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Plan ID 303533100: Detaljregulering for gbnr. 17/257 – Omsorgsboliger i Sundet -  
førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
Detaljreguleringsplan for gbnr. 17/257 – omsorgsboliger i Sundet, PlanID 303533100» ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

1.1          Bakgrunn for saken 
Planforslaget er utarbeidet av MAP arkitekter AS på vegne av Eidsvoll kommune, 
eiendomsavdelingen, som forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging 
av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36 på eiendommen gbnr. 17/257, med utgangspunkt i nylig 
vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter i tillegg gbnr. 17/7, 
17/266, 17/217-218, 526/1 og del av eiendommene gbnr. 17/40. Området utgjør felt BKB4 i 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for kombinert 
formål bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse fra 3 til 5 etasjer med parkeringskjeller.  
 



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

 
Det er i dag 12 kommunale leiligheter i rekkehus/tomannsboliger i planområdet. Bebyggelsen rundt 
består av frittliggende eneboliger, en bensinstasjon i nord og Finsbråten fabrikk i øst. 
 
Regulert arealbruk og plangrense fremgår av vist utsnitt over områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum.  
 
Sydøst for området går Fylkesveg 181, Nesveien, som er en gjennomfartsgate som forbinder Eidsvoll 
med Nord-Odal. Denne er ikke synlig fra planområdet.  
 

Videre i syd er det sentrumsbebyggelse med Eidsvoll rådhus, Eidsvoll bibliotek og butikker. 
Sentrumsbebyggelsen er ikke synlig fra tomten. Sundgata og Rådhusgata er sentrumsgater, og 
forventes at endre karakter gjennom flere igangsatte reguleringsprosesser. 

 

 
 

Nord for planområdet finnes vegkrysset med Sundgata, Tynsåkvegen og Kastellvegen. Vegkrysset 



domineres av Vilberg skole, som er en markant skolebygning fra det tidlige 1900tallet.  

 

Bensinstasjonen i krysset Sundgata – Prost Krags veg er i gjeldende områdeplan for Sundet regulert 
til boligbebyggelse. Forslag til detaljplan tar utgangspunkt i etablert drift på naboeiendommen.   

 

Prost Krags veg gir adkomst til planområdet fra Sundgata og fortsetter som blindveg på 
Finsbråtentomten. En sideveg av Prost Krags veg syd for planområdet fortsetter som adkomstveg for 
boligene syd og vest for planområdet, og ender tilbake i Sundgata. 

 

Området omkring planområdet 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. 

 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd i saken 
Oppstartsmøte ble avholdt 12.8.2020, og varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i 
Eidsvoll/Ullensaker blad 9.9.2020. Varsel ble sendt til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, 
naboer og gjenboere per e-post og brev med frist for merknader 9.10.2020. Ved fristens utløp hadde 
det kommet inn åtte uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse merknadene, samt 
konsulentens kommentarer, inngår i planbeskrivelsen. Varsel om utvidet planavgrensning ble varslet 
16.2.2021 til berørte grunneiere, naboer og gjenboere per brev. Ved fristens utløp hadde det ikke 
kommet noen merknader. Planavgrensning har i ettertid blitt trukket tilbake til opprinnelig varslet 
ved planoppstart. 
 

 
1.4           Beskrivelse av planforslaget 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for omsorgsboliger på tomten gnr/bnr 17/257, i 
området regulert til bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse (Felt: BAA). Det tillates maks BRA = 5.800 
m². 
 
Planen legger opp til en bebyggelse på mellom 45 og 50 leiligheter. Leilighetene er planlagt som 
omsorgsboliger med tilgjengelighet og livsløpsstandard. Leilighetene vil bli på ca. 55 m². Planforslaget 



legger også opp til at det innenfor området vil bli ca. 5 –10 arbeidsplasser og mellom 750 og 1000 m² 
næringsareal (Cafe, dagsenter, kontor) 
 
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 trær.  
 
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. 

   
 
1.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
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. Planområdet 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 byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede 
flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. 
Planområdet ligger utenfor soner med flom- og skredfare. 
 
