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Sluttbehandling 2. gang - detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen - 
planID303534000 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 15.02.2022 - sak 22/12 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 63/113 m. fl. - 
Galgehaugen - planID 303534000. Plankart er datert 12.01.22, bestemmelser er datert 12.01.22. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 63/113 m. fl. - 
Galgehaugen - planID 303534000. Plankart er datert 12.01.22, bestemmelser er datert 12.01.22. 
 
 
Saksutredning: 
1.          Saksopplysninger  
1.1          Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor, offentlig/privat tjenesteyting over 2-3 
etasjer. I tillegg skal det reguleres veger, gang- og sykkelveg og annen veggrunn, parkering og 
grøntareal/tekniske anlegg. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet. 
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Området er lokalisert langs Eidsvollvegen, fv. 181 og mellom Gardermobanen og Hovedbanen. 
Eidsvoll stasjon ligger nord for planområdet. Vorma ligger øst for planområdet. Øst for Vorma ligger 
Sundet som er del av Eidsvoll sentrum. 
Planområdet omfatter gbnr. 63/113, 63/114, 63/215 og deler av 63/96, 336/2. Eksisterende 
tomannsbolig med garasje på 63/113 og rekkehus med garasje på 63/218 er planlagt revet. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under: planområdet og omkringliggende bebyggelse. 

 
 
Under: illustrasjon av planlagt bebyggelse. 

 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
1.3.1           Tidligere behandling 
Saken var oppe til sluttbehandling i KS 14.12.21, der følgende vedtak ble fattet: 
Forslaget sendes tilbake til ytterligere bearbeidelse, hvor det bees om at man bearbeider estetikken til 
BKB1, hvor bygget harmoniseres med BKB2 med reduksjon av fremstått høyde, bruk av saltak på 
begge bygninger og harmonisering av fasader. 
 
Plan forslaget som nå fremmes til sluttbehandling er revidert ut ifra vedtaket på følgende punkt: 
-Harmonisering av bygg 1 og 2, slik at bestemmelser om takform, fasade og fargevalg er like 
-Endring av høyder for bygg 1, slik at gesimshøyden går lavere enn tidligere gesimshøyde. Pga 



takformen er mønehøyden noe høyere enn tidligere. 
-Illustrasjoner er oppdatert og feil ved terrengform utbedret. Tidligere så det ut som bygg 1 lå i 
horisontlinjen, noe som ikke er tilfelle. 
-Oppdatert snitt-tegning med bygg 1 og 2, samt andre viktige bygg i området. 
 
Ved at BKB1 må ha saltak reduseres fremstått høyde for bygningen, se figur 21, 25 og 28. For å 
utnytte arealene mest gunstig og effektivt skal takrommet brukes til teknisk rom. 
 
 
1.3.2          Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperiode osv. 
Planinitiativ ble sendt inn 27.10.2020, og oppstartsmøte ble avholdt 4.11.2020. Det ble tilsendt 
varslingsbrev 10.11.2020 til berørte offentlige myndigheter, naboer, grunneiere, gjenboere og andre 
berørte parter. Samtidig ble det varslet i Eidsvoll Ullensaker blad 12.11.2020.  
 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i HNPM-møte 16.2.2021. Planforslaget lå ute I 
perioden 1.3.2021 – 16.4.2021. Det kom inn fem merknader, fire offentlige og en privat.  
 
1.3.3      Kommentarer til innkomne merknader 
Av merknadene var det de tre innsigelser – fra NVE, BaneNOR og Viken fylkeskommune. Innsigelsene 
gikk (NVE og BaneNOR) på områdestabilitet, overvann mm. og manglende faglige/formelle 
avklaringer rundt dette. I tillegg gikk en innsigelse (Viken fylkeskommune) på arkitektonisk utforming 
og tilpassing til kulturlandskapet med særlig vekt på fjernvirkning sett fra Sundet. Innsigelsene og 
innholdet i merknadene ellers er innarbeidet planforslaget, der bl.a. følgende er endret siden 
1.gangsbehandling: 
·          Områdestabilitet og stabilitet mot jernbanen er faglig utredet og kvalitetssikret.  
·          Uavhengig kvalitetssikring (jf, NVEs veileder 2019/01 er gjennomført og det geotekniske 
notatet revidert. 
·          Krav fra VAO-rapporten og det geotekniske notatet er tydeligere innarbeidet i 
planbestemmelsene 
·          Det er tydelig krav til estetisk utforming av bebyggelse, særlig i sør (BKB2), bl.a. 
fasademateriale og takform. 
·          Det er flyttet bygningsvolum fra sør (BKB2) til nord (BKB1) for å ta hensyn til fjernvirkning og 
forholdet til stasjonsbygningen. 
 
