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Sammendrag 
 
Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget: 
Planforslaget er utarbeidet av Romfarer arkitekter AS på vegne av Sundberg Invest AS som 
forslagsstiller. 
 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 15 
med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Planområdet omfatter g/bnr 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
 
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 3 til 7 etasjer med 
parkeringskjeller. Det åpnes opp for ren boligbebyggelse. Det stilles ikke krav til nærings-, 
tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene. 
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging med 
utgangspunkt i de føringene som ligger i områdereguleringen for Eidsvoll sentrum. 
Planforslaget legger imidlertid opp til at det ikke stilles krav til minimumsandel av 
næringsarealer i 1. etasje, men at bebyggelsen kan oppføres som ren 
boligbebyggelse. Det stilles imidlertid krav til minste etasjehøyde i 1. etasje slik at 
hensynet til fremtidig forretningsdrift er ivaretatt. 

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller:  Sundberg Invest AS 
Plankonsultent: Romfarer arkitekter AS 
Eierforhold:   
 

 
 
  
 
 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken 

Det er ikke truffet vedtak i saken tidligere. 
 
2.4 Utbyggingsavtaler 

Det foreslås at det inngås utbyggingsavtale om opparbeidelse av uteoppholdsareal på 
Sundtoppen i samsvar med områdereguleringen bestemmelser pkt. 4.6.5, dersom 
krav til minste felles uteoppholdsareal ikke kan innfris på egen eiendom. 
Erstatningsarealet Sundtoppen ligger i umiddelbar nærhet av planområdet. 

 
2.5 Krav om konsekvensutredning 

Detaljreguleringsplanen faller ikke inn under oppfangskriteriene i Forskrift om 
konsekvensutredning, og skal dermed ikke konsekvensutredes. 

  

Gnr/bnr Eier 

16/37 Sundberg Invest AS 

del av 
16/56 

King Eiendom AS 

16/104 Eidsvoll kommune 

16/105 Eidsvoll kommune 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 19.08.2019. Naboer og andre ble varslet pr. 
brev eller e-post ihht. varslingsliste. 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble trykket i Eidsvoll Ullensaker Blad 
20.08.2019 og i Romerikes Blad 17.08.2019. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA OVERORDNET PLAN) 

4.1 Overordnede planer  
• Fylkeskommunale planer 

- Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015) 

Planperioden går frem til 2030, men har et perspektiv mot 2050. Planen setter som 
felles mål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på flerkjernet utvikling 
og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell 
måte knytte den flerkjernede strukturen sammen. 
De mål som trekkes opp i den regionale planen ivaretas i kommuneplan for Eidsvoll 
kommune, og videre i områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum. Forslaget til 
detaljreguleringsplan følger i hovedsak områdereguleringsplanen, og den regionale 
planen kommenteres ikke videre her. 

 
• Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner 

Kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026 viser arealer langs Sundgata og nord for 
Sundtoppen som sentrumsareal.  

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Felt BS6 er en del av Områdereguleringsplan Eidsvoll sentrum, planID 023728200. I 
planen er det aktuelle området en del av felt BS6.  
 
Arealbruk 
Områdeplanen fastsetter følgende arealbruk: 
Pkt. 7.10-2 
«I 1. etasje tillates boliger, tjenesteyting og kontor. Opptil 75% BRA kan tas i bruk til 
bolig.» 
Forslagsstiller ønsker med bakgrunn i områdets beliggenhet og den vekst som er 
forventet i kvadraturen i Eidsvoll sentrum å fravike områdeplanens krav til min. 25% 
andel næringsareal i 1. etasje. Planforslaget legger derfor opp til at det ikke stilles et 
absolutt krav til næringsandel i 1. etasje i ny bebyggelse, men at det stilles krav til 
etasjehøyde for 1. etasje som legger til rette for en eventuell senere konvertering til 
næringsareal. Dette begrunnes i pkt. 6.1 i planbeskrivelsen. 
 
Høyder 
Byggehøyder er i samsvar med områdeplanens bestemmelser og maksimal høyde på 
bebyggelse. 
 
Grøntstruktur 
Vegetasjon som viktig landskapselement langs Sundgata er fremhevet i 
områdeplanen. 
 
Krav om minste felles uteoppholdsareal 
Felt BS6 ligger innenfor område der det er krav om minimum 10m2 felles 
uteoppholdsareal pr. boenhet. Det er også åpnet for at et prosjekt helt eler delvis kan 
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unntas fra kravet ved en fritaksordning. Bestemmelsene knyttet til fritaksordningen 
videreføres i detaljreguleringen. 
Lekeplasser innarbeides i detaljreguleringsplanen og knyttes til rekkefølgekrav. 

 
4.3 Tilgrensende planer 

Det er ingen andre tilgrensende planer enn områdereguleringsplanen. 
 
4.4 Temaplaner 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2010) 
I planens del 2.1.12, som omhandler Sundet, pekes det på området rundt Sundgata, 
som ender i den gamle brua over Vorma, som et kjerneområde for det som finnes av 
verneverdig bebyggelse. Det pekes også på at Sundtoppen er et viktig romdannende 
landskapselement samtidig som en ressurs lokalt. 
Det er identifisert mange bygninger som det knytter seg verneinteresser til, men 
ingen av disse ligger innenfor felt BS6.  
 
Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 
Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 behandler ulykkesstatistikk i kommunen og angir 
tiltak på mange områder for å bedre trafikksikkerheten. I tilknytning til Sundgata og 
planområdet er det i perioden 2006-2010 registrert én ulykke med lettere skade 
(moped/motorsykkel), mens det i perioden 2011-2016 er registrert 3 ulykker med 
lettere skade i samme område (bil, moped/mc og fotgjenger). 
Planen peker også på Sundgata som uoversiktlig og trafikkert i tabell med 
oppsummering av innspill fra skoler og barnehager. 
Konkrete tiltak i Sundgata er imidlertid ikke tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. 
 
Klima- og energiplan 2011-2020 
Klimaplanen inneholder en statusdel med historisk og framskrevet energiforbruk og 
klimagassutslipp. Den angir kommunens mål for reduksjon av energiforbruk og 
klimagassutslipp og et handlingsprogram med forslag til prioriterte tiltak for å oppnå 
målene. 
 
Strategisk næringsutviklingsplan 2016-2027 
I regional plan for næringsutvikling er Eidsvoll sentrum ett av to prioriterte lokale 
vekstområder i Eidsvoll kommune. En konsentrert vekst gir grunnlag for mer levende 
byer og tettsteder med bedre handels-, service- og kollektivtilbud. 
Strategisk næringsutviklingsplan setter som mål at Sundet skal fremstå som attraktivt 
for etablering av boliger og publikumsrettet næring og tjenesteyting, mens 
arealkrevende virksomhet skal lokaliseres langs E6. 
Planen anviser utviklingsområder i tilknytning til Eidsvoll sentrumsområde både vest 
for Vorma, lokalisert nær stasjonsområdet, og øst for Eidsvoll sentrum. Dessuten 
pekes det på Eidsvoll sentrum som område for kombinert bruk med bolig, forretning 
og kontor. 
Planen inneholder ikke oppgave over arealbehov eller prognose for forventet vekst til 
næring i tettstedene, men peker generelt på at det skal tilrettelegges for vekst. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for nasjonale føringer for 
planarbeidet i kommunen. Forslag til detaljregulering for felt BS6 retter seg i all 
hovedsak etter de føringer som ligger i områdeplanens planbeskrivelse og 
bestemmelser. Forholdet til statlige føringer behandles derfor bare kort her. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Kommunene skal gjennom planlegging gå foran i arbeidet for å redusere 
klimagassutslipp. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Gjennom samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging skal en sikre en god 
tettsteds- og byutvikling med redusert transportbehov. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Det skal utarbeides retningslinjer for areal av betydning for barn og unge, og dette 
skal sikres i planprosessen. Retningslinjene skal sikre et godt oppvekstmiljø bl.a. 
gjennom ivaretakelse av areal med betydning for barn og unge. 
 
Retningslinjer for støy i arealplanleggingen 
Vurdering av støy skal gjøres i ROS-analysen. 
 
Retningslinjer for planlegging som tar hensyn til flom- og skredfare 
Flom- og skredfare skal utredes som en del av ROS-analysen. 
 
Naturmangfoldsloven 
Vurderinger etter Naturmangfoldsloven er angitt i pkt. 8.5. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
Det skal tilrettelegges for løsninger som fremmer likestilling, likeverd og like 
muligheter for alle. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 
• Beliggenhet  

Planområdet utgjør nordøstre del av regulert sentrumsformål i 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, og omfatter del av felt BS6 og Sundgata. 

 
• Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planområdet grenser i vest og nord mot Sundgata. I øst grenser planområdet mot 
g/bnr. 33/75, 66, 99 og 22, som alle er en del av felt BS6 i områdeplanen. I syd 
grenser planområdet mot område for sentrumsformål (BS5).  
Planområdet er samlet på 3,03 daa. 

 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Dagens arealbruk innenfor planområdet er: 
gnr/bnr adresse grunnareal areal bolig ca. 

m2 BRA 

16/37 Sundgata 15 1,51 daa 287 
16/56 Del av Sundgata 17 0,06 daa  
 Gategrunn 1,46 daa  

 
Arealbruk på naboeiendommer fremgår av nedenstående tabell 
gnr/bnr adresse dagens arealbruk ca. m2 BRA planlagt/regulert arealbruk 

16/75 Sundgata 19 Serveringsvirksomhet 122 m2 Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/56 Sundgata 17 Næring 251 m2 

Bolig 586 m2 
Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/22 Sundgata 13 Næring  778 m2  
Bolig 1042 m2 

Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/60 Sundgata 11 Ubebygd Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/38 Sundgata 9 Næring Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/27 Prost Krags 
veg 1 

Allmennyttig Boligbebyggelse 

16/div. Prost Krags 
veg 3, 5, 9, 
11 m.fl. 

