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1 SAMMENDRAG 

Planforslaget fremmes av IN’BY AS på vegne av 1814 Sentrum AS. 

Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en 

moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved 

Eidsvoll Verk stasjon. Feltinndeling og bestemmelser erstatter 

områdereguleringsplan PlanID 023722400 innenfor planavgrensingen. 

Planområdet, som er på 19,8 dekar, består av flere gnr/bnr og er i dag 

hovedsakelig ubebygd.  

Planområdet avgrenses av fv 1604 Sagmoveien i sør, av Lundsgutua i vest, av 

dyrka mark i nord og i øst av innfartsparkeringen til Eidsvoll Verk stasjon. 

Arealformålene i planen er hovedsakelig bolig, sentrumsformål med noe 

handel/næring samt vegformål og grønnstruktur.  

Planforslaget åpner for realisering av første trinn i knutepunktutviklingen som er 

vedtatt for området ved jernbanestasjonen gjennom områdereguleringen for 

Lundsjordet. Denne utbyggingsetappen vil være på ca 25.000 kvm. 

Planforslaget er utviklet på grunnlag av et illustrasjonsprosjekt som en 

helhetsplan for Lundsjordet, utarbeidet av Niels Torp + Arkitekter i 2018, og 

revidert senere. 
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en 

moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved 

Eidsvoll verk stasjon. Feltinndeling og bestemmelser erstatter 

områdereguleringsplan Plan ID 023722400 innenfor planavgrensningen.  

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller:  

1814 Sentrum AS 

Christies gate 14 

5015 Bergen 

Kontaktperson: Cao Kan 

Fagkyndig plankonsulent:  

IN’BY AS 

Grubbegata 14 

0179 Oslo 

Kontaktperson: Ola Bettum 

Arkitekt: 

Niels Torp + Arkitekter 

PB. 5387 Majorstuen 

0304 Oslo  

Kontaktperson: Øyvind Neslein 
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2.3 Eierforhold  

Planområdet omfatter gnr/bnr. 124/33, 133/31 og 133/32 som alle eies av 

forslagsstiller, samt deler av gnr/bnr. 351/1 fv. 1604 Sagmoveien som eies av 

Viken fylkeskommune.  

I regi av forslagsstiller har det vært gjennomført en omfattende strukturering av 

eiersituasjonen i planområdet slik at dette nå er utbyggingsmodent. 

 

 

Figur 1. Eiendommer innenfor planområdet. 

 

2.4 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 

jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Omreguleringen vil ikke være i strid med 

overordnede føringer og planer. Det vil heller ikke reguleres mer enn 15 000 m2 

næring i planen. Planforslaget faller derfor ikke inn under forskrift om 

konsekvensutredning og skal ikke konsekvensutredes.  
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

3.1.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 24.09.2019. 

3.1.2 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad 

07.12.2019. Berørte private og offentlige parter ble skriftlig varslet om 

planoppstart med frist for kommentarer ved planoppstart satt til 13.01.2020. 

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Kommuneplan  

I gjeldende kommuneplan for Eidsvoll kommune vedtatt 10.03.2015 er 

planområdet avsatt til Boligbebyggelse – fremtidig og Sentrumsformål – 

fremtidig.  

Det er flere hensynssoner knyttet til planområdet, bl.a. restriksjonsområde rundt 

Gardermoen Lufthavn og Infrastruktursone. Hensynsonenavn H410_1. 

Flystøyvurderinger og andre miljørestriksjoner knyttet til hensynssonen er 

utkvittert før oppstart av denne detaljreguleringen. 

 
 Figur 2. Utsnitt av gjeldende kommuneplan 

for Eidsvoll kommune. 



ID: 8044-1 
Planbeskrivelse 

  

 

Prosess Plan / Maler 

Godkjent dato  

Endret dato 11.01.2018  (Ebbe Dam Meinild) 
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
 

  
 

 

11.01.2018 15:33:29  

8/49 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i 

elektronisk kvalitetssystem. 

Følgende bestemmelser fra Kommuneplanen er fulgt opp i planprosessen:  

 § 8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5)  

 § 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser  

 § 5 Teknisk infrastruktur  

 § 9 Estetikk (pbl. § 11-9 nr. 6)  

 

Eidsvoll kommune er i gang med revisjon av kommuneplanen og har utarbeidet 

forslag til ny kommuneplan for 2020-2031. Planforslaget ligger ute til offentlig 

ettersyn i tidsrommet 24.2.2020-30.4.2020.  

4.1.2 Grønn grense 

Som del av arbeidet med kommuneplanen skal grønn grense innarbeides som et 

verktøy. Begrepet grønn grense stammer fra Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus (2015) og går ut på å planlegge for en konsentrert 

arealutvikling og legge et planmessig grunnlag for å utvikle eksisterende utbygde 

tettstedsområder innenfra, samt begrense videre byspredning. Begrepet grønn 

grense skal gi assosiasjoner til en grønnere og mer bærekraftig utvikling av 

utbyggingsmønsteret. Det betyr at flest mulig får korte avstander mellom bolig 

og daglige aktiviteter som jobb og skole, slik at flere kan gå og sykle på daglig 

basis. Sammen med nærhet til et godt kollektivt transporttilbud gir korte 

avstander et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling.  

Fastsetting av grønn grense går i korthet ut på å analysere de prioriterte 
tettstedene i kommunen; Eidsvoll og Råholt, regne ut hvor mye som i dag er 

utbygd, anslå hvor mye utbyggingsareal som trengs, vurdere potensialet for 
videre utbygging og tegne opp grønn grense på kart. 

Lundsjordet vurderes som et veldig sentralt område med mulighet for høy 
utnytting og ligger innenfor foreslått grønn grense for Råholt.  
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Figur 3. Anbefalt grønn grense for Råholt fra rapporten «Fortettingsanalyse og forslag til langsiktig 

grønn grense for prioriterte tettsteder i Eidsvoll kommune – Eidsvoll og Råholt». 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er en del områdereguleringsplan for Lundsjordet ved Eidsvoll Verk 

stasjon, plan ID 023722400, datert 19.09.2012, sist revidert 18.09.2014.  