1.4          Beskrivelse av planforslaget 
Det reguleres en adkomstveg inn og gjennom planområdet. Gang- og sykkelvegen reguleres som den 
er bygget per i dag, med unntak av kryssingen av adkomsten. Der er gang- og sykkelvegen lagt om for 
å forbedre trafikksikkerheten. Langs veger og gang- og sykkelveger reguleres det inn annen veggrunn 
– grøntareal / tekniske anlegg. Mot jernbanen på BaneNor sin eiendom reguleres områdene til annen 
banegrunn – grøntareal. Det er også regulert inn midlertidig bygge- og anleggsområde og ras- og 
skredfare innenfor planområdet. 



 
Over: illustrasjonsplan for planforslaget. 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av kontorbygninger og/eller privat/offentlig tjenesteyting 
(BKB1-2) med inntil 4 etasjer på BKB1 og 2 etasjer på BKB2. Eksisterende bebyggelse innenfor 
planområder er planlagt revet. 
Mellom byggene skal det etableres parkering, veger og grøntarealer. Ved at byggene fordeles nord 
og sør beholdes et luftig preg over planområdet og fortettingen skjer ikke på bekostning av 
landskapet. Planforslaget legger til rette for parkering i første etasjen for BKB1 og overflateparkering 
for begge delområder.  
 
Under: planlagt bebyggelse sett fra Sundet 

 
 
Under: Bilde av dagens situasjon (Et litt annet perspektiv sammenlignet med illustrasjonen over) 



 
 
1.4.1          Bebyggelsens høyde og utnyttelse 
For begge bygg skal takform skal være saltak, med takvinkel 19-25°. Taket skal være rødt steintak. 
Fasaden må brytes opp med f.eks. stort glassfelt over begge etasjer. Det skal brukes trepanel i 
fasaden i mørkebrune og/eller naturlige farger. 
For ny bebyggelse innenfor BKB1 tillates maksimalt bruksareal = BRA=3040 m2 (grunnflate 760 m2)  
og innenfor BKB2 tillates maksimalt bruksareal = BRA=1658 m2 (grunnflate 829 m2). 
·          Bygg 1 (BKB1)– nordre del 
Bygget er utformet med en underetasje og 3 etasjer for kontor/tjenesteyting. Maksimal møne-
/gesimshøyde 152,0/148,0 (gesimshøyde i tidligere forslag 149,5).  
·          Bygg 2 – søndre del 
Bygget er utformet med to etasjer. Maksimal møne/gesimshøyde 151,4/146,2 (uendret). 
 
Under: snitt av bygg 1 og 2 (BKB1-2) sett mot siloen hos Felleskjøpet. 

 
Til venstre i bildet sees terrenget over fylkesvegen. Til høyre sees stasjonsbygningen og tingretten. 
 
1.4.2          Andre forhold ved planarbeidet 
Miljøoppfølging 
·          Støy 
Planområdet berøres av støy fra fylkesveg 181. Planområdet berøres av rød og gul støysone. Det kan 
antas at planområdet også er utsatt for støy fra jernbanen i nord, øst og vest. Det skal ikke 
tilrettelegges for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. Det kan kreves støydempende tiltak 
ved oppføring av nye bygninger for å redusere støyen. Støy er sikret i bestemmelsene pkt. 2.6. 
·          Overvann 
Overvann må håndteres på egen tomt. Terrenget må bearbeides slik at flomvegene ikke føres til 
bygninger innenfor og rundt planområdet. Det vises til overvannsrapport datert 24.1.2021, og 
revidert 30.8.2021 laget av Arealtek AS. Overvann er sikret i bestemmelsen pkt. 2.5. 
·          Ras- og skredfare 
Utførte stabilitetsberegninger tilsier at næringsbygg både i sør og i nord kan 
etableres med tilfredsstillende områdestabilitet. Forutsetningene som fremgår av det geotekniske 
notatet er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Det er for begge næringsbyggene dokumentert 



tilfredsstillende stabilitet mot jernbanen iht. BaneNOR sitt tekniske regelverk. 
Faresonen viser mulig utløpssone for leirskred. Området tillates ikke benyttet for bygninger eller 
varig opphold innenfor denne sonen.  Område for ras- og skredfare er innenfor deler av regulert veg, 
gang- og sykkelveg, grøfter og parkering. Det vises til geoteknisk notat (20504 Notat RIG01 
Områdestabilitet 27.8.2021, Løvlien Georåd) og uavhengig kvalitetssikring (Tredjepartskontroll 
områdestabilitet Eidsvoll stasjon 06.09.21, Hjelme AS) 
 
