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1. Innledning 
 

Bakgrunn og hensikt 
Plan1 AS er blitt engasjert av Eidsvoll kommune for å utarbeide en områderegulering med 
konsekvensutredning for Myrer. Hensikten er å tilrettelegge for videreutvikling av området 
med henblikk på privat næringsvirksomhet, offentlig tjenesteytingsvirksomhet, bokvalitet og 
idrettsaktivitet, - med infrastruktur, parkeringsarealer og tilhørende anlegg. Områdeplanen 
skal erstatte gjeldende reguleringsplan for området datert 1978.  
 
Myrer ligger mellom Eidsvoll sentrum og E6, ca. 2 km fra E6 og ca. 3,5 km fra Eidsvoll 
sentrum. Området har i løpet av de siste 40-50 årene undergått en utvikling i retning både 
landbruks-, industri- og forretningsvirksomhet, offentlig/kommunal tjenesteyting, boligformål 
og idrettsformål. Omfanget av disse ulike typer formål, kombinert med at trafikkløsningene 
internt ikke er ryddige nok, gjør at området ikke oppleves som godt nok tilrettelagt for den 
aktiviteten som er plassert der. 
 
Planavgrensning 
Området ligger nord for fv. 181 på strekningen mellom Hammerstad og Eidsvoll sentrum. 
Planområdet er på ca. 129 dekar. Området som reguleres har stort sett dekning i gjeldende 
kommuneplan/eldre reguleringsplan som byggeområder, med unntak av idrettsanlegget i 
nord som er avsatt til grønnstruktur. De foreslåtte plan- og formålsavgrensninger er delvis et 
resultat av allerede fastsatte eiendomsgrenser, og delvis et resultat av andre 
planfaglige/skjønnsmessige vurderinger som ikke har noe med eiendomsgrenser å gjøre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oversiktskart og eiendomskart med planavgrensning som stiplet strek. 

 
 

Fv249 
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Planområdet er blitt redusert siden oppstartsvarsling ble gjennomført. I forbindelse med 
offentlig ettersyn av planprogrammet, kom det flere innspill som påpekte forhold omkring 
det tidligere avfallsdeponiet på den nordlige delen av det varslede området, og behovet for 
miljøoppfølging knyttet til dette. Som en følge av dette ble planområdet redusert. Etter dette 
er også LNF-boligområdene i øst blitt tatt ut av planområdet, da det vurderes at adkomst- og 
tilgjengelighetsproblematikken til boligene kan løses uten å inkludere disse eiendommene.  

2. Planprosess 
 

2.1 Krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert mot kriteriene for konsekvensutredning som gjelder iht. forskrift om 
konsekvensutredninger av 19. desember 2014, og senere forskrift av 01.07.2017. Da 
planområdet er av en slik størrelse at det er mulig å tilrettelegge for bebyggelse med mer 
enn 15000 kvm bruksareal, utarbeides det en områderegulering med konsekvensutredning. 
 

2.2 Varsel om oppstart, planprogram, prosess 
Det ble varslet oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for planarbeidet i 
brev av 18.10.2016 og kunngjøring i lokalpressen samtidig. Frist for merknader til 
planarbeidet og planprogrammet ble satt til 05.12.2016. I planprogrammet var det vurdert 
behov for utredning av følgende temaer: 

- Areal og transport 
- Bebyggelsesmønster 
- Fare for ras og flom 
- Vurdering av kapasitet på eksisterende vegsystem 
- Kollektivdekning 
- Trafikksikkerhetssituasjon 
- Naturverdier og biologisk mangfold 
 

Under høringsperioden kom det inn 8 uttalelser, som ble behandlet under fastsettelsen av 
planprogrammet i møte i hovedutvalget for næring, plan og miljø den 25.04.2017 (sak 
38/17). 

3. Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Statlige føringer 
Rikspolitiske planer/retningslinjer med særlig betydning for planarbeidet er:  

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
- Miljøverndepartementets retningslinje for håndtering av støy i arealplanleggingen 

T-1442/2016. 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, aktuelt ifm. videreført regulering av 

idrettsanlegg, samt trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til dette. 
 

3.2 Regionale føringer 
De mest sentrale regionale føringene for planområdet er: 

- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble behandlet parallelt i 
Akershus fylkesting den 14.12.2015 og i Oslo bystyre den 16.12.2015. I planen 
framheves det at et utbyggingsmønster med konsentrert vekst, dvs. begrenset til 
noen steder, gir grunnlag for levende byer og tettsteder med bedre handels-, 
service- og kollektivtilbud. Eidsvoll er i dette planarbeidet utpekt som prioritert 
lokalt tettsted og vekstområde, der det skal legges til rette for at minimum 80% 
av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer.   

- Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)   
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Formålet med den regionale planen er å styrke handels- og servicetilbudet i 
sentrum av byer og tettsteder, for derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene 
og legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Styrkingen av by og tettsteds-
sentrene gjøres for å unngå en utvikling med byspredning. Miljøvennlige 
transportvalg skal motvirke økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem 
som ikke disponerer bil. 
 

3.3 Kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan er det meste av planområdet avsatt til offentlig / privat 
tjenesteyting og næringsformål, samt grønnstruktur /idrettsanlegg. I forslag til revidert 
kommuneplan er det aller meste av byggeområdene på Myrer foreslått avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, samt idrettsanlegg. 
 