Hensikten med områdereguleringsplanen er å legge til rette for urban utbygging 

av bebyggelse med boliger, forretninger, kontorer, tjenesteyting med høy 

utnyttelse, samt innpass av hotell, kulturformål, barnehage, innfartsparkering til 

jernbanen, uteoppholdsareal, veger, fortau og gangveger. Området skal kunne 

bygges ut etappevis. Det tillates ikke etablering av kjøpesenter eller handel med 

plasskrevende varegrupper. 
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Det er igangsatt arbeid med revisjon av områdereguleringsplanen i regi av 

Eidsvoll kommune. Hensikten med revisjonen er å sikre en tydeligere 

knutepunktstruktur samt avklare atkomstløsninger for kjøretrafikk og 

etappeløsninger for arealbruk inn mot stasjonsarealet.  

For å optimalisere framdrift i utvikling av de sørligste delene av Lundsjordet 

behandles delfelt K1, K 2 og K3 samt deler av K4 og K5 i denne 

detaljreguleringsplanen. 

Planområdet for detaljreguleringen avgrenses til å ligge innenfor eiendommene 

til forslagstiller og deler av fv 1604 Sagmoveien.  
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Figur 4. Gjeldende reguleringsplan, plan ID 023722400 Områdereguleringsplan for Lundsjordet ved 

Eidsvoll Verk stasjon. 
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Figur 5. Utsnitt av områdereguleringsplanen med planområdet for detaljreguleringen markert. 

 

4.2.1 Foreslåtte endringer i forhold til områdereguleringsplanen  

Eksisterende områdereguleringsplan for Lundsjordet møter ikke de overordnede 

målene for en framtidsrettet byutvikling ved knutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. 

Detaljreguleringsplanen foreslår å endre atkomst til Lundsjordet ved at 

hovedkjøreatkomsten flyttes vestover til Lundsgutua. Det reviderte 

illustrasjonsprosjektet for hele Lundsjordet legges til grunn for 

utviklingsstrategien for dette delområdet av Lundsjordet. Nærmere begrunnelse 

for endringer i forhold til områdereguleringsplanen er omtalt i kap. 7. 

Områdeplanens maksimale byggehøyder mellom kote 206 og kote 213 er 

omfordelt innenfor planområdet for detaljreguleringen.  
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Figur 6. Revidert illustrasjonsprosjekt for hele Lundsjordet. Planområdet markert med farge i front.  

 

4.3 Tilgrensende planer 

Planen grenser mot følgende planer: 

Plan ID Plannavn Ikrafttredelses-

dato 

023713900 Gbnr 127/3, 129/8 m fl Fransstua – Råholt 27.08.2001 

023707900 Lundsjordet, gbnr 124/6 m.fl. 13.12.1989 

023722400 Områdereguleringsplan for Lundsjordet ved 

Eidsvoll Verk Stasjon 

16.06.2015 
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Planforslaget er i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging. Planområdet ligger direkte tilknyttet både buss 

og tog, og bygger opp under retningslinjens anbefaling om utbygging av 

sentrumsnære områder. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger ca. 8 km sørvest for Eidsvoll sentrum ved Eidsvoll Verk 

stasjon i Råholt på vestsiden av fv 1551 Trondheimsveien og Gardermobanen.  

Planområdet, som er på 19,8 dekar, avgrenses av fv 1604 Sagmoveien i sør, av 

Lundsgutua i vest, av dyrka mark i nord og i øst av parkeringsplass for reisende 

fra Eidsvoll Verk stasjon. 

 

Figur 7. Flyfoto med planområdet markert.   
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området består i dag av en ubebygget åker og to bebygde eneboligtomter med 

atkomst fra Lundsgutua. Deler av fv 1604 Sagmoveien inngår også i planen.  

Inntilliggende område på sørsiden av Sagmoveien er bebygd med tett 

småhusbebyggelse og lavblokker av nyere dato. Boligområdet vest for 

Lundsgutua har et mer åpent preg, der størstedelen er ene- og tomannsboliger. 

Et mindre område sørvest for Lundsgutua er bebygd med lave rekkehus.  

Øst for planområdet har Bane NOR en opparbeidet innfartsparkering med 225 

plasser for reisende fra Eidsvoll Verk stasjon.  

5.3 Stedets karakter 

Planområdet består i hovedsak av dyrket mark. Det ligger i dag som et framtidig 

utviklingsområde rett vest for Eidsvoll verk jembanestasjon.  

5.4 Landskap  

Planområdet er et åpent åkerlandskap som heller svakt mot nordøst. 

Solforholdene er gode på hele området.  

Nærmeste målestasjon for vind, Gardermoen viser at dominerende vindretning i 

området er NNØ og S/SSV. I vintermånedene er det en tendens til mer rene N/S 

vindretninger. Den kraftigste vinden kommer fra nordlig retning. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 

områdereguleringen høsten 2011. Rapporten, datert 20.03.2012, viser at det ble 

gjort funn av kulturminner på fire ulike steder, men ingen av disse stedene ligger 

innenfor detaljreguleringens avgrensing.  

Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. 

Nord-sør gjennom planområdet går Oldtidsveiens trasé gjennom Eidsvoll.  
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Figur 8. Historiske veifar gjennom planområdet (fra Stedsanalyse Råholt – Eidsvoll, Eidsvoll 

kommune 2017). 

 

5.6  Naturverdier  

Ingen spesielle. 

5.7  Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Ingen spesielle. 

5.8  Landbruk 

Store deler av planområdet, ca. 14, 7 dekar, er fylldyrka mark.  
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5.9  Trafikkforhold 

Området har i dag atkomst fra fv 1604 Sagmoveien via Lundsgutua som er privat 

vei.  

Ifølge Statens vegvesens vegdatabank har Sagmoveien i dag en årsdøgntrafikk 

(ÅDT) på 2570 (2018-tall). Ca 50 boliger sokner til Lundsgutua. Med en beregnet 

turproduksjon på 4, som følge av at området ligger sentralt på Råholt og nær 

toget, gir dette en ÅDT i Lundsgutua på 200. 

Skiltet hastighet er for Sagmoveien er 50 km/t og i Lundsgutua 30 km/t. Det er 

ingen registrerte trafikkulykker på Sagmoveien siste 10 år. 

Langs sørsiden av Sagmoveien er gang- og sykkelvei skilt fra kjøreveien med 

grøft. Det er i dag ingen tilbud for gående og syklende langs nordsiden av 

Sagmoveien eller langs Lundsgutua.  

Fra Eidsvoll Verk stasjon går det tog to ganger i timen til Oslo samt flere lokale 

busslinjer. 

