
 

Planbeskrivelse  

 

Detaljregulering Sundet Omsorgsboliger  

Prost Krags veg gnr.17/Bnr.257   
Plan ID: 303533100     

 

 

 

 

 

 
Utarbeidet av MAP arkitekter 

 
07.04.2021 

 
Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 

 
xx.xx.2021 

 
 



ID: 8044-1

Planbeskrivelse Sundet Omsorgsboliger

2/48

Det al j r eg u ler in g Su n det Om sor g sb o l ig er Pr ost Kr ag s v eg
Planbeskr ivelse

Oppdragsgiver/ Tiltakshaver: Eidsvoll kom mune, Eiendom savdelingen
v/ Jan-Henrik Rongved

Forslagsst iller: Eidsvoll kom mune, Eiendom savdelingen
v/ Jan-Henrik Rongved

Plankonsulent : MAP Arkitekter as
v/ Guy Tschudi Madsen

Endr ingsskjem a:

Utarbeidet førsteutkast dater t : 16.03.2021 av MAP Ark itekter AS

Endring datert : 07.04.2021 av MAP Ark itekter AS



ID: 8044-1

Planbeskrivelse Sundet Omsorgsboliger

3/48

I NNHOLD

Innhold .................................................................................................................................................................................3

1 Sam m en d r ag ......................................................................................................................................................3

2 Bak g r u n n .............................................................................................................................................................65

3 Plan p r o sessen ...............................................................................................................................................76

4 Plan st a t u s o g r am m eb et in g e lser ...............................................................................................87

5 Besk r i v e lse av p lan o m r åd et , ek sis t e r en d e f o r h o ld ...........................................1312

6 Besk r i v e lse av p lan f or s lag et .....................................................................................................2423

7 Kon sek v en su t r ed n in g .......................................................................................................................4338

8 Vi r k n in g er av p lan fo r slag et ........................................................................................................4338

9 ROS- an a ly se ...............................................................................................................................................4641

1 0 I n n k om n e in n sp i l l ............................................................................................................................4843

1 1 Re lev an t e ved leg g ...........................................................................................................................4843

1 SA M M EN D RA G



ID: 8044-1

Planbeskrivelse Sundet Omsorgsboliger

4/48



ID: 8044-1

Planbeskrivelse Sundet Omsorgsboliger

5/48

Oversiktskart

Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget:

Planforslaget er utarbeidet av MAP Arkitekter AS

Planforslaget gjelder primært gnr/bnr 17/257, Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll I
tillegg tas omkringliggende veiareal med i reguleringsplanen med gnr/bnr 17/7, 17/266, 17/217-218
og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40.

Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag utleieboliger der som er i dårlig forfatning og vil bli
revet. Eiendommen ønskes regulert til Bolig/ tjenesteyting/næringsbebyggelse, samt adkomstvei og
fortau. Ønsket detaljregulering er i tråd med Områderegulering for Eidsvoll sentrum.
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2 BAKGRUN N

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige boliger
(universell utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges ca 49 leiligheter. Bebyggelsen vil bestå av
blokk i 3-4 etasjer med servicefunksjoner i første etasje og leiligheter i øvrige etasjer. Planen legger
også til rette for servicefunksjoner som også skal være offentlig tilgjengelig. Eksisterende bebyggelse
er regulert revet

Ortofoto med planområde

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller: Eidsvoll kom mune, Eiendom savdelingen
v/ Jan-Henrik Rongved

Plankonsulenter: MAP Arkitekter as
V/Guy Tschudi-Madsen
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Eiere: 17/257 Eiendomsavdelingen, Eidsvoll kommune
17/40 Øgaard & Wilhelmsen As
17/217-218 Eidsvoll kommune
524/1 Eidsvoll kommune
526/1 Eidsvoll kommune
17/266 Eidsvoll kommune
17/7 Eidsvoll kommune

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ingen tidligere vedtak i saken

2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler

2.5 Krav om konsekvensutredning?
Planinitiativet faller ikke inn under noen områder i Forskrift om konsekvensutredning som gjør at det
må konsekvensutredes. Reguleringen vil være innenfor gjeldende bestemmelser. Området er også
konsekvensutredet i forbindelse med Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum.

3 PLA N PROSESSEN

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram
Varsel om oppstart ble sendt 9. September 2020 til Myndigheter med innsigelseskompetanse, Andre
instanser uten innsigelseskompetanse, interne mottakere i Eidsvoll kommune,
Interesseorganisasjoner, lag og foreninger og berørte innbyggere.

Frist for merknader var 9. Oktober 2020

Det var ønskelig å utvide planområde med en del av gnr/bnr 17/40 for å legge til rette for
gang/sykkelvei her. Dette ble varslet i en begrenset høring sendt til nærmeste naboer 16.02.2021
med frist for merknader 10.03.2021.
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4 PLA N STATUS OG RA M M EBETI N GELSER

4.1 Overordnede planer
• Fylkeskom m unale planer

Kommuneplan 2015 - 2026
Vedtatt 10.03.2015.

Utsnitt kommuneplan 2015 - 2026

Eidsvoll kommune har stor befolkningsvekst og en strategi for utvikling av kommunesenteret Eidsvoll
og lokalsentrene Råholt, Dal og Minnesund. Hoveddelen av veksten i kommunen skjer som fortetting
av eksisterende sentre, men fremtidig boligbygging skal ikke bare bygge opp under eksisterende
senter, eksisterende grendestruktur skal også styrkes. Målsettingen er å videreføre eksisterende
strategi om styrking av en polisentrisk sentrumsstruktur, i form av knutepunktutvikling.

Styrkingen av sentrumsområdene skjer videre gjennom egne kommunedelplaner og regulerings-
planer for disse sonene og det er ønskelig å prioritere en effektiv arealutnyttelse av byggeområdene.

I kommuneplanen er området avsatt til Boligbebyggelse – nåværende.
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Kommuneplan 2020 - 2031
Ikke vedtatt.

