikeholdes gjennom bruk. Den vil ikke tilfredsstille krav om universell
utforming.
6.12 Støy
Vedlagt støyberegninger viser at vestre og østre del av BBB1 er støyutsatt, fra
henholdsvis Trondheimsvegen (fv. 1551) og Carsten Ankers veg (fv. 1597).
Beregningsresultatene viser at ikke alle leiligheter har stille side, men at dette
kan oppnås ved å etablere lokal støyskjerming slik som støyskjerm i glass, tett
rekkverk eller en kombinasjon av disse på balkong. Det anbefales å plassere
soverom mot stille side i bakgård. Store deler av uteareal på terreng skjermes til
under nedre grenseverdi for gul støysone.
6.13 Universell utforming
Området heller svakt nedover mot nord, og store deler av det felles
uteoppholdsarealet er universelt tilgjengelig med helning mindre enn 1:20. Det
er heis med tilknytning fra parkeringsanlegget til hver leilighet. Lekeplasser og
interne gangforbindelser er også universelt tilgjengelig.
6.14 Uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal (MUA) er på 35 m² per boenhet, hvorav inntil 15 m²
medregnes på egen balkong/ terrasse på terreng.
Utearealet innehar ulike kvaliteter avhengig av plassering på eiendommen.
Tomtens grønne randsoner representerer særegne kvaliteter, så som morgensol
og kontakt med Carsten Ankers veg mot øst, og kveldssol/ solnedgang,
åkerlandskap og kveldshimmel mot vest og nord. I den sentrale felleshagen
ligger det til rette for varierende oppholdssoner. Store trær i eiendommens
ytterkant skal søkes bevart.
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Det er regulert område for nærlekeplass på 200 m², fordelt på to områder.
Lekeplassene er skjermet mot støy fra omkringliggende veier, og solforholdene
er gode. Det er god tilgjengelighet fra alle boenhetene, og ingen har lengre enn
20 meter avstand til lekeplass, noe som er godt innenfor retningslinjene i
kommuneplanen på maks 100 meter. Lekeplassene skal opparbeides som
lekeplass tilpasset flere aldersgrupper, og inneholde huskestativ/dumphuske,
sandkasse, benker og noe fast dekke. I tillegg til totalt ca. 390 m²
uteoppholdsareal på egen balkong/terrasse på terreng, er det ca. 560 m² felles
uteoppholdsareal på bakkenivå hvor en også kan ha lek og uteopphold. Det er
kort vei til andre offentlige rekreasjonsområder i nærområdet, som for eksempel
langs Andelva og ved Eidsvollsbygningen. Planforslaget sammen med
omkringliggende områder anses å imøtekomme de kvalitetene og mulighetene
for varierte aktiviteter som en kvartalslekeplass er ment å inneha.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene at utomhusplan skal foreligge ved
søknad om tillatelse til tiltak.
6.15 Landbruksfaglige vurderinger
Området omfatter noe dyrket mark. Reguleringsbestemmelsene setter krav om
utarbeidelse av en masseforvaltningsplan som beskriver hvordan matjorda skal
gjenbrukes.
6.16 Kollektivtilbud
En uformell gangforbindelse fra planlagt blokkbebyggelse og til gang- og
sykkelvei langs Carsten Ankers veg (fv. 1551), knytter bebyggelsen sammen
med det omkringliggende gang- og sykkelveinettet og sørger for trygg ferdsel for
myke trafikanter frem til bussholdeplassene langs Trondheimsveien.
6.17 Kulturminner
De to SEFRAK-registrerte bygningene er videreført som bevaringsverdige, og
markert i plankartet som bygninger som skal bevares, med tilhørende
reguleringsbestemmelser knyttet til bevaring, eventuelle tilbygg og nybygg.
Planforslaget medfører ingen forandring av slik Carsten Ankers veg ligger i
landskapet i dag. Det etableres ny avkjøring til blokkbebyggelsen, samt
plassering av avfallshåndtering og oppstillingsplass for renovasjonsbil på utsiden
av kjørebanen.
Hensynssone bevaring spesialområde med tilhørende reguleringsbestemmelser
videreføres for planområdet i sin helhet slik det er i gjeldende reguleringsplan.
6.18 Renovasjon
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Det er foreslått regulert felles renovasjon med nedgravd løsning nord for
avkjøringen til blokkbebyggelsen, slik at renovasjonsbil ikke trenger kjøre inn på
planområdet. Avfallsbrønnene er plassert utenfor frisiktsonen til avkjøringen fra
Carsten Ankers veg. Oppstillingsplass for renovasjonsbil for tømming av
avfallsbrønner tillates i frisiktområde, da det er lav fartsgrense på Carsten Ankers
veg og god sikt, samt at avkjøringen til planområdet ikke vil være veldig
trafikkert med kun maksimalt 26 boenheter.
For å minimere inngrep på naboeiendom og landbruksområdet, reguleres en
støttemur med en høyde på opp inntil 2 meter i grenselinjen mot gnr. 120, bnr.
1. Støttemuren blir dermed oppført på vestsiden av renovasjonsanlegget og
oppstillingsplassen for renovasjonsbilen. Vegetasjon i randsonen til
jordbruksarealet vil sørge for at verken støttemuren eller avfallsbrønnene er
synlige når en kommer kjørende sørover på Trondheimsvegen.
Dagens private avfallshånderting for eksisterende bebyggelse videreføres.

