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Planid 023728200 - Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum - 
offentlig ettersyn 1. gangsbehandling 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 legges forslag til  
«Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
Plankartet er datert 9.4.2018 og bestemmelser er datert 9.4.2018. 
 
Ved endelig vedtak av områdereguleringsplanen, oppheves følgende reguleringsplaner innenfor 
planavgrensningen og erstattes av ny områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14: 
 

- Plan 023700700 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1955, endring stadfestet 
1965. 

- Plan 023701100 «Vilberg gartneri med tilstøtende veier og grensejusteringer», vedtatt 
1958. 

- Plan 023701800 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1961, og «Bebyggelsesplan 
for Eidsvoll videregående skole, gnr. 17 bnr 14 m.fl.», vedtatt 1995. 

- Plan 023704000 «RV 181 Holsevja-Gruemyra, ny Sundbru», stadfestet 1979, revidert 
1988. 

- Plan 023706300 «Vilberg næringsbygg», vedtatt 1987. 
- Plan 023707000 «Administrasjonsbygg, Eidsvoll sentrum», vedtatt 1988. 
- Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, mindre vesentlig 

endring 
1995. 

- Plan 023708700 «Endring av reguleringsplan for Vormvik, gbnr. 17/271 m.fl.», vedtatt 
2006. 

- Plan 023709700 «Sundtangen, gbnr. 16/14 m.fl.», vedtatt 1995. Bebyggelsesplan for 
felt B2 
vedtatt 1999. 

- Plan 023713000 «Gbnr. 17/150 og 18 på Vilberg», vedtatt 2000. 
- Plan 023714101 «Eilert Sundts plass», vedtatt 2001. Bebyggelsesplan. 
- Plan 023714400 «Eidsvoll gamle stasjon», vedtatt 2002. 
- Plan 023714900 «Rubis», vedtatt 2002, endret 2008.  
- Plan 023717600 «Eidsvoll sentrum», vedtatt 2007. 
- Plan 023717800 «Prost Krags veg 27, gbnr. 17/256», vedtatt 2007. 
- Plan 023720500 «Nedre Vilberg 17/79», vedtatt 2011. 
- Plan 023721400 «Detaljregulering for Vormvik, felt B2», vedtatt 2012. 
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. 

Bebyggelsesplan for felt V4 
vedtatt 2000. 

- Plan 023718800 «Gbnr. 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.», vedtatt 2009.  
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Ved endelig vedtak av områdereguleringsplanen oppheves følgende reguleringsplaner innenfor 
planavgrensningen og erstattes delvis av ny områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14: 
 

- Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995. 
- Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 2012. 
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. 

Bebyggelsesplan for felt V4, vedtatt 2000. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
1. Saksopplysninger 
 
Saksfremlegget gir en oppsummering av planens hovedinnhold, forhold til gjeldende planer og 
planprosessen. Det vises til planbeskrivelsen og vedlegg for utdypende vurderinger og 
utredninger som ligger til grunn for planforslaget. Planavdelingen i Kommunal forvaltning har 
hatt faglig ansvar for utredninger og utarbeiding av planforslaget. 
  
Eidsvoll sentrum «Sundet», som kommunalt og regionalt senter for handel og kultur, blir 
utfordret av andre regionale målpunkter og taper sin andel og posisjon kommunalt, stikk i strid 
med overordnede mål. Flere eiendommer ligger i stillstand i påvente av utvikling, og med stor 
villighet til å satse på prosjekter fra utbyggersiden har det blitt sett behovet av et overordnet 
styringsverktøy for å tilrettelegge og legge rammer for den videre planlegging, utvikling og 
utbygging. Områdereguleringen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 
framgår hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, og kommunale overordnede 
planer for arealbruk, er ivaretatt. Som del av planarbeidet er konsekvenser av planen belyst i 
beskrivelsen av planarbeidet, og det er foretatt en risiko -og sårbarhetsanalyse (ROS).  
 