Bolig Boligbebyggelse 

16/99 Prost Krags 
veg 7 

Bolig 230 m2 Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
bolig) 

16/74 Sundgata 18 
(felt BS7) 

Tjenesteyting Sentrumsformål 
(Næring, tjenesteyting, 
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bolig) 
 Torget (felt 

BKB5) 
Ubebygd Bolig, publikumsrettet 

tjenesteyting 
 Torget (felt 

B8) 
Ubebygd Boligbebyggelse 

 
Umiddelbart sydvest for planområdet ligger Sundtoppen, som er et offentlig 
friområde regulert til park. 
Regulert arealbruk fremgår av nedenstående utsnitt av områdereguleringsplan for 
Eidsvoll sentrum. 

 
Planområdet er markert med tykk stiplet linje 

 
5.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk/ byform  
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Planområdet, felt BS6 og tilliggende områder felt BS7, BKB5, B8, B7 og B6 er under 
utvikling. Også felt BS5 mot planområdets sydgrense, i dag ubebygd, står foran 
utvikling. Vurdering av planområdet opp mot stedskarakter må derfor i stor grad 
gjøres med bakgrunn i de tiltak som områdeplanen åpner for. 

 
• Eksisterende bebyggelse 

Områdeplanen tar sikte på å etablere sentrumsbebyggelse langs Sundgata i 
forlengelsen av dagens sentrumsbebyggelse.  
Sundgata 9 er en bygård med 5 og 6 etasjer med nærings- og boligarealer. 
Boligetasjene har balkonger mot Sundgata, og byggets midtparti er utformet som et 
«tårn» i 6 etasjer som markerer et skille mellom en bymessig torgdannelse og 
Sundgatas gateløp. Denne bygningen er viktig for den videre utvikling i Sundgata i og 
med at den angir et fasadeliv for Sundgata. Områdereguleringen åpner også for 
tilvarende høyder på feltene BS5 og BS6. 

 
Sundgata 11 er ikke bebygget.  

 
Sundgata 13 er opprinnelig en forretnings- og kontorbygning i 3 etasjer. 2. og 3. 
etasje samt en bakbygning i én etasje er bygget om til boligformål. 1. etasje står p.t. 
tom, men har tidligere rommet banklokaler. Bygningens fasadeliv mot Sundgata 
korresponderer med Sundgata 11, og bygningen har i tillegg en baldakin som delvis 
overdekker fortauet. Fortauet er hevet i halv bredde under baldakinen med en trapp 
opp fra fortaunivå i søndre ende av bygningen. 
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Sundgata 15 er en eldre trebygningen. Det er ikke registrert verneverdi på bygningen. 
Bygningen er oppført i 2 etasjer og delvis utnyttet loft. Bygningen har saltak. En 
garasjebygning er bygget inn i terrenget på eiendommens sydøstre hjørne. 

 
 

Sundgata 17 er en murbygning oppført i 3 etasjer med delvis utnyttet loft. Det er ikke 
registrert verneverdi på bygningen. 1. etasje er næringsareal. De to øvre etasjene er 
boliger. Bygningen har saltak. 
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Sundgata 19 er en bygning i én etasje med næringsareal. Bygningen rommer en fast 
food-restaurant. Bygningen har flatt tak og en dominerende panelkledt kassegesims.

 
 
Sundgata 18 er en bygning med bolig og næringsarealer. Et treningsstudio har lokaler 
i bygningen. Bygninger er oppført i 2 og 3 etasjer med delvis valmet saltak. 

 
 
Torget 2 er opprinnelig en bensinstasjon med baldakin over pumpeområdet. I dag er 
bygningen i bruk som serveringssted. Bygningen er i én etasje med flatt tak. 
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• Fremtidig bebyggelse 

Områdeplanen for Eidsvoll sentrum åpner for en langt høyere utnyttelse av 
eiendommene langs Sundgata enn dagens situasjon, og knytter gjennom dette en 
forbindelse mellom kvadraturen og Rubis-området. 
 
Sundgata 11. Reguleringsbestemmelser for felt BS5 åpner for sentrumsbebyggelse 
med bolig, tjenesteyting, kontor, forretning, bevertning. Maksimal gesimshøyde er 
fastsatt til kote 146, dvs. en fasadehøyde på ca. 17 m, tilsvarende 5,5 etasjer. 
 
Sundgata 15. Det foreligger et prosjekt for bygging av boliger i Sundgata 15. 
Prosjektet har varierende etasjeantall fra 3 til 7 etasjer. Områdereguleringen anviser 
byggehøyder fra 3 til 8 etasjer, og prosjektet ligger slik innenfor områdereguleringens 
anvisning når det gjelder høyder. 

 
 

Sundgata 17 og 19. Områdeplanen åpner også her for en betydelig fortetting målt 
mot dagens bebyggelse. 

 
5.4 Landskap  
• Topografi og landskap 

Planområdet er en del av et karakteristisk ravinelandskap. Istidsavsetning danner et 
relativt flatt platå (ca. kote 150) der raviner er gravd ned i avsetningen ut mot Vorma. 
Sundtoppen (kote 147) står igjen som en frittstående kolle i dette landskapet, mens 
Sundgata følger en ravine som munner ut i det flate området mot Vorma, 
kvadraturbebyggelsen (ca. kote 125). 
Ny bebyggelse i Sundgata vil kunne forsterke Sundgatas gateløp, og bevaring av 
Sundtoppen og ubebygd del av skråningen på motsatt side av Sundgata, som vil gi et 
vegetasjonsbelte på begge sider som rammer inn bebyggelsen. Dette er i tråd med 
områdeplanenes intensjon. 
 
 
 

152,84

146,84

143,84

140

149,84

154,44

130,16
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• Solforhold 
Solforholdene i planområdet vurderes som gode. Sundtoppen kaster skygge på 
planområdet, og omfanget er årstidsavhengig.  
Det vises til solstudier vedlegg 1. Solstudiene viser solforhold basert på kjente 
foreliggende planer, ny bebyggelse på planområdet og mulig ny bebyggelse på 
naboeiendommene innenfor begrensninger gitt i områdeplanen. 

 
• Lokalklima 

Lokalklima er behandlet i planbeskrivelse for områdereguleringen i pk.t 8.11. 
Vurderinger som er gjort der er relevante for felt BS6, og refereres derfor her. 
 
Vind. 
Fremherskende vindretninger er nord og syd, noe som til en viss grad er bestemt av 
landskapsform og Vorma. Sundtoppen har særlig betydning som en frittliggende 
landskapsformasjon som bryter og demper vinden i et ellers relativt flatt område. 
Bygningers plassering og dimensjonering vil påvirke vindforholdene. Her vil 
utformingen av bebyggelse på felt BS6 langs Sundgata kunne ha betydning for 
vindforholdene også i Eidsvoll sentrum, syd for planområdet. Det er derfor viktig at 
bebyggelse gis en variert utforming som ikke bidrar til trakteffekt og turbulens. I 
detaljreguleringen vil grøntstruktur som innarbeides i planen være et viktig bidrag i 
samme retning. 
 
Nedbør 
Områdeplanen stiller krav til at overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert enkelt 
byggeprosjekt, og stiller krav til sikring av flomveger. Dette kravet videreføres i 
detaljreguleringen. 
Nedbør vil ofte forekomme sammen med vind, og tiltak for å redusere virkningen av 
vind vil også dempe effekten av nedbør.  

 
• Estetisk og kulturell verdi 

Bevaring av de grønne veggene i landskapsrommet er et viktig element i 
områdeplanen, også med estetisk verdi. I tilknytning til felt BS6 betyr dette bevaring 
av vegetasjonsbeltet øst for Sundgata opp mot bebyggelsen i Prost Krags veg. Det er 
også angitt at vegetasjonen som i dag står mellom bebyggelsen i Sundgata 15 og 
selve gateløpet har betydning som landskapselement. 
Disse elementene har også en betydning for lokalklimaet som angitt ovenfor. 
Elementer av kulturell verdi er vurdert i avsnitt 5.5. 
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Utsnitt av temakart grøntstruktur. Planområdet er markert med tykke stiplet linje. 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Til grunn for områdeplanen ligger en vurdering av kulturminner og kulturmiljø (pkt. 
8.17). Vurderingen er oppsummert i et temakart. 
Ingen av de områder som gis verneverdi er lokalisert innenfor felt BS6. 

 
Utsnitt av temakart kulturminner og kulturmiljøer. Planområdet er markert tykk stiplet linje. 

 
5.6 Naturverdier  

I planområdets umiddelbare nærhet er det Sundtoppen som peker seg ut som det 
området med størst verdi som park - og rekreasjonsområde.  
Skogsvegetasjonen i skråningen opp mot platået rundt Prost Krags veg er markert 
som viktig landskapselement, som angitt ovenfor. Vegetasjonen her er 
blandingsskog, og med en overvekt av barskog i området øst for Sundgata 11. 

 
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Det er ingen områder innenfor planområdet som peker seg ut som områder for 
rekreasjonsbruk.  

 
5.8 Landbruk 

Det er ikke landbruksinteresser knyttet til planområdet. 
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5.9 Trafikkforhold 
 
Kjøreatkomst  
Adkomst til planområdet er anvist i temakart for gatestruktur. Sundgata klassifiseres 
som sentrumsgate der hensikten er å tilrettelegge for myke trafikanter og 
kollektivtransport, men slik at det fortsatt skal være mulig å komme frem med 
personbil. 
Kjøreatkomst til planområdet er fra Sundgata.  
   
Vegsystem 
Sundgata er planområdets begrensning mot øst. Sentrumsplanen legger opp til at 
Sundgata utformes som sentrumsgate med prioritering av myke trafikanter og 
kollektivtrafikk. 
 

 
Utsnitt av temakart gatestruktur. Planområdet er vist med stiplet linje. 

 

Sundgata er en del av et planlagt vegsystem med kollektivtrafikk i Sundgata. 
Stoppesteder er planlagt utenfor detaljplanområdet ved Prost Krags veg i nord, og 
Rådhusgata i syd. 
 