Bildet viser avgrensningen mellom landbruksområdet og planområdet, og hvordan vegetasjonen
omkranser området.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Det er i reguleringsbestemmelsene foreslått krav til utarbeidelse og godkjenning
av tekniske planer for veg-, vann-, avløp- og overvannsanlegg, før det kan gis
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igangsettingstillatelse for etablering av dette. Videre er det satt krav til at
tekniske anlegg skal være etablert og godkjent som driftsklare før det kan gis
brukstillatelse for nye boliger.
Det er også foreslått rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av avkjøring fra
Carsten Ankers veg, renovasjonsanlegg og lekeplasser.

7 VURDERING

AV OM PLANFORSLAGET UTLØSER KRAV OM

KONSEKVENSUTREDNING

Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.
Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om
planforslaget faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen
verifiseres av ansvarlig myndighet.
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram, jf. forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes
hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. I § 10 skal det vurderes om
planen kommer inn under kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter §
8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram.
7.1 Vurdering av konsekvensutredning
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt
fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i
en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere
planen.
Vedlegg I, punkt 25:
Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.
Vurdering:
I gjeldende kommuneplan 2013-2024 er området avsatt til sentrumsformål og
boligbebyggelse, samt sikringssone restriksjonssone Gardermoen, med krav til
hinderfritt luftrom i ulike plan.
Området omfattes av reguleringsplan 023717400 - Sentrale deler av Eidsvoll
Verk, vedtatt 25.06.2007, og er avsatt til bolig/forretning/kontor, og
frittliggende småhusbebyggelse, i kombinasjon med spesialområder bevaring.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligutbygging, samt noe
kombinert bolig/forretning/kontor. Sammenliknet med reguleringsplan
023717400 – Sentrale deler av Eidsvoll Verk, vil arealet på det kombinerte
formålet reduseres, og arealet for boligbebyggelse økes. Det foreslås også
tilrettelagt for blokkbebyggelse, i stedet for gjeldende frittliggende
småhusbebyggelse.
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Det legges altså ikke opp til et nytt boligområde, og herunder ikke en ny
arealformålskategori i kommuneplanens arealdel, men kun flytting av
formålsgrenser og justering av gjeldende utnyttelsesgrad. Arealet som
avsettes til bolig vil kun få et rent boligformål, og ikke et blandet formål der
bolig er ett av formålene. Gjeldende bestemmelser knyttet til spesialområdet
bevaring videreføres og hensyntas den videre planprosessen.
Konklusjon:
Planforslaget vurderes på bakgrunn av dette til å være i henhold til
overordnede planer, og kravet om konsekvensutredning utløses ikke.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige
virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding:
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.
Vurdering:
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn, skal det iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller
tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, av
tiltak som inngår i vedlegg II.
Foreslått tiltak er ikke listet opp i vedlegg II, jf. pkt. a).
Konklusjon:
Det vurderes ut fra § 8 at planen ikke utløser konsekvensutredning på grunn
av vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

7.2 Oppsummering
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket er vurdert til
å være i henhold til overordnede planer.
§ 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår
i vedlegg II.
Konklusjonen er at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Det presiseres at gjeldende bestemmelser knyttet til spesialområdet bevaring
skal videreføres og hensyntas i den videre planprosessen.
Et notat med vurderingen av om planen utløser konsekvensutredning ble
oversendt kommunen 15.03.2018, og godkjent.
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8 VIRKNINGER

