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Plan ID 303529100 - Områdeplan for Myrer – førstegangsbehandling 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges områdereguleringsplan for Myrer ut til 
offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 26.5.2020.  

 

SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Hensikten med planforslaget er å erstatte gjeldende reguleringsplan for Myrer fra 1978 med en 
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. 
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. 
 
Plan1 AS er blitt engasjert av Eidsvoll kommune for å utarbeide en områderegulering med 
konsekvensutredning for Myrer. 

1.2 Beskrivelse av planområdet 

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 og befinner seg på 
kotehøyde 185-186. Øst for planområdet er det ravineområder med til dels betydelige høyde-
forskjeller. 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. Arealbruken på Myrer er sammensatt, se kapitel 4.2 i planbeskrivelsen for 
en visualisert oversikt over de ulike virksomhetene og formålene på området.  

1.3 Planprosess 

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn ble 
annonsert i brev den 18.10.2016. Frist for merknader ble satt til 5.12.2016. Planprogrammet 
ble fastsatt i hovedutvalg for næring, plan og miljø den 25.4.2017. Det kom inn åtte 
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merknader til planprogrammet (deriblant fra fire offentlige instanser), - som er gjengitt og 
kommentert i eget vedlegg. Tidligere Akershus fylkeskommune signaliserer i sin merknad at de 
vil vurdere å fremme innsigelse til planen hvis det åpnes opp for detaljvarehandel eller 
arbeidsplassintensive virksomheter.  
 
Den 27.6.2017 ble det også avholdt et grunneiermøte for naboene og hjemmelshaverne til 
planområdet, på rådhuset og i regi av kommunen. Referat fra dette møtet er vedlagt.  
 
Det har tatt tid å komme til nåværende planstadium, det vil si til stadiet med utleggelsen av et 
planforslag til offentlig ettersyn. Planprosessen er omtrent to år forsinket sammenlignet med 
opprinnelig tidsskjema. Den mest vesentlige faktoren som har bidratt til forsinkelser i 
planprosessen er arbeidet knyttet til å få en teknisk plan for krysset fv. 181 – Myhrervegen 
forhåndsgodkjent av Statens vegvesen, som påkrevd i deres merknad til varsel om oppstart av 
planarbeid. Norconsult AS har stått for arbeidet med denne tekniske byggeplanen på vegne av 
kommunen, - et arbeid som ble påstartet februar 2018 og som ble avsluttet desember 2019.  
 
I planstrategien til Eidsvoll kommune for årene 2016-2019, vedtatt 14.6.2016, er rullering av 
gjeldende reguleringsplan for Myrer utpekt som et planbehov med følgende forklaring:  
 

Området har i dag mange typer virksomheter og formål/funksjoner, og det er behov for 
å oppjustere gjeldende reguleringsplan til dagens bruk og fremtidig bruk av området. 
Viktige temaer for reguleringsplanen er infrastruktur, arealformål og utnyttingsgrad. 
 

Det vil fremdeles være mulig å komme i mål med rulleringen av gjeldende reguleringsplan for 
Myrer innen en ny planstrategi for perioden 2020-2023 behandles i løpet av inneværende år.  

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet foreslås regulert til åtte forskjellige bebyggelse- og anleggsformål, til forskjell fra 
gjeldende reguleringsplan som bare angir to arealformål hhv. for offentlig bebyggelse og 
næringsbebyggelse. Planforslaget differensierer mellom formål for forretninger, industri/lager, 
lager, offentlig/privat tjenesteyting, idrettsstadion, bolig/tjenesteyting, boligbebyggelse og 
energianlegg. Formålet boligbebyggelse er kun av stadfestende karakter, iht. dagens bruk.  
 