Sundgata har i dag fortau på begge sider vestover fra Tynsåkvegen. Områdeplanenes 
temakart «Gatestruktur» viser gang- og sykkelveg i Sundgata. På kartet er gang- og 
sykkelveg symbolsk vist på vestsiden av Sundgata, men dette tillegges ikke vekt i 
arbeidet med detaljreguleringsplanen. 
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Trafikkmengde, parkering 
Parkeringsstrategi for Eidsvoll sentrum (Multiconsult 2018) oppgir trafikkmengden i 
Sundgata til 1678 ÅDT. 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 sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet, og bare et lite antall i 
nærområdet. 
 
For Sundgata foreslår parkeringsstrategien at det etableres langsgående parkering 
mot fortau, uavhengig av tovegs eller énvegs trafikk.  
 
Områdeplanen anbefaler parkering under terreng for ny bebyggelse. 
Sykkelparkering bør etableres nær viktige målpunkter og legges godt synlig for å 
fremme bruk. 
 
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. I 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. Utbedringspunktet ligger utenfor 
planområdet. 
 
I høringsinnspill til trafikksikkerhetsplanen påpekes det at Sundgata er uoversiktlig og 
trafikkert. 
 
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. Avgangfrekvens er 15 min. på 
dagtid, lavere på kveldstid. 
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5.10 Barn og unges interesser 
Det er ingen tilbud for barn innenfor planområdet i dag. De områdene som kan 
karakteriseres som naturtomt er dessuten bratte og lite tilgjengelige. 
Områdeplanen peker på Sundtoppen som en ressurs som park - og lekeområde for 
barn. Andre attraktive uteområder er promenaden langs Sundet brygge som er 
regulert med lekeplasser, badeplass og brygger. 

 
5.11 Sosial infrastruktur 

 
Skolekapasitet 
Det er Vilberg skole som dekker planområdet. Skolen har i dag utnyttet all kapasitet, 
men det er planlagt utbygging av skolen med 200 elevplasser, og skolen vil da dekke 
behovet for elevplasser fram til 2030. 
 
Barnehagedekning 
Vilberg og Knausen barnehager dekker området som områdeplanen omfatter. Begge 
har utnyttet all kapasitet. I følge områdeplanen foreligger det ikke konkrete planer 
for utbygging av barnehager i området, men det er ønskelig å bygge ny barnehage i 
tilknytning til utvidelsen av Vilberg skole. 

 
5.12 Universell tilgjengelighet 

Sundgata er naturlig atkomst for størstedelen av planområdet. Sundgata stiger langs 
hele planområdets vestside, og ligger med fall mellom 1:16 og 1:13. Fallforholdene 
oppfyller derved bare stedvis forskriftenes krav til universell utforming. 

 
 
5.13 Teknisk infrastruktur 

 
Vann og avløp 
Vann- og spillvannsledning ligger langs østsiden av Sundgata. 
Overvannsledning ligger i samme trasé med overvannssluk. 
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Planavgrensning vist med tykk stiplet linje. 

 
Trafo 
Nettstasjon er lokalisert på gnr. 16 bnr 103 inntil planområdets nordøstre hjørne. I en 
uttalelse 19.11.2019 skriver Hafslund Nett AS v/ Geir Karlsen at det er lite kapasitet i 
nettstasjon E0178. For å forsyne byggeprosjektet i Sundgata 15 vil det være 
nødvendig med skifte av transformator og lavspenttavle i nettstasjonen. 
 
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Sentrumsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Eidsvoll fjernvarmeanlegg. 
Varmeledning ligger langs Sundgatas vestside opp til krysset Torget/Sundgata. 
Etter bestemmelser i områdeplanen er det tilknytningsplikt i planområdet. 

 
5.14 Grunnforhold 

 
Områdestabilitet 
Det er ikke registrert kvikkleire eller løsmasser (leire og silt) med 
sprøbruddegenskaper på tomta. Utførte grunnundersøkelser gir et godt grunnlag for 
vurderingen, ref. geoteknisk datarapport som omfatter 4 totalsonderinger, 2 CPTU og 

©Norkart 2019

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje vannkant

Hjelpelinje fiktiv

Vannledning Overvannsledning Spillvannsledning Avløp felles Kum Sluk

Hydrant
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prøveserier i 2 punkter med lab. forsøk. Det er heller ikke registrert kvikkleiresoner 
eller tidligere skredhendelser i området, ref. NVE Atlas (atlas.nve.no). 
 
Med dette konkluderer vi med at det ikke er behov for utredning av områdestabilitet 
iht. NVE veileder 7 - 2014. 
 
Lokalstabilitet 
Lokalstabiliteten må ivaretas iht. gjeldene regelverk. 
 
Det foreligger en geoteknisk rapport for Sundgata 15 utarbeidet av Løvlien Georåd 
AS. Rapporten anviser en prosess med avstivet byggegrop og trinnvis utgraving av 
byggegropa. Det vises til  

Vedlegg 2 Notat RG01 Stabilitet. 
Vedlegg 3 Rapport nr. 1. Geoteknisk datarapport. 

Rapporten viser at løsmassene består av et topplag av byfyllmasser og tørrskorpeleire 
ned til ca. 2-3 meter under terreng. Videre varierer løsmassene fra leire til silt og sand 
til ca. 7 m dybde, deretter er det leire med innskutte sand- og siltlag i alle 
borpunktene. 
Fra utførte laboratorieforsøk er leirens vanninnhold (w) målt til ca. 23-32 %, og 
romvekten (γ) er målt til 19,2-20,6 kN/m3. Udrenert skjærstyrke (su) i leira er målt 
mellom 52 – 272 kN/m2 og sensitivitet (St) målt til 4-14. Leiren karakteriseres følgelig 
som fast og lite til middels sensitiv.   
Det er boret i berg i borpunkt 2. Det er boret til antatt berg i borpunkt 1 og 3. Det er 
ikke møtt berg i borpunkt 4. Dybde til antatt berg eller berg varierer mellom ca. 22,6-
37,0 meter i borpunkt 1-3. I borpunkt 4 er det mer enn 32,8 m til berg. 
Geoteknisk notat angir fremgangsmåte ved utgraving og spunting på tomta Sundgata 
15. 
Det er tidligere gjennomført flere grunnundersøkelser i planområdet og 
planområdets nærhet. Disse inngår i grunnlagsdokumentasjonen til områdeplanen 
for Eidsvoll sentrum 
Løvlien Georåd 18.10.2013: Sundgata 9. Konklusjon: Godt egnet for blokkbebeyggelse 
Løvlien Georåd 22.05.2017: Sundet brygge: To områder øst og vest for Torget 
Tørrskorpeleire, fast og lite sensitiv leire, ikke fast fjell på d=50m. 
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Kartillustrasjon fra geoteknisk rapport. Borpunkt 1-4 fremgår av kartet. Planavgrensning vist med tykk 

stiplet linje. 

 
Evt. rasfare er behandlet i ROS-analyse, og forebyggende tiltak er beskrevet i 
geoteknisk notat. 

 
5.15 Støyforhold 

Fasade mot Sundgata vil ligge i gulv støysone. Tiltak er nødvendig. 
Det er utarbeidet en rapport vedr. støyforhold, se vedlegg 7, som redegjør for 
tiltakene. Se også pkt. 6.4.2. 

 
5.16 Luftforurensing 

Det er ikke registrert forhold vedr. luftforurensning i planområdet. 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, se vedlegg 6. Analysen omfatter 
forhold som: 
• Rasfare 
• Flomfare 
 • Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 

16/51
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• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 

 
5.18 Næring 

Det er ikke planlagt næringsarealer innenfor felt BS Sentrumsformål, men det er stilt 
krav til minste etasjehøyde i 1. etasje som muliggjør fremtidig konvertering til 
næringsformål. 

 
5.19 Analyser/ utredninger 

Følgende analyser er vedlegg til planforslaget: 
 

- Vedlegg 1 Solstudier.  

Studiene viser solforhold ved jevndøgn og ved sommersolverv. Studien viser 
solforhold både som vertikalprojeksjon (plan) og som skråprojeksjon, og viser 
derved også solforhold på fasade. 
 

- Vedlegg 2 og 3 

Geotekniske undersøkelser, analyser og vurderinger 
 

- Vedlegg 4 Renovasjonsteknisk plan 

Planen viser foreslått løsning for renovasjon, begrunner valg av løsning og 
viser dimensjonering av anlegget. 
 

- Vedlegg 5 Mobilitetsvurdering 

Mobilitetsvurderingen redegjør for forhold for gående, syklende og kjørende, 
og anviser trafikksikkerhetstiltak. Det gjøres også rede for 
kommunikasjonsforhold. 
 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Analysen redegjør for risikofaktorer knyttet til detaljreguleringen og den 
utbygging den legger til rette for. Analysen anviser risikoreduserende tiltak. 
 

- Støyanalyse 

Analysen redegjør for forventet støybelastning og eventuelle tiltak som er 
nødvendig for å oppfylle krav stilt i reguleringsplanen. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Avgrensning av planområdet. Planlagt arealbruk 
Planforslaget følger intensjonen i områdeplanen for Eidsvoll sentrum, men foreslår 
en justering av arealbruken i deler av planområdet slik at det ikke stilles krav til 
næringsareal i 1. etasje på alle eiendommer. 
 
Begrunnelsen for dette er følgende: 
Etter forslagsstillers vurdering er eiendommene nordover i Sundgata lokalisert slik at 
utleie til næringsvirksomhet er vanskelig.  
 
Majoriteten av forbrukerkunder forholder seg til to steder for å gjøre sin handel. Ett 
sted hvor man gjør daglighandelen og ett sted hvor man gjør storhandel. På øvre 
Romerike fremstår Jessheim som det regionale sentrum, mens Råholt og Eidsvoll er 
lokal sentre.  
 
I et lokalsenter som Eidsvoll er samlokalisering viktig. De store i dagligvare- eller 
konfeksjonsbransjen flytter sjelden inn alene, men ønsker flere aktører som gir en 
større bredde i vareutvalget, noe som trekker kunder. En stor dagligvarehandel 
krever 2000m2, en konfeksjonsforretning 1000m2. Dette kan skje i kvadraturen i 
Sundet der det vil være tilstrekkelig areal for de store aktørene og for et tilstrekkelig 
antall mindre aktører slik at en oppnår den variasjon og bredde som er nødvendig for 
et levende sentrum. 
 