Universell utforming  
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. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene setter 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. 
 
1.6          ROS-analyse 
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. Viser til vedlagt ROS analyse for mer 
utførlig presentasjon av relevante problemstillinger.  
 
1.7          Støyrapport 
Utført støyutredning konkluderer med at grenseverdier i retningslinje for støy i arealplanlegging; T-
1442/2016, er tilfredsstilt i prosjektet. 
 
1.8          Geoteknisk rapport 
Planavdelingen forespurte en geoteknisk konkret konklusjon. VSO Consulting utformet derfor et 
notat til geoteknisk rapport, datert 25.3.2021, der konklusjon er for geoteknisk undersøkelse gis 
under punkt 3, s. 6 i notat til geoteknisk rapport: 
 
«Tomten og området rundt tomten er relativt flatt, og ligger utenfor definerte 
kvikkleireområder. 
 
Selv om det har blitt funnet avgrenset lomme med sensitiv leir da er områdestabilitet 
tilfredsstillende iht NVE regelverket Sikkerhet mot kvikkleireskred 1/2019. 
 
 Terreng- og områdestabilitet er tilstrekkelig i reguleringsområdet. Det vurderes på 
bakgrunn av utførte grunnundersøkelser at grunnforholdene i planområdet er velegnet for 
den planlagte bebyggelsen.» 
 
Det er i planbestemmelsene satt krav om at bebyggelse skal fundamenteres til fjell (§ 3.1.11) 
 
Geoteknisk rapport, samt forenklet notat av denne er vedlagt saken.  
 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 
 
2. Vurdering 

2.1          Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til samme formål og utnyttelse som den nylig vedtatte 
områdereguleringsplanen har lagt til grunn.  Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for 
nasjonale føringer for planarbeidet i kommunen. Forslag til detaljregulering for felt BKB4/BAA retter 
seg i all hovedsak etter de føringer som ligger i områdeplanens planbeskrivelse og bestemmelser. 
Planforslaget er videre i tråd med gjeldene kommuneplan og nåværende revidering av den. 
 
2.2          Trafikkforhold 
Gateløpet er regulert langs hele felt BAA, både i vest, nord og sør. I tillegg er Prost krags veg frem til 
krysset til Sundgata i Nord for å legge til rette for en sammenhengende gangveg. Gjennomføring av 
planen vil kunne gi en opprydding i parkeringsforhold og en tydeliggjøring av skille mellom 
gående/syklende og biltrafikk i en uoversiktlig del Prost Krags veg. Gangfelt er skilt fra kjørebanen av 
en sone med kantparkering som er dimensjonert for HC-parkering og av/påstigning vest i felt BAA 
som blir hovedinngangen til bygget. Dette mener planavdelingen blir en praktisk og trafikksikker 
løsning.  
 



Planforslaget legger opp til avfallsbrønner i en sone innenfor felt BAA ved innkjøring til p-kjeller og 
vareleveringen. Tømming vil skje med oppsamlingsbil stående ved renovasjonsanlegg. Tømming vil 
ikke være til hinder for annen trafikkavvikling, men vil kunne være til hinder for inn/ og utkjøring til 
parkeringskjeller og varelevering. Med tømmefrekvens en gang per uke anses dette som en 
ubetydelig konflikt.  
 
Planforslaget stiller krav til opparbeidelse av Gangfelt langs Prost Krags veg fra krysset til Sundgata og 
forbi planområdet, samt inn til parkeringskjeller/planområde i nord.  
 
2.3          Tilgjengelighet til friluftsområder og uteoppholdsarealer 
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten.  
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor, er viktig for  
bokvalitet. Samtidig fremmer det fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt finnes friluftsområder i 
nærheten til planområdet, men de er i dag lite tilrettelagt og opparbeidet. 
 
Planforslaget viderefører områdeplanens krav til MFUA med minst 33m2 MFUA per boenhet. 
Planavdelingen anser det som lite hensiktsmessig å kreve 50% av MFUA reguleres til lekeplass 
innenfor dette planområdet da det reguleres kun til beboere i alderen 50 år og eldre. Total MFUA er 
det samme som områdeplanen setter krav til.  
 