Det besøksintensive formålet forretninger utgjør en viktig ny formålspresisering. Det har vært 
et mål fra starten av planprosessen å legitimere plasskrevende varehandel på området, - både 
av hensyn til å videreføre etablert virksomhet på området (Bohus Leto Eiendom) og av hensyn 
til å gi rom for etablering av ny virksomhet på området med nedlagt og utfaset industri/lager-
virksomhet (tidligere Eidsvoll rivefabrikk). I forslag til bestemmelser er det krav til at 
forretninger på området skal tilby plasskrevende varer og ikke underskride 1100 m2 BRA 
inkludert tilhørende fasiliteter. Eidsvoll handelspark har i dag etablert seg på området, 
samtidig med at området har vært under regulering. Som ledd i etableringen har 
administrasjonen innvilget to dispensasjoner (vedlagt) hvor vi har gitt godkjennelse for de fem 
handelskonseptene som nå ligger etablert der.  
 
I planbeskrivelsens kapitel 5.3 gis det utfyllende beskrivelse av områdeplanens viktigste 
plangrep, - det vil si til dels nye konsepter/ideer som denne områdeplanen baserer seg på og 
som vil ha stor betydning for områdets videreutvikling. Plangrepene angir i hovedsak nye 
ideer/konsepter innenfor temaet samferdsel og teknisk infrastruktur men berører også noen 
nye plangrep innenfor temaet bebyggelse og anleggsformål. De fem plangrepene som utredes 
er:    
 

- Kanalisering av krysset fv. 181 – Myhrervegen – regulering av venstresvingfelt og 
tilrettelagt krysningsområde for myke trafikanter  

- Opprydding i trafikale forhold langs Myhrervegen – regulering av gjennomgående 
fortau, kantparkeringslommer og opprusting av eksisterende parkeringsplasser 

- Opprydding og justering av felles kjøreveg fra sørenden av Myhrersvingen – regulering 
av felles kjøreveg forbeholdt nærings- og uttrykningstrafikk med påfølgende justeringer 
i eksisterende vegtrase og regulering av nytt fortau i gammel vegtrase   
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- Endret arealbruk og trafikale forutsetninger gbnr. 61/26 og 27 – differensiering i 
arealformål med tilretteleggelse for boligadkomst i nord og næringsadkomst i sør  

- Etablering av egen boligadkomst fra nordenden av Myhrersvingen – regulering av 
eksisterende og delvis ny kjørevegtrase forbeholdt beboerne på området   

 
Det vises for øvrig til planbeskrivelsens kapitel 5 – beskrivelse av planforslaget.  
 

 
Forslag til områdeplan 

1.4.1 ROS-analyse 

Vedlagt. ROS-analysen viser at det er liten sannsynlighet for ulykker ved gjennomføring av 
planen, men at konsekvensene kan være alvorlige hvis de inntreffer. Hovedkonklusjonen er at 
reguleringsplanen ikke vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i vesentlig 
negativ grad. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold 

Vedlagt. Det er ikke registrert vernede forekomster innenfor området.  

1.4.3 Geoteknisk rapport 

Vedlagt. 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). 
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1.4.4 Arkeologisk rapport  

Vedlagt. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i området.  

1.4.5 Trafikkanalyse og teknisk plan for nytt vegkryss  

Vedlagt. Iht. til merknad fra Statens vegvesen er det blitt utført en trafikkanalyse for krysset 
mellom fv. 181 og Myhrervegen som anbefaler type kryss/utforming av kryss. Trafikkanalysen 
baserer seg på et tidligere planutkast i forbindelse med denne planprosessen samt på 
trafikkmålinger og trafikkframskrivninger som var tilgjengelige/rimelige å anslå på det 
tidspunktet trafikkanalysen ble utarbeidet. Analysen konkluderer med en anbefalt type 
kryssutforming som i hovedsak er blitt fulgt opp i utarbeidelsen av teknisk byggeplan for nytt 
vegkryss mellom fv. 181 og Myhrervegen. Statens vegvesen har godkjent byggeplanen.    