 
Kart som viser gjeldende kommuneplan t.v. og forslag til revidert kommuneplan t.h. 

 
Parkeringsbestemmelsene § 6 i gjeldende kommuneplan for 2015-2026 angir en retningslinje 
om at det skal avsettes 3 p-plasser pr. 100 kvm gulvareal ved regulering til forretnings-
formål. Parkeringsbestemmelse § 12 i forslag til kommuneplan for 2020-2031 innehar en 
norm om at det skal avsettes minimum 1,25/maksimum 2 p-plasser pr. 100 kvm bruksareal 
ved regulering til formål for plasskrevende forretninger. 
 

3.4 Reguleringsplan 
Størstedelen av planområdet omfattes 
av reguleringsplan for Myrer 
industriområde vedtatt 8.6.1978. 
Planen vurderes som utdatert, med lite 
differensierte arealformål og ikke 
konkrete nok bestemmelser. Den er 
dermed ikke lenger egnet som 
styringsverktøy for området og trenger 
å bli erstattet av en ny plan.  

 
 
 

 
 

 
 
Kart som viser 
gjeldende regulering 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

4.1 Beliggenhet 
Området ligger nord for fv. 181 på strekningen mellom Hammerstad og Eidsvoll sentrum. 
Planområdet er på ca. 129 dekar. Planområdet er i det alt vesentlige flatt, på kotehøyde 185-
186. Øst for planområdet er ravineområder med til dels betydelige høydeforskjeller. Det er 
dyrka mark med fulldyrka jord på tilliggende områder på alle kanter omkring planområdet. 
Innenfor planområdet er arealet i stor grad bebygd, med store bygningsvolumer og mye 
tette flater. 
 

4.2 Dagens arealbruk 
Arealbruken på Myrer er sammensatt. Det er på nedenstående figur vist de virksomheter og 
formål som finnes innenfor planområdet i dag. 

  Flybilde som viser dagens arealbruk. 
 

4.3 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra fv. 181 via Myhrervegen. Fv. 181 har i dag en trafikkbelastning 
på 9380 kjøretøy/døgn (2019). Særlig ved arrangementer på Myrer stadion kan det oppstå 
opphopning av biler i krysset mot fv. 181. I den forbindelse er det meldt om problemer med 
mye midlertidig parkering på området ved at vegkanter i for stor grad blir benyttet til dette 
slik at fremkommelighet, oversiktlighet og trafikksikkerhet reduseres. 
Det ble i 2018 foretatt trafikktellinger på Myhrervegen, og funnet en gjennomsnittlig 
trafikkbelastning på 290 kj/døgn ÅDT. Dette var før nye forretningsbygg innenfor området 
ble tatt i bruk, og anses derfor ikke å være representative for dagens situasjon. 
 
 
 

Myrer stadion 
Eidsvold Turnforening 

Møbelforretning 
Bohus Leto Eidsvoll 

Trevarefabrikk 
Moelven Eidsvoll AS 

Brannstasjon 
Eidsvoll kommune 

Materiell-lager 
Statens vegvesen 
(Skiltgutta AS) 

Tidligere Eidsvoll rivefabrikk, - dagens 
Eidsvoll Handelspark  
Byggmax, Rusta, Jysk, Thansen, Jem & Fix  

Boligområde 
8 eneboliger  

Omsorgsboliger  
Eidsvoll kommune  

Administrasjonsbygg/verksted 
Eidsvoll kommune 
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4.4 Øvrig teknisk infrastruktur 
Eksisterende VA-nett i planområdet er til dels gammelt, og med begrenset kapasitet. Dette 
bør, sammen med overvannshåndtering, vies oppmerksomhet i det videre prosjekterings-
arbeid på planområdet. 
 

4.5 Grunnforhold 
Planområdet ligger i områder med marine avsetninger. Nord og øst for planområdet er det 
ravineområder med til dels store terrengforskjeller. Over 55 høydemeter forskjell fordelt på 
en avstand på ca. 350 m tilsier en helning på over 15 %. Det er gjennomført undersøkelser 
av områdestabiliteten. Det ble tilstrekkelig avklart at planområdet ikke kan trues av 
progressiv skredutvikling fra kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Tiltak på området kan 
dermed planlegges og gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet. Det presiseres 
allikevel at de lokale stabilitetsforholdene i de nærliggende skråningene øst for planområdet, 
samt skrent i nordvestre hjørne er uavklart, og det må gjøres supplerende undersøkelser (av 
lokalstabilitet). 
 

 
5. Beskrivelse av planforslaget 

 

5.1 Hensikt 
Hensikten med planforslaget er å erstatte gjeldende reguleringsplan for området med en ny 
tidsriktig plan som er bedre tilpasset dagens situasjon og som vil være bedre egnet til å styre 
utviklingen av området, - i tråd med den bruk og de aktiviteter som planområdet genererer. 
Et viktig mål med planforslaget er å regulere for løsninger som adskiller de ulike formålene 
på området fra hverandre slik at de ikke flyter inn i hverandre og overlapper med 
tilgrensende bruk/virksomhet. Måten dette er foreslått løst på er ved å regulere mange flere 
arealformål enn det gjeldende plan benytter, inklusivt ny infrastruktur herunder regulering av 
nye/endrede kjørevegtraseer, kryssutforminger, parkeringsløsninger og anlegg for myke 
trafikanter.  
 