Sett i denne sammenheng vil næringsarealer i Sundgata både være for små og 
komme utenfor fokusområdet, jo lenger opp i Sundgata, jo lenger fra det attraktive 
området.  
 
Det er ikke marked for kontorlokaler i området. Erfaringer med Sundgata 13 viser 
dette. Næringsarealer i Sundgata må derfor fylles med småbutikker og andre mindre 
næringsvirksomheter. Disse vil ikke være i stand til å trekke nok kunder, og vil heller 
ikke være i stand til å betale tilstrekkelig husleie. Sannsynligheten er derfor stor for at 
levetiden for disse butikkene vil være kort. Lokalene på felt BS6 vil da bli nesten 
umulig å selge eller leie bort, og vil etter relativt kort tid stå tomme, siden 
lønnsomheten som kan gi sunn drift ikke er tilstede.  
 
Planforslaget legger derfor opp til en større andel boliger ved at det ikke stilles krav til 
næringsarealer i 1. etasje på felt BS6. 
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Illustrasjon av bebyggelse 

 
Illustrasjon 1. Planlagt bebyggelse sett fra sydvest. 

 
Illustrasjon 2. Planlagt bebyggelse sett fra sydøst. Gårdsrom i Sundgata 15 med 

uteoppholdsareal, lekeplass, sykkelparkering og sykkelbod med takterrasse. 
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Illustrasjon 3. Planlagt bebyggelse i Sundgata 15 sett fra nordvest på gatenivå. 
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6.1.1 Reguleringsformål 
Forslaget til detaljregulering omfatter følgende reguleringsformål: 
Vertikalnivå 1 (under terrengnivå) 
- Parkering felt SPH 

Parkering i parkeringskjeller. 

 

Vertikalnivå 2 (over terrengnivå) 
- Sentrumsformål BS 

Næringsareal (forretning / kontor) tillates lagt i 1. etasje. Forøvrig boligformål. 

 

- Uteoppholdsareal, felt BUT 

Feltet omfatter uteoppholdsareal. 

 

- Lekeplass BLK 

Feltet omfatter nærlekeplass på skjermet side av bebyggelsen. 

 

- Renovasjonsanlegg f_BRE1 – f_BRE3 

Avfallsbeholdere under terrengnivå med nedkast på gatenivå 

 

- Parkering felt o_SPA1 – o_SPA11 

Gjelder kantparkering langs Sundgata. 

 

- Gang- og sykkelveg o_SGS1 – o_SGS4 

Gang- og sykkelveg på østsiden av Sundgata 

 

- Kjøreveg SVK1 

Kjørebane i Sundgata. Planforslaget omfatter Sundgata frem til midt kjørebane. 

 

- Kjøreveg SVK 2 – SVK4. 

Atkomstareal til parkering på eiendommene. 

 

- Annen veggrunn – grøntanlegg SVG1 – SVG14 

Felt avsatt til treplanting langs Sundgata. 

 

- Grøntstruktur G 

Grøntsone langs østre kant av eiendommen Sundgata 15. 

 

- Hensynssone flomfare H320 
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Område innenfor sone for 200-årsflom. 

 

- Hensynssone H140_1 – H140_2 

Frisiktsone for utkjørsel fra parkeringskjeller i Sundgata 15. 

 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Vertikalnivå 1 (under terrengnivå) 
6.2.1 Parkeringshus /-anlegg, felt SPH (2083) 

På vertikalnivå 1 reguleres parkeringskjeller. Innenfor samme formål kan det 
etableres boder for boliger. 

 
Vertikalnivå 2 (over terrengnivå) 
6.2.2 Sentrumsformål, felt BS 

Feltet omfatter Sundgata 15, gnr. 16 bnr. 37, areal 1511 m2 samt en mindre del av 
gnr. 16 bnr. 56 der gnr. 16 bnr. 37 har avtalefestet rett til å bygge inntil gavl på 
nåværende bebyggelse på gnr. 16 bnr. 56. 
Feltet reguleres til sentrumsformål. Planen tillater bebyggelse i 3 – 7 etasjer. 
Maksimal gesimshøyde fastsettes til kote 156,6. 
Det stilles ikke krav til minste andel næringsarealer. Det stilles imidlertid krav til 
minimum etasjehøyde i 1. etasje 4,2m brutto. Planen ivaretar på denne måten 
mulighet for eventuell senere endring av bruken av arealer i 1. etasje. 
Bebyggelsen skal gis en utforming som gir en variert og harmonisk fasaderekke langs 
Sundgata. Det stilles krav til at det oppnås minimum 30% andel fasadefelt med 
trekledning på gatefasade. 
 

6.2.3 Uteoppholdsareal, felt BUT og felt BLK 
Feltene omfatter uteoppholdsareal øst for bebyggelsen. Det stilles krav til 
opparbeidelse av lekeplass på arealet. Reguleringsplanen definerer størrelse og 
beliggenhet for lekearealet. 
Krav til minste felles uteoppholdsareal MFUA etter områdereguleringsplanen for 
Eidsvoll sentrum er 10m2 pr. boenhet. Det foreliggende prosjektet omfatter 37 
boenheter, og MFUA skal derved være større enn 370 m2. 
Basert på reguleringsformålenes areal er minste felles uteoppholdsareal: 

Felt BLK 185,0 m2 

Felt BUT 304,0 m2 

Felles takterrasse 29,5 m2 

Sum 518,5 m2 
som tilsvarer 14 m2 pr. boenhet. 
Lekeplass skal være min. 50% av minste felles uteareal. Som det fremgår av 
ovenstående tabell er det avsatt 185 m2 til felt BLK, lekeplass, i planen, dvs. 50% av 
370 m2. 
Lekeplass skal utstyres med minimum sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og 
noe fast dekke. Lekeplass skal være universelt utformet. 
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Områdeplanens bestemmelse 4.6.4 stiller krav til at antall og størrelse av 
kvartalslekeplass skal fastsettes i detaljregulering. 
Innenfor det aktuelle planområdet er det ikke arealer som egner seg til 
kvartalslekeplass. Det er heller ikke ubebygde arealer med slik egnethet i 
planområdets umiddelbare nærhet. I nærområdet er imidlertid Sundtoppen et 
attraktivt uteområde som kan fylle mange av de krav en vil stille til et større felles 
uteoppholdsareal.  
 

6.2.4 Renovasjonsanlegg, felt f_BRE1, f_BRE2 og f_BRE3 (1550) 
Reguleringsformålet gjelder nedgravde avfallsbeholdere. BRE1 og BRE2 betjener 
Sundgata 13 og 15. BRE3 betjener Sundgata 17 og 19. Felt BRE2 er et areal avsatt til 
avfallsbrønner for glass- og metallavfall, og foreslås benyttet til parkeringsareal fram 
til en innsamlingsordning er på plass i Eidsvoll kommune. 
Nedgravde avfallsbrønner foreslås plassert i arealet mellom fortau og kjørebane, i 
samme posisjon mellom fortau/gangveg og kjørebane som parkeringsplassene. 
– Avfallsbrønnene skal være av type som er helt nedgravd. De plasseres i tilstrekkelig 

avstand 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 kjørebanen. Dette kan 

være til hinder for biltrafikk, men da brønnene tømmes 1 – 0,5 gang / uke vurderes 

ulempen ved dette som liten. 

– Snørydding på begge sider av avfallsbrønnene (vegbane og fortau/sykkelveg) letter 

tilgjengelighet til brønnene vinterstid. 

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

fremgår av vedlegg 4 Renovasjonsteknisk plan (RTP) 

 

 
Illustrasjon av renovasjonsbrønn 

 
6.2.5 Parkeringsplasser, felt o_SPA1 til o_SPA11 (2080) 

Langs Sundgata tilrettelegges kantparkering i begrenset omfang langs gang- og 
sykkelveg. Kantparkeringen skal dekke behovet for parkering i forbindelse med 

2
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1
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4
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forretninger og annen korttidsparkering. Parkering for bolig og kontor forutsettes 
dekket innenfor hvert felt. 
 

6.2.6 Gang- og sykkelveg, felt SGS1 – SGS4 (2015) 
Gang- og sykkeltrasé på østsiden av Sundgata foreslås i bredde 3 meter. Traséen er 
adskilt fra kjørende i Sundgata av et gjennomgående felt med parkeringsplasser, 
renovasjonsanlegg og treplanting.  
I søndre ende av planområdet legges gang- og sykkelvegen inn mot kjøreveg som en 
tilpasning til dagens situasjon i Sundgata / Rådhusgata. 
 

6.2.7 Kjøreveg, felt o_SKV1 (2011) 
Felt SKV1 omfatter Sundgata frem til midtlinje kjørefelt. 
 

6.2.8 Kjøreveg, felt o_SKV2 til o_SKV4 (2011) 
Feltene omfatter atkomstareal fra kjøreveg SKV1 til garasje- eller parkeringsanlegg på 
eiendommene langs Sundgata. 
Så lenge det ikke foreligger prosjekter for ny bebyggelse på Sundgata 11, 13, 17 og 19 
kan detaljregulering og senere detaljprosjektering på disse eiendommene kunne 
medføre justering av posisjon og dimensjon på felt SKV2 og SKV4. Tilleggende 
parkeringsfelt og grøntfelt mellom disse må da justeres tilsvarende. 
 

6.2.9 Annen veggrunn – grøntareal, felt SVG 1 til SVG13 (2019) 
Reguleringsformålet skal ivareta etablering av treplanting langs Sundgata slik at 
gateløpet fra Rådhusgata til Torget og videre nordøstover kan få en grønn karakter. 
Trærne innpasses mellom parkeringsplasser og renovasjonsanlegg med en 
regelmessig avstand på ca. 13 meter.  
 

6.2.10 Faresone flomfare H320 
Gjelder et mindre område i planområdets sydvestre hjørne. Hensynssonen er angitt i 
samsvar med områdereguleringsplanen, og omfatter faresone for 200-årsflom. 
For tiltak innenfor faresonene stilles krav til at det fremlegges vurdering av behovet 
for flomforebyggende tiltak, og at det redegjøres for sikringstiltak. 
Det stilles også krav til at gjenstander som plasseres i faresonene skal sikres ved 
forankring. 
 