 

5.10 Barns interesser 

Planområdet er i dag ikke et lekeområde. Gang- og sykkelveien langs 

Sagmoveien fungerer som forbindelse mellom omkringliggende bebyggelse og 

som skolevei. Det samme gjør Lundsgutua.  

5.11 Sosial infrastruktur 

Nærmeste skoler er Bønsmoen skole (1.-7. trinn) som ligger ca. 1,1 km sørøst 

for planområdet og Eidsvoll Verk skole (1.-7. trinn) som ligger ca. 1,2 km 

nordøst for området.  

Råholt ungdomsskole ligger ca. 1 km sør for planområdet. Nærmeste barnehager 

ligger på Bønsmoen og Eidsvoll verk. 
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Figur 9. Kart som viser skolenes beliggenhet i forhold til planområdet. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet. 
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5.13 Teknisk infrastruktur 

5.13.1 Vann og avløp 

Det ligger vannledninger langs sørsiden av Sagmoveien (VL150SJG), langs 

østsiden av Lundsgutua (VL100AAS) og parallelt med innfartsparkeringen 

(VL160PVC). 

Det ligger spillvannsledninger (SP PVC) langs sørsiden av gang-/sykkelveg sør 

ved Sagmoveien, parallelt med innfartsparkeringen (SP160PVC) og fra 

Lundsgutua og østover nord i planområdet (SP300BET/SP375BET). 

 

 

Figur 10. Dagens VA-situasjon. Kart fra Eidsvoll kommune kommunalteknikk, 25.02.2020. 

 

5.13.2 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm. 

Eksisterende bebyggelse i området er betjent med 220 v jordkabler. Det går 

ingen luftstrekk over området.  
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5.14 Grunnforhold 

I forbindelse med områdereguleringen ble det gjennomført grunnundersøkelser 

av området. Det ble ikke funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Massene i 

grunnen består overveiende av fast leire/silt/sandmasser. Dybde til fjell er 

mellom 30 og 45 m. Geoteknisk rapport 1127.13a, utarbeidet av Øvre Romerike 

Prosjektering AS, 30.01.2014, følger plansaken som vedlegg. 

5.15 Støyforhold 

I forbindelse med områdereguleringen ble det foretatt støyvurdering av 

planområdet. Støyvurdering Lundsjordet, utarbeidet av Berg Knudsen AS, 

21.09.2012 følger plansaken som vedlegg.  

Vurderingen viser at planområdet er eksponert for trafikkstøy fra Sagmoveien. 

Deler av planområdet ligger i gul støysone.  

 
Figur 11. Støysoner for vegtrafikkstøy 4 m over terreng. 
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5.16  Luftforurensing 

Det er ikke fortatt målinger i planområdet.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I forbindelse med områdereguleringen ble det utarbeidet en ROS-analyse. Med 

unntak av trafikkstøy viser analysen ikke forhold som kan medføre nevneverdige 

ulemper eller risiko. ROS-analyse utarbeidet av Sjåtil & Fornæss, 19.03.2013 

følger plansaken som vedlegg. 

5.18 Analyser/ utredninger 

Det er utført en trafikkvurdering som del av detaljreguleringen som følger med 

som vedlegg til planforslaget. Øvrige utredninger er hentet fra 

områdereguleringsplanen for Lundsjordet: 

 Geoteknisk rapport 

 Støyvurdering  

 ROS-analyse 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet reguleres til boligbebyggelse som blokker/leilighetsbygg og 

sentrumsformål med felles uteoppholds- og lekeareal, grønnstruktur, kjørevei, 

gatetun, gang-/sykkelvei, fortau og annen veigrunn – grøntareal.   

 

 

Figur 12. Utsnitt av foreslått plankart.  
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB1–2) 

Det legges til rette for boligblokker med varierende høyde fra 3 til 7 etasjer. I 

tillegg ligger parkeringskjeller under bakken. 

Sentrumsformål (BS1-3) 

Det legges til rette for alle typer formål som inngår i arealformålet. Gjennom 

feltene BS1 og 2 skal det tilrettelegges for offentlig tilgjengelige 

gangforbindelser. 

Lekeplass (f_BLK1-6) 

Kvartalslekeplassfunksjoner og nærlekeplasser fordeles mellom de 6 områdene 

avsatt til lek.  

Kjørevei (o_SKV1-2) 

Eksisterende veier Sagmoveien og Lundsgutua videreføres med dagens 

senterlinje. Hele planområdet får atkomst fra Lundsgutua.   

Fortau (o_SF1-2) 

Det legges til rette for fortau langs nordsiden av Sagmoveien og østsiden av 

Lundsgutua.  

Gang-/sykkelveg (SGS)  

Eksisterende gang-/sykkelvei langs sørsiden av Sagmoveien opprettholdes i 

planforslaget.  

Gatetun (SGT1-2) 

Gatetunene gir atkomst til utbyggingsområdene innenfor planen med hovedvekt 

på myke trafikanter, tilrettelagt for nødvendig driftskjøring. Reguleringsbredde er 

4 m. Gatetun SGT1 gir kjøreatkomst til eiendommene 124/34 og 133/10 utenfor 

planområdet. 

Park (f_GP) 

Oldtidsveien skal opparbeides som overordnet grønnstruktur gjennom 

planområdet. Opparbeidelsen skal legge vekt på å synliggjøre en gjennomgående 

trasé for Oldtidsveien som en hovedattraksjon i området med en 

identitetsskapende utforming som understreker det historiske veifaret. 

Kombinerte grønnstrukturformål (f_GKG) 

I denne delen av overordnet grønnstruktur med Oldtidsveien skal det gjennom 

detaljutforming sikres gjennomkjøringsmulighet for vedlikeholdskjøring og 

nødtransport.  
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen underdeles i kvartaler med rommelige indre gårdsrom. Mellom disse 

anlegges grøntområder for ulike aktiviteter og funksjoner: Lek, gang- og 

sykkeladkomst, urbant landbruk, friluftsaktiviteter, osv. 

Bebyggelsen er i hovedsak orientert øst – vest slik at bygningskroppenes 

langsider er sydvendte, og slik at ettermiddagssolen ivaretas optimalt.  

Oldtidsveien - også kalt Kongeveien - ligger i dag som historisk spor i landskapet 

fra Råholt forbi Eidsvollsbygningen og videre nordover. Denne føres gjennom 

planområdet fra syd til nord. 

De fleste leilighetene får balkong, privat uteareal på bakken eller privat 

takterrasse. 