1.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Området er avsatt til Baneformål og vegformål i kommuneplanens arealdel for 2020-2031. 
Planområdet ligger utenfor faresone for flom. Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel. 
Området er avsatt til teknisk infrastruktur. Området er støyutsatt fra trafikk- og jernbanestøy. 
Området er ikke egnet for boligformål. Offentlig/privat tjenesteyting og kontorer er egnede bygg for 
området da det ikke er støyfølsom bebyggelse.  
 
Statlige retningslinjer legger opp til fortetting ved kollektivknutepunkter. Planområdet ligger sentralt 
i Eidsvoll kommunesenter og det er ca. 500 meter til Eidsvoll stasjon. Området legger til rette for å 
bruke gange, sykkel og/eller kollektivtrafikk. 
 
Store deler av tiltaket ligger innenfor et kulturlandskap av nasjonal betydning, se Grøntstruktur 
Romerike Sluttrapport 2002, objekt-id 45 og 128. Mot sørvest grenser planområdet også til et 
kulturlandskap satt til lokal verdi i samme rapport, objekt-id 45. Hele kulturlandskapet er også 
innmeldt som kulturlandskap av nasjonal verdi i Riksantikvarens KULA-prosjekt, se Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse i Akershus [høringsutkast], Riksantikvaren 2020 s. 19 – 22. 
 
Stasjonsområdet og noe omliggende villabebyggelse er vernet gjennom kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010), delområde 17 Holstangen. Begrunnelsen for vernet 
er: «Med sin historie knyttet til utbygging og drift av jernbanen, sagbruk og teglverk er området viktig 
som del av kommunens samferdselshistorie og industrihistorie.» Annen bebyggelse innenfor 
planområdet har neppe særlig kulturhistorisk verdi. 
 
2.          Vurdering 
2.1          Endringer etter siste behandling 
Endringene er beskrevet i punkt 1.3.1. Vedtaket angår bygg 1 og fokuserer fremstått høyde i 
kombinasjon med utforming. Den reelle høyder er ikke endret, i hovedsak fordi det etter offentlig 
ettersyn ble omdisponert areal fra bygg 2 til 1 etter krav fra Viken fylkeskommune. Redusering 
høyden på bygg 1 kan derfor ikke erstattes. Det vurderes at hensynet til høy utnyttelse nær et 
knutepunkt er en viktig begrunnelse for ikke å gjøre det.  
 
Ved å endre takformen fremstår bygget mindre dominerende og underordner seg i større grad. Dette 
understrekes også i et dempet fargevalget, som nå er likt for bygg 1 og 2. Med harmonisering 
fremstår bebyggelse enda bedre tilpasset enn tidligere. 
Ved gjennomgang av illustrasjonen i tidligere sluttbehandling fremgikk at det manglet noe terreng 
bak bygg 1, noe som fikk det til å fremstå større og mere markant enn det var. Dette er rett opp. Pga. 
perspektivet ser bygg 1 også ut som det nærmer seg siloen i høyde, noe det langt fra gjør. Dette 
understøttes av snittet i punkt 1.4.1, som nå også er mer rettvisende enn tidligere. 
 
2.2          Overordnede planer og mål 
Planområdet ligger nær Eidsvoll stasjon, busstopp, Sundet og fylkesvei. At planområdet i sin helhet 
ikke ligger innenfor Grønn grense i forslag til ny kommuneplan skyldes at initiativet ikke var kjent da 
grønn grense ble utarbeidet og at fokus primært var på boligbebyggelse. Området bør derfor 
innarbeides i Grønn grense i kommuneplanen. Samlet sett er derfor plasseringen i tråd med både 
overordnete føringer og lokale hensyn. Det vurderes som særdeles positivt med bygg som kan tilføre 
arbeidsplasser til Eidsvoll, særlig i nærhet til sentrum og knutepunktet. Tomtens beskaffenhet gjør at 
mange andre formål ikke anses som passende. Det er derfor god arealutnyttelse i å ta denne typen 



inneklemte arealer i bruk – for da å dempe presset på arealer i ytterkant av tettstedet. 
 