Utsnitt kommuneplan 2020 - 2031

Kommuneplanrullering handler om å trekke de overordnede, langsiktige linjene. Planen skal inneholde
mål og strategier for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen, og en arealdel for forvaltning av
arealer og naturresurser som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
I en tid med stort press på arealer er det en grunnleggende utfordring å sørge for planlegging som
bygger på langsiktighet og effektiv areal- og ressursbruk i takt med et samfunn som er under stadig
utvikling. Formålet med dette planarbeidet er å gjennomføre rullering av gjeldende kommuneplan
2015-2026 i tråd med endrede kommunale prioritereringer og nye regionale føringer og forventinger.

I ny kommuneplan er planområdet avsatt til Sentumsformål – nåværende og Infrastruktursone
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Utsnitt Områderegulering av Eidsvoll sentrum

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Områderegulering av Eidsvoll sentrum
Vedtatt 12.03.2019.

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.

Områdereguleringsplanen setter bl.a. krav til detaljregulering, utforming, uteareal og parkering. For
planområdet (BKB4 i områdereguleringen) gjelder:

Formål: Bolig/ tjenesteyting. Maks kotehøyde: K+158 (fra K+143)

1 Innenfor feltet kan det oppføres konsentrert boligbebyggelse.

2 Adkomstveg – Prost Krags veg skal reguleres sammen med feltet på en måte som legger til rette for
myke trafikanter. Det skal være forbindelse til tilgrensende G/S-veier på en måte som favoriserer
gange og sykkel.

Vi har i reguleringen økt maks kotehøyde til K+159 for å gi høyere kvalitet på boligene.
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4.3 Tilgrensende planer
Det er ingen relevante tilgrensende planer

Det er omfattende utvikling av sentrum med vedtatte reguleringsplaner som Eidsvoll Brygge og
Wergelandskvartalet. Denne fremtidige utbygging av sentrum langs rådshusgata og Sundgata vil
forandre nærområdet til en mer moderne tett by.

4.4 Temaplaner

Estetisk veileder for Eidsvoll
De estetiske retningslinjene er utarbeidet for å ivareta og utvikle de lokale stedskvalitetene ved
bebyggelsen i Eidsvoll kommune og se dette i sammenheng med landskapet og de fysiske
omgivelsene.
Estetisk veileder for Eidsvoll skal benyttes som referansegrunnlag i valg av estetikk på ny bebyggelse,
- så langt denne veilederen angir relevante retningslinjer for det søknadspliktige tiltaket som skal
oppføres.
Estetisk veileder for Eidsvoll legges til grunn for prosjektet og planarbeidet.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll
Gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll er retningsgivende for alle
nye tiltak som berører områder og forekomster i nevnte plan. Det er ingen registrerte kulturminner i
planområdet.

Trafikksikkerhetsplan 2017-2028
Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 behandler ulykkesstatistikk i kommunen og angir tiltak på mange
omrader for a bedre trafikksikkerheten.
Det er ingen registrerte ulykker i Prost Krags vei.
Av Prioriterte fysiske tiltak med kommunalt ansvar er nevnt Tynåsvegen ved krysset Sundgata-
Kastellvegen som kan trenge kryssutbedring. Dette knyttesopp mot fremtidig skoleplassering og
utbygging av dagens skoletomt

Klima- og energiplan 2011-2020
Klimaplanen inneholder en statusdel med historisk og framskrevet energiforbruk og klimagassutslipp.
Den angir kommunens mal for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp og et
handlingsprogram med forslag til prioriterte tiltak for a oppnå målene.

4.5 Statlige planretningslinjer/ rammer/ føringer

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.
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Utbyggingen består av eldreboliger, så det er ikke spesielt lagt opp med lekeareal for barn. Men alle
uteområdene er åpent for alle.

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. Tomten er vurdert i Støyutredning av Brekke & Stang og
grenseverdier i retningslinje for støy i arealplanlegging; T-1442/2016, er tilfredsstilt i
prosjektet.

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 byggeteknisk 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.
Tomten ligger utenfor soner med flom- og skredfare.

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.
Planforslaget legger opp til universell utforming og tilgjengelige boliger.
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5 BESKRI VELSE A V PLA N OM RÅ D ET, EKSI STEREN D E FORH OLD

5.1 Beliggenhet

Eidsvoll sentrum med planområde
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• Planområdet ligger i Prost Krags veg i Sundet på Eidsvoll rett over sentrumsbebyggelsen.
• Planområdet består primært av gnr/bnr 17/257, men tilliggende veigrunn mot syd, øst og nord er
også tatt med i reguleringen. Planområdet er på ca. 5,3 daa

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Det er i dag 12 kommunale leiligheter i rekkehus/ tomanns boliger på tomten. Bebyggelsen rundt
består av frittliggende eneboliger, en bensinstasjon i nord og Finsbråten fabrikk i øst.

5.3 Stedets karakter
Struktur og estetikk
Syd øst for området går Fylkesveg 181, Nesveien som er en gjennomfartsgate som forbinder Eidsvoll
med Nord-Odal. Denne er ikke synlig fra tomten.

Nord for tomten finnes vegkrysset med Sundgata, Tynsåkvegen og Kastelvegen. Vegkrysset domineres
av Vilberg skole, som er en markant skolebygning fra det tidlige 1900tallet. Videre i syd er det
sentrumsbebyggelse med Eidsvoll rådhus, Eidsvoll bibliotek og butikker. Sentrumsbebyggelsen er ikke
synlig fra tomten. Sundgataog Rådhusgata er sentrumsgater, og forventes at endre karakter gjennom
flere igangværende reguleringer.

Vilberg skole nord for tomten

Kastellvegen forsetter Sundgata mot øst med varehandel og en tankstasjon samt den tidligere
Finsbråten pølsefabrikk. Dette området forventes også å endre karakter, når Finsbråten tomten
utvikles/omreguleres. Området omkring tomten inneholder et stort potensial for større bymessig
helhet og en tydeligere estetiske sammenheng mellom eneboliger og blokkbebyggelse.