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

I gjeldende kommuneplan er det meste av planområdet avsatt til offentlig /privat tjenesteyting 
og næringsformål, samt grønnstruktur. I forslag til revidert kommuneplan (som nylig var ute 
til høring) er det aller meste av byggeområdene på Myrer foreslått avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, samt idrettsanlegg.  
 
For øvrig vises det til planbeskrivelsens kapitel 3.  

2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

Planforslaget er søkt avpasset gjeldende regionale planer for areal og transport og for handel, 
service og senterstruktur. Reguleringsbestemmelsene som foreslås for forretningene innenfor 
planområdet er ment å forhindre fremtidige handelsetableringer på området som vil høre mer 
hjemme i et tettsted/på et kjøpesenter – altså rene detaljvarekjeder. Kravet om salg av 
plasskrevende varer samt kravet om minimum bruttoareal pr forretning vil forhindre dette. Det 
er ikke ønskelig med handelsetableringer innen klær, sko, sportsartikler, bøker etc. på Myrer, 
da slike etableringer vil havne i en konkurransesituasjon med forretninger som allerede er 
etablert i Eidsvoll sentrum og Råholt. Administrasjonen mener planområdet er velegnet til den 
typen handelsforretninger som nå har etablert seg der. Planområdet har god tilgjengelighet 
med sin beliggenhet 2 km utenfor Eidsvoll sentrum, rett ved hovedfartsåren fv. 181. Det er 
kollektivholdeplass for buss i planområdet med hyppig avgangsfrekvens, samt gode gang- og 
sykkelvegforbindelser til området.  

2.2 Trafikkforhold 

Områdeplanforslaget er utarbeidet som en ganske detaljert plan, lik en detaljreguleringsplan. 
Høy detaljeringsgrad vurderes som nødvendig da hensikten bak planutarbeidelsen, jf. føringer i 
fastsatt planprogram, er å utarbeide en plan som rydder opp i trafikkforholdene på området 
samt legger til rette for at de ulike formålene og virksomhetene på området ikke flyter inn i 
hverandre og overlapper med tilgrensende arealbruk. Måten dette er forsøkt løst på er ved 
hjelp av de fem plangrepene som omtales i planbeskrivelsens kapitel 5.3. Hensikten bak 
planforslaget er å optimalisere trafikkløsningene på området slik at området oppleves som 
bedre tilrettelagt for den bruken og de aktiviteter som er plassert der. Administrasjonen mener 
at planforslaget ivaretar denne hensikten.   
 
Det er ikke foreslått minimums-parkeringsnormer for området fordi behovet for parkering stort 
sett dekkes gjennom egne avsatte arealer for dette formål, i tråd med dagens bruk og 
arealdisponering. Planforslaget legger opp til en strammere organisering av parkering på 
området, - det vil si mindre muligheter for oppstilling langs Myhrervegen (på sikt) og sambruk 
av p-plassene på de to offentlige parkeringsanleggene som er foreslått regulert midt på 
planområdet i tilknytning forretningene. Det er særlig to besøksintensive virksomheter på 
området, - forretninger og idrettsanlegg. Arrangementer tilknyttet idrettsanlegget vil på visse 
tider i uken og året (Eidsvold Turns hjemmekamper, fotballturneringer osv.) ha behov for 
ekstra parkering, - dette foreslås løst v/ sambruk av parkeringsplassene midt i planområdet.  
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2.3 Bokvalitet 

Boligfeltet som ligger etablert på Myrer, delvis utenfor planavgrensningen i øst, har i dag 
muligheter til å benytte seg av to alternative kjøreadkomster, - (1) kjøre Myhrersvingen i 
retning nord med påfølgende «snirkling» tett på bebyggelse og gjennom områder for 
forretninger og offentlig tjenesteyting, eller (2) kjøre Myhrersvingen i retning syd på smal 
kjøreveg tett på bebyggelse samt gjennom områder for industri/lager og brannstasjon. Begge 
alternativene vurderes som for dårlige. Administrasjonen mener at boligene på Myrer burde ha 
en egen kjøreadkomst som ikke flyter inn i og overlapper med annen arealbruk på området. 
Dette foreslås løst ved at dagens to adkomster stenges med påfølgende etablering av ny 
kjørevegtrase på nordsiden av de regulerte omsorgsboligene og delvis gjennom hagen til gbnr. 
61/8. På denne måten får boligene en ny regulert adkomstveg som ikke trengs deles.  
 
