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NOTAT 
Dato: 18.12.2020 

Vår ref: 2020/160-1727/hml 

 

Til: Viken fylkeskommune 

Kopi: Eidsvoll kommune, Sisa Invest AS 

Fra: Arealtek AS v/ Hanne Marie Lium 

Prosjekt: 1727 Eidsvoll politihus 

Notat / rev.nr:    Rev.: Klikk her for å angi rev.nr. 

Emne: Tilpasning til kulturminner, - miljø og -landskap 

Vedlegg: Klikk her for å angi vedlegg. 

  
 

Beskrivelse av tilpasning til kulturminner, -miljø og -landskap 

Det vises til Viken fylkeskommunes innspill til varsel om oppstart av Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – 
Galgehaugen (plan-ID: 303533400), deres ref. 574971/2020 - 2020/139417. 
 
Innspillet er utgangspunktet for dette notatet og hensikten er å belyse hvordan planlagte tiltak forholder til 
det historiske landskapet og kulturminnene. 
 
Besseggen Arkitekter AS og Arealtek AS er engasjert av Sisa Invest AS v/Bjørn Dæhlie til å være 
plankonsulent. Arealtek AS er forfatter av notatet.  
 
Utbygger stiller seg positiv til at Viken fylkeskommunen ønsker dialog for å finne en felles forståelse for 

bevaring av kulturminnene, - miljøet og -landskapet og en videre utvikling av området og Eidsvoll og ser frem 

til videre samarbeid i saken. 

 
Bakgrunn for varsling om mulig innsigelse. 
 
Viken fylkeskommune varsler om mulig innsigelse, gjeldende nyere tids kulturminner, med følgende 

begrunnelser: 

«Tiltakshaver skriver i varsel om oppstart av planarbeidet: «Tiltaket berører ikke verneområder, (...) eller vern 

etter kulturminneloven. Dette medfører ikke riktighet. Store deler av tiltaket ligger innenfor kulturlandskap 

av nasjonal betydning. (…) Det vises til Grønnstruktur Romerike sluttrapport 2002, objekt-id 45 og 128. 

Kulturlandskapet er innmeldt som kulturlandskap av nasjonal verdi i Riksantikvarens KULA-prosjekt».  

Riksantikvaren har følgende begrunnelse for at området fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, langs Andelva – 
Verkslandskap og lovens landskap – er av nasjonal verdi: «Den sentrale beliggenheten i innlandet med 
nærhet til vannveiene og vannkraften har gjort stedet til et knutepunkt for flere nasjonalt viktige hendelser. 
Landskapet har hatt stor betydning for lov og rett. Som tingsted for Eidsivatinget i flere hundre år og som 
samlingssted for Eidsvollsmennene i 1814 har det høy symbolverdi. Landskapet har også hatt stor betydning i 
industrihistorien. Den store tidsdybden og en stor mengde bevarte kulturminner kan oppleves i dagens 
landskap.» Et viktig element i kulturlandskapet er området rundt Eidsvoll stasjon: «I 1854 åpnet landets 
første jernbane mellom Kristiania og Eidsvoll. Det var en direkte følge av sagbruksnæringens behov for 
effektiv transport av varer til Christiania. På 1850-tallet ble det  
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oppført et dampsagbruk på Berger gård. I 1857 ble det bygget et glassverk på gården som brukte avfall fra 

saga til å fyre med. Industrien økte på 1870-tallet blant annet med treforedling i Bønsdalen ved Andelva. 

Bønsdalen ble utviklet til et stort industriområde og her er fortsatt fabrikkbygninger, 

administrasjonsbygninger og arbeiderboliger bevart». 

I forslaget til retningslinjer for forvaltningen av KULA-landskapet Verkslandskap og lovens landskap 

skriver Riksantikvaren i høringsutkastet: «Området er sårbart for blant annet utbyggingspress og det er 

viktig at man planlegger tiltak innenfor området på en måte som ivaretar kulturminnene og sikrer 

opplevelsen av historien i dette mektige landskapet. (…) Viktige punkter for planlegging og forvaltning 

av dette landskapet: 

➢ Ved utbygging må en ta hensyn til landskapets hovedstrukturer og at de sentrale kulturminnene får 
beholde sin dominerende plass i landskapet.  
➢ /…/  

➢ Ny bebyggelse bør forholde seg til eksisterende skala og struktur.»  
 

Relevante kulturminner som må hensyntas i forhold til kulturlandskapet er følgende: 

• Godshuset på Eidsvoll stasjon (1854) 

• Stasjonsbygningen 

• Lokomotivstallen. 