For å sikre gode uteoppholdsarealer med gode rekreasjonsmuligheter blir det i bestemmelsene stilt 
krav til at det utformes og vedlegges en utomhusplan i byggesaken. I tillegg er en utomhusplan 
vedlagt plansaken. Denne vil ikke være juridisk bindende, men vil fungere som en veileder.  
 
2.4          Sosial infrastruktur  
Planen legger opp til beboere 50+ og er således en homogen sammensetting. I en akse fra Prost 
Krags veg opp til Hagalykkja finnes både barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående 
skole. Dagsenter og kafé som lokaliseres her og som vil være åpen for allmenheten har derfor stor 
potensiale til å bli en arena der personer fra ulike aldergrupper kan interagere.  
 
2.5          Bokvalitet 
Planområdet ligger nær den sentrale delen av Eidsvoll sentrum. Det er korte avstander til 
forretninger og sosiale arenaer, og det er gode muligheter for beboere til å delta aktivt i Eidsvoll 
sentrums sosiale og kulturelle liv. Det er kort avstand til skole og barnehage, og offentlig 
kommunikasjon og et godt rutetilbud er innenfor kort avstand. Samtidig er avstanden til 
friluftsområder og Vorma relativt kort og det er sammenhengende gang- og sykkelveg mot sentrum 
og til nærmeste matbutikk.  
Maks kotehøyde er økt noe med som følge av et ønske om økt bokvalitet med noe høyere himling i 
fellesarealene. Det vil da også være mulig med noe høyere takhøyde i boenhetene.  
Det er utført sol- og skyggeanalyse i tidsrommet 21. mars, 01. mai og 21. juni, klokken 09.00, 12.00, 
15.00 og 18.00. Som resultat av dette er det gjort noen endringer for å sikre at alle leiligheter får 
tilstrekkelig med sollys i løpet av dagen hele året.  Takterrasser og vestvendte balkonger vil gi gode 
solforhold det meste av dagen. 
 
For å sikre god bokvalitet må estetikk og god arkitektur være sentrale tema i den videre 
prosjekteringen. Det er formulert bestemmelser som gir rammer for utforming av bebyggelsen. Det 
må i fortsettelsen også være et tydelig fokus på prosjektering av gode uteområder. 
 
3. Alternativer 

Utover det foreliggende planforslag er det ikke vurdert andre alternativer for denne saken. 
 
A. Planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn slik det foreligger. 



 
B. Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding/utredning. 

 
4. Konklusjon 

Planforslaget følger i all hovedsak opp nylig vedtatt områdereguleringsplan for sentrum, og vil tilby 
gode omsorgsboliger nært tilknyttet sentrum i Sundet samt bidra til ny arena for interaksjon på tvers 
av aldersgruppene i nærområdet.  
 
Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler kommunedirektøren at forslag til detaljreguleringsplan 
for gbnr. 12/257 - omsorgsboliger i Sundet, PlanID: 303533100, legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Vedlegg: 
01 Sundet Omsorsgboliger - Planbeskrivelse 
planbestemmelser_planID303533100 
03 Sundet Omsorgsboliger Plankart UTM32 A3-500-2 
04 Omsorgsboliger Sundet  - ROS analyse 
05 Varslingsmateriale 
05b Varsel om oppstart_begrenset høring 
06 Merknader til varslet oppstart 
07 Plankonsulents kommentarer til forh†åndsuttalelser 
08 Geoteknisk_undersøkelsesrapport 
08a_Notat_grunnforhold_Omsorgsboliger 
09 Støyutredning 
10a Solstudie eks - nytt 1 
10b Solstudie eks - nytt 2 
11 Utomhusplan 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 18.05.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM- 21/39 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
Detaljreguleringsplan for gbnr. 17/257 – omsorgsboliger i Sundet, PlanID 303533100» ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
 