Områdeplanen skal med referanse til det overstående både tilrettelegge for en 
videreutvikling av etablert bruk på området samt tilrettelegge for ny forretningsvirksomhet 
for plasskrevende varehandel på deler av planområdet. 
 

5.2 Reguleringsformål 
Planområdet foreslås regulert til 8 forskjellige bebyggelse- og anleggsformål, til forskjell fra 
gjeldende reguleringsplan datert 1978 som bare angir 2 arealformål hhv. for offentlig 
bebyggelse og næringsbebyggelse. Områder som tidligere er regulert til offentlig bebyggelse 
videreføres i områdeplanen som byggeområder for offentlig/privat tjenesteyting, lager/ 
industri, bolig/tjenesteyting og boligbebyggelse. Områder som tidligere er regulert til 
næringsbebyggelse videreføres i områdeplanen som byggeområder for forretninger, 
lager/industri, lager og boligbebyggelse.  
 
For de to områdene som reguleres til boligbebyggelse samsvarer dette formål med dagens 
lovlige etablerte bruk. Reguleringen av det uregulerte idrettsanlegget nord i planområdet 
(Eidsvold Turnforening) er en formalisering av dagens bruk. De etablerte 
næringsvirksomhetene på planområdet; Moelven Eidsvoll AS, Skiltgutta AS og Bohus Leto 
foreslås i denne områdeplanen videreført som områder for hhv. industri/lager X2 samt 
forretninger. Den nylig oppførte handelsparken på området til tidligere Eidsvoll rivefabrikk 
foreslås endret til område for forretninger i områdeplanen. Kommunale virksomheter på 
området; brannstasjon, administrasjon/verksted og omsorgsboliger forslås i denne 
områdeplanen videreført som områder for offentlig tjenesteyting.  
Nedenfor følger et arealregnskap for planområdet. 
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Reguleringsformål Areal 

Boligbebyggelse (1111) 3,6 daa 

Forretning (1150) 24,0 daa 

Offentlig / privat tjenesteyting (1160) 10,8 daa 

Lager (1350) 3,1 daa 

Idrettsstadion (1430) 31,9 daa 

Energianlegg, transformator (1510) 0,2 daa 

Bolig / tjenesteyting (1803) 1,0 daa 

Industri / lager (1826) 21,0 daa 

 

Veg (2010) 0,3 daa 

Kjøreveg (2011) 11,1 daa 

Fortau og gang- /sykkelveg (2012 og 2015) 2,8 daa 

Annen veggrunn (2018 og 2019) 7,7 daa 

Kollektivholdeplass (2073) 0,2 daa 

Parkeringsplasser og -anlegg (2082 og 2083) 10,3 daa 

Vegetasjonsskjerm 1,0 daa 

Totalt  129,0 daa 

Forslag til plankart 
datert 19.05.20 
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5.3 Plangrep 
 
Kanalisering av krysset fv. 181 – Myhrervegen  
Planforslaget viderefører dagens adkomst til planområdet i eksisterende kryss mellom fv. 181 
og Myhrervegen m/ justeringer. De endringene som planforslaget innebærer i forhold til 
gjeldende reguleringsplan og dagens tidligere bruk vil medføre en signifikant trafikkøkning 
for området, derav behovet for justeringer. Det reguleres derfor inn et kanalisert kryss med 
venstresvingfelt midt i fv. 181. Krysskanaliseringen nødvendiggjør en breddeutvidelse av 
fylkesvegen i sørgående retning, noe som medfører at gang- og sykkelveg o_SGS1 må 
forskyves inntil 1 meter inn mot jordet retning syd for å få plass til utvidet kjøreveg, 
grøfteareal og gang- og sykkelveg. Dagens krysningspunkt for fotgjengere mellom fv. 181 og 
Vestvangvegen foreslås også flyttet til det nye kanaliserte krysset, - slik at kravet til repos for 
fotgjengere midt i fylkesvegen innfris (tilrettelagt krysningsområde).  
 
På dette vis bedres kapasiteten i krysset betraktelig, faren for trafikkulykker reduseres og en 
forhindrer oppstuvning av trafikk bak kjøretøy som venter på å svinge inn på området fra 
fylkesvegen. Et vesentlig moment ved planforslaget er å tilrettelegge for mer ryddige 
trafikale forhold, og kanaliseringen av nevnte vegkryss vil utgjøre et vesentlig bidrag i så 
måte.  
 

 
Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. Utsnittet viser nødvendig breddeutvidelse av kjøreveg med 
påfølgende forskyving av grøfteareal og gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 181. Krysningsområdet for myke 
trafikanter flyttes fra østsiden til vestsiden for eksisterende kollektivholdeplass.  

 
Myhrervegen – opprydding i trafikale forhold  
For å imøtekomme målsettingen om mer ryddige trafikale forhold på området ytterligere 
foreslås det også å fjerne muligheten for dagens uformelle kantparkering langs o_SKV2 - 
Myhrervegen v/ regulering av et gjennomgående fortau langs vegens østside frem til og 
videre forbi idrettsanlegget i nord. Dette vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende 
og gi mer oversiktlige kjøreforhold når det er mange besøkende i området. Parkerings-
kapasiteten for området økes i kraft av reguleringen av offentlig parkeringsanlegg midt på 
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planområdet i tilknytning forretningene, - i reguleringsbestemmelsene legges det opp til 
sambruk av disse parkeringsplassene utenom forretningenes åpningstider.  
 