Bensinstasjonen i krysset Sundgata – Prost Krags veg er i Kommuneplan 2020-2031 forslått til bolig, og
man kan på sikt forvente en utbygging også her.
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Innkjørsel fra Sundgata med Bensin stasjon på nabotomten.

Finsbraaten fabrikken (nedlagt)

Tomt / nærmiljø
Prost Krags veg gir adkomst til planområdet fra Sundgata og fortsetter som blindveg på Finsbråten
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tomten. En sideveg av Prost Krags veg syd for tomten fortsetter som adkomstveg for boligene syd og
vest for tomten, og ender tilbake på Sundgata.

Området omkring tomten er preget av eldre frittliggende eneboliger mot øst og vest og nyere
frittliggende eneboliger mot syd. Større trær rundt boliger mot sør og vest og i skråningen ned mot
sentrum danner et grønt belte. Sentrumsbebyggelsen er ikke synlig fra planområdet. Fremtidig
fortetting av sentrum kan bli synlig for byggets øverste etasje og takterrasse.

Historisk villa bebyggelse langs Prost Krags vei.

Den eksisterende bebyggelse I planområdet består av 12 kommunale boenheter organisert som 6 stk
2-mannsboliger med flatt tak. Byggene er i dårlig stand og tilføyer ikke området noen kvalitet.
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Tomt og privat veg sør for tomten.

5.4 Landskap
Topografi og landskap
Planområdet ligger på et høytliggende platå 15-20 meter over Sundet sentrum. Terrenget stiger noe
opp mot sydvest før det går bratt ned til sentrumsbebyggelsen. Kollen mot sør og vest skjermer i dag
mot evt. støy fra sentrum. Der er regulert boligbebyggelse i sentrum på 8-9 etasjer. Denne blir synlig
for detaljplanens øverste etasje og takterrasse.

Solforhold
Der er gode solforhold i planområdet og få høye nabobygg. Byggets sørvest-nordøst orientering gir
uhindret morgen- og formiddagssol på tomten ubebyggede arealer mor sør og øst. Kombinert
uteoppholdsareal og servicearealer mot nord får kvelds sol i sommer halvåret. Takterrassen har gode
solforhold hele året.

Detaljert sol/skyggeanalyse følger som vedlegg til planbeskrivelsen.
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Solforhold – eksisterende bebyggelse

Lokalklima
Fremherskende vindretninger er nord og syd, noe som til en viss grad er bestemt av landskapsform
og Vorma. Sundtoppen er en frittliggende landskapsformasjon som bryter og demper vinden i et
ellers relativt flatt område. Bygningers plassering og dimensjonering vil i noen grad påvirke
vindforholdene.

Estetisk og kulturell verdi
Eksisterende bebyggelse på tomten har ingen estetisk eller kulturell verdi.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Boligbebyggelsen vest for planområdet er regulert til bevaringsverdig. Boligene øst for området er fra
første halvdel av 1900 tallet og derfor SEFRAK. Nord for Sundgata ligger Vilberg skole som også er
SEFRAK.

5.6 Naturverdier
Det er registrert Korssmelle (truet planteart) på en naboeiendom. Ellers er det ingen registrerte
naturverdier i området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Området i dag har ingen særlig rekreasjonsverdi. Uteområdet består i dag av asfalt, plen og trær.
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Oversiktskart - by- og veistruktur

5.8 Landbruk
Det er ikke landbruk i planområdet.

5.9 Trafikkforhold
Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet er anvist i temakart for gatestruktur. Sundgata klassifiseressom
sentrumsgate der hensikten er å tilrettelegge for myke trafikanter ogkollektivtransport, men slik at
det fortsatt skal være mulig å komme frem med personbil. Kjøreatkomst til tomt er fra Prost Krags
veg via fellesadkomstvei.

Vegsystem
Prost Krags veg øst for tomten er kommunal, mens st ikkveiene inn nord og syd for tomten er private.
Sundgata er en del av et planlagt vegsystem med kollektivtrafikk i Sundgata. Stoppesteder er planlagt
utenfor detaljplanområdet ved Prost Krags veg i nord, ogRådhusgata i syd.
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Trafikkmengde, parkering
Parkeringsstrategi for Eidsvoll sentrum (Multiconsult 2018) oppgir trafikkmengden i Sundgata til 1678
ADT. Det ble også målt en gjennomsnittlig hastighet på 40,2 km/ t. Det oppgis at parkeringsbelegget i
sentrum er høyest på de mest sentrale parkeringsplassene. I planområdets umiddelbare nærhet er
det i dag parkeringsplasser inne på Sundgata 11 som er ubebygget.

Det er ikke offentlige sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet.

For Sundgata foreslår parkeringsstrategien at det etableres langsgående parkering mot fortau,
uavhengig av tovegs eller envegs trafikk.
Områdeplanen anbefaler parkering under terreng for ny bebyggelse.

Ulykkessituasjon
Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2017-2028 behandler trafikksikkerhet i kommunen og redegjør for
ulykkesstatistikk. I perioden 2006-2010 ble det ikke registrert personskadeulykker innenfor
planområdet. planens nærområde i krysset Rådhusgata/Sundgata ble det registrert én mc/moped-
ulykke med lettere personskade. Heller ikke i perioden 2011-2016 ble det registrert
personskadeulykke innenfor planområdet, men 3 ulykker med lettere skade i nærområdet (bil,
moped/mc og fotgjenger).

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Som prioriterte tiltak for bedring av trafikksikkerheten angir trafikksikkerhetsplanen utbedring av
krysset Sundgata/Kastellvegen. Dette knyttes opp mot fremtidig skoleplassering og utbygging av
dagens skoletomt. Utbedringspunktet ligger utenfor planområdet. I høringsinnspill til
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Trafikksikkerhetsstrategien for Eidsvoll sentrum foreslår etablering av fortau med bredde 2,5m samt
mulig envegskjøring i Sundgata.