AV PLANFORSLAGET

8.1 Overordnede planer
Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og øvrige
kommunale føringer.
8.2 Landskap
Tomta er formet som en skål som «renner ut» i dyrket mark. Tomta utgjør
grensen mellom tettbebyggelsen på Eidsvoll Verk, og det store kulturlandskapet i
nord. Eiendommen fremstår i dag mer som hage enn mark. Det finnes flere store
trær innenfor eiendommen som vil være verdt å beholde.
I utarbeidelsen av forslaget til bebyggelse har det ligget et ønske om å dra det
store landskapsrommet inn i den nye boligbebyggelsen. Bygningsvolumene
former seg derfor som en vifte som åpner seg mot nord. Ved dette grepet åpnes
det samtidig opp for kveldsol og lys fra himmelhvelven.
Passasjene/bruddene i bygningsvolumet gir transparens i bebyggelsen i en
øst/vestlig retning. Dette gir synslinjer og kontakt med elveløpet mot øst, og
åkerlandskapet i vest.
Ved etablering av ny bebyggelse er intensjonen en så skånsom overgang som
mulig mellom landskap og bygg. Mot nord er nivåtilpasninger foreslått som
terrasseringer/avtrappinger. Langs Carsten Ankers veg vil bebyggelsen kunne
tilpasse seg eksisterende terreng. Ved at leilighetene på plan 1 har individuelle
innganger, kan nivået på plan 1 variere og dermed tilpasse seg. Tilpasning til
eksisterende terreng og vegetasjon ut mot eiendomsgrenser har vært en
forutsetning i utforming av forlaget.
8.3 Stedets karakter
Eksisterende bebyggelse (kulturminne) består av småskala boligbebyggelse i
typisk 1,5 - 2 etasjehøyder. Hovedhuset innenfor planområdet (gbnr. 117/28) er
blant tettstedets høyeste boligbygg. Planforslagets nye bebyggelse legger seg
lavere enn hovedhuset. Planforslaget er bearbeidet med tanke på å redusere
gesimshøyder og minimere dimensjoner i tak og gavler.
8.4 Byform og estetikk
Planområdet utgjør i dag randsonen av tettstedsbebyggelsen på Eidsvoll Verk.
Dermed tilhører en ny bebyggelse innenfor planområdet naturlig til
tettbebyggelsen på Eidsvoll Verk, fremfor kulturlandskapets storgårds-tun.
Disponering av volumene har følgelig hentet sine referanser fra tettstedets
småskala typologi.
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Ny bebyggelse er brutt opp i mindre volum, slik at bygningsmassen fremstår som
fire enkeltvolum. To-og-to volum er forbundet i de øvre plan med glassbroer,
mens åpne passasjer på bakkeplan lar landskapet gli mellom. Fasader er
foreslått utført i treverk/ panel, med tilsvarende treverk på takflater. Takutspring
er tenkt så knappe som mulig. Det samme gjelder blant annet tilslutningsdetaljer
ved gesims, møne, vindusåpninger og i overganger med takoppstikk. En ny
bebyggelse med et helhetlig og enkelt uttrykk i tre, knytter forslaget både til det
stedlige og til sin tid.
8.5 Kulturminner, kulturmiljø og verneverdi
Planforslaget hensyntar både lokalt og nasjonalt kulturminne- og kulturmiljøvern.
Innenfor planområdet er vern av den bevaringsverdige bebyggelsen og bevaring
av kulturmiljøet ivaretatt. Planforslaget påvirker verken bruk eller funksjon av
den gamle Kongevegen (Carsten Ankers veg), og medfører ikke forandring av
overflater eller heving og senking av vegkroppen. Det etableres ny avkjøring til
området BBB1 fra Carsten Ankers veg, mens eksisterende avkjøring til
eneboligen på gnr/bnr 118/2 saneres. Avfallshåndtering og oppstillingsplass for
renovasjonsbil er lagt utenfor veibanen til Carsten Ankers veg, og i tilknytning til
avkjøringen til området BBB1. Disse tiltakene vurderes å ikke være i strid med
formålet med vernet av veganlegget
Planområdet ligger ca. 200m i luftlinje fra kulturminnene Eidsvollsbygningen og
tidlig 1800-talls industrimiljø. Sett fra Trondheimsvegen i nord er
Eidsvollsbygningen og eldre industribebyggelse synlig. Tilsvarende er
planforslaget også synlig fra nord. Samtidig, på grunn av høydedraget syd for
eiendommen, ligger planforslagets bebyggelse til en viss grad i le av terreng, og i
stor grad i le av hovedhuset på gnr/bnr. 117/28. Planforslaget vil ikke ha direkte
innvirkning på opplevelsen av Eidsvollsbygningen eller eldre industri. Det vises til
vedlagte illustrasjoner og fotomontasjer.
8.6 Naturmangfold
Utbyggingen anses å ikke ha vesentlige negative konsekvenser for
naturmangfold. Tiltaket medfører bortfall av flere fremmede arter, samt en
rødlistet alm. Spredning av fremmede arter kan få store konsekvenser, så det er
satt krav i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en
massehåndteringsplan. Tap av rødlistearter har negativ verdi for
naturmangfoldet, men i dette tilfellet vektes sannsynlighet for farlige
trafikksituasjoner tyngre enn hensynet til ivaretakelsen av en enkeltstående alm.
Det vises til vedlagte ROS-analyse.
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
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Det er ikke registrert noen spesielle rekreasjonsinteresser/-bruk i området.
8.8 Trafikkforhold
Utbyggingen vil medføre en svært begrenset økning av trafikken i området.
Kapasiteten i tilgrensende vegsystem er tilstrekkelig for trafikkøkningen som vil
følge av utbyggingen.
8.9 Støy
Planforslaget medfører ingen ekstra forurensning eller støypåvirkning for
omkringliggende områder. I anleggsperioden vil det derimot for naboene
oppleves å være noe støyende virksomhet. Støyende byggevirksomhet vil være
til begrensede tider av døgnet og for en begrenset periode til bebyggelsen står
ferdig.
8.10 Barns interesser
Det skal opparbeides lekeplasser, og snarveg til omkringliggende gang- og
sykkelvegnett.
8.11 Jordressurser/landbruk
Planforslaget medfører omregulering av ca. 30 m² av naboeiendom i nord som
benyttes i landbruksvirksomhet. Arealet som omdisponeres er delvis randsone
med vegetasjon mellom eiendommer, samt et lavbrekkområde med dårlig
jordkvalitet som ikke egner seg til dyrking.
8.12 Teknisk infrastruktur
Det benyttes eksisterende vei- og VA-infrastruktur, som detaljprosjekteres i
forbindelse med byggesaken. Plassering av eksisterende vannledning er usikker,
og må påvises og eventuelt legges om. Plassering av brannkum må avklares med
brånnrådgiver/brannvesenet. Trykk og vannmengde er ikke målt. Dersom det
ikke kan leveres tilstrekkelig vannmengde for sprinkling og brannvann, må det
etableres kompenserende tiltak.
8.13 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn for detaljprosjektering, og
godkjennes av kommunalteknikk ved søknad om rammetillatelse.
8.14 Sol/skygge
Vedlagt er sol- og skyggeanalyser for vår/høstjevndøgn og midtsommer. Disse
viser at utbyggingen ikke får noen konsekvenser for solforholdene til
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eksisterende bebyggelse, og det vil være gode solforhold på både felles og
private uteoppholdsarealer for område BBB1.
8.15 Eierforhold
Planforslaget medfører tiltak på gnr/bnr 118/2, og deler av 117/36, 120/1 og
120/11.