I tillegg reguleres det for en opprusting av den offentlig p-plassen o_SPP1 lengst nord i 
planområdet samt regulering av 3 nye kantparkeringslommer langs Myhrervegens nordside 
syd for idrettsanlegget, som erstatning for dagens uformell kantparkering som er svært 
vanlig i dette området og som gir en uoversiktlig/rotete trafikksituasjon, - spesielt for 
naboene i Myhrersvingen som benytter denne vegen. Videre tilrettelegges det for en liten 
økning i antall parkeringsplasser forbeholdt kommunens administrasjonsbygg/verksted og 
omsorgsboliger (f_SPP1-2). P-plass o_SPP3 sør for idrettsanlegget er en formalisering og 
stadfesting av dagens bruk.  
 

 
Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. Området viser nordre del av Myhrervegen forbi Bohus i 
vest, idrettsanlegget i nord og kommunens administrasjonsbygg/verksted i sør. Kjørevegen foreslås strammet opp 
med 6 meter vegbredde, fortau og gateparkeringslommer som erstatning for dagens kantparkering. Søndre del 
av Myhrervegen er ikke vist i utsnittet med er regulert med gjennomgående fortau helt frem til fv. 181.  

 
Myhrersvingen sør – opprydding og justering av felles kjøreveg    
Myhrersvingen f_SKV1-2, med innkjøring fra Myhrervegen sør i planområdet, foreslås 
regulert til felles adkomstveg for de virksomhetene som vegen betjener og passerer; 
kommunens brannstasjon - BOP1, Moelven Eidsvoll AS - BKB1, Statens vegvesens eiendom 
(Skiltgutta AS) - BKB2, Eidsvoll handelspark BF2 og lagereiendom gbnr. 61/26 - BL. Dette er i 
all hovedsak en formalisering av dagens bruk, men en hensiktsmessig formalisering i og med 
at denne kjørevegen kun er delvis regulert i gjeldende plan fra 1973. Bruken av vegen skal 
først og fremst forbeholdes varetransport/logistikk og uttrykning, - og trafikken som denne 
vegen genererer skal holdes adskilt og ikke forholde seg til øvrige virksomheter på 
planområdet. Kjørevegen er videre koblet til veg f_SV, som igjen er regulert med fysisk 
vegsperring i nord slik at vegen ikke kan benyttes som kjøreadkomst til boligene i 
Myhrersvingen, som i denne områdeplanen får sin egen adkomst i nord.  
 
Dagens kjøreveg mellom Moelven Eidsvoll AS og Skiltgutta AS foreslås innsnevret i bredden 
og omgjort til nytt fortau m/ trafikksikkert rekkverk, for på den måten å koble seg på 
eksisterende gang- og sykkelveg o_SGS2 i sør. Dette fortauet vil sammen med nevnte gang- 
og sykkelveg utgjøre en hensiktsmessig gangforbindelse mellom kollektivholdeplass i sør og 
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handelsparken/ idrettsanlegg/boliger i nord. Mellom Moelven Eidsvoll AS og Skiltgutta AS er 
kjøreveg f_SKV2 regulert med 5 meter kjørevegbredde lagt mellom eiendomsgrensen til 
Moelven Eidsvoll AS i vest og innsnevret fortau m/ rekkverk i øst. 
 

 
Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. Kjørevegen er beregnet for varetransport/logistikk og 
uttrykning og er regulert med vegbredde tilsvarende minimum 5-6 meter. Sør for Moelven – felt BIL1 foreslås det 
lagt inn et smalt grøfteareal for å strukturere og tydeliggjøre vegens kjørebane bedre enn det dagens situasjon 
tilsier. Det store grøftearealet på innsiden av f_SKV1-2 og o_SF2 er beregnet for overvannshåndtering og 
snøopplag om vinteren.  

 
Endret arealbruk og trafikale forutsetninger for gbnr. 61/26 og 27 
Eiendommene gbnr. 61/26 og 61/27 har i dag en særegen plansituasjon, idet de er regulert 
til hhv industri og offentlig formål på lik linje med de tilliggende tomtene mot vest i 
gjeldende reguleringsplan. Dette prinsippet foreslås nå endret, ved at 61/27 og østlig del av 
61/26 foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Årsaken til dette beror på en 
målsetting om å i størst mulig grad skåne eksisterende bomiljø i Myhrersvingen fra fremtidig 
næringsekspansjon slik dagens reguleringssituasjon legger opp til, noe som vil kunne 
forringe bokvaliteten for beboerne i Myhrersvingen. Da det har vært et premiss fra 
planarbeidets start at det ikke skal tilrettelegges for ytterligere boligutvikling på Myrer, er det 
ikke aktuelt å åpne for ytterligere boenheter på arealene som foreslås regulert til boligformål, 
- i bestemmelsene er det derfor foreslått en begrensning på en enebolig og en garasje for 
hvert av disse feltene akkurat slik som dagens situasjon tilsier.   
 
