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1. gangsbehandling av PlanID 023732100 - detaljreguleringsplan for 
gbnr. 124/33 m. fl. – Lundsjordet 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
detaljreguleringsplan «PlanID 023732100 - detaljreguleringsplan for gbnr. 124/33 m. fl. – 
Lundsjordet» ut til offentlig ettersyn. 
 

 

SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken  

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 for Lundsjordet, Plan ID 023722400, 
innenfor planavgrensningen.  

1.2 Beskrivelse av planområdet  

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. 
Planområdet består i hovedsak av dyrket mark 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.  
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Figur 1: Oversiktsbilde med planområde 
 
Planområdet er et åpent åkerlandskap som heller svakt mot nordøst. Solforholdene er gode på 
hele området. 

1.3 Planprosessen  

1.3.1 Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperioder osv.  

Det ble avholdt oppstartsmøte 24.9.2019 i Eidsvoll kommune. Arealbruken er avklart i 
kommuneplanen. Det var enighet om at planen ikke kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Eidsvoll 
Ullensaker Blad 7.12.2019. Berørte private og offentlige parter ble skriftlig varslet om 
planoppstart med frist for kommentarer ved planoppstart satt til 13.1.2020. Det har kommet 
inn 11 innspill, 8 fra offentlige instanser og 3 fra private. 

1.3.2 Innspill  

De offentlige innspillene fokuserer på forventninger til planforslaget, hva angår føringer knyttet 
til temaer som miljø, masseforvaltning, barn og unge, infrastruktur, støy, geoteknikk, 
strømtilførsel og drikkevann. Det refereres naturlig nok til gjeldende områderegulering som 
utgangspunkt, noe som vil endre seg etter oppstart av ny sentrumsplan for Råholt. Blant annet 
avviker tilkomsten til Lundsjordet fra konseptet i gjeldende områderegulering.  
 
De private innspillene uttrykker skepsis overfor byggehøyder, utnytting og tilkomst. Dessuten 
pekes til på behov for kommunale investeringer i sosial og teknisk infrastruktur som følge av 
planen. 
 
Det er ikke endret noe direkte som følge av innspillene, men planforslaget har tatt høyde for 
krav og føringer og svarer på disse. Byggehøyder og utnytting er tydelig illustrert i forslaget, 
så det går an å danne seg et klart bilde av planens konsekvenser. 

1.4 Beskrivelse av planforslaget  

Planområdet reguleres til boligbebyggelse som blokker/leilighetsbygg og sentrumsformål med 
felles uteoppholds- og lekeareal, grønnstruktur, kjørevei, gatetun, gang-/sykkelvei, fortau og 
annen veigrunn – grøntareal. 
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Figur 2: Plankart 
 
Bebyggelsen deles inn 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 3: Illustrasjonsplan 
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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 4: Fordeling av byggehøyder. Mørkebrun er 7 etg/3-7 etg, brun er 4-5 etg, lysbrun er 3-
5 og beige er 4 etg. 
 
Det bemerkes at det er en forskjell mellom maksimalt tillatt høyde og det som fremgår av 
illustrasjonsprosjektet, som noen steder er lavere. Ettersom utnyttelse også er regulert, vil 
bebyggelsen ikke kunne overskride den gjennomsnittlige høyde som vises i planen, men kunne 
variere noe innenfor delfeltene i forhold til illustrasjonene.  
 

 
Figur 5: Utnytting og høyder 
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Det planlegges inntil 300 leiligheter. Bestemmelser for MUA og lekeareal er knyttet til antall 
boenheter.  
 

 
Figur 6: Snitt som viser høyde på eksisterende og planlagt bebyggelse sett mot nord. 
Eksisterende bebyggelse med adresse Lundsgutua til venstre, jernbanen til høyre. 
 

 
Figur 7: 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. 

Det legges primært opp til boligformål, men mot Sagmoveien og stasjonen åpnes det opp for 
næringsformål, men fremdeles med minimum 75 prosent boliger. 
 

 
Figur 8: Snitt og illustrasjon av foreslått bebyggelse langs Sagmoveien sett innover grøntaksen 
mot nord. 

1.4.1 Bokvalitet 

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.  Hele området skal være bilfritt. Kun nød-, renovasjon- og vedlikeholdstransport får 
kjøre gjennom gatetunene. Grøntarealene bygges med et tredelt hierarki i forhold til 
offentlighet: private forhager, halvprivate gårdsrom og offentlige fellesrom mellom kvartalene. 
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. 
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Figur 9: Diagrammet viser hierarkiet av uterom: Private forhager, halvprivate gårdsrom og 
offentlige fellesrom mellom kvartalene inkl. nær- og kvartalslekeplasser. 
 