Områdeplanen anbefaler at det utvikles en helhetlig plan for utvikling av sykkelvegnettet i området.

Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet i nærområdet er busstoppested i Rådhusgata og nord i Sundgata. Det er også
busstopp langs Nesvegen ved Sundbrua. Avgangsfrekvens er 15 min. på dagtid, lavere på kveldstid.

Nærmeste bussholdeplass i Sundgata er ca. 100 m fra tomten.

Nærmeste togstasjon er Eidsvoll stasjon 1,2 km unna.

5.10 Barns interesser
Det er ikke spesielt lagt opp for barn i dagens situasjon.

5.11 Sosial infrastruktur
Kort avstand til sentrum med butikker og Eidsvoll bibliotek for omsorgsboligenes beboere. Planen har
ikke innflytelse på skolekapasitet og barnehagedekning

5.12 Universell t ilgjengelighet
Hele området er i dag universelt tilgjengelig.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann o g av lø p
Det ligger vann og spillvannsledning i området.

• Trafo
Elvia har ingen nettstasjon i området. Det kan bli nødvendig med ny nettstasjon innenfor
planområdet for å sikre strøm til ny bebyggelse.

• Energifo rsyning o g alternativ energi, fjernvarm e m .m
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Eidsvoll fjernvarmeanlegg.

5.14 Grunnforhold
Konklusjonen av de geotekniske undersøkelser fra 2019 er at grunnforholdene på tomten er generelt
gode men har et noe variert jordprofil.

Jordprofilet ved sørvest-hjørnet og på midten av tomten består hovedsakelig av sand. Ved nordøst-
hjørnet er materialet til fjell på 2,3 m dybde estimert hovedsakelig som silt. Jordprofilet til fjell på 7,5
m dybde ved nordvesthjørnet av tomten består hovedsakelig av sand og silt og jordprofilet til fjell på
5,5 m dybde ved sørøst-hjørnet av tomten består av silt, organisk material og material med
kvikkleire/sprøbrudd egenskaper. Fjell ligger dypere til sørvest på tomten enn til nordøst, på ca. 12 m
dybde.

Det er funnet leire på sørøst delen av tomten, leir som i feltet klassifiseres som veldig sensitiv leire
(kvikkleire/sprøbrudd). Det er ikke planlagt bebyggelse i dette området. Da avgrensing av kvikkleire i
sørøst delen av hjørnet kan være viktig for kostnaden av prosjektet siden det har avgjørende
påvirkning av f.eks. peleprosjektering, og seismisk grunntype.
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Tomten er ganske flatt, liten skråning plassert til sørvest på tomten, er områdestabilitet vurdert
tilfredsstillende.

Ettersom 4-etasje murbygg er planlagt på tomten kreves ganske omfattende fundamentering.
Fundamentering på peler er sannsynligvis den mest praktiske løsning ettersom egenskaper av
løsmasser og dybde til fjell er forskjellige på tomten.

5.15 Støyforhold
Planområdet ligger utenfor alle støysoner i området.

Oversiktskart - Støysone
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5.16 Luftforurensing
Det er ikke registrert forhold vedr. luftforurensning i planområdet.

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
RISIKOMATRISE (alle relevante forhold skal vurderes )
• Rasfare: Det er liten rasfare i planområdet. Men området ligger under marin grense og har

marine avsetninger. Det tas inn krav om geoteknisk vurdering i bestemmelsene.
• Flo m fare: Planområdet ligger utenfor soner med flomfare.
• Vind: Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind.
• Stø y: Planområdet ligger utenfor alle støysoner.
• L uftfo rurensing o g fo rurensing i grunnen: Området er et sentrumsområde med både fylkesveg og

kommunale veger med til dels betydelig trafikk. Noe luftforurensing kan forekomme.
• Beredskap o g uly kkesrisiko: Planområdet er ikke spesielt utsatt for ulykker.

KONKLUSJON FRA OMRÅDEREGULERINGEN
ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser og små
konsekvenser ved gjennomføring av planen. Forholdene hvor det antas at kan foreligge risiko er
omtalt over, men hovedkonklusjonen er at de foreslåtte endringene av gjeldende reguleringsplan
ikke vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier særlig i negativ retning.

5.18 Næring
Det gis mulighet for å drive næring innenfor felt BAA, men kantinedrift i aktivitetssenteret drives
foreløpig ikke på markedsvilkår.

5.19 Analyser/ utredninger
Følgende analyser er vedlagt planforslaget:

Vedlegg 04 - Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vedlegg 08 og 08b - Geoteknisk undersøkelsesrapport

Vedlegg 09 - Støyutredning

Vedlegg 10 - Solstudier
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6 BESKRI VELSE A V PLA N FORSLA GET

6.1 Planlagt arealbruk

Området skal brukes til eldreboliger og servicefunksjoner som dagsenter og kafe.
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Reguleringskart

6.1.1 Reguleringsformål

Området reguleres til følgende formål:

- Bebyggelse og anlegg (PBL. § 12-5, nr. 1)



ID: 8044-1

Planbeskrivelse Sundet Omsorgsboliger

27/48

Bolig / tjenesteyting / næringsbebyggelse BAA (1900)
Renovasjonsanlegg, BRE (1550)

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. § 12-5 nr. 2)

Kjøreveg SKV1, SKV2 og SKV4 (2010)

Fortau SF2, SF3, SF5 og SF6 (2012)
Annen veggrunn – grøntareal SVG1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 (2019)
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Areal pr formål

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

6.2.1 Reguleringsformål
Formål bolig/ tjenesteyting/næringsbebyggelse skal gi plass for en blokk med tjenesteyting som
dagsenter, kafe og andre servicefunksjoner.

Formål Renovasjonsanlegg BRE gir plass for nedsenket avfallsanlegg.

Formål kjøreveg SKV2 gjelder den kommunale Prost Krags veg fra krysset Sundgata – Tynsåkvegen –
Kastellvegen og Prost Krags veg inn forbi tomten. Veien er regulert fra midte veg med 3 meter
bredde. Det reguleres fortau, 3 meter, og annen veggrunn – grøntareal, 1,5 meter, på vestsiden av
veien.