En av boligeiendommene på området, gbnr. 61/17, har en innkjøring til sin tomt som er mer 
tilpasset adkomst fra sydlig retning, - i den kjøreretning som også fungerer som boligområdets 
primære adkomst fra gammelt av. Av hensyn til at det ikke lenger blir mulig å kjøre sydover 
og av hensyn til at innkjøringen til gbnr. 61/17 ligger på annen manns grunn, forslås det 
regulert inn ny adkomst til gbnr. 61/17 som ivaretar tilstrekkelig svingradius med personbil - 
tilpasset nordlig adkomst. Konsekvensen for naboeiendommen gbnr. 61/4-5,22, hjemmels-
haver av arealet som innkjøringen til gbnr. 61/17 ligger på, blir at det må fjernes to trær langs 
Myhrersvingen.  
 

 
Regulering av ny avkjørsel til gbnr. 61/17 - anvist m/ pil 

2.4 Økonomiske konsekvenser/rekkefølgebestemmelser  

Områdeplanen angir en fremtidig idealsituasjon som er ment å ivareta hensynene til de mange 
virksomheter, bruksformål og aktiviteter som planområdet inneholder. Denne fremtidige 
idealsituasjonen innebærer etablering av nye fortau, kjøreveger, kantparkeringslommer, 
opprusting av parkeringsplasser, annen teknisk infrastruktur m.m. Gjennomføringen av de 
ulike plangrepene som foreslås i denne områdeplanen vil innebære økonomiske investeringer 
for kommunen så vel som for andre hjemmelshavere innenfor planområdet. Det er neppe 
påregnelig at alle tiltakene som denne områdeplanen regulerer vil bli gjennomført like raskt. 
Det er mer påregnelig at Myrer vil gjennomgå en gradvis utvikling over flere år i den retningen 
områdeplanen angir, - dette er i stor grad prisgitt offentlig-privat samarbeidsvilje og 
investeringsvilje. En minner om at rekkefølgebestemmelser, som gjennomføringsvirkemiddel, 
ikke kan angi hvem som skal bekoste de tiltakene som det knyttes rekkefølgekrav til. Hvem 
som betaler kan avhenge av hvem som skal bruke/ha nytte av de tiltakene som er planlagt.   
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Det foreslås et sett med kompliserte rekkefølgebestemmelser for å dekke de mest vesentlige 
nye tiltakene som denne områdeplanen regulerer. Det mest prekære investeringsbehovet for 
området anses å være vegkrysset fv. 181-Myhrervegen, hvor planforslaget legger opp til 
kanalisering med etablering av venstresvingfelt og tilrettelagt krysningsområde for myke 
trafikanter. Det forutsettes at hjemmelshaver bak Eidsvoll handelspark og Eidsvoll kommune 
inngår samarbeid om gjennomføring og etablering av dette vegkrysset.  

3 Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger, eventuelt; 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C. Forslag avvises 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til områdereguleringsplan 
for Myrer legges til offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 
26.5.2020. 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Risiko og sårbarhetsanalyse 
5 Geoteknisk rapport 
6 Arkeologisk rapport 
7 Trafikkanalyse 
8 Teknisk plan vegkryss fv. 181 - Myhrervegen 
9 Sjekkliste naturmangfoldloven 
10 Planprogram 
11 Merknadskommentarer 
12 Referat grunneiermøte 
14 Dialog, kommunen - Statens vegvesen 
14 Innvilgede dispensasjoner 
15 Varslinger 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