Bakgrunn for saken  
Arbeidet med områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ble formelt startet med en 
bestilling på kommunestyremøtet 8. desember 2015 i Handlingsplanen 2016 – 2019 med 
budsjett 2016 (sak 15/104).  
 
Det er behov for en overordnet plan for Eidsvoll sentrum som sikrer helheten ved å samle 
trådene og legge til rette for fremtidig utvikling og vekst. Formålet er å oppnå et variert og 
levende byliv med helhetlig bystruktur i definerte byrom. Sundet skal styrkes og utvikles som 
et tett sentrum med gode gater og møteplasser hvor gående prioriteres og det er god kontakt 
med elva.  
 
Eidsvoll sentrum har en svært verdifull egenart å bygge videre på. Beliggenheten, topografien 
og stedets historie gir gode muligheter for å møte fremtidig utvikling. Den eldre bebyggelsen 
med bygningsmiljøet rundt Sundtoppen, det tette urbane preg i Sundet, grønnstrukturen og 
nærheten til elva, er bærende elementer.  
 
Det ligger et stort potensial i å øke miljøvennlig transport og lokal mobilitet, blant annet gang- 
og sykkelandelen fra og til Eidsvoll stasjon. Eidsvoll sentrum har, i forhold til folketallet, 
regionens kanskje beste kollektivtilbud.  
 
En områderegulering er en kommunal plan som er mer detaljert enn kommuneplanen. En 
detaljert områderegulering gjør arbeidet med påfølgende detaljregulering enklere, og det gir 
også mulighet for å gå direkte fra områderegulering til rammesøknad. 
 
Planområdet  
Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utgjør avgrensningen et areal på ca. 424 dekar med 
omkrets på drøye 5 km. 
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Figur 1: Kart som viser planavgrensningen med rød stiplet strek. 
 
Beskrivelse av planforslaget  
Som prioritert vekstområde med sentralt kollektivknutepunkt, definerer planen sentrum og 
sikrer viktige sammenhengende strukturer med fremtidige vekstområder. Planen ivaretar 
fremtidig vekst i form av transformasjonsområder og fortetting, og sikrer god balanse mellom 
formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring. Planen legger vekt på en sammenhengende 
elvepromenade og grønnstruktur, og tar hensyn til den fremtidige utviklingen gjennom å 
bevare Eidsvoll sentrums identitet med ets landskapstypologi, kulturmiljø og 
kvartalsstruktur/gatenett.  
 

 
Figur 2: Planens hovedgrep. 
 



4 

Det er i planen satt krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for hvert enkelt 
feltnavn. Utbygging innenfor felter B6-8, BS5 og BS7, i tråd med bestemmelser til de aktuelle 
felter, er unntatt plankrav. B6-B8 (Torget/Rubis) er et privat initiativ hvor kommunen og 
utbygger har inngått avtale om å innlemme planforslaget i områdeplanen. Planforslaget er 
utarbeidet av Romfarer arkitekter, på vegne av Sollietoppen AS. For detaljert beskrivelse av 
Torget/Rubis, se planbeskrivelsens kap. 8.4. For felt B4 foreslås det regulert til bolig med 
rekkefølgekrav på parkeringsplasser som må erstattes ved tiltak som begrenser antallet. Dette 
har ikke betydning for dagens bruk, og de avtaler som foreligger. 
 
Videre tar planforslaget hensyn til og tilrettelegger for følgende hovedtema: 

o Grønnstruktur 
o Gatestruktur 
o Parkering 
o Bygningsmiljø 
o Kulturminner – og miljøer 
o Fremtidig transformasjon 
o Samfunn/off./privat servicetilbud 

Grønnstruktur 
Grønnstrukturen i sentrum består hovedsakelig av Sundtoppen, Rådhusparken og parken 
omkring Tømmerfløteren. I tillegg er elva og den grønne landskapsryggen viktige 
landskapskvaliteter i sentrum. Det legges til rette for at eksisterende parker skal 
videreutvikles, og at tilgjengeligheten og koblingen mellom dem forsterkes, se også vedlagt 
temakart 1. Samtidig blir det lagt opp til at opphold også kan legges i byparker og andre 
arealer for opphold (torg/gatetun/gågater) fremfor kun i egne prosjekt, gjennom en 
fritaksordning. Temakart 4 viser soner hvor fritaksordningen skal bidra til oppgradering og 
utvidelse av oppholdsareal og lekeplasser i de ulike sonene.  