Planarbeidet må også ivareta viktige siktlinjer fra Sundet mot kulturlandskapet. 

Stasjonsområdet og noe omliggende villabebyggelse er vernet gjennom Kommunedelplan for kulturminner 

og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010), delområde 17 Holstangen. Begrunnelsen for vernet: «Med sin historie 

knyttet til utbygging og drift av jernbanen, sagbruk og teglverk er området viktig som del av kommunens 

samferdselshistorie og industrihistorie.» Det gamle posthuset på gbnr 63/113 er oppført rundt 

århundreskiftet 1900 og fungerte som posthus til 1962. I seg selv er ikke bygningen bemerkelsesverdig, men 

vi mener det er naturlig å regne bygningen som en del av kulturmiljøet ved Eidsvoll stasjon, da posten kom 

med jernbanen. Vi anbefaler derfor at denne bygningen beholdes. Annen bebyggelse innenfor planområdet 

har neppe særlig kulturhistorisk verdi. 

Avsnittet gjeldende nyere tids kulturminner avsluttes med at Viken fylkeskommune ikke vil fraråde at deler 

av planområdet blir utbygget. Det er imidlertid avgjørende at det videre planarbeidet i større grad hensyntar 

de store, nasjonale kulturminneinteressene i området enn skisseprosjektet som ble fremlagt i varselet. 

Fylkeskommunen vil, dersom kulturminneverdiene ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt, vurdere å fremme 

saken til politisk behandling med forslag om innsigelse. Fylkeskommunen anser det som nødvendig med 

dialog om hensynene til kulturminneverdiene og deltar gjerne i dialog med utbygger og kommunen om veien 

videre. 

Videre følger en redegjørelse for arealplanen med tilhørende tiltak. 
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Forholdet til overordnet lovverk samt statlige og kommunale planer 

Planarbeidet skal forholde overordnet lovverk, statlige og kommunale planer og retningslinjer 

Hvordan planen forholder seg til dette belyses i dette avsnittet. Under følger et utvalg av relevante lover og 

planer: 

Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 

Formålet med loven er at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både 

som del av vår kulturarv og identitet og som ledd en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt 

ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og 

fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. 

Iverksetting av «tiltak» kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende 

forskrifter og kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Lovens prinsipielle utgangspunkt er at tiltak kan 

settes i verk dersom ingen forbud i lov, forskrifter, planer eller lignende er til hinder for det. 

 

Regional plan for areal og transport (RP-ATP) 2015 

Planen legger opp til å konsentrere bolig- og arbeidsplassvekst til prioriterte vekstområder. Målsettingen er 

å få flere til å gå og sykle og til å benytte kollektivtransport 

 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2019) 

Planretningslinje gir føringer for den enkelte kommunen i tidligere Akershus kommune. Planretningslinjene 

er også føringer rettet mot regionale og statlige myndigheter. Retningslinjene er grunnlag for evt. innsigelser 

til arealplaner.  

 

I tråd med føringene i regional planstrategi er retningslinjene knyttet opp mot regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus (RP-ATP), som en konkretisering av planens retningslinje R7 om kvalitetskrav i 

by- og tettstedsutviklingen: I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og 

retningslinjer med kvalitetskrav til arealutviklingen både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det 

legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer, 

kulturminner og kulturmiljøer. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010) 

Bakgrunnen for utarbeidelsen av planen er at Eidsvoll kommune har mange rike kulturminner og 

kulturmiljøer av både nasjonal, regional og lokal verdi. Formålet med utarbeidelsen av planen er å øke 

kunnskapen om kulturminner og kulturmiljøer og sikre disse verdiene for ettertida. 

Øvrige dokumenter med betydning for planarbeidet er: 

• Grønnstruktur Romerike - Sluttrapport 2002  

• Høringsutkast utarbeidet av Riksantikvaren: «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 

Akershus».  
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Kulturminneloven: 

Innenfor planområdet er det gamle posthuset markert som meldepliktig i forhold til kulturminnelovens §25:  

De statlige, fylkeskommunale og kommunale organer som kommer i berøring med tiltak som omfattes av 

loven her, har plikt til å sende melding til departementet eller til vedkommende myndighet etter denne 

loven. 

Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg 
oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller 
vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom 
denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring. 
 

  
Figur 1: Skjermdump fra Arealis. Det gamle posthuset er markert med rød trekant og et tidligere bygg er markert med grå 
trekant 

 

Plan- og bygningsloven: 

 
Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen. Skjermdump fra kommunekart.com 

 

I kommuneplanen er arealformålet innenfor planområdet avsatt til samferdsel/jernbane.  