Formål veg SKV1 er privat adkomstveg FA1 fra Prost Krags veg nord for tomten. Veien er regulert i
3,5 meter bredde, med regulert fortau på sydsiden og annen veggrunn – grøntareal på nordsiden.

Formål SKV3 er privat adkomstveiene fra Prost Krags veg FA1 syd for tomten. Veiene er reguler med
3,5 meter bredde med annen veggrunn – grøntareal på begge sider.

Formål Fortau SF2, 5 4 og 6 5 er regulert fortau langs Prost Krags gate fra krysset Sundgata – Prost
Krags veg forbi tomten på østsiden. Fortauet er regulert i 3 meter bredde. Mellom SF4 og 5 er det
regulert inn nedsenket fortau med oppmalt gangfelt. Det skal være gatelys i begge ender av det
nedsenkete fortauet.

Formål Fortau SF3 er regulert fortau langs nordsiden av tomten. Fortauet er regulert i 2,5 meter
bredde.

Fortau SF6 er regulert inn for å gi en mulighet for å komme langs Sundgata og komme inn på tomten
uten å krysse inn/utkjøringen fra bensinstasjonen.

Det er regulert inn annen veggrunn – grøntareal (SVG) langs vegene.
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Illustrasjonsplan – Prost Krags veg (BAA)

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for omsorgsboliger på tomten gnr/bnr 17/257, i
området regulert til bolig/ tjenesteyting/næringsbebyggelse (BAA). Det er i hovedsak dette som
beskrives her.

Planens intensjon er å bygge videre på områdets eksiterende kvaliteter, samtidig med at flere tomter
fortettes til en fremtidig mer bymessig karakter. Overganger mellom eneboliger og blokkbebyggelse
samles gjennom bevisste grønne hager og plasser med hardt belegg. Hensyn til omkringliggende
bebyggelse må tas. Tilpassing gjelder f.eks. materialvalg og karakter på uterom samt bevaring av
eksisterende treer.

Bebyggelsen organiseres som et samlet volum med 2 rette vinkler, der strekker seg fra tomtens sør-
vestlig hjørne mot det nordøstlige hjørne. Utforming gir mulighet for at større sør- og vestvendte
arealer med gode solforhold. Boligene er ensidig belyst, med 11 boliger som er øst eller vestvendt, 3
er orientert mot sør og 2 mot nord (disse har hjørne vindu) pr etasje.
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Diagram – plankonsept bebyggelse

Bebyggelsen er i hovedsak orientert øst – vest slik at bygningskroppene har en langside syd og en
østvendt. Alle leilighetene får balkong eller privat terrasse på bakken. Boligene har tilgang til en felles
privat takterrasse.

Byggegrensen er tilbaketrukket mot øst og Prost Krags vei, så det oppstår en mindre plass langs
byggets østlige fasade. Planens uteoppholdsarealer er primært grøntområder for ulike aktiviteter og
funksjoner: f.eks. trim, urbant landbruk, friluftsaktiviteter samt gang- og sykkeladkomst på tomt
rundt bygget.

bvnDiagram – uteoppholdsarealer og takterrasse med utsikt

Bebyggelsen plasseres innenfor byggegrensene.
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Oversikts illustrasjon fra sør

Oversikts illustrasjon fra nord
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Aktivitetssenter med omsorgsboliger. Perspektiv fra nord langs Prost Krags veg

6.3.1Bebyggelsens høyde
Bygningen har varierte høyder fra 3 til 4 etasjer. Mot sørvest bygger det seg inn i terrenget og har her
en høyde på 3 etasjer. Det resterende volum er på 4 etasjer og med teknisk rom og trapperom på
tak. Byggets høyde er en meter over maksimale tillate høyder for delområde BKB4 i gjeldende
områdereguleringsplan.

Maks kotehøyde er k +159. Det tillates tekniske rom inntrukket på tak maks tre meter over denne
høyden.
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Aktivitetssenter med omsorgsboliger. Perspektiv fra nordvest

Aktivitetssenter med omsorgsboliger. gavl mot sør

6.3.2 Grad av utnytting
Det tillates maks BRA = 5.800 m²
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6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det er planlagt 5 –10 arbeidsplasser i mellom 750 og 1000 m² næringsareal (Cafe, dagsenter, kontor)

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt mellom 45 og 50 leiligheter

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Leilighetene er planlagt som omsorgsboliger med tilgjengelighet og livsløpsstandard. Leilighetene vil
bli på ca. 55 m².

6.5 Parkering
• Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
Parkering følger retningslinjer i Områderegulering for Eidsvoll sentrum og Kommuneplan med
mellom 0,25 og 1 parkeringsplass for bil og 1 sykkelplass for sykkel pr boenhet. Med 49 boenheter
blir det mellom 12 og 49 parkeringsplasser for bil og 49 sykkelplasser.

For aktivitetssenteret beregnesmellom 0,5 og 1,5 p-plasser for bil og 1 sykkelplass pr. 100 m² areal.
Med 750 m² næringsareal gir det mellom 4 og 12 parkeringsplasser for bil og 8 sykkelplasser

For ansatte beregnes 25% p-plasser for bil og 30% sykkelparkering pr. ansatt. Det gir minimum
mellom 2 og 4 parkeringsplasser for bil og mellom 2 og 3 sykkelplasser (avhengig av antall ansatte).

• Utfo rm ing o g lo kalisering av parke ringsanlegg
Parkering er hovedsakelig under terreng, men det tillates kantparkering langs Prost Krags vei for
besøkende.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Området tilknyttes kommunal infrastruktur.

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst
Kjøreadkomst fra Prost Krags veg i Felles avkjørsel nord for tomten til parkering og varelevering.

6.7.2 Utforming av veger
Veggene er utformet etter Felles-kommunal-vegnorm.

Prost Krags veg fra krysset ved Sundgata (SKV2) reguleres til midte veg som adkomstvei A. Det
reguleres inn fortau på vestsiden av veien.