 

Figur 13. Landskapsplan. 
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6.3.1 Bebyggelsens volum og høyde 

Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet 

arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og 

kvartalshus.  

Utbyggingsvolumet tilsvarer maksimalt byggevolum for dette delområdet i 

gjeldende områdereguleringsplan for Lundsjordet.  

 

 

Figur 14. Oppriss av foreslått bebyggelse langs Sagmoveien. 

 

 

Figur 15. Oppriss av foreslått bebyggelse langs Lundsgutua. 
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Figur 16. Illustrasjon av foreslått bebyggelse sett fra Lundsgutua og mot nordøst.  

 

Figur 17. Illustrasjon av foreslått bebyggelse i felt BS1, BBB2 og BBB1 sett mot øst. 

 

Figur 18. Illustrasjon av foreslått bebyggelse langs Sagmoveien sett innover grøntaksen mot nord. 
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Figur 19. Illustrasjon av foreslått bebyggelse i felt BBB2 sett mot vest. 

6.3.2 Sol/skyggeforhold 

Solforholdene i hele planområdet er svært gode. Bebyggelsens plassering gjør at 

kveldsolen når inn i alle gårdsrommene. Høye enkeltbygninger gir slagskygge, 

men i løpet av dagen vil utearealene få sol fra ulike vinkler. 

Detaljert sol/skyggeanalyse følger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
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1.mai kl 09.00 1.mai kl 12.00 

  

1.mai kl 15.00 1.mai kl 18.00 

Figur 20. Sol-/skyggeforhold 1. mai. 
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6.3.3 Grad av utnytting 

Innenfor feltene gjelder følgende grad av utnytting:  

Felt Kvm BRA Minsteandel 

boliger  

Maksimal 

byggehøyde  

Maksimalt 

etasjeantall 

 

Etasjeantall 

 illustrasjons-

prosjekt 

BBB1 2 000 m2 100 % k 208.5 - k 210.5 5 4 - 5 

BBB2 4 500 m2 100 % k 217.5 7 7 

BS1 11 000 m2 Minimum 75 %  k 207.5 – k 

215.5 

7 3 - 7 

BS2 8 000 m2 Minimum 75 %  k 209.0 - k 212.0 5 3 - 5 

BS3 900 m2 0 %  k 207.0  4 4 

Sum 26 400 m2      

 

Tettheten samsvarer i stor grad med vedtatt tetthet i gjeldende 

områderegulering. 

Dersom avstanden mellom den innvendige himlingen i kjelleretasjen og terrenget 

rundt (i gjennomsnitt) er mindre enn 1,5 meter skal kjeller ikke regnes med i 

BRA. Balkongareal som er en integrert del av bebyggelsens fasadeuttrykk regnes 

ikke inn i BRA. 

 

6.3.4 Høyde på bebyggelsen 

Det planlegges varierte høyder på bebyggelsen fra tre til syv etasjer.  

 

Figur 21. Snitt som viser høyde på eksisterende og planlagt bebyggelse sett mot nord. Eksisterende 

bebyggelse med adresse Lundsgutua til venstre, jernbanen til høyre. 
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Figur 22. Snitt som viser høyde på eksisterende og planlagt bebyggelse sett mot vest. Eksisterende 

bebyggelse på sørsiden av Sagmoveien til venstre. Eksisterende bebyggelse nord for planområdet til 

høyre. 

 

 

Figur 23. Kart som viser høyder på planlagt bebyggelse. 
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6.3.5  Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Innenfor planområdet kan det etableres maksimum 5 500 m2 

næringsvirksomhet, handel, service og tjenesteyting, barnehage, servering mv. 

Antall arbeidsplasser anslås til mellom 50-100. 

 

6.3.6  Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det planlegges inntil 300 leiligheter.  

 

6.3.7  Leilighetsstørrelser 

Det legges opp til en variasjon i lelighetsstørrelser som reflekterer ulike 

husstandsstørrelser, fra barnefamilier til enpersonshusholdninger. 

Minimumsstørrelsen for de minste leilighetene er 35 m2 eksklusiv bod. Det kan 

ikke bygges større andel enn 25 % leiligheter under 50 m2 innenfor 

planområdet.  

6.3.8  Avvik fra leilighetsstørrelser – beskrivelse av konsept 

Normen for lelighetsstørrelse kan avvikes der boligene organiseres som 

serviceboliger eller med gruppefunksjoner. I begge tilfelle kompenseres små 

individuelle leiligheter med fellesareal.  

Det avsettes godt dimensjonert og lett tilgjengelig areal til fellesfunksjoner som 

sikrer funksjonalitet som ikke kan tilfredsstilles innenfor et knapt privat 

boligareal. Dette kan omfatte funksjoner som fellesvaskeri, felles 

oppholdsrom/selskapslokale m/kjøkken, spillrom, bibliotek, hobbyrom og 

resepsjonsfunksjoner. Slike fellesarealer integreres med et innbydende og godt 

eksponert inngangsparti, med innvendige glassvegger og vinduer ut mot 

utendørs fellesområder. Optimal lokalisering og god utforming sikrer at dette 

virkeliggjør flere nivåer av sosialt fellesskap mellom det helt private og det helt 

offentlige i den framtidige sentrumsbydelen på Lundsjordet.  

6.4 Boligmiljø/bokvalitet   

Bebyggelsens plassering rundt romslige indre gårdsrom gir alle boliger enkel 

tilgang til varierte utearealer. Det legges til rette for at det utvikles et hierarki av 

områder for lek og uteopphold med variasjon i utformingen, stor vekt på frodig 

vegetasjonsbruk og høy kvalitet i all detaljering og møblering.   
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Hele området skal være bilfritt. Kun nød-, renovasjon- og vedlikeholdstransport 

får kjøre gjennom gatetunene.  

Lundsjordet er et urbant prosjekt i landlige omgivelser, og bygges med sterk 

vekt på romslige og velorganiserte grøntarealer. Grøntarealene bygges med et 

tredelt hierarki i forhold til offentlighet: private forhager, halvprivate gårdsrom 

og offentlige fellesrom mellom kvartalene. Nær- og kvartalslekeplasser 

opparbeides i samsvar med Eidsvoll kommunes normer. 

En betydelig del av takflatene vil bli anlagt med en kombinasjon av private og 

felles grønne takhager, dels for absorpsjon av regnvann og dels for rekreasjon. 

Ryggraden i grøntstrukturen er parkdraget med varierte plassrom rundt 

Oldtidsveien som går nord-sør gjennom planområdet.  