 
Figur 3: Temakart 4, krav om minste felles uteoppholdsareal og soner for fritaksordning. 
 
Fritaksordningen vil basere seg på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. 
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Gatestruktur 
Ny gatestruktur i Eidsvoll sentrum tilrettelegger for at mennesket, og ikke bilen, prioriteres i 
sentrum. Det reguleres til ny gatestruktur i planen, se temakart 2. Hensikten med 
gatestrukturen er å skape et mer intimt og kompakt sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og 
gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å komme frem med personbiler.  

 
Figur 4: Temakart 2, gatestruktur. 
 
Hovedprinsippet er at de større trafikkstrømmene og gjennomfartskjøringen, bortsett fra 
trafikken til/fra selve sentrumskjernen, ledes utenom sentrum og via Nesvegen og 
Kastellvegen. Videre reguleres det til gågater i kvartalsstrukturen, som vil gjøre det mer 
trafikksikkert og attraktivt. Dette vil tilrettelegge for aktivitet fra sentrumsfunksjonene, og 
videre binde den tverrgående torgaksen fra kulturtorget til bankplassen/elvetorget, og den 
langsgående aksen fra Torget/Rubis, over Sundtoppen og til sentrumsparken. Det 
tilrettelegges for en «loop», en ringgate som definerer sentrumskjernen og gir et mer 
trafikksikkert kjøremønster.  
 
Parkering 
Parkeringsstrategien med tilhørende handlingsplan, legger opp til at sentrumsområdet primært 
skal være tilrettelagt for besøks- og kundeparkering. Hensikten er å redusere 
overflateparkeringen sentralt slik at arealer frigjøres og danner grunnlag for å utvikle et mer 
levende og attraktivt sentrumsområde.  
 
For å begrense det fremtidige parkeringsbehovet anbefales det også å redusere 
minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale områdene, og samtidig etablere opplegg for 
sambruk, om det etableres et større parkeringsanlegg, der parkeringsnormen må vurderes opp 
mot mulige sambrukseffekter i kombinasjon bolig-/næring-/besøksparkering for hvert enkelt 
prosjekt.  Administrasjonen ser videre behov for revidering av dagens frikjøpsordning og at 
denne må behandles som egen sak. 
 
Figur 4 viser en oppsummerende skisse som illustrerer hvordan parkeringssituasjonen i 
Eidsvoll sentrum kan løses. I figuren vises også området med den foreslåtte minimumsnormen 
på 0,75 p-plass pr leilighet. Dette området vil også fungere som en avgrensning for hvor det 
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anbefales tidsbegrensninger på 1 time (med unntak av Skjoldnestangen). Parkeringsplassene 
foran Rådhuset og ved biblioteket foreslås med 4 timer parkering. For de resterende plassene 
foreslås det ingen tidsbegrensning.  
 

 
Figur 5: Parkeringsstrategi. 
 
Med den foreslåtte parkeringsløsningen vil antall allment tilgjengelige parkeringsplasser ligge 
på et sted mellom ca. 560 (kun parkering på terreng uten utvidelse) til ca. 750 plasser (ved 
etablering av p-hus bak Rådhuset eller eventuelt et fjellanlegg), der det i dag er ca. 650 
offentlige/private p-plasser innenfor studieområdet.  
 