Det er ingen hensynssone for bevaring innenfor planområdet. 
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Regional plan for areal og transport (RP-ATP) 2015 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i og med at Eidsvoll stasjon ligger like nord 

for planområdet. Eidsvoll er et prioritert tettsted. Tiltaket er planlagt med arbeidsplasser og følger dermed 

opp de statlige retningslinjene om at persontransport hovedsakelig skal skje ved kollektivtransport eller ved 

sykkel eller gange. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010) 

Deler av planområdet inngår i delområde 17 Holstangen. 

Ingen av byggene innenfor planområdet er prioritert eller gitt bevaringskategorier i kommunedelplanen. 

 
Figur 3: skjermdump fra s. 85 kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

Imidlertid er følgende bebyggelse i tilknytning til jernbanen beskrevet og gitt bevaringskategorier: 

• 17-3 Jernbaneområdet på eiendom (gbnr. 63/96), Bevaringskategori 2 og R 

• 17-4 Gamle Eidsvoll stasjon (gbnr. 63/177), Bevaringskategori R 

For kategoriene 2-4 og R er det plan- og bygningsloven som er gjeldende lovverk. For bebyggelse i 

bevaringskategori 2 anbefales det regulering til hensynssone bevaring etter PBL §11-8c. R skal reguleres til 

spesialområde for bevaring 
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Grønnstruktur Romerike - Sluttrapport 2002  

Det vises i innspillet fra Viken fylkeskommune til Grønnstruktur Romerike – Sluttrapport 2002. Objekt-ID 45 

og 128 nevnes. Kulturlandskapet er i rapporten klassifisert med nasjonal/regional og lokal verdi. 

 
Figur 4: Skjemdump fra Viken fylkeskommunes kartportal. Viser kulturlandskap av nasjonal betydning 

 

Det kan se ut til at registreringen er gjort på et overordnet nivå Fv. 181 Eidsvollvegen er tatt med i denne 

registreringen som ved et detaljert nivå kunne blitt satt som en naturlig barriere mellom objekt-id 45 og 

objekt-id 128. 

Området for objekt-id 128 strekker seg til Andelven som er et grøntområde. Videre går strekningen mot 

jernbanen og dets arealer. Å ha jernbanen som grøntstruktur sees ikke som hensiktsmessig eller sikkert. Det 

er ikke ønskelig fra BaneNOR at det skal ferdes mange folk ved jernbanetraseene. Planområdet som helhet 

er ikke velbevart grønnstruktur i Eidsvoll. Det er bygget ut mye infrastruktur som forårsaker støy. Det er støy 

fra jernbanen og fra fylkesvegen. Disse områdene er ikke tilrettelagt for rekreasjon og har ikke kvaliteter som 

forbedrer folkehelsen. Området nærmest jernbanen er et lukket område for å sikre mot ulykker. 

Rapporten skriver følgende om friluftsliv: «Som viktige friluftsområder er det vektlagt (i) sammenhengende 

områder i utmark og (ii) lett tilgjengelige naturpregede områder ved tettstedene og langs vassdrag egnet for 

friluftslivsaktiviteter». Planområdet er ikke egnet for friluftsaktivitet på grunn av støy, sikkerhet mot 

jernbanen og vegen samt at det ikke er lett tilgjengelige områder da BaneNOR sine områder er lukket. 

Rapporten påpeker ikke at området er viktig å bevare ut fra eksisterende situasjon. 

Området rundt den gamle stasjonsbygningn er vernet, men ligger et godt stykke fra planområdet. 

Jernbanelinjene danner en barriere mellom planområdet og det gamle stasjonsområdet. Deler av 

bebyggelsen i tilknytning til gamle Eidsvoll stasjon benyttes i dag til lager. 

De skraverte områdenes om tilhører stasjonsområdet, omfatter ikke det gamle posthuset. 
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Høringsutkast utarbeidet av Riksantikvaren: «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus».  

Forslaget til avgrensning av kulturlandskapet er på overordnet nivå: 

 
Figur 5: Skjemdump fra høringsutkastet med forslag til avgrensning 

Hele området rundt Eidsvoll stasjon er tatt med og er innenfor avgrensningen 

Avgrensningen er gjort på et overordnet nivå. 