Felles avkjørselen nord for tomten (SKV1) reguleres som Felles avkjørsel/ privat vei FA1. Det
reguleresfortau på sydsiden av veien frem til innkjøring for varelevering og renovasjon.

Felles avkjørselen syd for tomten (SKV3) reguleres som Felles avkjørsel/ privat vei FA1. Denne veien
er adkomst til boligene innover i området.

6.7.3 Krav til opparbeidelse
Felles avkjørsel nord for tomten skal opparbeides før brukstillatelse kan gis.
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6.7.4 Varelevering
Varelevering fra adkomstveg nord for tomten samt via garasje.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det etableres fortau langs Prost Krags veg fra Sundgata og forbi tomten. I tillegg legges fortau på
vestsiden av bensinstasjonen så de som kommer langs Sundgata ikke skal behøve å krysse trafikken
inn og ut av bensinstasjonen Kafé og dagsenter får adkomst fra Prost Krags veg, mens boenhetene
får adkomst fra adkomst veg nord for tomten, med mulighet for adkomst også i annen etasje fra
adkomstvegen syd for tomten.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Adkomstvegene nord og syd for tomten er felles, tilknyttet boenhetene langs vegene..

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt offentlige anlegg med betydning for planområdet.

6.9 Miljøoppfølging
Planen stiller krav til undersøkelser og ivaretakelse av eventuelt forurenset grunn og fremmed-
listearter. Ved forurenset grunn stilles krav til tiltaksplan og redegjørelse for eventuell deponering av
masser. Ved funn av fremmedlistearter kreves levering til godkjent mottak.

Det stilles krav til blågrønn faktor 0,3 og ivaretakelse av overvann. Det regnes med dårlig infiltrasjon
på tomten, så overvannet blir tatt hånd om med fordrøyning. Kravet skal dokumenteres før det gis
brukstillatelse.

For bebyggelsen stilles krav minimum 15% andel av tre i fasader inkl. høy bruk av tre i alt uteroms
inventar. I tillegg stillesder krav til materialer med lang levetid der patinerer pent / lavt vellikehold.

Det er innarbeidet grøntareal nord og sør på tomten. Planen vil gi en sammenhengende rekke av
trær langs tomtegrense i hele planområdet. Eksiterende trær skal bevares så langt det er mulig..
Disse tiltakene er viktige for å heve bebyggelsens visuelle miljøprofil.

6.10 Universell utforming
• Alle uteområder og fellesområder skal være universelt utformet der det er mulig. Alle boliger skal
være utført som tilgjengelige boliger.
• Alle boliger er tilgjengelige med heis.

Alle utearealer og fellesarealer (kafe, aktivitetssenter) skal være universelt tilgjengelige

6.11 Uteoppholdsareal

Planforslaget stiller krav til private og felles uteoppholdsarealer i samsvar med de krav som er nedfelt
i områdeplanen.

• Det skal v ære m inst 7m2 privat uteareal pr. bo lig.
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• M inste felles uteareal ( MFUA) skal v ære m inst 3 3m 2 pr. bo lig. Med 49 boenheter utgjør dette
1.617 m². Inntil 25% av dette kan dekkes av felles takterrasse med god og universell tilgjengelighet.
Felles takterrasse utgjør ca 330 m2

• Felt BAA har et areal på 3090 m2 i planforslaget.

Felles uteoppholdsareal skal være offentlig tilgjengelig Det skal være tilrettelagt for forskjellige typer
uteaktiviteter for både omsorgs-boligenes beboere, aktivitetssentret brukere og andrte.
Utomhusplanen skal inneholde ulike temaer med estetiske kvaliteter, der avspeiler området blanding
av det urbane og det åpne villa område. Utomhusplanen skal være innredet til ulike aktiviteter og
former for opphold fra morgen til kveld.

Det etableres en samlet gangsti rundt hele bygget og der plasseres sittebenker langs hele gangstien.

Det er ikke planlagt lekeplass innenfor planområdet.

Sol på uteoppholdsareal

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at minst 50% av uteoppholdsarealet skal vare solbelyst i
minst 4 timer ved jevndøgn. En analyse av solforholdene på utearealer på 1. etasje plan (felt BAA)
viser at tomt og bebyggelser oppfyller krav til godt solbelyste uteoppholdsarealer både på bakken og
på takterrassen.

SOLDIAGRAM:.
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Solstudier av fremtidige solforhold.
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Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon ivaretas i den grad det er mulig. Ønsket om å bevare trær langs
tomtegrensen knytter seg til et ønske om å hensynta områdets karakter og nabo eiendommene

Ny vegetasjon i form av buskfelt eller hekk skal innarbeides i sone mellom fortau og byggegrense.
langs sørlig tomtegrense.

Diagram der viser bebyggelse og grønnstruktur/utearealer på tomt. .

Atkomst og tilgjengelighet
Felles uteoppholdsarealer skal ha atkomst som er universelt utformet.

Topografiske forhold sør vest på tomten gjør det vanskelig å oppnå universelt utformet utearealer på
hele tomten. Skråningen mot sør beplantes og blir bare delvis egnet for uteopphold. Skråningen vil
fremstå som en samlet grønnstruktur.
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Referansebilder landskapsarkitektur
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6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet er lite egnet til landbruk

6.13 Kollektivtilbud
Det er ikke stoppesteder for buss innenfor planområdet. Nærmeste stoppesteder for buss er
Sundgata / Vilberg. Ca. 100 meter fra tomten.

6.14 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.

6.15 Sosial infrastruktur
Detaljplanen medfører ikke økt kapasitet for skoler og barnehager. For eldreomsorg gir den et
tilskudd i form av aktivitetssenter, cafe og eldreboliger.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Tomten knyttes til offentlig vann- og avløpsnett.