 

 

Figur 24. Diagrammet viser hierarkiet av uterom: Private forhager, halvprivate gårdsrom og 

offentlige fellesrom mellom kvartalene inkl. nær- og kvartalslekeplasser. 
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6.5 Parkering 

Samlet parkeringskjeller med kjøreatkomst fra Lundsgutua legges under terreng. 

Her plasseres også hovedvekten av overdekte sykkelparkeringsplasser.  

Det legges til rette for el-lading med felles effektstyring for å begrense 

nødvendig installasjonskapasitet. 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel avsettes i henhold til følgende krav:  

Arealformål 
 

Grunnlag Antall 

biloppstillingsplasser 

Antall 
sykkelplasser 

  Minimum Maksimum Minimum 

Leiligheter Pr. boenhet 0,8 1 1 

Forretning, detaljhandel, 

tjenesteyting 

Pr. 100 m2 

BRA 

0,5 1,5 2 

Kontor Pr. 100 m2 

BRA 

0,5 1 For min. 30% av 
ansatte 

 

I sentrumsplanen for Eidsvoll er parkeringsnormen 0,8 per boenhet og per 100 

m2 næringsareal. Grunnen til at det her foreslås en lavere parkeringsdekning 

(0,6) er en følge av kort avstand til Eidsvoll Verk stasjon og fordi arealbruken 

reguleres til sentrumsformål. Det ligger godt til rette for en livsstil der beboerne 

ikke behøver å bruke bil til daglige gjøremål. Forslagstiller ønsker å stimulere til 

etablering av bildelingsordninger slik at framtidige beboere på Lundsjordet ikke 

behøver å eie hver sin bil.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

Planområdet ligger rett inntil Eidsvoll Verk stasjon. 

Utbyggingen knyttes til kommunalt vann- og avløpsnett og eksisterende 

energiforsyning i området. Det må påregnes at energiforsyningen må forsterkes 

med egen nettstasjon for Lundsjordet.  

6.7 Trafikkløsning 

Det er utarbeidet en trafikkvurdering som redegjør for de trafikale 

konsekvensene av planforslaget. Vurderingen følger planforslaget som vedlegg 

(Trafikkvurdering detaljregulering Lundsjordet, Norconsult, 19.02.2020).  
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Det er i dag relativt lav ÅDT på Sagmoveien. Den planlagte utbyggingen med høy 

utnyttelse på Lundsjordet vil bidra til økt trafikk i tillegg til generell framtidig 

trafikkøkning.  

Med framtidig trafikkøkning og planlagt bebyggelse må Lundsgutua oppgraderes 

for å kunne ta unna den økte trafikken. Andelen trafikk som skal inn Lundsgutua 

i dimensjonerende time er likevel så lav at det ikke utløser krav om 

høyresvingefelt. Trafikken som kommer fra vest og skal inn Lundsgutua er også 

lav og det er derfor heller ikke behov for venstresvingefelt.  

 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Atkomst til planområdet er via Sagmoveien og kryss Sagmoveien x Lundsgutua.  

Fra Lundsgutua og østover etableres det et gatetun som sikrer kjøreatkomst til 

eiendommene gbnr. 124/34 og 133/10 utenfor planområdet. 

Tilknytning til overordnet veinett er via fv 1604 Sagmoveien til fv 1551 

Trondheimsveien.  

 

6.7.2 Utforming av veier 

Sagmoveien 

Sagmoveien reguleres med kjørebanebredde på 6,5 m. Langs sørsiden ligger en 

gang-/sykkelvei (bredde 3,0 m) med grønnrabatt (bredde 3,25 m) som 

avgrensing mot kjørebanen.  

Langs nordsiden reguleres fortau (bredde 3,0 m) langs fasadelivet med 

grønnrabatt (bredde 3,25 m) som avgrensing mot kjørebanen. I grønnrabattene 

skal det plantes trær. Utformingen av Sagmoveien følger Statens vegvesens 

håndbok N 100. 
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Figur 25. Prinsippsnitt Sagmoveien. 

 

Lundsgutua 

Lundsgutua reguleres i samsvar med kommunal veinorm som adkomstgate (AG) 

med ensidig fortau. Kjørebanebredde 5,5 m. Fortausbredde 5,5 m. I 

fortausarealet skal det plantes trær. 

 
Figur 26. Prinsippsnitt Lundsgutua.  
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6.7.3 Varelevering 

Varelevering til felt BS1 er fra Lundsgutua. 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Gang-/sykkelvei og fortau langs veiene samt gatetun og interne gangforbindelser 

gjennom feltene gir god tilgjengelighet for gående og syklende, særlig til og fra 

Eidsvoll Verk stasjon. 

6.7.5 Felles atkomstveier, eiendomsforhold 

Lundsgutua reguleres til offentlig kommunal vei. Sagmoveien videreføres som 

offentlig fylkesvei. Alle gatetun er felles og gir nødvendig atkomst for 

vedlikeholdstransport internt i planområdet.    

Gatetun SGT1 er felles atkomstvei øst-vest gjennom planområdet. Eiendommene 

124/34 og 133/10 som ligger henholdsvis øst og nord for planområdet beholder 

tilsvarende adkomst som i dag.  

 
6.8 Miljøoppfølging 
Det er i bestemmelsene stilt krav om at byggeplassen skal være mest mulig 

fossil –og utslippsfri. En utslippsfri byggeplass benytter energikilder som i minst 
mulig grad fører til lokalt utslipp av CO² eller NOx.  

 
Fulldyrket matjord sikres gjennom en detaljert masseforvaltningsplan som 
beskriver hvordan matjord og andre rene jordmasser kan gjenbrukes. 

Masseforvaltningsplanen skal følge søknad om rammetillatelse og godkjennes av 
kommunens landbruksmyndighet. 

 
6.9 Universell utforming  

Kravene til tilgjengelighet i uteoppholdsarealene samt atkomst til byggene blir 

utformet i henhold til TEK17. Det skal være trinnfri atkomst til bebyggelsen og 

ramper skal ha stigning i henhold til gjeldende krav i forskriften. 

Det er krav til heis i byggene, dette sikrer at tilgjengelighetskrav tilfredsstilles.  