Dagens boligbebyggelse på gbnr. 61/26 – BFS1 foreslås regulert med adkomst i dagens 
kjøreveg, - som vil bli felles kjøreveg for gbnr. 61/26 og de eksisterende omsorgsboligene 
langs vegen evt. felles for felt BKB også. Idet kjøreveg f_SKV3 kobles på Myhrervegen i vest 
vil det ikke være muligheter for gjennomføring i retning sør forbi området til Eidsvoll 
handelspark. Det foreslås regulert inn en fysisk vegsperring i dette punktet (en bom), slik at 
gjennomkjøring kun vil være forbeholdt kommunens verkstedsvirksomhet på området.    
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Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. Utsnittet viser at felt BFS1 beholder dagens adkomst 

sammen med felt BOP3 og evt. også med felt BKB. Det er regulert inn en vegetasjonsskjerm mellom f_SKV3 og 
forretningsområdet i sør som forutsettes beplantet med vegetasjon som vil skjerme for innsyn og eksponering.  

 
Vestlig del av 61/26 foreslås regulert til lager, fetl BL, med adkomst fra veg f_SV i sør. Denne 
adkomsten reguleres som en kjørbar gangveg og vil ha status som kjøreadkomst for 
lagervirksomheten på felt BL og som snarveg for gående og syklende i tilknytning bolig-
bebyggelsen i Myhrersvingen. Denne vegen er regulert med fysisk vegsperring i koblingen til 
felles kjøreveg f_SKV5 i øst.  Veg f_SV er koblet til kjøreveg f_SKV2 lenger syd uten 
vegsperring, og fra her er det regulert fortau for myke trafikanter, - idet området nedenfor 
dette punktet trafikkeres av store kjøretøy beregnet for varetransport og logistikk.  
 

 
Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. Veg f_SV utgjør en kjørbar gang- og sykkelveg forbindelse 
mellom felles boligadkomst i nord (med vegsperring) og felles næringsadkomst i sør (uten vegsperring).  
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Myhrersvingen nord – etablering av egen boligadkomst    
Myhrersvingen f_SKV4-5, med innkjøring fra Myhrervegen nord i planområdet, foreslås 
regulert til felles adkomstveg for boligeiendommene i Myhrersvingen. Disse eiendommene 
ligger i all hovedsak utenfor planens avgrensning med unntak av felt BFB2. Planforslaget 
regulerer like fullt innkjøringene til disse eiendommene i tillegg til selve kjørevegtraseen som 
skal være felles for alle eiendommene den betjener. Den regulerte kjørevegtraseen er basert 
på et eldre konsept i gjeldende reguleringsplan, men foreslås videreført i en mildere og 
mindre plasskrevende form enn det som forutsettes i gjeldende plan. Planforslaget tar 
utgangspunkt i dagens vegbredder i tillegg til at reguleres grøftearealer på begge sider. Helt 
i sør er regulert snuplass i eldre plan erstattet med en mindre plasskrevende vendehammer 
beregnet for renovasjonskjøretøy. Vegstrekningen mellom Myhrersvingen 34 og 42 foreslås 
rettet ut, og dagens krappe sving forbi Myhrersvingen 32 forslås regulert med en litt slakere 
kurve.  
 

 
Utsnitt av transparent planforslag med ortofoto under. f_SKV4 er en ny vegtrase som må fysisk opparbeides, og 
er derfor skilt ut som eget formål. f_SKV5 er eksisterende kjøreveg basert på dagens situasjon med noen 
justeringer og tilføyinger.   
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Over gbnr. 61/8 i nord foreslås det regulert inn en ny vegtrase som legger mye mindre 
beslag på arealet til denne eiendommen enn det gjeldende plan fra 1973 gjør. Vegtraseen er 
lagt parallelt og inntil strømlinjen som krysser denne eiendommen. Videre er vegtraseen lagt 
mellom eksisterende offentlig p-plass i nord og eksisterende omsorgsboliger i sør, før vegen 
kobles på Myhrervegen i en nogen lunde rett linje. Vegløsningen anses å utgjøre en mer 
hensiktsmessig kobling mellom de private boligeiendommene og den offentlige 
infrastrukturen på planområdet. Det har ikke vært ønskelig å videreføre dagens vegløsning 
der beboerne må kjøre gjennom og innom områder forbeholdt andre virksomheter og annen 
bruk for å komme frem til sine respektive eiendommer. Den regulerte vegløsningen endrer 
på dette.  
 
Arealet som foreslås regulert til bolig/tjenesteyting utgjør et flatt restareal på ca. 1 daa som 
på grunn av den planlagte fellesvegen i nord vil bli adskilt fra eiendommen gnr/bnr 61/8 som 
den tilhører. Restarealet som blir igjen, inkludert deler av eiendommen gnr/bnr. 59/5, 
vurderes som utnyttbart og er derfor foreslått regulert til byggeområde for bolig eller 
offentlig tjenesteyting. Arealet tillates derfor solgt som kommunal tomt og kan bebygges 
med en omsorgsbolig i forlengelsen av de 2 eksisterende omsorgsboligene i vest, evt. kan 
arealet bli solgt som privat boligtomt og bebygges med en ny enebolig og en garasje. At 
arealet tilrettelegges som en mulig ny boligtomt vurderes som en mildere tilsidesettelse av 
planarbeidets intensjoner, og vurderes derfor som akseptabelt. 

6. Konsekvensutredning 
 

Konsekvenser av tiltaket som reguleringsplanen vil tilrettelegge for er i det følgende utredet i 
forhold til de tema som inngår i planprogrammet.  
 