Bygningsmiljø 
På bakgrunn av politisk vedtak, datert 31.10.2017, gir områdeplanen føringer og 
bestemmelser for høyder i sentrum. Høyden på bebyggelsen i sentrum er foreslått delt inn i 
soner, hvor noen delområder tåler høyere bygninger enn andre, se temakart 5. Bebyggelsen i 
kvartalene kan variere mellom 3 og 8 etasjer mot Rådhusgata og 3-6 etasjer i kvartalene mot 
Vorma. Nord i området er 3-6 etasjer også tillatt. Østover, på et høyere nivå, tilstrebes lavere 
bebyggelse fremst og noe høyere i bakkant, primært sett i forhold til utsikt og solforhold. Det 
er lagt inn to punkthus med mulighet for opp til 12-14 etasjer. Det forutsettes at høydene 
innenfor feltene skal være variert, og at kun en del av ny bebyggelse skal bygges med 
maksimal høyde.  
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Figur 6: Temakart 5, bygningsmiljø -og høyder. 
 
Når det gjelder bebyggelsen nord for Sundtoppen, er det viktig at Sundtoppen skal fremstå 
som et markant landskapselement.  
 
Det settes i reguleringsbestemmelsene krav om aktive 1. etasjer med høyde på minimum 4,6 
meter innenfor definert sentrumsområde, hvor kvartalene skal åpnes mot omkringliggende 
gater og plasser.  
 
Kulturminner – og miljøer 
Temakart 6 illustrerer hvilke områder/bygninger som på bakgrunn av politisk vedtak, datert 
31.10.2017, ble besluttet regulert til hensynssone bevaring etter pbl., rød sone, og hvilke 
områder/bygninger som er regulert til bevaringsverdige, med mindre restriktive bestemmelser, 
gul sone. 

 
Figur 7: Temakart 6, kulturminner -og miljøer. 
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Andre viktige landskapselementer blir i reguleringsplanen ivaretatt ved regulering til 
grøntareal.  
 
Fremtidig transformasjon 
Boligpotensialet totalt i planen er beregnet til ca. 2830 personer. Per i dag bor det ca. 600 
personer innenfor plangrensen. Området vil altså kunne få et markant større innbyggertall, 
noe som vil få betydning for både handel, tjenester og infrastruktur i lang tid fremover. 
Demografisk sett er sammensetning av aldergruppene også avgjørende, og det er ønskelig 
med en balanse. For å ivareta dette settes det krav om størrelser til boenheter, og det legges 
opp til et variert tilbud av boligtyper i transformasjonsområder. 
 
En del av hensikten med sentrumsplanen er å legge til rette for utvikling rundt 
knutepunktsfunksjoner i Eidsvoll. Det er i planforslaget tre områder som peker seg ut som 
mulige fortettings- og transformasjonsområder: BAA1, BKB3 og B1. I tillegg kan 
sentrumskjernen (BS1) også anses som et slikt område, da boligandelen kan forandres radikalt 
og dermed omdefinere måten sentrum brukes på.  
 
 

 
Figur 8: Illustrasjonsplan med mulige transformasjonsområder. 
 
Det er viktig å understreke at videre utvikling i stor grad baserer seg på privat initiativ, men 
det er i planbeskrivelsen kap. 8.14 satt opp en anslått tidshorisont for fremtidig utbygging.  
Planen legger ikke opp til en intern rekkefølge delfeltene imellom. Det anses ikke som 
nødvendig, da alle feltene oppfyller kravene til sentrumsnærhet mm.  
Ved å fortette og styrke identiteten i Sundet øker forutsetningene for å tilby et større utvalg av 
lokaler, boligtyper og aktiviteter. Det legges til rette for en funksjonsblanding innenfor 
planområdet med kort avstand mellom boliger og forretninger.  
 
Samfunn/off./privat servicetilbud 
Strategien for handelsutvikling i Eidsvoll sentrum er å beholde, styrke og bygge opp rundt 
eksisterende aktivitet. Forretning, inkludert dagligvarehandel, har også en naturlig plass i 
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sentrum i fremtiden. Strategien om å konsentrere, begrense og tydeliggjøre områder for 
handel og serveringssteder, og samtidig styre andre aktiviteter til de samme områdene slik at 
det skapes størst mulig intensitet og kundegrunnlag, vil trolig øke handel og aktivitet i 
sentrum.  
 