9 ROS-ANALYSE
9.1 ROS
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle
farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som
innebærer at området ikke kan bygges ut. Det vises til vedlagt ROS-analyse,
datert 12.02.2020.
Tap av verdier:
1. Bortfall av rødlisteart:
- Tiltaket medfører bortfall av den rødlistede arten alm, selv om dette vil
medføre negativ verdi for naturmangfoldet. Det vektlegges tyngre at
dersom renovasjonshåndteringen ikke plasseres utenfor veibanen, kan det
oppstå svært trafikkfarlige situasjoner.
- Almen er et enkeltstående tre lokalisert i en veikant, mellom fylkesvei og
jordbruksområde. Den er ikke en del av et større naturmiljø.
- Generelt skal store trær og kantvegetasjon i planområdets ytterkant
søkes bevart.
Tema for oppfølging i plandokumentene:
1. Risiko for spredning av fremmede arter:

- Det må lages en tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i
planområdet, som bør omfatte tiltak i forbindelse med bortkjøring av
masser, samt tiltak for å redusere svartelisteartene i området. Tiltak kan
blant annet være tildekking, luking og sprøyting.
2. Risiko for støv, støy og lukt trafikk:

- Støypåvirkning for bebyggelsen innenfor planområdet må utredes og
støytiltak må avklares i forbindelse med byggesaken, slik at en evt. risiko
for helseskader som følge av støy vil være mindre sannsynlig. Dette må
sikres i bestemmelsene.
3. Risiko for ulykke i av-/påkjørsler og med gående/syklende:

- Fokusere på trafikksikkerhet ved utforming av planen slik at vei og kryss
leder til mest mulig sikker atferd hos trafikanten og reduserer
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sannsynligheten for at det gjøres feilhandlinger, herunder blant annet
skilting, belysning, redusert hastighet.
- Separering av myke og harde trafikanter.
4. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring:

- Fokus på HMS i anleggsperioden.
- Sikring av anleggsområdet.
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og gode rutiner for å ivareta
sikkerheten.
- Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan.

10 INNKOMNE

MERKNADER

Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser,
datert 07.06.2018, samt ved annonsering i Eidsvoll Ullensaker Blad den
09.06.2018. Frist for merknader ble satt til 08.08.2018. Det er i den forbindelse
innkommet 5 merknader som er oppsummert og kommentert her. Alle
merknader er vedlagt planforslaget.
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 07.06.2018
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale
hensyn innenfor våre ansvarsområder, og forventer at kommunen følger opp
føringer i regional plan for areal og transport. Fylkesmannen viser til
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 01.03.2018, samt
«Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» av
12.06.2015.
Vurdering: Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel,
og øvrige kommunale føringer. Det vises til vedlagte notat med vurdering av
planforslagets forhold til Regional areal- og transportplan for Oslo og
Akershus.
2. Akershus fylkeskommune, datert 03.08.2018
Fylkesrådmannen har i flere omganger uttalt seg til utvikling innenfor det
aktuelle planområdet, og viser blant annet til uttalelse i brev datert 13. april
2018. Utbygging er planlagt på baksiden av Carsten Ankers veg 32 og 30,
som utgjør en sammenhengende gatefasade. De to hovedbygningene er
koblet sammen av to uthus-/lagerbygninger med langsiden mot gata. Den
store hovedbygningen i Carsten Ankers veg 32 skal ha blitt oppført omkring
1900, som meieri og landhandel. Senere har det vært ulike typer handel her,
i tillegg til bolig. Bolighuset i Carsten Ankers veg 30 var bakeri fra 1930årene, men bygningen er sannsynligvis oppført noe tidligere på 1900-tallet.
Området er en del av et større bevaringsområde i reguleringsplan for sentrale
deler av Eidsvoll verk, vedtatt 25. juni 2007. Begge de ovenfor nevnte
bygningene er avmerket som bygg som skal bevares. Formålet med