Utredningene/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler: 

- Dagens situasjon (0-alternativet) 
- Det planlagte tiltakets virkning 
- Vurdering av behov for eventuelle avbøtende tiltak 

 
6.1 Konsekvenser for areal og transport 

Dagens situasjon 
Innenfor området har vært drevet forretninger med salg av møbler, og området er blitt 
benyttet til forretningsformål fra gammelt av. Det har også foregått produksjon med 
tilhørende salg/fabrikkutsalg gjennom tidligere etablerte virksomheter. Det har derfor på 
Myrer vært slike virksomheter, selv innen dagens reguleringssituasjon. 
 
Virkning av utbygging og avbøtende tiltak 
Planforslaget tilrettelegger videreføring og videreutvikling av den virksomheten som er på 
området i dag. Det foreslås bestemmelser som begrenser hvilken type forretningsvirksomhet 
som tillates innenfor området. Det tillates forretninger for plasskrevende varehandel.  
Forretninger for utelukkende annen detaljvarehandel tillates ikke, og heller ikke forretninger 
for dagligvarehandel. 

 
6.2 Konsekvenser for bebyggelsesmønster 

Dagens situasjon 
Det er i dag mange bygg innenfor planområdet, oppført på ulike stadier av utviklingen av de 
ulike typer virksomhet de er tilknyttet.  
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Virkning av utbygging 
Planforslaget tilrettelegger for en videreutvikling av bebyggelsen innenfor området, som vil 
kunne etableres i tråd med reguleringsformålene for de enkelte felt. Det foreslås 
begrensning av byggehøyde som varierer mellom de ulike felt, men ingen overstiger 10m 
over terreng. 
 
Ytterligere avbøtende tiltak 
Det er i planforslaget innarbeidet flere vegetasjonsskjermer mot tilliggende boligbebyggelse, 
for å redusere konsekvensene av at bebyggelse og anlegg kommer nærme disse 
eiendommene.  
 

6.3 Konsekvenser for ras- og flomfare 
Dagens situasjon 
Det er små høydeforskjeller innenfor planområdet, men nordøst for planområdet er det i 
forbindelse med et ravinelandskap vesentlige terrengforskjeller. Da planområdet ligger på 
marine avsetninger og er betydelige høydeforskjeller utenfor planområdet, er det 
gjennomført geotekniske utredninger av områdestabilitet. Områdestabiliteten er funnet 
tilfredsstillende, med krav om at lokal stabilitet følges opp i forbindelse med søknad om tiltak 
innenfor området. 
 
Virkning av utbygging og avbøtende tiltak 
Utredning av områdestabilitet er gjennomført og funnet tilfredsstillende. Det forutsettes at 
avklaring av lokal stabilitet gjennomføres i forbindelse med søknad om tiltak, iht. teknisk 
forskrift. 
 

6.4 Vurdering av kapasitet på eksisterende vegsystem  
Dagens situasjon 
Fv. 181 Eidsvollvegen går forbi planområdet. Det er for fylkesvegen oppgitt en 
trafikkbelastning på ÅDT 9380 kjøretøyer pr døgn. Det er etablert gang- og sykkelveg langs 
sørsiden av fylkesvegen, med krysning av fylkesvegen i fotgjengerfelt. Myhrervegen hadde i 
februar 2018 en trafikkbelastning på ÅDT 290 kjøretøyer pr. døgn 
 
Virkning av utbygging 
Det er gjennomført en trafikkanalyse ifm. planarbeidet, rapport fra Norconsult datert 
31.05.2018. Analysen konkluderer med at en realisering av hele utbyggingspotensialet på 
Myrer vil kunne øke trafikken med om lag ÅDT 4500 til 4750 i tilknytning til planområdet. 
Mesteparten av trafikken på Myrer, utgjøres av trafikanter som likevel kjører på fylkesvegen, 
men som stopper for å benytte seg av tilbudet på området før de kjører videre. Det som 
anslås å være nyskapt trafikk på Eidsvollsvegen som følge av full utbygging av planområdet, 
er beregnet å kunne bli om lag ÅDT 1350 vest for krysset med Myhrervegen og ÅDT 900 øst 
for krysset. Det vises for øvrig til Norconsults trafikkanalyse for ytterligere detaljer. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er foreslått nytt kanalisert kryss mellom fv. 181 Eidsvollvegen og Myhrervegen. I tillegg 
legges det opp til i større grad å skille kundetrafikk og varetransport, ved at varetransport 
kan ledes østover forbi brannstasjonen på baksiden av Moelvens trevarefabrikk. Dette 
kjøremønsteret vil ikke kunne benyttes for all varetransport til planområdet, men vil kunne 
avlaste Myhrervegen noe. Dernest legges det opp til en strammere organisering av parkering 
på området, med mindre oppstilling langs Myhrervegen, og større grad av sambruk av p-
plassene på området. Det tilrettelegges også for en bedring av trafikksikkerheten for gående 
og syklende langs Myhrervegen, ved regulering av fortau. 
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Det er foreslått rekkefølgekrav til opparbeidelse av nytt kryss før det gis brukstillatelse til ny 
bebyggelse eller utvidelse innenfor felt BF1. Det er også rekkefølgekrav i forhold til 
omlegging og etablering av fortau. 
 