6.17 Plan for avfallshenting
Reguleringsformålet gjelder nedgravde avfallsbeholdere. Felt BRE er et areal avsatt til avfallsbrønner
for restavfall, papir samt glass- og metallavfall. Mat- og restavfall fra kantinekjøkken behandles
separat i egne avfallsbrønner.

• Avfallsbrønnene skal være av type som er helt nedgravd. De plasseres i tilstrekkeligavstand fra
fasade slik at det er godt med plass for tømming av brønnene.

• Trafikk på fortau vil ikke bli hindret eller utsatt for fare som følge av tømming.

• Avfallstransport og henting vil skje med transportbil plassert i lomme på tomten, som også vil
fungere som vendehammer for lastebiler.

• Vurdering av avfallsmengde, og derved dimensjonering av felt for renovasjonsanlegg,

Der utarbeides renovasjonsteknisk plan (RTP) for planområdet i samsvar med retningslinjer fra ØRAS
(Øvre Romerike Avfalls Selskap IKS) i forbindelse med rammesøknad.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er ingen registrerte setningsskader på eksisterende bygninger på tomten, og planområdet ligger
langt fra fareområder for kvikkleire. Men geoteknisk undersøkelse fant leire på sørøst delen av
tomten, leire som i feltet klassifiseres som veldig sensitiv leire (kvikkleire/sprøbrudd). Men resultater
fra lab klassifisere leiren som ikke kvikkleire/sprøbrudd. Men ved graving / fundamentering må
mulighet for leire hensyntas og tiltak utføres.

Øvrige forhold håndteres i vanlig saksgang på byggesaksnivå, og er ikke relevante i planstadiet.
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6.19 Rekkefølgebestemmelser

Før rammetillatelse

Renovasjonsanlegg:
Detaljplan med tilhørende kapasitetsberegning skal godkjennes av kommunen før det gis
rammetillatelse til tiltak.

VA-plan:
Ved søknad om rammetillatelse til tiltak skal det legges frem plan for tilknytning til kommunalt VA-
anlegg og andre tekniske anlegg samt plan for håndtering av overvann på egen grunn og for sikre
flomveger. Planene skal være godkjent av kommunen før rammetillatelse kan gis.

Før igangsetting

Det stilles krav til at tekniske planer skal være godkjent av kommunen før det gis
igangsettingstillatelser

Før bebyggelse tas i bruk

Rekkefølgebestemmelsene omfatter krav til ferdigstillelse av renovasjonsanlegg, fortau, veier og
utomhusarealer før bebyggelsen tas i bruk.

7 KON SEK VEN SUTRED N I N G

Planinitiativet faller ikke inn under noen områder i Forskrift om konsekvensutredning som gjør at det
må konsekvens utredes. Reguleringen vil være innenfor gjeldende bestemmelser. Området er også
konsekvens utredet i forbindelse med Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum.

8 V I RKN I N GER A V PLA N FORSLAGET

8.1 Overordnede planer
Detaljreguleringen følger i hovedsak opp intensjonene i områdeplanen for Eidsvoll sentrum. Dette
gjelder forhold som byggehøyder og organisering av gateløp

8.2 Landskap. Stedskarakter.
Planområdet legger på det øvre del av et karakteristisk landskap der Sundgata fører fra et øvre platå
ved Prost Krags veg og ned gjennom en ravine til elveflaten og sentrumsbebyggelsen i Sundet.
Området er tilnærmet flat. Terrenget stiger lett mot vest og sør før det falder mot
sentrum/rådhusgata. Mot sør stiger terrenget og et grønt belte danner et bakteppe for tomten og
området. Alt i alt gir dette planområdet en privat karakter. Områdeplanen definerer fremtidig
bymessig fortetting, men området vil fortsatt bevare en delt karakter mellom et spredt boligområde
og sentrumsstrøk.

Den planlagte bebyggelse vil starte forandring mot sentrums fortetting av området. Bebyggelsen
tilpasser seg tomtens terreng og trekker seg tilbake fra tomtegrense mot sørøst. Her etableres et
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hage areal, der kommunisere med områdets villahager. Ny tre vegetasjoner langs planområdet gir
gateløpet et grønt preg selv om situasjonen vil fremstå mer urban enn i dag.

8.3 Byform og estetikk
Planforslaget følger opp områdeplanens intensjon når det gjelder bebyggelsens karakter. Det legges
opp til et sammensatt volum med varierte høyder, der minsker virkningen av bebyggelsen innenfor
en samlende ramme.

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Området omfatter ikke bygninger eller annet karakterisert som kulturminner. Prost Krags veg
tillegges betydning vis som kulturmiljø. Områdereguleringen planlegger en fortetting som vil
videreutvikle området og forandre karakteren gjennom fortetting

8.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget

Det er innhentet oppdatert kunnskap om området i forbindelse med arbeidet med områdeplanen.
Dette er nedfelt i områdeplanens temakart for grønnstruktur og dokumentert i «Sjekkliste for
naturmangfoldloven 20.11.2018». Den registrerte grøntstruktur vil ikke bli forandret vesentlig av
planforslaget. Ingen beplantning i planområdet er angitt som verneverdig i områdeplanen.

§9 Føre var-prinsippet

Der er ikke registrert spesiell naturverdi i planområdet, og det er derfor funnet grunnlag for å ta i
bruk føre var-prinsippet.

§10 Økosystem. Tilnærming og samlet belastning

Tiltak i planområdet skal bygge opp under de kvaliteter som ligger i grøntområdet og bruke den
grønne skråningen som en berikelse av de uteområdene som opparbeides på hvert felt.

§11 Kostnader ved miljøforringelse

Ved eventuelle skader er det tiltakshaver som skal bære kostnadene. I dette tilfellet innebærer det
eventuelle skader i tilstøtende hensynssone grønnstruktur.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Naturmangfoldlover pålegger tiltakshaver å bruke driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra
en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk og økonomiske ressurser, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

8.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planområdet omfatter i dag ikke areal som benyttes til rekreasjonsformål. Det legges opp til at tiltak
innenfor selve planområdet skal være allment tilgjengelig med tilrettelagt uteplass ved inngang til
aktivitetssenteret. For beboere og brukere vil nye uteområder i tilknytning til bebyggelsen være en
viktig kvalitet ved området.