6.2.11 Sikringssone frisikt H140_1 og H140_2 
Gjelder frisiktsoner for utkjørsel fra parkeringskjeller på felt BS. Frisiktsonen er angitt 
for gang- og sykkelveg og for kjøreveg.  
 

 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Forslaget til detaljreguleringsplan følger områdeplanen når det gjelder høyde på 
bebyggelsen. 
Temakart «Bygningsmiljø og -høyder» fastsetter høydene på felt BS6 til 3 – 8 etasjer.  
Forslaget til detaljregulering fastsetter høydene slik: 
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Felt Adresse Etasjeantall Maksimal gesimshøyde 

BS Sundgata 15 3 – 7 + kjeller 156,6 
 
Gjennomsnittlig terrengnivå for planlagt bebyggelse i Sundgata 15 er kote 130,6, og 
detaljreguleringsplanen høydeangivelse er slik i samsvar med områdereguleringens 
krav til maks. gesimshøyde på 26m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. 

 
6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift  

Grad av utnytting og byggehøyder er behandlet i områdereguleringsplanen pkt. 4.2 
og 7.1. Etasjeantall er dessuten fastsatt i temakart for bygningsmiljø og høyder 
Ved fastsettelse av utnyttelsesgrad innenfor planområdet er det valgt en strategi som 
fastsetter arealbruken i detalj i kombinasjon med fastsettelse av aktuelle gesimslinjer 
innenfor byggeområdet. Ubebygd del av eiendommen som skal være 
uteoppholdsareal, sikres som eget reguleringsformål med egne bestemmelser. 
Byggeområdet fastsettes presist med hensyn til utstrekning i plan og høyde. 
Reguleringsplanen gir derved stor forutsigbarhet med hensyn til den bebyggelsen 
som kan oppføres i tråd med planen. 
Områdeplanen fastsetter høyder i intervallet 3-8 etasjer. Detaljreguleringsplanen 
følger opp retningslinjene fra områdereguleringen, men med andre virkemidler. 

 
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Planforslaget inneholder ikke krav til minste andel av næringsareal i 1. etasje slik det 
er nedfelt i områdeplanen. Det vises til begrunnelse for dette i pkt. 6.1. 
For 1. etasje kreves imidlertid brutto etasjehøyde minimum 4,2 meter, og planen 
legger på den måten opp til et potensielt næringsareal i 1. etasje. I prosjektet for 
bebyggelse på eiendommene er arealet i 1. etasje 564 m2. 

 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Planforslaget legger til rette for bygging av nye boliger i Eidsvoll sentrum. Antall 
boliger som planen legger opp til fremgår av nedenstående tabell. 
Felt Adresse Antall 

leiligheter 
Boligareal BRA Totalt areal BRA 

BS Sundgata 15 maks. 37 ca. 2858 ca. 4465 
 

Leilighetsfordeling for Sundgata 15:  
Felt Adresse 2R  

<50m2 
2R  
>50m2 

3R  
50-80m2 

4R 
>80m2 

5R 
>80m2 

BS Sundgata 15 8 7 13 8 1 
 Prosentvis fordeling ca. 22% ca. 19% ca. 35% ca. 22% ca. 3% 

 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
6.4.1 Beliggenhet, utearealer 

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. 
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Samtidig er avstanden til friluftsområder og Vorma kort. Områdeplanen legger opp til 
at stier og grøntstruktur skal beholdes og utvikles. Sundtoppen er nærmeste 
friområde, og eventuell bruk av frikjøpsordningen for uteoppholdsarealer i 
sentrumsområdet kan medføre midler til tiltak for å heve kvaliteten på Sundtoppen 
som rekreasjonsområde. 
Boligene på østsiden av Sundgata har en god orientering.  
I Sundgata 15 er gatefasaden vestvendt. Fasadene her er eksponert for sol fra midt 
på dagen til solnedgang. En stor del av boligene har utsikt til Vorma. Takterrasser og 
vestvendte balkonger vil gi god utsikt og gode solforhold det meste av dagen. 
Uteoppholdsareal er reguleringsmessig sikret i planområdets østre del. Arealene 
ligger opp mot høydedraget rundt Prost Krags veg som utgjør en grønn avgrensning 
mot øst og syd.  
Gjennom blant annet krav til blågrønn faktor og krav til solforhold sikrer planen 
kvaliteten på felles uteområder. 
 

6.4.2 Støyforhold 
Det er utarbeidet en støyvurdering for Sundgata 15 (vedlegg 8). 
Planlagt bygg i Sundgata 15 ligger i gul støysone med høyest beregnede lydnivå ved 
fasade Lden=62 dB. Fasader mot nord, sør og øst har beregnet støynivå under anbefalt 
grenseverdi i T-1442, og regnes som en «stille side». 
Mot Sundgata vil det ikke være mulig å tilfredsstille kravet i områdereguleringsplanen 
uten en uvanlig høy støyskjerm, evt. at hele fasaden bygges med innglassede 
balkonger. Ingen av delene anses som hensiktsmessig eller ønskelig. 
 
T-1442 åpner for avvik fra anbefalte grenseverdier dersom det nedfelles krav til 
avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelser. Forslag til dette er innarbeidet i 
bestemmelsene. 
 
I Sundgata 15 er utsikt og sol på støyutsatt side. Trafikkmengden i Sundgata er ikke 
spesielt høy, og støyen vil ha karakter av enkelthendelser, og det er stille i lengre 
perioder. Ekvivalentnivået (Lden) gir derfor ikke et godt bilde av støybelastningen ved 
lav trafikkbelastning. Dette er et argument for å akseptere noe høyere støynivå enn 
det som er anbefalt som gjennomsnitt over ett døgn, dersom nødvendige tiltak for å 
tilfredsstille gjennomsnittskravet vil medføre omfattende og uønskede tiltak. 
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6.5 Parkering 
• Antall parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser- maksimum og minimumstall 

Planforslaget følger områdereguleringsplanens bestemmelser når det gjelder antall 
parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser.  
Nedenstående bestemmelser fra områdeplanen er relevante for felt BS6. 
Arealformål Grunnlag Antall biloppstillingsplasser Antall sykkelplasser 
  minimum maksimum minimum 

Leiligheter pr. boenhet 0,8 1 1 
Forretning, 
detaljhandel 

pr. 100m2 
BRA 

0,5 1,5 2 

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

 
Med bakgrunn i antall leiligheter og næringsarealer oppgitt ovenfor gir dette behov 
for parkeringsplasser slik det fremgår av nedenstående tabell. 
Felt Adresse Antall biloppstillingsplasser Antall sykkelplasser 
  minimum maksimum minimum 

BKB Sundgata 15 29,6 37 37 
 

 
• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Det foreligger et prosjekt for utbygging av Sundgata 15.  Parkeringsanlegg er her lagt i 
kjelleretasje med innkjøring fra Sundgata i tomtas sydvestre hjørne. Prosjektet 
rommer 35 parkeringsplasser inkludert 3 HC-plasser. 6 av disse plassene er 
avtalemessige knyttet til Sundgata 13, og prosjektet fyller derved planens krav til 30 
plasser. 
Se vedlegg 9. 
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Se pkt. 6.16. 

 
6.7 Trafikkløsning 
6.7.1 Kjøreatkomst 
• Tilknytning til overordnet vegnett 

Planforslaget tar utgangspunkt i at alle eiendommer langs Sundgata fortsatt skal ha 
atkomst direkte fra Sundgata. Det legges opp til atkomst for Sundgata 17 og 19, men 
dette kan bli revurdert ved fremtidig detaljregulering av disse eiendommene. 
Lokalisering av atkomst er angitt på plankartet. 

 
6.7.2 Utforming av veger 
• Bredde og stigningsforhold 

Stigningsforhold for veg er langt på veg bestemt av dagens trasé for Sundgata. 
Mindre justeringer kan gjøres, men uten større omlegging av profilet vil vegens 
stigning være mellom 1:13 (7,6%) og 1:15 (6,7%). Det betyr at en parallell gangtrasé 
vil være noe brattere enn kravet til universell utforming. 
For å imøtekomme krav om maksimal stigning på oppstillingsplass for renovasjonsbil 
ved avfallsbrønner er felt for avfallsbrønner lagt utenfor den delen av Sundgata som 
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har størst stigning. Kravet til maksimal stigning på 1:20 tilfredsstilles for feltene BRE1 
og BRE2. Ved felt BRE3 er Sundgatas stigning ca. 1:18. 
For oppstillingsplass for brannbil er krav til maksimal stigning 1:15, og kravet er 
derved oppfylt i hele Sundgatas lengde innenfor planområdet. 
Se vedlegg 11. 

 
• Avvik fra vegnormalen beskrives 

Sundgata detaljreguleres med utgangspunkt i Sundgata som atkomstgate (klasse AG) 
etter felles kommunal vegnorm.  
Det legges opp til atkomst fra Sundgata direkte til hver eiendom slik det også legges 
opp til i områdeplanen for Eidsvoll sentrum. 
Planen legger opp til atkomst til eiendommene direkte fra Sundgata.  
- Kjørebane 5,5m inkl. skulder 0,25m på begge sider 

- Parkeringsfelt bredde 2,0m 

- Gang- og sykkelveg bredde 3,0m inkl. skulder 

- Frisiktsone fra utkjørsel fra felles garasjekjeller til gang-og sykkelveg 4m*10m i 

forhold til midt gang- og sykkelveg. Dette er et fravik fra felles kommunal 

vegnorm tabell 5.4. 

- Frisiktsone til kjøreveg 4m*30m i forhold til kant regulert kjøreveg 

 
6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Ved utbygging av felt BS stilles krav til samtidig opparbeidelse av del av 
fortau/gangveg, avfallsbrønner og parkeringsplasser. Kravet er ikke knyttet til hele 
planområdet, men omfatter feltene: 
- Gang- og sykkelveg felt SGS3 

- Parkering felt SPA4 – SPA7 

- Annen veggrunn – grøntareal felt SVG5 – SVG10 

- Atkomstareal felt SKV3 

- Renovasjonsanlegg felt BRE1 

Dette begrunnes ut fra to forhold: 
- Planbestemmelsene åpner i pkt. 3.2.8 for justering av atkomster i forbindelse 

med prosjektering av bebyggelse på de eiendommene som ligger langs Sundgata. 