6.5 Vurdering av kollektivdekning 
Dagens situasjon 
Bussrute 430 betjener Myrer med kollektivholdeplass innenfor planområdet langs fv. 181. 
Ruten har avganger hvert kvarter fra tidlig morgen til ca. kl. 19.00, og etter dette er det 
avganger hver halvtime. Det er en 5 minutters reisetid til Eidsvoll stasjon, 11 minutter til 
Eidsvoll Verk stasjon, og ca. 40 minutter til Jessheim stasjon. 
 
Virkning av utbygging 
Formålsendringen fra næring til forretninger for område BF2 representerer det mest 
betydningsfulle grepet som gjøres med tanke på trafikale konsekvenser i form av 
nyskapt/økt biltrafikk til og fra planområdet. Da type forretninger innenfor planområdet i 
bestemmelsene er begrenset til plasskrevende varer, vil handelsreiser i tilknytning denne 
virksomheten i stor grad fordre bruk av privatbil. Selv om biltrafikken til og fra planområdet 
vil gå opp, ligger det godt til rette for at ansatte og besøkende (både til offentlig/privat 
virksomhet), brukere av idrettsanlegget og beboere i Myhrersvingen kan benytte 
kollektivtransport.   
 
Avbøtende tiltak 
Det er videreført fortau langs Myhrervegen, med tilknytning til bussholdeplassen, nytt 
krysningspunkt over fv. 181 og til idrettsanlegget i nord. Videre er det tilrettelagt for å 
stramme opp kjøre- og bevegelsesmønstre innenfor planområdet, ved at varetransport i 
størst mulig grad ledes av Myhrervegen forbi brannstasjonen og vegvesenets tomt, og 
trafikken av gående og syklende ledes langs Myhrervegen. Dette anses å fremme 
betingelsene for kollektivreisende til og fra området. Det foreslås ikke ytterligere tiltak 
omkring kollektivdekningen som sådan. 
 

6.6 Vurdering av trafikksikkerhetssituasjonen 
Dagens situasjon 
Det har vært et vesentlig hensyn igjennom planprosessen å bedre trafikksikkerheten i 
tilknytning til planområdet. Erfaringene vedr dagens situasjon er i all vesentlighet hentet fra 
beskrivelser fra både grunneiere og naboer under møter i tilknytning til planprosessen. Disse 
beskrivelsene går ut på at det er jevnlig kødannelse for å komme fra Myhrervegen ut på fv. 
181. Parkeringssituasjonen er også et tema som har vært tatt opp i forbindelse med 
trafikksikkerhetsvurderingene, fordi det særlig ved spesielle arrangementer på 
idrettsanleggene, men også til en viss grad ved vanlig treningsaktivitet på ettermiddag- / 
kveldstid i sommerhalvåret, opptrer parkerte biler i vegkanten langs Myhrervegen. Disse 
parkerte bilene har gjort trafikksituasjonen langs Myhrervegen mindre oversiktlig, også tatt i 
betraktning at det er en viss trafikk av barn og unge til og fra de parkerte bilene.  
 
Virkning av utbygging 
En videreutvikling av bebyggelsen og anleggene på Myrer, vil kunne medføre trafikkøkning. 
Dette vil øke risikoen for uhell og skader i forbindelse med trafikkavviklingen på området. 
Som en følge av dette, har trafikksikkerhets-situasjonen vært et fokusområde i plan-
prosessen, som tidligere nevnt. Som en følge av dette er det tilrettelagt for utbedringer av 
vegsystemet for både harde og myke trafikanter på området samt økt parkeringskapasitet. 
 
Myhrersvingens tilknytning til Myhrervegen foreslås lagt om, for å få et mer oversiktlig 
tilknytningspunkt og bedre mulighet for noe breddeutvidelse på vegen. 
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Avbøtende tiltak 
Det er søkt tilrettelagt for bedre trafikksikkerhet ved å videreføre fortauet langs 
Myhrervegen, tilrettelegging for samordnet bruk av parkeringskapasiteten i området og best 
mulig adskillelse av trafikken i området. 
 
Opparbeidelse av fortau langs Myhrervegen vil tydeliggjøre hvor gående og syklende til 
området er ment å ferdes. En flytting av krysningspunktet på fv. 181 vil forsterke dette. I 
tillegg ønskes etablert et kjøremønster der størst mulig andel av vareleveringene skjer med 
adkomst via innkjøringen til brannstasjonen og vegvesenets tomt, og kjøring rundt Moelvens 
fabrikk. Utkjøring etter levering, vil være mest hensiktsmessig via innkjøringen syd for Bohus 
Leto, for å unngå møtesituasjon med andre vareleveranser eller andre store kjøretøy. 
 
Fortau med kantstein langs Myhrervegen vil også bidra til å begrense parkering langs 
Myhrervegen. Dette bør muligens kombineres med skilting, slik at det vil gjelde begge sider 
av vegen. Når parkeringskapasiteten innenfor planområdet samtidig økes, anses at det 
tilrettelegges med alternative løsninger med bedre trafikksikkerhet. 
 

6.7 Konsekvenser for naturverdier og biologisk mangfold 
Dagens situasjon 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper, verneområder, viltforekomster, viltområder, 
foreslått vern, friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap innenfor planområdet i 
henhold til artsdatabanken. 
 