Minimumsstørrelsen for de minste leilighetene er 35 m2 eksklusiv bod. Det kan ikke bygges 
større andel enn 25 % leiligheter under 50 m2 innenfor planområdet. Normen for 
lelighetsstørrelse kan avvikes der boligene organiseres som serviceboliger eller med 
gruppefunksjoner. I begge tilfelle kompenseres små individuelle leiligheter med fellesareal.  

1.4.2 Trafikkforhold og skolevei  

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.  
 
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.  
 
Samlet parkeringskjeller med kjøreatkomst fra Lundsgutua legges under terreng. Her plasseres 
også hovedvekten av overdekte sykkelparkeringsplasser. 

 
Figur 10: Parkeringsnorm 
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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 
veldig kort avstand til Eidsvoll Verk stasjon og fordi arealbruken reguleres til sentrumsformål. 

1.4.3 Naturmangfold  

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.  

1.4.4 Landbruk 

Deler av området er per i dag dyrket mark, 14,7 daa. Matjord tas vare på for gjenbruk 
gjennom en detaljert massehåndteringsplan. 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. 

1.4.5 Støy 

I forbindelse med områdereguleringen ble det foretatt støyvurdering av planområdet. 
Støyvurdering for Lundsjordet (Berg Knudsen AS, 21.9.2012) 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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1.4.6 Geoteknikk 

Det fremgår av den geotekniske rapporten at grunnen i reguleringsområdet anses som egnet 
fundamenteringsgrunn for reguleringsformålet/planlagt bebyggelse. 

1.4.7 Risiko og sårbarhet 

Med unntak av trafikkstøy, pkt. 29 og 38, viser analysen at det egentlig ikke er noen forhold som kan 
medføre nevneverdig ulemper eller risiko. 

1.4.8 Evt. andre rapporter/utredninger som følger saken  

 Illustrasjonsplan, 28.2.2020 
 Illustrasjonshefte, 28.2.2020  
 Solstudier, 17.2.2020 
 Prinsipplan for VA-løsning, rev. A, 28.2.2020 
 Prinsipplan for overvann/flomvei, 28.2.2020 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan (og forslag til ny) og ligger innenfor Grønn 
grense. Fortetting 
 
Når det gjelder eksisterende områderegulering (vedtatt 2012), forslår detaljregulering 
endringer i tilkomst og struktur. Detaljreguleringsplanen foreslår som nevnt over å endre 
atkomst til Lundsjordet ved at hovedkjøreadkomsten 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 planbeskrivelsen kap. 7. Områdeplanens maksimale 
byggehøyder mellom kote 206 og kote 213 er omfordelt innenfor planområdet for 
detaljreguleringen.  
 

 
Figur 12: Planområdet sett i forhold til gjeldende områderegulering. 
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Detaljreguleringen er del av et større område, som vil bli regulert i sentrumsplan for Råholt.  

 
Figur 13: Revidert illustrasjonsprosjekt for hele Lundsjordet. Planområdet markert med farge i 
front.  
 
Tiltakshaver har allerede nå visjoner for en helhetlig utvikling for hele området. Eventuelt 
neste steg detaljreguleres som selvstendige planer. Figur 12 over er ikke forpliktende for 
disse, men gir en ide om størrelsesforholdet. 

2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål  

Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og områderegulering, men avviker 
likevel på avgjørende områder. Det er uttrykk for en annen grunnleggende tilnærming, der 
særlig tilkomst – og derved interne trafikkforhold – er snudd om på i forhold til gjeldende 
områderegulering. Det er administrasjonens vurdering at planforslaget med denne tilgang er 
mer i tråd med overordnete føringer om fortetting rundt knutepunkt med vekt på høy utnytting 
og redusert biltrafikk.  
 
Områderegulering for Råholt sentrum, som kommunen igangsetter andre kvartal 2020, er 
tenkt å legge til rette for at resten av området kan bygges ut ifra en videreføring av konseptet 
som presenteres i planforslaget. 

