
























































































































Til plansjef i Eidsvoll kommune!

Det er trist at dere ikke har satt av områder til ballspill, gjemsel, sisten osv.. i sentrum. Dæhlies 

barnetilbud mellom 7 store boligblokker er tull.  Hvis dere ønsker barnefamilier ned i sentrum og 

samtidig er opptatt av folkehelse må dette gjøres noe med.  Sundtoppen kan ikke tas inn som 

grøntarealet i så måte. Her kan ingen barn under 12 år være alene, bratt og farlig ned i vann eller ned 

i trafikkområder. Kommunens tomt på Rubis burde blitt satt av til dette.  Utrolig at denne ble solgt til 

utbygger. Hva nå? Parken ved tømmerfløteren er heller ikke egnet til barn uten tilsyn. Her er vannet 

for nære og lite innsyn av voksne. Med dagens plan blir barn innendørs med skjerm løsningen, 

folkehelse? 

Vi må lage gode bomiljøer for familier og folk som ønsker noe mer enn å sitte inne i små leiligheter.

Kajakk løsning og badetrapp er godt ivaretatt på Brygga. Her er det ikke kø! Vi har også brygge for 

større båter. TULL!

Det er ikke noen god løsning med høyhus over 4 etager på Rubis. Vi må tenke for fremtiden og være 

spennende botilbud for de med god økonomi. Ullensaker er flinke her. De har en høy skatteinngang 

pr. innbygger fordi de har boområder som tiltrekker seg folk med god økonomi. Vi vil bli en 

drabantby med økende inntektsskatt og voksende sosiale utgifter, hvis vi ikke sørger for å være 

attraktive nå.

Det er tull at man ikke tjener penger på lave hus. Se på bygging av kjedede eneboliger, townhouse og 

rekkehus i nærområder og hovedstaden. Det tiltrekker seg folk med god økonomi. 

Sollipensjonat tomten sitt tenkte bygg er sjenerende høyt og ødelegger bokvalitet for gammel 

bebyggelse i Marthe Marjas vei og eksisterende bebyggelse på Brygga, forutsigbarhet?

Jens Aalborg som tidligere entreprenør har estimert inntjening på Solli tomten til ca 50 mill. med 

nåværende plan. Det er derfor noe «å gå på».

Les Spaans bok «Kjøpesenterlandet», den fikk svært god omtale i Aftenposten sist uke.

Vi må bygge for fremtiden!

Mvh Hanne Strømberg



Noen tanker og innspill etter møtet i Panorama onsdag 22.mars

Gleder meg til Dæhlie kommer i gang. Virker som om han har en enhetlig tanke rundt sine 

prosjekter i Sundet, og at han er opptatt av livskvalitet for beboerne.

Forslaget om å flytte kulturtunet ned til Sundet bør lyttes til. Det var vel ingen som forsto 

hvorfor det i det hele tatt ble besluttet lagt til Badebakken i sin tid, og vi trenger aktivitet i 

Sundet også utover ettermiddagen. Handelstanden trenger også alle de kunder de kan få.

La Brandt få ha hagen sin i fred, og la elvepromenaden heller gå innom gaten på forsiden. 

De har i alle år bidratt til at sitt område er vedlikeholdt og pent, et smykke for Sundet, men 

også bidratt til at større områder har blitt beplantet og tatt vare på – det fortjener de noe 

tilbake for.

Bygg lavt ytterst mot elven, det skaper lys innover i gatene, og leilighetene inne i sentrum 

får utsikt. Det gjør det attraktivt å bosette seg her.

Er veldig skeptisk til det forslaget vi så vedr. Wergelandskvartalet. Det fikk meg til å tenke 

på alle de dårlige, estetisk sett, byggene som har blitt oppført i vår kommune tidligere 

(.f.eks. påbygg Vilberg barneskole, tilbygget i Eidsvoll Blad gården og  Saga 2.)  Det så ut 

som en stor gjøkunge som har presset seg ned i et rede.   Henviser også til stor artikkel i 

Aftenposten i dag (søndag 26.mars)  om tanker rundt utseende på nye tak ved siden av 

gamle og nye bygg som skal passe inn i historiske miljøer .

Lag et fargekart som alle er pålagt å følge. Jeg tenker da på fasader, tak og detaljer – vi 

kommer ikke unna at det har mye å si for det visuelle at Sundet fremstår som helhetlig.( I 

vårt sameie skal bygningen nå snart males, og vi kunne trenge hjelp til å finne riktig farge.) 

Vi må ha grøntarealer. Pr. i dag er det kun en liten flekk hvor man kan sitte  (ikke alle 

leilighetene i Sundet har balkong) og barn skal kunne leke.













View 01 Street level view- north west 

Elevation 01 West facade— 1:200 Elevation 02 South facade— 1:200 

View 02 Street level view- south west 
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Elevation 01 West facade (courtyard)— 1:200 

View 01 Street level view- south east 

Elevation 02 East facade (courtyard)— 1:200 

View 02 Street level view- south
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Fra: Tonje Valborg Bekkadal[Tonje.Valborg.Bekkadal@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 25.01.2018 09:08:21
Til: Julie Bjørkhaug; Geir Sunde Levang
Tittel: VS: Områderegulering Eidsvoll sentrum

 
 
Fra: Brynjulv Baastad [mailto:brynjulv@baastad.org] 
Sendt: 24. januar 2018 20:46
Til: Tonje Valborg Bekkadal
Kopi: Olav Resaland (olav.resaland@gmail.com); Chriss A. Brohaug; Gisle Svindland
Emne: Områderegulering Eidsvoll sentrum
 