Ferdigstillelse av fortau mm. i disse partiene bør derfor vente til byggeplaner for 

eiendommene foreligger. 

- Opparbeidelse av gang- og sykkelvei, parkeringsplasser mm. i hele planområdets 

lengde vil være en urimelig stor belastning på et byggeprosjekt i Sundgata 15. 

 
6.7.4 Varelevering 

Det stilles ikke spesielle krav for atkomst ved varelevering. 
 
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
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Tilgjengelighet for gående og syklende innenfor planområdet er god med de 
forbehold som er angitt i pkt. 6.7.2, og som gjelder fravik fra kravene til universell 
utforming.  
Det vises til mobilitetsvurderingen, vedlegg 5. 

 
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Atkomst til alle eiendommene er fra kommunal veg, Sundgata. 
Planforslaget tar sikte på å justere grenser og eiendomsforhold i tilknytning til 
Sundgata slik at disse blir i samsvar med reguleringsformålene. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Eksisterende nettstasjon på gnr. 16 bnr. 103 ligger umiddelbart inntil planområdet. 
 
6.9 Miljøoppfølging 
• Miljøtiltak. 

Planen stiller krav til undersøkelser og ivaretakelse av eventuelt forurenset grunn og 
fremmedlistearter. 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 også krav til blågrønn faktor og ivaretakelse av overvann. Oppfyllelse av 
disse kravene skal dokumenteres før det gis brukstillatelse. 
For bebyggelsen stiles krav minimum 30% andel av fasadefelt med tre i fasade mot 
Sundgata. 
Det er innarbeidet grøntfelt mellom gang- og sykkelveg og kjørebane i Sundgata. 
Planen vil gi en sammenhengende rekke av trær langs Sundgata i hele planområdets 
lengde. Det kreves også opparbeidet grøntfelt i sone mellom kant gang- og sykkelveg 
og fasade.  Disse tiltakene er viktige for å heve Sundgatas visuelle miljøprofil. 

 
6.10 Universell utforming 

Krav til universell utforming er fastsatt i TEK17 og i norske standarder. Kravene 
gjelder bl.a. stigningsforhold og krav til tilgjengelig boenhet. 
Innenfor planområdet vil Sundgatas nåværende lengdeprofil i stor grad bestemme i 
hvilken grad krav til universell utforming kan oppfylles. Stigningsforholdene i 
Sundgata fra krysset Sundgata / Torget og østover varierer i området 1:13 – 1:15. 
Gateforløpet er altså noe brattere enn kravet til universell utforming. En kan ikke 
endre fallforholdene her uten store terrenginngrep, og kravet til universell utforming 
i TEK §8-6 må derfor settes opp som et mål, ikke som et absolutt krav. 

 
6.11 Uteoppholdsareal og lekeplass 

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

• Privat og felles uteoppholdsareal. Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 
Det skal være minst 7m2 privat uteareal pr. bolig. 
Minste felles uteareal (MFUA) skal være minst 10m2 pr. bolig. Inntil 50% av dette kan 
dekkes av felles takterrasse med god og universell tilgjengelighet. Der kravet ikke kan 
oppfylles på egen tomt gjelder fritaksordningen som er nedfelt i områdeplanen. 
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Felt BUT har et areal på 383 m2 i planforslaget. 
Felles uteoppholdsareal skal være tilrettelagt for forskjellige typer uteaktiviteter for 
forskjellige brukergrupper. Det stilles krav til utformingen og til beliggenhet og 
solforhold. 
 
 

• Lekeplass 
Felt BLK er ca. 185 m2 og skal opparbeides med sandkasse, huskestativ eller 
dumphuske, sittebenk og noe fast dekke.  
Det er ikke planlagt kvartalslekeplass innenfor planområdet. Topografiske forhold 
gjør dette vanskelig. Tilrettelegging av atkomst fra planområdet til Sundtoppen vil 
delvis gjøre at dette området kan møte behov for større sammenhengende leke- og 
oppholdsarealer. 
 

• Sol på uteoppholdsareal 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at minst 50% av uteoppholdsarealet skal 
være solbelyst i minst 4 timer ved jevndøgn. En analyse av solforholdene på 
utearealer på 1. etasje plan (felt BLK og BUT) viser følgende: 

Samlet felles uteareal  
489 m2 ekskl. takterrasse tidspunkt 

solbelyst 
areal 

% av 
uteoppholds-
areal 

 
09 0,0 0 % 

 
10 222,6 50 % 

 
11 361,8 82 % 

 
12 386,8 87 % 

 
13 338,5 76 % 

 
14 211,6 48 % 

 
15 95,6 22 % 

I tillegg er felles takterrasse solbelyst i hele tidsrommet. Kravet til solbelyst 
uteoppholdsareal anses derfor som oppfylt. 

 
• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Eksisterende vegetasjon ivaretas i samsvar med områdereguleringen. Vernet knytter 
seg til planens østre grense der terreng og vegetasjon skal ivaretas opp mot 
skråningen og mot hensynssone for grønnstruktur (H540_2 i områdeplanen). Dette 
området reguleres som eget formål, grønnstruktur (G). 
Ny vegetasjon i form av buskfelt eller hekk skal innarbeides i sone mellom fortau og 
byggegrense. 
 

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

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
Detaljerte krav til innhold i utomhusplan er innarbeidet i reguleringsbestemmelser. 
Det samme gjelder rekkefølgebestemmelser knyttet til ferdigstillelse av uteområder, 
fortauarealer og kantparkeringsplasser før tiltak kan tas i bruk. 
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6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Planen berører ikke landbruksinteresser. 
 
 

 
6.13 Kollektivtilbud 

Det er ikke stoppesteder for buss innenfor planområdet. Nærliggende stoppesteder 
for buss er Sundgata / Wergelandsgate, Sundet / Rådhusgata, Sagasenteret og 
Sundgata / Vilberg. 
Bussrute   Frekvens høy 

hverdag 
Frekvens lav 
hverdag 

Lørdag - 
søndag 

441 Eidsvoll 
stasjon 

Fenstad-
Årnes 

60 min 60 min eller 
lenger 
 

120 min 

430 Sundet  Jessheim 
stasjon 

15 min 30 min eller 
lenger 

30 min 
60 min 

442 Eidsvoll 
stasjon 

Gullverket 60 min 60 min Ingen 

 
Det er avsatt plass til busslomme for syd/vest-gående buss ved krysset Sundgata – 
Torget umiddelbart utenfor planområdet. 

 
6.14 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 
 
6.15 Sosial infrastruktur  

For boligbebyggelsen stilles det krav til varierte leilighetsstørrelser. Dette legger til 
rette for at beboerne kan ha forskjellig bakgrunn og familiesituasjon, forskjellig alder 
mv. slik at det kan bli et sammensatt variert bomiljø. 
 
Skoler og barnehager 
Nærmeste skole er Vilberg skole. Gangavstand ca. 400 m. Skolen er opprinnelig 
oppført i 1923, og senere utvidet flere ganger. Skolen har i dag ca. 350 elever. 
Elevtallet er stigende, og et prosjekt for ny skole er under arbeid. 
Nærmeste barnehage er Vilberg barnehage, gangavstand ca. 640 m. Barnehagen er 
oppført i 1973 og renovert og utvidet i 2006. Barnehagen har 4 avdelinger med 
tilsammen 64 barn. 

 
6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann- og avløpsledning ligger i Sundgata. Traséen følger Sundgatas østside. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme leveres 
av Oplandske bioenergi AS. Trasé for fjernvarme ligger i Sundgata langs gatas vestre 
side opp til krysset Sundgata / Torget. Etter områdereguleringsplanens bestemmelser 
pkt. 14 skal nybygg tilknyttes fjernvarme. 
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6.17 Plan for avfallshenting 

Det er utarbeidet renovasjonsteknisk plan (RTP) for planområdet i samsvar med 
retningslinjer fra ØRAS (Øvre Romerike AvfallsSelskap IKS).  
Planen inneholder følgende: 
– Prosjektinformasjon og dokumentasjon. 

– Plankart. 

– Utomhusplan med inntegnet renovasjonsløsning. 

– Snittegning som også viser avfallsbrønn og renovasjonsbil. 

– Redegjørelse for valg av renovasjonsløsning. 

– Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger. 

– Redegjørelse for oppstilling av renovasjonsbil med kran i Sundgata på hentested 

– Stigningsforhold. 

– Redegjørelse for universell utforming. 

Det vises til vedlegg 4. 
 
6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Risikofaktorer og risikoreduserende tiltak er angitt i risiko- og 
sårbarhetsanalyse datert 16.11.2019. I analysen konkluderes det med at det 
er få potensielle hendelser innenfor planområdet som medfører betydelig 
risiko. Mange av risikofaktorene knytter seg til gjennomføringen av 
anleggsarbeidene, de er derfor forbigående og kan håndteres gjennom 
sikringstiltak i anleggsfasen. Andre risikofaktorer skal ivaretas gjennom 
prosjektering av risikoreduserende løsninger og tiltak. 

Det vises til vedlegg 6. 
 
6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Før rammetillatelse. 
Rekkefølgebestemmelser omfatter krav til redegjørelse og dokumentasjon før det gis 
rammetillatelse til tiltak. Dette gjelder detaljplan for renovasjonsanlegg og detaljplan 
for veg. 
 
Det kreves også fremleggelse av geoteknisk rapport og redegjørelse for 
fundamenteringsmetode. 
 
Det skal fremlegges plan for håndtering av overvann på egen grunn og plan for sikre 
flomveger. 
 
Før igangsettingstillatelse 
Det skal fremlegges tiltaksplan for forurenset grunn. 
 