2.2 Trafikkforhold  

Planforslaget baserer til på nærhet til offentlig transport og foreslår derfor en lav 
parkeringsnorm, noe som flere ganger har blitt etterlyst fra regionalt og statlig nivå. All 
parkering vil i hovedsak skje under bakken, i tråd med føringer i forslag til ny kommuneplan. 
Tilkomsten vil skje fra Lundsgutua og direkte til parkeringskjeller. Unntak fra dette er brann og 
redning, renovasjon og annen nødvendig transport.  
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Det vil være avgjørende å få koblet planområdet til resten av Råholt sentrum med kryssinger 
over Trondheimsvegen og Sagmovegen som har trygg og direkte forbindelse, særlig for gange, 
sykkel og buss. 

2.3 Sosial infrastruktur  

Det er ikke planlagt ny sosial infrastruktur innenfor planområdet. Eventuelt behov for utvidelse 
vil kunne dekkes på resten av Lundsjordet og det kan legges føringer for dette i sentrumsplan 
for Råholt.  
 
Med dagens skolekretser vil hele planområdet ligge under Eidsvoll Verk skolekrets. 
Skolestrukturutvalget 2020 har etter drøftinger kommet frem til at nye Lundsjordet bør 
innlemmes i Bønsmoen opptaksområde. Bønsmoen skole er i HP 2020 – 2023 vedtatt utbygd 
og vil med en justering av opptaksområde ta opp i seg veksten på Lundsjordet uten at Eidsvoll 
kommune trenger å bygge ut Eidsvoll verk skole mer enn allerede vedtatt. Dette er basert på 
pågående utbyggingsprosjekter og prognoser fra 2018. Skolestrukturutvalget 2020 innstiller i 
sak til kommunestyret 16.6.2020 på at opptaksgrense mellom Bønsmoen skole og Eidsvoll 
verk skole justeres i henhold til det ovenstående. 
 
Grunnet plasseringen tett på sentrumsfunksjoner på Råholt vurderes ellers dekningen av sosial 
infrastruktur til å være god. 

2.4 Utnyttelse, byggehøyder og struktur. 

Samlet sett har ikke planforslaget markant større utnytting eller byggehøyder enn gjeldende 
områderegulering. Planforslaget strukturerer utbyggingsfeltene på en annen måte, ved å ha en 
parklignende akse, inspirert av Oldtidsveien, som går gjennom området og som er tenkt ført 
gjennom opp til kryssing over Trondheimsvegen. For bebyggelsen som ligger på andre siden 
av Lundsgutua er det klart at planforslaget markerer en stor endring i forhold til dagens 
situasjon. Administrasjonen mener likevel at planforslaget søker å minimere den negative 
virkningen ved å legge byggene i hovedsak øst/vest, slik at fasaden går langs Sagmoveien. Fra 
Lundsgutua, mot øst, blir det enkeltstående bygninger som sees, jf. fig 5-7. 

2.5 Bokvalitet og boligtyper  

Ifølge planforslaget har bebyggelsesstrukturen omtalt over også en ambisjon om et grønt preg 
på hele området, der uterommene er tenkt med ulik grad av privat og offentlig tilgang og 
bruk, jf fig 8. Det er føringer for leilighetsstørrelser som tilsvarer sentrumsplanen for Eidsvoll. 
Samtidig er det åpning for avvik for mindre boenheter dersom dette kompenseres med større 
fellesfunksjoner. Lignende bo-konsept prøves ut andre plasser, som svar på mindre 
husholdninger og en endret boligbruk. Det skal ikke gå på bekostning av bokvaliteten og 
administrasjonen mener at det sikres i bestemmelsene.  

3 Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger  
B. Forslaget avvises og dette begrunnes 
C. Forslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning og vedtaket utsettes 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at planforslag for 
detaljreguleringsplan «PlanID 023732100 - detaljreguleringsplan for gbnr. 124/33 m. fl. – 
Lundsjordet» legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 023732100_Plankart 
2 023732100_Planbestemmelser 
3 023732100_Planbeskrivelse 
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4 023732100_Illustrasjonsplan 
5 023732100_Illustrasjonshefte 
6 023732100_Solstudier 
9 023732100_Prinsipplan for VA løsning 
10 023732100_Geoteknisk rapport Lundsjordet 
11 023732100_ROS-analyse Lundsjordet 
12 023732100_Støyvurdering Lundsjordet 
12 023732100_Trafikkvurdering Lundsjordet 
12 023732100_Prinsipplan for overvann og flomvei 
13 023732100_Merknadsskjema - varsel om oppstart 
14 023732100_Merknader varsel om planoppstart 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