Virkning av utbygging 
Vurdering av forhold til naturmangfoldloven § 8-12 
Tilgengelige data fra Arealis, Miljøstatus.no og Artsdatabanken er gjennomgått. Disse 
dataene viser at det ikke er registret truede eller sårbare arter, inngrepsfri natur, viktige eller 
utvalgte naturtyper, verneområder eller viktig livsmiljø for biologisk mangfold innenfor 
arealet som foreslås regulert til utbyggingsformål. Hensynet til ravineområdet med randsoner 
anses ikke berørt av planforslaget. 
Vi mener kunnskapsgrunnlaget (iht. naturmangfoldlovens § 8) er tilstrekkelig ut fra sakens 
karakter og i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet (iht. § 9) 
viser dermed ikke behov for handleplikt, utover det som er vist i planforslaget. 
 
Tiltak i henhold til planen vil ikke gi negative virkninger for naturmangfold, heller ikke vurdert 
ut fra en samlet belastning på økosystemet (iht. § 10). Det er dermed ikke aktuelt med 
ytterligere tiltak for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet (iht. § 11), og det vil 
heller ikke være behov for å stille vilkår om alternative bygge- eller driftsmetoder eller -
teknikker (iht. § 12), da verneområdet er ivaretatt.  
 
Det vises også til vedlagte ”Sjekkliste naturmangfoldloven”. 

7. Andre konsekvenser av planforslaget 
 

I tillegg til de temaene som inngår i konsekvensutredningen er det nedenfor en rekke andre 
temaer og forhold hvor konsekvensene vurderes/drøftes som en del av planbeskrivelsen. 
 
7.1 Overordnede og kommunale forutsetninger 
Overordnede forutsetninger 
Planforslaget legger til rette for videreutvikling innenfor det eksisterende næringsområdet på 
Myrer. Dette er med på å bygge opp under bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og 
legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling i Eidsvoll. Arealbruken og veg- og 



 
Side 18 av 18 

 

transportsystem i nærområdet, er med på å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse.  
 
Planforslaget legger videre til rette for god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  
Både «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og «Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» synes godt ivaretatt. 
 
Planforslaget tilrettelegger forretning for plasskrevende varer og det er foreslått 
begrensninger ift. detaljvarehandel og dagligvarehandel. Det vurderes at virksomhetene det 
legges til rette for ikke vil være konkurrerende for sentrumstilbudet i Eidsvoll sentrum. Det 
anses dermed at planforslaget ikke er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus , eller Regional plan for handel, service og senterstruktur. 
 
Kommunale forutsetninger 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til tjenesteyting, næringsvirksomhet og 
grønnstruktur. Det foreslås til en viss grad endringer av formål ift kommuneplanen, idet deler 
av næringsarealene foreslås regulert til forretningsformål, samt at planstatus for idretts-
området foreslås endret fra grønnstruktur til idrettsanlegg. Planforslaget er dermed ikke i 
samsvar med gjeldende kommuneplan. Det vurderes likevel slik at gjeldende formål i 
kommuneplanen ikke har vært ment for å utelukke dagens virksomhet, men snarere har 
vært uttrykk for en videreføring av gjeldende regulering. Det anses dermed at endringen 
ikke strider mot intensjonen i kommuneplanen. 
 
Kommuneplanens bestemmelser er i all hovedsak fulgt opp. Det er ikke foreslått en norm for 
parkeringsdekning i og med at dette i all vesentlighet er foreslått regulert som eget formål 
rundt omkring på planområdet med den avgrensing som fremgår av plankartet. Felles 
parkingsanlegg felt o_SPA1-2 er allerede ferdigstilt og opparbeides i tråd med dette 
planforslaget og har en kapasitet på anslagsvis 159-plasser, noe som vil være godt innenfor 
retningslinjen til kommuneplanens § 8 som angir maks 3 p-plasser pr. 100 m2 gulvareal for 
formålet forretninger. Det samlede fotavtrykket til forretningene på planområdet utgjør 
omtrent 12 000 m2, med salgareal i en etasje.  
 

7.2 Kulturminner og kulturmiljø  
Det er ikke registrerte kulturminner, kulturmiljøer eller SEFRAK-registrerte bygg, og tiltak iht. 
planen kommer derfor ikke i konflikt med kulturminner eller -miljøer. Behovet for ytterligere 
undersøkelser er vurdert av kulturminnemyndigheten, og er gjennomført uten at det er gjort 
funn. 
 
7.3 Barns interesser 
Arealene innenfor planen planlegges videreutviklet, deriblant nærings- og forretnings-
områdene, men også idrettsområdet. Det er i løpet av 2017 opparbeidet ny kunstgressbane 
her, og Eidsvoll Turn legger opp til å flytte mye av sin aktivitet fra eksisterende kunstgress-
bane ved Eidsvollhallen hit. Det vil innebære at idrettsområdene på Myrer får økt betydning 
for barn- og unges interesser, og understreker behovet for tilrettelegging for trafikksikre 
løsninger, som er lagt til grunn i planarbeidet. Det anses at planforslaget ivaretar barn og 
unges interesser på en god måte. 
 
7.4 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analyse som følger som vedlegg. De punktene 
hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er 
omtalt i ROS-analysen. Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører av 
arealet, ikke endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning, 
og at der det er potensiell risiko er det foreslått avbøtende tiltak. 