Konsekvensen av større befolkningstetthet og større absolutt mengde, vil medføre behov for 
investeringer i sosial og fysisk infrastruktur som helse-/sosialtjenester, skoler og barnehager. 
Tjenestetilbudene bør fortrinnsvis ligge i sentrum både på grunn av effektiv tjenestetildeling, 
men også for å fremme næring. Planforslaget legger til rette for flere områder med formål som 
vil kunne inneha disse tjenestetilbudene. 
 
Forhold til gjeldene planer  
Kommuneplan 
Områdereguleringen baserer seg på kommuneplanens strategi om at styrkningen av Eidsvoll 
sentrum skal videre skje gjennom egne kommunedelplaner og reguleringsplaner for disse 
sonene, og det er ønskelig å prioritere en effektiv arealutnyttelse av byggeområdene. (KPL, 
kap. 4.1). «I forbindelse med fortetting og nye byggeområder i tilknytning til 
kommunesenteret og lokalsentrene skal det legges til rette for et variert boligtilbud, 
arbeidsplasser og et godt offentlig og privat tjenestetilbud. For å fremme trivsel, trygghet og 
sosialt fellesskap er det viktig å ta vare på, og styrke viktige stedskvaliteter, tilrettelegge for 
gode møteplasser, grønne lunger og en sammenhengende grønnstruktur». (KPL, kap. 4.3.3). 
 
Reguleringsplaner 
I planprogrammet er det lagt opp til vurdering av samtlige gjeldende reguleringsplaner 
innenfor planavgrensningen. Forslaget medfører ved vedtak at en rekke planer oppheves og 
erstattes av ny områderegulering, men med følgende unntak: 
 

 Reguleringsplaner som deles av områdereguleringens avgrensning: 
o Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995. 
o Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 

2012. 
o Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. 

Bebyggelsesplan for felt V4, vedtatt 2000. 
 
Planene erstattes delvis (innenfor områdereguleringens avgrensning). For øvrig opprettholdes 
planenes juridiske virkning. 
 
Planprosess og medvirkning  
Det er i forkant av utarbeidelsen av planprogrammet avholdt et arbeidsmøte med politikere fra 
Formannskapet, Kommunestyret, Hovedutvalg for næring, plan og miljø, Hovedutvalg for 
oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og omsorg. Innspill fra dette møtet er tatt med 
inn i forslaget. Til planprogrammet kom det inn 13 innspill fra offentlig myndigheter, 18 fra 
private og 7 fra lag og foreninger. Et resyme av merknader med kommentarer ligger ved som 
eget vedlegg. Planprogrammet ble så fastsatt av Formannskapet i Eidsvoll Kommune 
12.10.2016, og følger som vedlegg.  
 
Det har i prosessen blitt gjennomført flere arbeidsmøter, workshoper og 
informasjons/dialogmøter. Informasjonsmøter/dialogmøter i tilknytning til ulike faser i 
planarbeidet har vært åpne for alle. 
 
Plandokumentene  
Områdereguleringen består av 5 dokumenter som er gjenstand for politisk behandling/vedtak:  

 Plankart  
 Bestemmelser  
 Planbeskrivelse 
 Konsekvensutredning 
 Temakart  
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Planbeskrivelsen er et dokument som forteller hvilke endringer planen foreslår, hvorfor 
endringene er foreslått og hvordan disse er konkret nedfelt i kart og bestemmelser. Det er 
også utarbeidet en illustrasjonskollasj som er med og visualiserer de endringene 
planbeskrivelsen beskriver. 
 
Planen bygges opp av understøttende kunnskapsgrunnlag og utredningsdokumenter for tema 
som er beskrevet i planprogrammet: 
 

- «Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
- «Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 
- «Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum» (Multiconsult) 

 
Disse rapportene/notatene følger planen i sin helhet.  
 