6.10 Uteoppholdsareal 

Innenfor planområdet er det avsatt felles uteoppholdsareal tilsvarende 14 m2 per 

boenhet. Alle boenheter får enkel tilgang til utendørs oppholdsarealer av 

tilstrekkelig størrelse og kvalitet egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle 

alders- og brukergrupper. Minimum 50 % av felles uteoppholdsarealer 

tilrettelegges som lekeareal. 
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Hver boenhet får et skjermet, privat uteoppholdsareal på terreng eller 

terrasse/balkong på minimum 7 m2. For løsninger med 

gruppeboliger/serviceboliger kan privat uteoppholdsareal løses som del av 

fellesarealløsninger på gruppenivå innenfor unntaksbestemmelsen for slike 

boligløsninger i reguleringsbestemmelsene.  

Private uteoppholdsarealer på terreng avgrenses mot fellesarealer ved bruk av 

vegetasjon. Mot nabo kan det anvendes skjermvegg med maksimal høyde 1,8 m.  

Gjennom planområdet sikres trasé for Oldtidsveien som et signaturelement med 

særskilt tilrettelegging.  

Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en detaljert landskapsplan 

som viser bebyggelsens plassering og utforming med høydeangivelser, avkjørsel, 

gangatkomster, gangveiforbindelser, parkering/sykkelparkering, eksisterende og 

fremtidig terrenghøyde, gjerder/avskjerming/forstøtningsmurer, 

utforming/opparbeidelse av felles oppholds- og lekeareal, beplantning og 

opparbeidelse av grøntområder/randsoner samt plassering av frittliggende anlegg 

for sykkelparkering, renovasjon og tekniske anlegg. Landskapsplanen skal vise 

hvordan universell utforming og tilgjengelighet er ivaretatt i henhold til TEK 17. 

Ved søknad om ferdigattest skal landskapsplanen suppleres med retningslinjer 

for fagmessig skjøtsel av alle grøntområder som inngår i planen. 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Eidsvoll kommunes krav til sikring av gjenbruksmuligheter for matjord ivaretas 

gjennom reguleringsbestemmelse om masseforvaltningsplan, hvor planen skal 

godkjennes av jordbruksmyndigheten i kommunen. Matjord disponeres etter 

anvisning fra jordbruksmyndigheten. All matjord innenfor planområdet skal 

sikres gjenbrukt til dyrkingsformål innenfor eller utenfor planområdet. I 

masseforvaltningsplanen vil det inngå bestemmelser om metode for avflåing og 

retningslinjer for mellomlagring av matjord slik at jordressursens biologiske og 

mekaniske egenskaper ikke forringes. 

6.12 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger nær Eidsvoll Verk tog- og busstasjon. Det er to 

avganger i timen med tog til Oslo og gode forbindelser med buss lokalt. 
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6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

6.13.1 Vann- og avløp 

Det er utarbeidet en prinsipplan for VA-løsning for planområdet som følger 

planforslaget som vedlegg. Skissen er basert på at det anlegges fellestrasé for 

vann og spillvann under gang-/sykkelveien i Sagmoveien og i tomtegrensen mot 

Bane NOR med tilknytning til overordnet nett i nordenden av 

innfartsparkeringen.  

Vanntilførselen til utbyggingen dimensjoneres for brannvann. 

 

 

Figur 27. Kapasitetsberegning av dagens brannvann. 
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Figur 28. Prinsipplan for VA-løsning.  

 

6.13.2 Overvann 

Utbyggingen vil medføre fortetting av flater. For ikke å endre 
grunnvannstanden/vannbalansen eller belaste kommunalt avløpsnett 
skal mest mulig av overvannet håndteres og fordøyes lokalt etter en 

konsekvent tretrinnsstrategi.  

 

Endelig løsning for dimensjonering og utforming av anlegget for lokal 
overvannshåndtering vil bli utformet og beregnet i 

detaljprosjekteringsfasen for utbyggingen.  
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Figur 29. Prinsipplan for overvann/flomvei. 

 

6.14 Plan for avfallshenting 

Det planlegges etablert et eller flere felles avfallsanlegg for planområdet 
plassert innenfor bebyggelse og anlegg. Anlegget etableres som nedgravde 

avfallsbrønner. På figur 29 over er området markert med rødt eksempel på 
plassering av avfallsanlegg. Renovasjonsbilene benytter intern rundsløyfe 
av gatetun slik at rygging unngås. 

6.15 Rekkefølgebestemmelser 

Det er knyttet rekkefølgekrav i planbestemmelsene om landskapsplan, 

masseforvaltningsplan, kartlegging av forurenset grunn, faseplan for 

trafikkavvikling samt godkjenning av tekniske planer for området.   
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Overordnede planer 

Med byggingen av Gardermobanen gjennom Råholt legges det opp til en ny 

hovedstruktur i knutepunktet der området ved den nye Eidsvoll Verk stasjon får 

en ny sentralitet i tettstedet med hovedtyngdepunktet forskjøvet nordover. 

Utbyggingen innenfor planavgrensningen for Lundsjordet legger opp til en 

bymessig utbygging med et definert system av offentlig og halvprivate uterom. 

Gjennom den nye områdereguleringen for Råholt som nå er under arbeid vil 

byutviklingen ved stasjonen gis et motsvar gjennom en planmessig fortetting av 

bebyggelsesstrukturen sørover langs Trondheimsveien. 

7.2 Landskap 

Utbyggingen vil markere Eidsvoll Verk stasjon i landskapet gjennom en bymessig 

tett og særpreget sentrumsbebyggelse.  

7.3 Stedets karakter 

Den karakteristiske bybebyggelsen som planen legger opp til vil gi Råholt 

sentrum en nordlig avslutning med et markert tyngdepunkt med tydelige 

stedsskapende kvaliteter.  

7.4 Byform og estetikk 

Det legges opp til en variert, bymessig bebyggelse med klar identitet og 

estetiske ambisjoner på utforming. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Oldtidsveien (Kongeveien) ivaretas gjennom området og oppgraderes som et 

identitetsskapende hovedelement i denne delen av tettstedet. 

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med hensynene i naturmangfoldloven, 

herunder naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon eller økologiske 

funksjoner. 

I henhold til temakart på «miljøstatus.no» og «artsdatabanken.no» er det ikke 

registrert truede naturtyper eller prioriterte arter på eiendommen. Den fremmede 

arten kanadagullris er registrert langs Sagmoveien.  
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7.7 Uteområder 

Med den nye bebyggelsen vil det bli opparbeidet frodige uteoppholdsarealer til 

gode for både planområdet og områdene rundt. Det legges vekt på å tilrettelegge 

et gangveinett i hele planområdet som ivaretar det interne behovet samtidig som 

det sørger for atkomst fra alle de inntilliggende områdene det er naturlig å knytte 

seg opp mot. Oldtidsveien tilrettelegges som en grønn korridor fra nord til sør. 