Det skal fremlegges plan for håndtering av fremmedlistearter. 
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Det stilles også krav til at tilfredsstillende utendørs oppholdsmiljø er sikret 
opparbeidet før en evt. benytter ordning med frikjøp for minste felles 
uteoppholdsareal (MFUA). 
 
Før bebyggelse tas i bruk 
Rekkefølgebestemmelsene omfatter krav til ferdigstillelse og kommunal godkjenning 
av renovasjonsanlegg, fortau, gangveg og parkeringsplasser før brukstillatelse.  
Kravet gjelder følgende felt i reguleringsplanen: 
- Gang- og sykkelveg felt SGS2-SGS4 

- Parkering felt SPA3 – SPA11 

- Annen veggrunn – grøntareal felt SVG3 – SVG14 

- Atkomstareal felt SKV1-SKV4 

- Renovasjonsanlegg felt BRE1 

Det skal fremlegges dokumentasjon på at støynivået utenfor alle vinduer til soverom 
og oppholdsrom, på balkonger og andre uteoppholdsarealer er lavere enn Lden 55 dB, 
evt. med de unntak som fremgår av rapport. 
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7 KONSEKVENSUTREDNING 

 
Forskrift om konsekvensutredning §9 krever vurdering av om planarbeidet krever 
konsekvensutredning før oppstartsmøte. Detaljreguleringsplanen faller ikke inn 
under oppfangskriteriene i forskriften, og skal ikke konsekvensutredes. 

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 
8.1 Overordnede planer 

Detaljreguleringen følger i hovedsak opp intensjonene i områdeplanen for Eidsvoll 
sentrum. Dette gjelder forhold som byggehøyder og organisering av gateløp. Når det 
gjelder arealbruken skiller forslaget til detaljreguleringsplanen seg fra områdeplanen 
ved at Sundgata 15 foreslås regulert til boligformål i sin helhet, men med 
bestemmelse knyttet til etasjehøyde i 1. etasje som sikrer at arealene kan 
konverteres til næringsareal senere. Dette er begrunnet i pkt. 6.1 overfor. 

 
8.2 Landskap. Stedskarakter. 

Planområdet utgjør en 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. På vestsiden av planområdet er Sundtoppen et viktig 
romdannende landskapselement, på østsiden har den bratte skråningen opp mot 
Prost Krags veg den samme virkningen. I dagens situasjon er landskapsformene på 
begge sider av Sundgata viktige for opplevelsen av gaterommet. 
Den bebyggelse planforslaget legger opp til vil endre dette bildet ved at bebyggelsen 
vil overta som viktigste romdannende element på østsiden av Sundgata. På vestsiden 
derimot vil Sundtoppen fortsatt spille en viktig rolle. Dette er i samsvar med en 
ønsket utvikling i Eidsvoll sentrum der områdets bymessige karakter styrkes, men 
hvor Sundtoppen bevares som markant identitetsskapende landskapselement. Den 
nye bebyggelsen på planområdet utgjør en viktig sammenbindingsledd mellom 
dagens sentrumsbebyggelse og planlagt bebyggelse på Torget og Rubis-området. 
Nye trevegetasjon langs Sundgata vil gi gateløpet et grønt preg selv om situasjonene 
vil fremstå mer urban enn i dag. 
Skråningen som tidligere utgjorde en viktig avgrensning av landskapsrommet vil få ny 
funksjon som grønn vegg i utearealet for hvert enkelt felt. Mellom bebyggelsen langs 
Sundgata og skråningen kan det etableres uterom der utnyttelse av skråningen og 
vegetasjonen i den vil være en viktig miljømessig faktor. 

 
8.3 Byform og estetikk 

Planforslaget følger opp områdeplanens intensjon når det gjelder bebyggelsens 
karakter. Det legges opp til varierte høyder og varierte fasader innenfor en samlende 
ramme. 

 
8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Området omfatter ikke bygninger eller annet karakterisert som kulturminner. 
Sundgata tilleggs betydning som kulturmiljø. Den utviklingen som områdeplanen 
legger opp til i området Sundgata 11-19 og Torget / Rubis er en vesentlig fortetting og 
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vil endre karakteren på området. Det grunnleggende trekket ved gateløpet Sundgata, 
forholdet til Sundtoppen og Sundgatas karakter av å være en dalsenkning som fører 
fra det høyereliggende platået og ned til Eidsvoll sentrum, kan likevel i varetas ved en 
bebyggelse som tydelig følger gatas kurvatur og som beholder åpenheten mot 
Sundtoppen. 

 
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». Sett opp mot 
registrert grøntstruktur, vil planforslaget ikke gripe inn i annen grønnstruktur enn en 
gruppe trær som står i Sundgata 15. Gruppen av trær er ikke angitt som verneverdig i 
områdeplanen. 
 
§9 Føre vâr-prinsippet 
Da kunnskapsgrunnlaget regnes som godt, og det ikke er registrert spesiell naturverdi 
i planområdet, har en ikke funnet grunnlag for å ta i bruk føre vâr-prinsippet. 
 
§10 Økosystem. Tilnærming og samlet belastning 
Deler av planområdet grenser mot hensynssone grønnstruktur (H540) der 
områdeplanens bestemmelser: 
- bevarer trær med stammediameter over 50 cm 

- anviser skjøtsel som skal ta vare på naturtypen 

- forbyr oppføring av bygninger eller anlegg 

- forbyr inngrep i terreng og vegetasjon ut over vanlig skjøtsel 

- forbyr oppsetting av skilt o.a. uten samtykke fra kommunen 

Planforslagets felt G grønnstruktur er lagt inn mot hensynssonen, og vil fungere som 
en «buffer» mot denne. 
Inngrep nær hensynsonen må utføres varsomt slik at arealet i hensynssonen forblir 
upåvirket. Etter inngrep inn mot skråningen, som følge av byggevirksomhet, bør 
skråning og vegetasjon tilbakeføres eller gis ny utforming med overveiende grønn 
karakter. 
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. Ved ivaretakelse 
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av grenseområder mot vernet grønnstruktur kan det vernete området sammen med 
opparbeidelse av uteområder for boligene mot vernet område bli en attraktiv og 
miljømessig god helhet. 

 
8.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planområdet omfatter i dag ikke areal som benyttes til rekreasjonsformål. 
Det legges heller ikke opp til at tiltak innenfor selve planområdet skal være allment 
tilgjengelig rekreasjonsområde. For fremtidige beboere vil imidlertid opparbeidelse 
av uteområder i tilknytning til bebyggelsen (felt BUT) og opp mot den grønne 
skråningen i øst (felt G) 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. 

 
8.7 Uteområder 

Ubebygde arealer er i stor grad gårdsplass/parkeringsareal, og ikke i bruk til 
rekreasjonsformål. 
 
Planen vil ha positiv virkning for bruken av uteområdene ved at prosjekter vil initiere 
opparbeidelse av bilfrie uteområder og ved at parkeringsarealer vil bli lagt inn i 
bygningsmassen. 

 
8.8 Trafikkforhold 
• Vegforhold 

Planen omfatter fortau – sykkelsti på østsiden av Sundgata og kantparkering. 
Gjennomføring av planen gir en opprydding i parkeringsforhold og en tydeliggjøring 
av skille mellom gående/syklende og biltrafikk. 

 
• Trafikkøkning/reduksjon 

Ifølge parkeringsstrategi for Eidsvoll sentrum (28.02.2018) er årsdøgntrafikk i 
Sundgata 1678. 
 
En kan forvente at økt antall boliger vil gi økt trafikk lokalt i Sundgata. Det samme vil 
planlagt utbygging i Torget/Rubis-området. 
 
Samtidig drøftes muligheten for restriksjoner på gjennomgangs trafikk eller evt. 
envegstrafikk i Sundgata. Faktorer utenfor planområdet vil derfor ha større betydning 
for trafikkutviklingen i Sundgata enn tiltak innenfor planområdet. 

 
• Kollektivtilbud 

Utbygging innenfor planområdet og naboområdet Torget/Rubis vil gi økt 
trafikkgrunnlag for kollektivtilbudet. 
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8.9 Barns interesser 
• RPR for 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». 
 
Kommunens ansvar i denne sammenheng er blant annet å  

- Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter 

plan- og bygningsloven. 

- Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål 

og tiltak i kommuneplanarbeidet. 

- Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av 

arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn 

og unge er berørt. 

- Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part 

kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

 

Detaljreguleringsplanen følger de bestemmelser som er nedfelt i 

områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Arealer for barn og unge er fastsatt der 

på et overordnet nivå.  

Detaljreguleringsplanen angir arealbruk og lokaliserer uteoppholdsarealer, og stiller 
krav til uteoppholdsarealer med lekeplass, dimensjonering, utforming og 
opparbeidelse. 

 
8.10 Sosial infrastruktur 
• Skolekapasitet 

Det er Vilberg skole som dekker planområdet. Skolen har i dag utnyttet all kapasitet, 
men det er planlagt utbygging av skolen med 200 elevplasser, og skolen vil da dekke 
behovet for elevplasser fram til 2030. 

 
• Barnehagekapasitet 

Vilberg og Knausen barnehager dekker området om områdeplanen omfatter. Begge 
har utnyttet all kapasitet. I følge områdeplanen foreligger det ikke konkrete planer 
for utbygging av barnehager i området, men det er ønskelig å bygge ny barnehage i 
tilknytning til utvidelsen av Vilberg skole. 
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8.11 Universell tilgjengelighet 

Planen påvirker ikke universell utforming. Atkomstforhold er knyttet til Sundgata som 
angitt i pkt. 6.7.2 og 6.10. For nye 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 og avløp 

Vann- og avløpsanlegg ligger i Sundgata. 
 
• Trafo 

Det er sendt forespørsel til Hafslund vedr. nettstasjon og eventuelt behov for 
utvidelse av kapasitet. Hafslund vurdering er følgende: 

«I nettstasjon E0178 er det lite kapasitet, og det er heller ikke nok 
lavspentavganger i stasjonen til at det kan forsyne byggeprosjektet  
For at man skal kunne klare å forsyne byggeprosjektet i Sundgata 15 må det 
skiftes transformator, lavspent tavle i nettstasjonen.  
Forhåndsuttalelse gis med generelt grunnlag da distribusjonsnettet er i stadig 
endring.» 