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reguleringsplanen er å sikre kulturhistoriske verdier ved bevaring, og «at
utviklingen i området skjer innenfor rammen av det historiske
bygningsmiljøet og stedskarakteren, inkludert veger, siktlinjer og
vegetasjon». I § 3.2 heter det at hensyn til det bestående miljøet og de
historiske omgivelsene skal være overordnet andre hensyn. Området er også
en del av et kulturmiljø rundt Eidsvoll verk, som er vurdert å inneha verdi i
regional og nasjonal sammenheng. Utvikling i bakkant av tettbebyggelsen på
Eidsvoll Verk kan bidra til å gjøre området mer attraktivt som boligområde,
men det er spesielt viktig at utvikling skjer på kulturmiljøets premisser.
Særpreget må ivaretas både gjennom eksisterende og ny bebyggelse. Ny
bebyggelse bør ta opp i seg elementer fra det omkringliggende miljøet, slik
som høyder og materialvalg. De bevaringsverdige bygningene på Pirotoppen
og Eidsvoll verk må spille hovedrollen i miljøet. Byggehøyder må tilpasses
omgivelsene, og siktlinjer må ivaretas. Fra nord er Trondheimsvegen en viktig
innfallsport til Eidsvoll verk, der det åpne landskapet gir god sikt mot sentrum
og de aktuelle eiendommene. Eventuell ny bebyggelse må også vurderes i
forhold til innvirkningen på gatemiljøet på Pirotoppen. Landskapet må i en
større helhet sees i sammenheng med Eidsvollsbygningen. Det er tett
småhusbebyggelse som preger tettbebyggelsen på Eidsvoll Verk, og
Fylkesrådmannen vurderer at det er et slikt preg som bør videreføres. Det at
terrenget skrår fra Pirotoppen og ned mot utviklingsområdet, åpner opp for
flere muligheter. Fylkesrådmannen er allikevel skeptisk til boligblokker, da
dette i dag oppføres i mange tettsteder i Akershus, men ikke bidrar til å
ivareta stedets særpreg i særlig grad. Det anbefales at eventuelle nybygg tar
utgangspunkt i stedets særpreg, både når det gjelder typologi, høyder og
materialvalg. Dersom planen legges ut til offentlig ettersyn uten at områdets
kulturminneverdier er ivaretatt i tilstrekkelig grad vil fylkesrådmannen
vurdere å legge saken fram for fylkesutvalget med forslag om innsigelse.
Fylkeskommunen deltar gjerne i en videre dialog rundt utarbeidelse av
planen. Området er ikke befart, men det er ingen registrerte automatisk
fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres, så en videre utredning av
kulturminneinteressene er unødvendig. Dersom man støter på kulturminner
eldre enn 1537 som ikke er registrert, skal arbeidene stanses i den
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter, og
Akershus fylkeskommune varsles. Regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus (RATP), vedtatt 14.12.2015, legger til rette for at minimum 80
% av bolig- og arbeidsveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte
vekstområder. I Eidsvoll vil det si at minimum 80 % av veksten skal skje i
Eidsvoll sentrum/Sundet eller Eidsvoll Verk/Råholt. Det aktuelle området
ligger utenfor dette prioriterte vekstområdet, så utvikling her utgjør derfor en
del av de 20 % av veksten som kan skje utenfor. Fylkesrådmannen
forutsetter at kommunen legger dette til grunn i det videre planarbeidet.
Vurdering: Bebyggelsen er foreslått utformet med en serie av saltak, med
samme møneretning som eksisterende bevaringsverdig bebyggelse.
Maksimalt tillatt mønehøyde for ny bebyggelse er lavere enn eksisterende
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bygning på gnr/bnr 117/28. Forslaget tilpasser seg således den eksisterende
skalaen i nærmiljøets bebyggelse. Planforslaget hensyntar omgivelser og
siktlinjer, se vedlagte oppriss og fotomontasjer. Det vises for øvrig til
beskrivelsen og konsekvensene av planforslaget i kapitlene 6.4, 6.8, 8.2-8.5
over.
Det ble avholdt møte mellom Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune –
planavdelingen, tiltakshaver, arkitekt og plankonsulent 24. september 2019,
der tidligfase-skisser av planforslaget slik det legges frem nå, ble presentert.
Temaene nær- og fjernvirkning, samt spesialområde bevaring ble diskutert.
Planforslaget anses å hensynta disse forholdene.