2. Vurdering  
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av et godt kunnskapsgrunnlag og innspill fra 
utbyggere, velforeninger/grunneiere og offentlige instanser. Resultatet er et forslag til 
områderegulering som er i tråd med de sentrale temaene i vedtatt planprogram. Enkelte av 
temaene som ble listet opp som mulige utredningstemaer har gitt en litt annen vinkling enn 
hva planprogrammet forespeilet. Dette gjelder blant annet: 
 

 Rammer for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler: 
Områdereguleringsplanen vil kunne utløse felles infrastrukturtiltak som må bekostes 
av flere parter. Områdeplanen legger opp til at dette blir konkretisert ved 
detaljregulering, og baserer seg på bruk av rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler.  

 
 Kollektivtrafikk: Når det gjelder tilknytningen til Eidsvoll stasjon og vurdering av 

lokalisering av pendlerparkering og løsninger for pendlerparkering, inkluderer 
planavgrensningen kun østre side av stasjonen. Det har derfor vært naturlig og kun å 
vurdere lokalisering og løsninger for de myke trafikantene. Dette legger planen opp til i 
form av prioritert trasé for gående/syklende og regulering av hovedformål 
grønnstruktur med bestemmelse om at sykkelhotell tillates etablert nær stasjonen.  

 
Administrasjonens vurdering er at planforslaget, slik det foreligger, vil kunne fungere som et 
styringsverktøy for den videre tettstedsutviklingen av «Sundet», Eidsvoll sentrum. 
Planforslaget legger til rette for et attraktivt bymessig sentrum med et mangfold av 
funksjoner, samtidig som det tar hensyn til og bygger videre på stedets egenart og kvaliteter, 
som sentralt kollektivknutepunkt og beliggenheten ved elva. En sammenhengende 
grønnstruktur med gode kvaliteter vil sammen med ny gatestruktur være gode tiltak for å nå 
målet om prioritet for gange og sykkel. Ferdselen i sentrum vil dermed virke mer effektiv med 
bedre trivsel og trygghet.  
 
3. Alternativer 
 

1. Rådmannens innstilling vedtas, evt. med endringer.  
2. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding før ny politisk  

behandling. 
 
4. Konklusjon  
 
Planforslaget er utarbeidet i tråd med planprogrammet for «Områderegulering Eidsvoll 
sentrum», fastsatt av Hovedutvalg for næring, plan og miljø 12.10.2016, og følger opp 
gjeldendende kommunale, regionale og statlige retningslinjer.  
 
Rådmannen mener planforslaget tilrettelegger for et sammenhengende sentrum med gode 
trafikale løsninger, og at Sundets særpreg som sted blir godt ivaretatt og forsterket. 
Planforslaget er en god avveining mellom vekst og vern, og sikrer fremtidig utvikling med godt 
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bymiljø. Planforslaget legger føringer som må legges til grunn i fremtidige detaljreguleringer 
og byggesaksbehandlinger, slik at grunnpremissene i områdeplanen blir fremtredende og 
tydelige i prosjektene.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
Vedlegg som følger saken:  
 

1) Plankart 
2) Planbestemmelser 
3) Planbeskrivelse 
4) ROS-analyse 
5) Konsekvensutredning 
6) Skjema naturmangfold 
7) Illustrasjonskollasj 
8) Merknadsbehandling – sammendrag og kommentarer 
9) Merknadsbehandling – merknadene i sin helhet 
10) Kunnskapsgrunnlag - «Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
11) Kunnskapsgrunnlag – «Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II 

AS) 
12) Kunnskapsgrunnlag – «Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum» (Multiconsult) 
13) Temakart:  

a. Temakart 1: Grønnstruktur 
b. Temakart 2: Gatestruktur 
c. Temakart 3: Parkering 
d. Temakart 4: Soneinndeling for fritaksordning  
e. Temakart 5: Bygningsmiljø 
f. Temakart 6: Kulturminner – og miljøer 

14) Vedlegg til område (B6-B8): 
o Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeid 
o Samledokument med innkomne merknader  
o Geoteknisk rapport 
o Notat vindforhold og vindkomfort 
o Solstudie 
o Hydraulisk notat 
 