Bidrag til tilrettelegging av atkomst til og eventuell opparbeidelse av uteoppholdssoner på
Sundtoppen i forbindelse med frikjøpsordning vil være et positivt tilskudd til fellesskapet.
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8.7 Uteområder
Ubebygde arealer er i stor grad tiltenkt uteopphold. Gårdsplass/ varelevering og renovasjon opptar et
mindre areal nord for bebyggelsen.

Planen vil ha positiv virkning for bruken av uteområdene i planens randsone ved at parkeringsarealer
vil bli lagt inn i bygningsmassen.

8.8 Trafikkforhold
• Vegfo rho ld

Planen omfatter utbedring av vei og fortau nord, øst og sør på planområdet. Gjennomføring av
planen gir en vesentlig oppgradering av vei kvaliteter i forhold til dagens situasjon med udefinerte
grusveier og tydeliggjør av skille mellom gående/syklende og biltrafikk.

• Trafikkøkning/ reduksjo n. Ifølge parkeringsstrategi for Eidsvo ll se ntrum ( 28 .02 .20 18 ) er
årsdøgntrafikk i Sundgata 1678.

Det forventes at økt antall boliger vil gi noe økt trafikk på Prost Krags Veg og økt trafikk til og fra
Sundgata. Det forventes at få beboere har egen bil og flere av aktivitetssenteret vil ankomme med
taxi eller kollektiv transport. Faktorer utenfor planområdet vil derfor ha større betydning for
trafikkutviklingen i Sundgata enn tiltak innenfor planområdet.

• Ko llektiv tilbud

Utbygging innenfor planområdet vil gi økt trafikkgrunnlag for kollektivtilbudet.

8.9 Barns interesser
• RPR fo r barn og planlegging

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen setter som viktige
nasjonale mål å «sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksiterende kunnskap om barn og unges behov» og å «ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn
og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn».

Det er ikke tilrettelagt for lekeplasser for barn i planområdet, men området med grøntområder og
uteplasser er åpent tilgjengelig for alle, også barn og unge.

8.10 Sosial infrastruktur
• Sko lek apasite t

Planen har ikke konsekvenser for skolekapasiteten i området

• Barnehagekapasitet

Planen har ikke konsekvenser for barnehagekapasiteten i området
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8.11 Universell tilgjengelighet
For alle tiltak på planområdet skal universell utforming være i samsvar med forskriftskrav.

8.12 Energibehov – energiforbruk
Energibruk reguleres av forskriftskrav. Det stilles krav til tilknytning til fjernvarmeanlegg for ny
bebyggelse innenfor planområdet.

8.13 Jordressurser/ landbruk
Det er ikke jordbruksinteresser knyttet til planområdet.

8.14 Teknisk infrastruktur
• Vann o g av lø p
Det skal tas hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnet blågrønne strukturer, og forsvarlig
overvannshåndtering.

• Trafo
Det kan bli behov for ny nettstasjon i planområdet. Det reguleres inn mulighet for dette.

• Energifo rsyning o g alternativ energi, fjernvarm e m .m
Tiltaket skal knyttes til fjernvarmeanlegg

8.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbygging av planområdet Prost Krags veg vil gi økt tilflytting til Eidsvoll sentrum og forventet økt
aktivitet i næringslivet i samsvar med mål i overordnede planer. Økt tetthet i bosettingen vil gi
mulighet for bedre utnyttelse av kommunale investeringer i kommunale virksomheter og
kommunaltekniske anlegg.

8.16 Konsekvenser for næringsinteresser
Aktivitetssenter med kafe er et tilbud til områdets eldre beboer og kan ha konsekvenser for andre
næringsinteresser i lokalområdet.

9 ROS- AN ALYSE

9.1 Sammendrag
Sammendrag ROSanalysen: ….
• Rasfare
Det er ikke påvist rasfare eller kvikkleire i området, men geoteknisk undersøkelse påviste leire i
sørøstre hjørnet av tomten. Men faren for ras anses som liten.
• Flom fare
Området ligger langt fra flomsoner
• Vind
Området er ikke spesielt utsatt for vind
• Støy
Området ligger langt fra alle støysoner
• L uftfo rurensning
Det er liten trafikk og ikke luftforurensende virksomheter i nærheten av området.
• Fo rurensning i grunnen
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Det er bensinstasjon på nabotomten, så det er en viss fare for forurenset grunn.
• Beredskap og ulykkesrisiko
Nærmeste nabo er brannstasjon og brann der vil utgjøre fare for området. Nærmeste brannstasjon
er ca. 26 km unna. Ellers er det ingen spesielle farer for ulykker ved området.

KONKLUSJON
ROS analysen (vedlegg 04) behandler temaene mer utførlig.
ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser og små
konsekvenser ved gjennomføring av planen. Forholdene hvor det antas at kan foreligge risiko er
omtalt i analysen, men hovedkonklusjonen er at foreslåtte reguleringsplan ikke vil endre risiko
for mennesker, miljø og materielle verdier særlig i negativ retning.
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1 0 I N N K OM N E I N N SPI LL

10.1 Merknader

De er kommet inn 8 merknader til varsel om oppstart av detaljregulering. Innkommede merknader
og forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelser er lagt ved som egne vedlegg.

1 1 RELEVA N TE VED LEGG

Vedlegg 02 - Planbestemmelser

Vedlegg 03 - Plankart

Vedlegg 04 - Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vedlegg 05 og 05b – Varslingsmateriale
Vedlegg 06 – Merknader til varslet oppstart

Vedlegg 07 – Plankonsulents kommentarer til merknader

Vedlegg 08 og 08B- Geoteknisk undersøkelsesrapport

Vedlegg 09 - Støyrapport

Vedlegg 10 - Sol/skygge analyse
Vedlegg 11 - Utomhusplan
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