3. Statens vegvesen, datert 06.07.2018
Avkjørsel fra fv. 506 til planområdet må reguleres utformet som kryss og med
sikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 og V121.
Frisiktslinjene må målsettes på reguleringsplanen. Det må fremgå av
reguleringsbestemmelsene at det innenfor frisiktsonene ikke er tillatt med
busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over
vegbanen til fv. 506. For å hindre rygging av kjøretøy ut i fv. 506 må det
reguleres snuplass/vendehammer innenfor planområdet.
Vurdering: Avkjøringen til BBB1 er regulert som kryss og med frisiktlinjer.
Foreslåtte krav til frisiktsonen er innarbeidet i bestemmelsene. Renovasjonsbil
og større kjøretøy skal ikke kjøre inn på planområdet.
4. NVE, datert 06.08.2018
NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til
vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av
elektrisk kraft. PBL og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren, samt vurdering
av hensynet til klimaendringer. Dersom planen berører NVEs saksområder,
skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at
kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Det bes om at det skrives tydelig i
oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.
Vurdering: NVE sine saksområder er vurdert og ivaretatt, se kap. 5.3
Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng er
tilfredsstillende. Grunnforholdene egner seg til boligbebyggelse som planlagt.
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5. Hafslund Nett, datert 02.07.2018
Nettselskapet ber om at det oppgis hvilket effektbehov planforslaget har, da
det avhengig av dette kan bli behov for å sette av arealer til å etablere ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Det stilles krav til arealet som settes
av i planen, samt avstandskrav fra bygninger og veikant. For å sikre optimal
strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Dersom
det ikke settes av areal til nettstasjon i reguleringsplanen, må
avstandskravene presiseres i reguleringsbestemmelsene. Nettstasjoner kan
også etableres i egne rom. Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende
nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg- andre
typer bebyggelse og anlegg, energianlegg kode 1510. Den som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Hafslund Nett ønsker at utbygger
tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Vurdering: Det er ikke regulert eget formål/areal for ny nettstasjon innenfor
planområdet. Tilknytning til eksisterende trafo sør for Carsten Ankers veg 22
vurderes i den videre detaljprosjekteringen, og det vil bli tatt kontakt med
Hafslund Nett.
Utvidet planområdet ble varslet ved brev til berørte, naboer, Fylkesmannen i
Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE, datert
18.12.2019. Det kom inn 2 merknader ved den utvidede varslingen, som er
oppsummert og kommentert her. Merknadene er også vedlagt planforslaget.
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 09.01.2020
Fylkesmannen viser til at det kan se ut for at planavgrensningens utvidelse
nordover berører område avsatt til LNF, samt muligens landbruksarealer med
svært god og god jordkvalitet. Fylkesmannen mener det er viktig at planen
sikrer jordbruksarealene og at det ikke gjøres tiltak som vil forringe dyrka
mark eller landbruksdrift. Utover dette har de ingen merknader til utvidelsen.
Vurdering: Planforslaget medfører omregulering av ca. 30 m² av
naboeiendom i nord som benyttes i landbruksvirksomhet. Arealet som
omdisponeres er delvis randsone med vegetasjon mellom eiendommer, samt
et lavbrekkområde med dårlig jordkvalitet som ikke egner seg til dyrking.
Krav til massehåndteringsplan er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
2. Viken fylkeskommune, datert 17.01.2020
Fylkeskommunen viser til uttalelsen ved opprinnelig varsel, datert
03.08.2018, som gjøres gjeldende også for det utvidete planområdet. Dersom
planen legges ut til offentlig ettersyn uten at områdets kulturminneverdier er
ivaretatt i tilstrekkelig grad vil det vurderes å legge saken fram for
fylkesrådet med forslag om innsigelse. Det vises også til uttalelse fra Statens
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Vegvesen datert 05.07.2018, og informeres og at forvaltning av
fylkesveinettet nå er samlet i fylkeskommunen.
Vurdering: Viser til vurderingen til merknaden fra Akershus fylkeskommune
datert 03.08.2018.