Det opparbeides seks nye lekeplasser innenfor planområdet.  

7.8 Trafikkforhold 

Det er i dag relativt lav ÅDT for biltrafikk på Sagmoveien. Den planlagte 

utbyggingen med høy utnyttelse på Lundsjordet er stor i forhold til det antall 

boliger og tilhørende trafikk som bruker Sagmoveien i dag. Utbyggingen vil 

dermed føre til en større trafikkvekst på Sagmoveien enn den generelle 

trafikkøkningen i området. Den planlagte oppgradering av Lundsgutua er 

nødvendig for å kunne ta unna den økte lokale trafikken.  

Ifølge trafikkvurderingen som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet er 

andelen trafikk som skal inn Lundsgutua i dimensjonerende time så lav at det 

ikke utløser krav til svingefelt.  

Kundegrunnlaget til områdets kollektivtilbud (buss og tog) vil øke som følge av 

utbyggingen.  

7.9 Barns interesser 

Utbyggingen er basert på full trafikkseparering med kun gang/sykkeltrafikk og 

driftskjøretøy inne i det planlagte området. Parkering legges under bebyggelsen, 

varelevering skjer i områdets ytterkant fra Lundsgutua. Det legges opp til et 

variert tilbud for barn med seks romslige, opparbeidete lekeplasser fordelt rundt i 

planområdet. Oldtidsveien vil danne en bilfri frodig ryggrad for myke trafikanter 

gjennom området.  

7.10 Sosial infrastruktur 

Det er god lokal kapasitet for barnehager og skoler, blant annet med to 

barneskoler og ungdomsskole ca 1 km fra planområdet. Gjennom den igangsatte 

revisjonen av områdereguleringsplanen for Lundsjordet vil det bli vurdert lagt inn 

areal for ny barnehage i den nordre delen av Lundsjordet.  

7.11 Universell tilgjengelighet 
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Planområdet er relativt flatt og lett orienterbart. Dette legger godt til rette for å 

oppfylle alle alminnelige anbefalinger for optimal områdeutforming med tanke på 

universell tilgjengelighet. Planstrukturen legger opp til et enkelt, selvforklarende 

planmønster med vekt på tilgjengelighet for alle.  

7.12 Jordressurser/landbruk 

Dagens landbruksområde opphører. Matjord tas vare på for gjenbruk gjennom en 

detaljert massehåndteringsplan. 

7.13 Teknisk infrastruktur 

Alle løsninger for teknisk infrastruktur skal detaljutformes i nært samarbeid med 

Eidsvoll kommune. 

7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Eidsvoll kommune vil ikke bli påført direkte utgifter som følge av utbyggingen, 

men nye beboere vil kunne innebære økt behov for kommunale tjenester. 

Samtidig vil økt befolkning øke kommunens skatteinntekter. Vekst skaper vekst. 

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget vil føre til økt aktivitet i lokalt næringsliv.  

7.16 Interessemotsetninger 

Planlagt bebyggelse er høyere enn eksisterende omkringliggende bebyggelse, 

men er i samsvar med gjeldende områderegulering for Lundsjordet. Planlagt 

bebyggelse ligger hovedsakelig nord og øst for denne og gir derfor ikke 

vesentlige skyggeproblemer fra tidlig lunsj til sen kveld.  

7.17 Avveining av virkninger 

En så betydelig utbygging som den foreslåtte på Lundsjordet vil innebære økt 

virksomhet, økt trafikk og en omfattende endring i forhold til dagens arealbruk. 

For de etablerte småhusområdene vest for stasjonen vil denne utviklingen kunne 

oppleves som dramatisk. Samtidig er det allerede vedtatt i overordnede planer at 

Lundsjordet skal benyttes til boligbebyggelse og sentrumsformål. Den foreslåtte 

utbyggingen vil gi en ny bymessighet til knutepunktets nærmeste omgivelser 

med potensial for både ny service og positive opplevelser. Samlet vurderes 

derfor den foreslåtte utbyggingen å gi betydelige positive virkninger både lokalt 

på Råholt og for Eidsvoll kommune.  
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8 ROS-ANALYSE 

8.1 ROS 

Se vedlegg. 

 

9 INNKOMNE INNSPILL  

9.1 Merknader 

Ved varsel om planoppstart kom det inn 11 merknader. Nedenfor følger 

sammendrag av merknadene med forslagstillers kommentarer. Alle uttalelsene 

følger som vedlegg. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Det må framgå hvorvidt planen utløser krav om konsekvensutredning og 

hvordan og hvorfor planen avviker fra områdeplanen. 

Intensjoner om grønnstruktur og snarveier fra områdeplanen bør videreføres. 

Kvalitative lekeplasser koblet til gangnettet må opparbeides. Planen må belyse 

hvordan barn og unge er ivaretatt.  

Redegjøre for behandling av overvann. Undersøke området for fremmede 

skadelige arter for å hindre spredning av disse. Sikre at matjord tas vare på og 

benyttes andre steder. 

Forslagstillers kommentar: 

Utkvittering av evt. krav om KU og hvordan planen avviker fra områdeplanen 

framgår av planbeskrivelsen. Grønnstruktur, gangveier, lekeplasser, 

overvannshåndtering, registrering av fremmede skadelige arter og bevaring av 

matjord er sikret gjennom kart og bestemmelser. Planen innebærer økning av 

arealer avsatt til grønnstruktur i forhold til områdereguleringen. 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Forslagstiller har ansvar for å vurdere flom, erosjon- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. 

Forslagstillers kommentar: 

Temaene er behandlet gjennom ROS-analyse, i eget geoteknisk notat og i 

planbeskrivelsen. 
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 

mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift eller at planen vil 

omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. DMF har derfor ingen 

merknader. 

Forslagstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

Statens vegvesen (SVV) 

Stiller krav om regulert byggegrense 15 m fra midtlinje Sagmoveien. 

Nytt kryss med Sagmoveien må reguleres med lik utforming og plassering som i 

områdereguleringen.  

Gang-/sykkelvei langs nordsiden av Sagmoveien må reguleres helt fram til 

jernbanebrua. 

Rekkefølgekrav for å sikre at veier, kryss og atkomster blir opparbeidet før 

oppføring av bygninger innenfor planområdet.  