2.3         Trafikkforhold 
Planområdet ligger inntil fylkesveg 181. Planforslaget inkluderer en oppgradering av tilkomsten som 
tillater kryssing med tunge kjøretøy på adkomstveien som skal gi adkomst til jernbanearealene. 
Krysset mot Fv181 er også planlagt oppgradert i tråd med føringer fra Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune. Området bindes også sammen med resten av tettstedet med en gang- og sykkelvei, 
som både gir adgang til Eidsvoll stasjon og Sundet via gamle Sundbrua.  
I planprosessen har det vært flere møter med BaneNOR og Viken fylkeskommune. Nødvendige krav 
er innarbeidet i plankart og bestemmelser, se også 1.3.2. 
 
2.4         Tilpassing til omgivelser og kulturmiljø 
Det er utvilsomt at stasjonsområdet på Eidsvoll rommer en historisk dybde som ikke bare er viktig 
lokalt, men også er av nasjonal betydning. Derfor er området bl.a. inkludert i kommunens 
kulturminneplan og andre kartlegginger. I planprosessen har kulturminner innenfor planområdet og 
kulturlandskapet som planområdet ligger i vært gjenstand for vurdering og tilpassing. Etter innsigelse 
fra Viken fylkeskommune ble det lagt tydeligere føringer for den planlagte bebyggelse og særlig BKB2 
som ligger overfor stasjonsbygningen – sett fra Sundet. Bygningens fasade skal fremstå mer dempet 
slik at den underordner seg stasjonsbygningen i fremtoning. Dermed flyttes en del av 
bygningsvolumet bort fra denne aksen og nærmere nyere bygg som tinghuset og felleskjøpet/siloen, 
noe som vurderes å ha mindre negativ innvirkning på kulturlandskapet. 
 
2.5         ROS 
Risiko og sårbarhet knyttet til naturfare (områdestabilitet, skred, overvann) var sentrale i 
1.gangsbehandlingen. Ettersom flere innsigelser handlet om dette, har det i planprosessen vært flere 
runder med uavhengig kvalitetssikring og følgende revisjon av det geotekniske notatet. Føringer fra 
fagrapportene er innarbeidet i planbestemmelsene som konkrete krav.  
Etter revisjonene følger planforslaget på en god måte opp de tema som ellers er avdekket i ROS-
analysen. 
 
3.          Alternativer 
A.          Planforslaget vedtas slik det foreligger 
B.          Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C.          Forslaget avvises 
 
4.          Konklusjon 
Det foreslås en ny bebyggelse med lokaler til kontor og tjenesteyting som utnytter en sentrumsnær, 
men utfordrende tomt. Planforslaget er omarbeidet etter vedtak i KS og imøtekommer nå kravet om 
endring av bygg 1 (BKB1). Det anbefales derfor å vedta detaljreguleringsplanen, jf innstillingen. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
303533400_Bestemmelser 
303534000_Planbeskrivelse 
303533400_Plankart 
303533400_Situasjonsplan 
30353400_Oppsummering av merknader - offentlig ettersyn 
3035334000_Alle merknader_offentlig ettersyn 
303533400_Geotekniske vurderinger_rev05 
3530334000_Tredjepartskontroll områdetstabilitet - Eidsvoll stasjon rev01_mvedlegg 
303533400_ROS-analyse 
303533400_VAO-notat 



303534000_Første sluttbehandling 
 
Kommunestyret 08.03.2022: 
 
Behandling: 
Ny paragraf 2.15 - Anleggsperioden:, foreslått av Hans Petter Sveen, Miljøpartiet De Grønne 
Byggeplassen bør være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht. DNV GL sin veileder for fossil- og 
utslippsfrie byggeplasser. 

 
 
Votering: 
 
Tilleggsforslaget fra Hans Petter Sveen (MDG) ble vedtatt mot 2 stemmer (PP 2). 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 22/21 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 63/113 m. fl. - 
Galgehaugen - planID 303534000. Plankart er datert 12.01.22, bestemmelser er datert 12.01.22. 
Ny paragraf 2.15 - Anleggsperioden: 
Byggeplassen bør være mest mulig fossil- og utslippsfri, iht. DNV GL sin veileder for fossil- og 
utslippsfrie byggeplasser. 

 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 15.02.2022: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM- 22/12 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 63/113 m. fl. - 
Galgehaugen - planID 303534000. Plankart er datert 12.01.22, bestemmelser er datert 12.01.22. 
 
 
 
 