I tillegg har Viken fylkeskommune gitt følgende uttalelse, basert på forespørsel
fra tiltakshaver, datert 22.01.2020. Uttalelsen er også vedlagt planforslaget.
1. Viken fylkeskommune, datert 04.02.2020:
Viken fylkeskommune kan akseptere at byggegrense langs fv. 1597 blir
regulert 10 m fra midtlinje til fv. 1597 Carsten Ankers veg, dvs. i samme
avstand som byggegrense i gjeldende reguleringsplan. Viken aksepterer også
at det vedtas i reguleringsbestemmelsene at balkonger kan krage utover
byggegrensen langs fv. 1597 Carsten Ankers veg med inntil 1 m, og at kjeller
for parkeringsplasser og boder kan bygges i en avstand inntil 6 m fra
midtlinje til fv. 1597.
Vurdering: Dette er innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene.

11 RELEVANTE

VEDLEGG

Vedlegg som følger planforslaget:
1. Plankart, datert 26.02.2020, PDF og SOSI.
2. Planbeskrivelse, datert 27.02.2020
3. Reguleringsbestemmelser, datert 27.02.2020
4. Illustrasjonsplan, datert 24.02.2020
5. Plantegninger, oppriss, MUA, datert 24.02.2020.
6. Solstudie, datert 24.02.2020.
7. Fotomontasjer, datert 24.02.2020.
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 12.02.2020.
9. VA-rammeplan med notat, datert 17.02.2020.
10.Geoteknisk rapport, datert 23.04.2018.
11.Naturmangfoldkartlegging, datert 31.07.2018.
12.Notat Regional areal- og transportplan, datert 11.10.2019.
13.Støyvurdering, datert 21.02.2020.
14.Innkomne merknader og uttalelser.
15.Merknadsskjema
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