Bestemmelse om sikt i kryss. 

Byggeplan for nytt kryss og fortau langs Sagmoveien skal godkjennes av Viken 

fylkeskommune.  

Stiller krav om dokumentasjon på at støynivået er Lden 55 dB eller lavere før 

ferdigattest/brukstillatelse for boliger i gul støysone. 

Forslagstillers kommentar: 

Det er utarbeidet et trafikknotat som grunnlag for valgt veiløsning i 

planforslaget. Veiløsningen i områdeplanen er overdimensjonert og svært lite 

bymessig. Kommunen vil endre løsningen i sin igangsatte revisjon av 

områdeplanen og legge veiløsningen fra detaljreguleringsplanforslaget til grunn. I 

detaljreguleringen legges det opp til en mer bymessig utbygging mot 

Sagmoveien med byggegrense i formålsgrense mot veiformål. Bestemmelse om 

frisikt og foreslåtte rekkefølgekrav er tatt inn i bestemmelsene. Av hensyn til 

logisk anleggsorganisering av utbyggingen bør ferdigstillingstidspunktet for 

fortau langs Sagmoveien knyttes til ferdigattest og ikke IG. 

Mattilsynet 

Trygt drikkevann må sikres gjennom å regulere løsninger med god kapasitet og 

med mulighet for at nye abonnenter kan koble seg til. Lokale områder i Eidsvoll 

kommune har begrenset kapasitet i vannforsyningen. Det må utarbeides en VA-

plan for planforslaget. 

Det er risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med 

anleggsarbeid.  
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Forslagstillers kommentar: 

Det er utarbeidet en prinsippskisse for overordnet VA-løsning for planområdet. 

Utbyggingen baseres fullt ut på offentlig vannforsyning. Kvalitetskrav til 

vannforsyning ivaretas av kommunal fagmyndighet.  

Det er tatt inn bestemmelse om at Mattilsynet skal kontaktes før anleggsstart for 

å unngå spredning av planteskadegjørere og floghavre. 

Bane NOR 

Ønsker å opprettholde en funksjonell stasjon med innfartsparkering og vil ha tett 

dialog om atkomstløsning. Retningslinjer for støy må overholdes.  

Forslagstillers kommentar: 

Eksisterende atkomst til innfartsparkeringen endres ikke i dette planforslaget. 

Eidsvoll kommune avklarer framtidig atkomst i sin revisjon av områdeplanen.  

Avinor 

Har ingen merknader til planen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

Viken fylkeskommune 

Planforslaget er i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus som legger opp til høy arealutnyttelse ved kollektivknutepunkt. 

Fordi detaljreguleringen avviker fra områdeplanen forutsettes det at planen ikke 

vanskeliggjør senere utvikling av resten av området innenfor 

områdereguleringen.  

Trygge, effektive forbindelser for gående og syklende må sikres før utbyggingen 

er ferdigstilt. Tilgjengelighet i anleggsperioden må sikres.  

Automatisk fredete kulturminner er avklart. Be bestemmelse om meldeplikt iht. § 

8 Kulturminneloven. 

Bestemmelse 4.8 i områdereguleringen om uteoppholdsarealer må videreføres. 

Bestemmelse 4.9 i områdereguleringen om universell utforming må videreføres. 

Krav om lokal overvannshåndtering. 

Krav om masseforvaltning.  
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Forslagstillers kommentar: 

Forholdet til igangsatt revisjon av områdeplanen er avklart med Eidsvoll 

kommune og detaljreguleringen vanskeliggjør ikke senere utvikling av resten av 

området.  

Forbindelser for gående og syklende er sikret gjennom kart og bestemmelser., 

også i anleggsperioden.   

Bestemmelse om meldeplikt iht. § 8 Kulturminneloven er tatt inn. 

Bestemmelse 4.8 og 4.9 i områdereguleringen er videreført.  

Krav om lokal overvannshåndtering og masseforvaltning er sikret gjennom egne 

bestemmelser.  

Grunneiere av gnr./bnr. 124/34 og 141/5 

Det påpekes at varslet planavgrensning ikke er en naturlig avgrensing i forhold 

til områdeplanen. Er opptatt av forholdet mellom varslet detaljregulering og 

områdeplanen. Refererer til forslagstillers eiendomskjøp fra Eidsvoll kommunene. 

Etterlyser illustrasjoner av planlagt bebyggelse. Mener detaljreguleringen må ta 

utgangspunkt i gjeldende områdeplan.  

Atkomst til planområdet og tilgrensende områder må avklares. Regulerte 

atkomstveier som berører andre eiendommer, må ikke endres før det foreligger 

en ny områdeplan. 

Forslagstillers kommentar: 

Planavgrensningen følger eiendomsgrenser i forbindelse med eiendomskjøp fra 

Eidsvoll kommune. Denne avgrensingen er avklart med planavdelingen i 

kommunen. Forholdet mellom varslet detaljregulering og revisjon av gjeldende 

områderegulering er avklart med kommunen. Dette framkommer i 

planbeskrivelsen. Illustrasjoner av prosjektet er utviklet i planprosessen og følger 

som vedlegg til planforslaget.  

Atkomst til planområdet og tilgrensende områder er via Lundsgutua og regulert 

gatetun gjennom planområdet. Dagens atkomst til eiendommene 124/34 og 

133/10 utenfor planområdet opprettholdes gjennom foreslått gatetun SGT1. 

 

Hjemmelshavere Lundsgutua 44 

Stiller spørsmål om byggehøyder og utnyttelsesgrad, grøntområder og adkomst 

til Lundsgutua i forhold dagens regulering. 

Forslagstillers kommentar: 

Endringer i forhold til områdereguleringen, byggehøyder og utnyttelsesgrad 
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framgår av planbeskrivelsen. Grøntområder og adkomst er sikret gjennom 

plankart og bestemmelser.   

Lundsjordet huseierlag 

Er negativ til byggehøyder og utnyttelsesgrad fordi dette innebærer negative 

konsekvenser for naboeiendommene.  

Mener det er behov for investering i kommunal infrastruktur (helsetjenester, 

barnehager, skoler, vannressurser og brann- og redning). 

Forslagstillers kommentar:  

Planforslaget samsvarer i hovedsak med områdereguleringen, men byggehøyder 

er omfordelt i forhold til den nye delfeltinndelingen i detaljreguleringen. Eidsvoll 

kommune har ikke stilt krav om å regulere areal til kommunal infrastruktur.  
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