 
• Fjernvarmeanlegg 

Bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarmeanlegg i Sundgata.  
Oplandske Energi opplyser at det er kapasitet til å levere energi til planlagt utbygging. 

 
8.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Utbygging i området Sundgata / Torget / Rubis 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 

For Sundgata 15 legges det opp til at bebyggelsen kan oppføres som en ren 
boligbebyggelse, men at den bygges slik at den senere evt. kan konverteres til 
næringsformål. Intensjonen i områdeplanen, med hensyn til mulighet for etablering 
av næringsarealer i nedre del av Sundgata, er derved ivaretatt. 
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9 ROS-ANALYSE 

9.1 ROS 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) (vedlegg 6) behandler forhold som: 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind og nedbør 
• Naturforhold, flora, fauna  
• Kulturminner 
• Strategiske områder og funksjoner 
• Forurensningskilder 
• Støy 
• Luftforurensning 
• Forurensning i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Trafikksikkerhet 
• Forhold ved anleggsgjennomføring 
• Annet 
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10 INNKOMNE INNSPILL 

 
Ved utløpet av fristen er det kommet inn nedenstående merknader til planoppstart.  
Forslagsstillers vurdering er angitt i kursiv etter hver merknad. 

1. Akershus fylkeskommune 

Brev av 12.09.2019. 
Kulturminner: Fylkesrådmannen har ingen merknader ut over de som ble gitt i 
tilknytning til områdereguleringen for Eidsvoll sentrum. 
Øvrige regionale interesser: Fylkesrådmannen forutsetter at de krav som i 
områdereguleringen er knyttet til formål, utnyttelse, parkering, 
overvannshåndtering, leke- og oppholdsarealer følges opp i detaljreguleringen. En 
forventer at retningslinjene for håndtering av masser nedfelt i regional plan for 
masseforvaltning i Akershus legges til grunn i det videre planarbeidet. For forhold 
knyttet til fylkesveg vises til Statens vegvesen region øst. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Tas til etterretning og behandles i planarbeidet. 

 

2. Avinor 

E-post av 16.08.2019 
Avinor har ingen merknader til varsel om planoppstart. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Tas til etterretning. 

 

3. BaneNOR 

Brev av 05.09.2019 
BaneNOR har ingen merknader til planoppstart da planområde ligger på motsatt 
siden av Vorma og derfor ikke berører jernbanens interesser. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Tas til etterretning. 

 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

Brev av 30.08.2019 
Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til planoppstart på det 
nåværende tidspunkt. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Tas til etterretning. 
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5. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Brev av 27.08.2019 
Fylkesmannen viser til overordnete føringer angitt i Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommunen av 1. mars 2018 og til «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunalplanlegging» av 14. mai 2019. 
Støy: Det må gjennomføres en støyrapport som viser hvordan man oppfyller 
områdeplanens krav til støy. 
Flom: Deler av planområdet er registrert som lavpunkt som ligger lavere enn 200-
årsflom i elva, og er uten direkte forbindelse med elva. Dette må hensyntas i 
planarbeidet. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Tas til etterretning og behandles i planarbeidet. 

 

6. Statens vegvesen 

Brev av 29.08.2019 
Statens vegvesen varsler at en har merknader til oppstart av arbeid med 
detaljregulering for felt BS6. Ytterligere informasjon er ikke mottatt. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Statens vegvesen vil bli konsultert i det videre arbeidet. 

 

7. Hafslund Nett AS 

Brev av 19.08.2019 
Hafslund Nett AS påpeker at de har anlegg i planområdet. Det må ikke iverksettes 
tiltak som forringer atkomst til nettselskapets anlegg. 

- Det ligger høyspentkabler innenfor planområdet. Det kan plantes trær inntil 

1m fra kabelgrøft, men atkomst må ikke forringes. Det må heller ikke gjøres 

inngrep som medfører endring av overdekningen av kabler. 

- Det kan bli behov for å sette av areal til ny nettstasjon innenfor planområdet. 

Forslagsstiller må oppgi hvilket effektbehov planområdet vil ha. Areal som 

avsettes til frittliggende nettstasjon må være ca. 5,5m * 6,5m. Nettstasjonen 

skal stå min. 5m fra brennbare overflater. Nettstasjon bør ligge min. 3m fra 

vegkant og utenfor frisiktsoner. Evt. ny nettstasjon plasseres sentralt i 

området. 

- Nettstasjon tillates oppført inntil 1m fra eiendomsgrense, og det er generelt 

5m byggegrense rundt stasjonen. 

- Nettstasjon kan etableres i eget rom i bygg. Areal min 16m2, ingen vegg 

kortere enn 4m. 

Kostnader knyttet til tiltak i strømforsyningsnettet skal som hovedregel bæres av den 
som utløser tiltaket. Ny bebyggelse og anlegg må planlegges slik at de ikke kommer i 
konflikt med nettselskapets anlegg. 
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Det påpekes dessuten hvordan ledningsanleggene skal behandles ved inntegning på 
plankartet. 
Utbygges bør kontakte nettselskapet i god tid før tiltak skal iverksettes for avklaring 
av strømforsyning. 
 
Forslagsstillers vurdering: 

Hafslund Nett AS påpeker forhold som har betydning for planarbeidet, og som vil bli 

vurdert videre. Forslagsstiller vil konsultere Hafslund Nett i arbeidet. 

 

8. Norges Vassdrags og Energidirektorat NVE 

Brev av 19.08.2019 
NVE påpeker at god arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge 
skader fra flom og erosjon. Det vil derfor ofte være behov for en sakkyndig utredning 
av faren. 
Hensynet til flom må ses i sammenheng med overvannshåndteringen, og det må 
planlegges tilstrekkelig fordrøyning av overvann. 
NVE anbefaler bruk av veiledere og verktøy: 

• NVEs karttjenester 

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanleggingen 

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan 

• www.miljokommune.no 

Alle plandokumenter skal sendes ro@nve.no 
 
Forslagsstillers vurdering: 

NVE påpeker forhold som er vurdert og innarbeidet i områdereguleringen for Eidsvoll 

sentrum. Hensyn til flomfare og krav til håndtering av overvann skal videreføres i 

detaljreguleringen. 

 

9. Elisabeth Alvilde Stalvik 

E-post 12.09.2019 
Stalvik er eier av gnr. 16 bnr. 100 Prost Krags veg 9. Hun påpeker at Prost Krags veg 
egner seg dårlig til også å betjene en blokkutbygging. Hun påpeker at ny bebyggelse 
må ta hensyn til terrenget ved en skånsom tilpasning til kollen. 
Hun vil komme tilbake med en grundigere vurdering når det foreligger et konkret 
forslag. 
Forslagsstillers vurdering: 

Naboer vil få anledning til å uttale seg nærmere senere i planprosessen. Innspill vedr. 

Prost Krags veg er mindre relevante dersom området med atkomst fra Prost Krags 

veg ikke tas med i planforslaget. 
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10. Geir Ove Øby 

Geir Ove Øby er eier av gnr. 16 bnr. 29, Prost Krags veg 3. 
Han påpeker at det må sikres tilstrekkelig sol og utsikt fra eiendommen. Han ønsker 
ingen bygg nærmere sin grense enn 4 meter.  
Han påpeker også en feil i kartverket: gnr. 16 bnr. 29 strekker seg ned på vestsiden av 
gnr. 16 bnr. 103. Han viser til tinglyste dokumenter 8. april 1963, og ber om at disse 
legges til grunn for planarbeidet. 
 
Forslagsstiller vurdering: 

Da aktuelt område ligger utenfor det området som det endelige planforslaget 

omfatter, er saken ikke undersøkt nærmere. 

 

11. Svein Ola Våset 

Våset er oppsitter i Prost Krags veg, og for tiden ansvarlig for vedlikehold av vegen. 
Han gjør oppmerksom på at Prost Krags veg er privat eid og driftes av oppsitterne. 
Vegen er en smal boligveg, er dårlig fundamentert, og vil ikke tåle den merbelastning 
en utbygging vil medføre. 
Oppsitterne er derfor sterkt imot at vegen blir tilknyttet et byggeprosjekt på felt BS6. 
 
Forslagsstiller vurdering: 

Prost Krags veg vil ikke være aktuell som atkomstveg til planområdet. 
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11 RELEVANTE VEDLEGG 

 

1. Vedlegg 1 Solstudier 

Solstudier viser solforhold ved jevndøgn og ved sommersolverv. Illustrasjonene viser 
solforhold i vertikalprojeksjon (plan) og i en perspektivisk skråprojeksjon sett fra vest. 
For naboeiendommene viser modellen bebyggelse under planlegging eller maksimal 
utnyttelse etter områdeplanene. Solstudiene viser derved mulige fremtidige 
solforhold. 

 
2. Vedlegg 2 

Notat RG01 Stabiltet 
 

3. Vedlegg 3 

Rapport nr. 1. Geoteknisk datarapport. 
 

4. Vedlegg 4 

Renovasjonsteknisk plan 
 

5. Vedlegg 5 

Mobiltetsvurdering 
 

6. Vedlegg 6 

ROS-analyse 
 

7. Vedlegg 7 

Rapport. Støyvurdering Sundgata 15, Eidsvoll. 
 

8. Vedlegg 8 

Uttalelse fra Hafslund vedr. nettstasjon. 
 

9. Vedlegg 9 

Tinglyst rettighet for gnr. 16 gnr. 37 på gnr. 16 bnr. 56.  
Tinglyst rettighet for gnr. 16 gnr. 22 på gnr. 16 bnr. 37. 
 

10. Vedlegg 10 

Tinglyst rettighet for gnr. 16 bnr. 37 på gnr. 16 bnr. 22. 
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11. Vedlegg 11 

Uttalelse fra Øvre Romerike Brann og Redning 
 

 
12. Illustrasjonsplan utomhus 

Illustrasjonsplan utomhus er utarbeidet i samme målestokk som plankartet (M1:500). 
Planen viser beplantninger og bruk av utearealer. 