Hei
 
Gårdeierne i Sundet har diskutert den nye reguleringsplanen for Sundet.  Sundet gårdeierforening har bla hatt et møte
om saken hvor leder for hovedutvalget, Olav Resaland redegjorde for dette arbeidet.  Det er først og fremst temaene
parkering og bevaring av bygninger som har vakt størst interesse.  
Vi ønsker å komme med følgende innspill:
 
For det første er dette arbeidet svært viktig.  Reguleringsplanen er grunnlaget for den videre utbygging av Eidsvoll
kommunes sentrum.  Et kommunesenter inneholder naturlig både kommunale service-institusjoner, er et handelssted,
og har restauranter etc som betjener innbyggere fra hele kommunen og regionen omkring.  Det er klare signaler om at
Sundet vil være et trafikknutepunkt med fortetning av boliger som følge.  Dette er positivt, men også krevende.  
 

Parkering

Forslag til parkeringsplan legger opp til en betydelig reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum.  Det fremstår svært
uheldig.  Vår oppfatning er at det er svært viktig for all virksomhet i et kommunesenter med parkeringsplasser.  Det er
planlagt P-hus, men disse bør dimensjoneres med betydelig flere flere P-plasser enn det som er foreslått.  Vi minner
om at Eidsvoll, til tross for forventet fortetning omkring Sundet, er en landkommune som har betydelig spredt
bebyggelse.  Det betyr at bilen vil være et naturlig framkomstmiddel fortsatt i lang tid.
 

Bevaring

Vi ser at husene er foreslått inndelt i tre grader av bevaring.  Vi har forstått det slik at «rød bevaring» (hensynssone
bevaring) er høyeste grad av bevaringverdighet, og at man da har svært begrenset mulighet til å forandre/rive og bygge
om bygningen.  "Gul bevaring» representerer mindre restriksjoner, mens «grønn bevaring» ikke har spesielle
bevaringsrestriksjoner.  Det gjort en vurdering av de forskjellige husene (eiendommene) og det foreligger et forslag til
bevaring i de tre kategoriene. 
 
Gårdeierne er stort sett enig i denne vurderingen.  Det er viktig å bevare Sundets særpreg som et helt spesielt
«tettsted» eller en liten by.  Det er imidlertid et par unntak som vi ønsker å påpeke, og hvor vi ber om at man
revurderer dette forslaget.  
Et av disse er Vormavegen 6 og 7.  (Gnr 16/16. Eier Chriss A Brohaug).  Eiendommen består av to hus, et trehus
(Shimmering og kafehjørnet) og et murhus med garasjer og leilighet.  Det er enighet om (eieren er spesielt opptatt av
dette) at trehuset bør ha «rød bevaring».  Murhuset har vi vanskelig for å se gode argumenter for å bevare på samme
nivå.  Eieren har allerede planer om utbygging som erstatning for murhuset.  (Planer vedlagt).  Dette vil gi flere
leiligheter, og bidra til fortetningen i Sundet, samtidig som det ivaretar miljøet som utgjøres av bakgården, og forsterke
de gode kvalitetene gårdsrommet tilbyr.  
Om det ikke er mulig å gi to hus på samme tomten forskjellig bevaringsvurdering, bør det vurderes å gi begge disse
bygningene «gul bevaring».  Vi bør unngå at reguleringsplanen hindrer en ønsket og god utvikling av Sundet.  
 
Det vises også til «Drøftingsmøte 11 okt 17» mellom de politiske partiene.  Her er det enighet om at Vormavegen 6 og



7 ikke vurderes for «rød bevaring».  Denne gården er heller ikke nevnt som ønsket vernet i Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll fra 2010.  Det antas at denne legges til grunn ved utarbeidelse av den nye
planen.    
 
Det andre huset som man ønsker en revurdering av bevaringsgrad på, er Wergelandsgt 1 (Gnr/bnr 16/4.  Eier Gisle
Svindland).  Eieren selv ønsker ikke en «rød bevaring» på húset.  Dette huset er heller ikke vurdert til vern i
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll fra 2010.  
 
Til slutt et lite spørsmål:
Mange av oss gårdeiere var i sin tid med å finansiere (betalte premiene) en arkitektkonkurranse for Sundet.  Er denne
helt forlatt i den prosessen som nå pågår, eller er den på noe vis retningsivende for utarbeidelse av den nye planen ?
 
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med en lenge etterlengtet reguleringsplan.
 
 
Mvh
Brynjulv Baastad
Leder
Sundet gårdeierforening
 
 
  





Fra: Thomas Meisfjord[Thomas.Meisfjord@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 13.02.2018 09:24:37
Til: Julie Bjørkhaug
Kopi: Cathrin R Helgestad; Kurt Magne Heitmann; Bent Berger; Erling Amdahl
Tittel: innspill sentrumsplanen - strandpromenade og offentlig toalett

Hei
Et lite innspill fra prosjektavdelingen i forbindelse med offentlig toaletter i Sundet
Sundet offentlig toalettanlegg. Avsatt 3 mill 2017.
Prosjektering kan/må evt. settes bort. Det vurderes framtidig muligheter for etablering av tømmestasjon for
bobiler på sørtangen. Ikke igangsatt. Avventes til reguleringsplan og sentrumsplanen er ferdig. Det må sees i
sammenheng med båttømming, og en eventuell strandpromenade.
 
Med vennlig hilsen
 

Thomas Meisfjord
Virksomhetsleder
Kommunalteknikk

Tlf: +4790959298
Thomas.meisfjord@eidsvoll.kommune.no
 

 
 