 
Figur 6: Kartlagte friluftsområder 

Planområdet ligger innenfor kartlagte friluftsområder Eidsvoll kirke/Prestegården som er registrert som et 

svært viktig friluftsområde. Registreringen har blitt gjort av Eidsvoll kommune. Kommunen påpeker at 

planleggingen har blitt gjort på et overordnet nivå. Og ved et mer detaljert nivå hadde ikke planområdet 

blitt tatt med. Heller ikke fylkesvegen eller jernbanetraseene. Da disse ikke er egnet for friluftsområder. 
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Beskrivelse av tiltaket 

Det er ønske om å regulere gbnr. 63/113 -114 og 63/215 samt del av 336/2 og 63/96 til kontor, 

offentlig/privat tjenesteyting. Eiendommen inngår i konkurranse om lokalisering av nytt politihus. Det 

planlegges for inntil to kontorbygg innenfor planområdet. Markering av planområdet er vist med rødt fyll og 

sort markør i kart er vist under: 

 

Figur 7: Planområdet vist med omkringliggende bebyggelse  

To av eiendommene innenfor planområdet er bebygd: innenfor gbnr. 63/113 står det gamle posthuset. 

Posthuset ble nedlagt i 1962 og det fungerer i dag som tomannsbolig med tilhørende garasje.  Innenfor gbnr. 

63/215 står det en flermannsbolig med garasje. 

  
Figur 8: Det gamle posthuset på eiendom 63/113. Bygget er i 
dag tomannsbolig. Foto: Arealtek AS 

Figur 9: Flermannsbolig med garasje på eiendom 63/215. Kilde: 
Google maps. 

 

Det er underveis i prosessen gjort vurderinger rundt vern og utvikling. 

Det er forståelig at Viken fylkeskommune ønsker å bevare det gamle posthuset som en del av kulturmiljøet 

ved Eidsvoll stasjon, siden byggets historie kan knyttes til jernbanen og den omkringliggende, vernede 
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villabebyggelsen. I noen avgrensninger av kulturmiljøet rundt den gamle stasjonen er posthuset med, i andre 

ikke. Siden posthuset ble bygd rundt århundreskiftet 1900 fungerte det som posthus til 1962. I dag fungerer 

det som en firemannsbolig med tilhørende garasje. I Arealis er det vist at et bygg i tilknytning til posthuset er 

fjernet. Funksjonen bygget har i dag en annen funksjon enn da det ble etablert og det antas at det er gjort 

større ombygginger innvendig for å kunne fungere som bolig. Bygget bidrar dermed i mindre grad med 

autentisitet til kulturmiljøet ved stasjonen, i og med at kontinuiteten i funksjon er brutt.  

Det vurderes derfor slik at å rive bygget i forbindelse med utvikling av planområdet vil medføre at 

kulturmiljøet i tilknytning til stasjonen og villabebyggelsen vil reduseres noe som følge av rivingen, på grunn 

av den historiske funksjonen bygget hadde. På grunn av at bygget ikke representerer en historisk kontinuitet 

og vurderes det slik at konsekvensene for kulturmiljøet er minimale.  

En konsekvens av å ikke kunne rive bygget vil medføre en redusert utnyttelse av planområdet. Det er fra 

statlig hold en prioritert oppgave å samle boliger og arbeidsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt. 

Planområdet oppfyller denne oppgaven. En vesentlig reduksjon av utnyttelsen av eiendommen vil dermed 

være uheldig med tanke på planområdets funksjon og beliggenhet.  

En fremtidig etablering av kontorbebyggelse med utleie til offentlig virksomhet vil være en videreføring av 

allerede etablerte offentlige funksjoner som grenser inntil planområdet i nordøst som jernbanen med den 

gamle stasjonsbygningen som i dag er lokaler for Eidsivating Lagmannsrett og nybygg Øvre Romerike 

tingrett. Mulige leietakere kan tenkes å være den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, NAV etc. 

Dersom politiet etablerer seg her vil det også bli en videreføring av kulturhistorien «lovens landskap» 

For å synliggjøre historien og den rike kulturarven i området, ønsker utbygger å etablere en utstilling som 

viser kulturlandskapet og kulturmiljøet i området. Det er tenkt at utstillingen skal være tilgjengelig i 

forbindelse med inngangsparti/fellesarealer i den nye bebyggelsen. Utbygger er i besittelse av eldre bilder av 

det gamle posthuset og bygningsmiljøet på stasjonsområdet. 

Utbygger er for øvrig åpen for dialog med Viken fylkeskommune vedrørende ytterligere dokumentasjon av 

det gamle posthuset.  

Utviklingen av planområdet vil bidra til å bedre tilgjengeligheten til landskapsmiljøet og styrke 

kulturhistorien.  

 

 

Figur 10: Illustrasjon av offentlige funksjoner i Eidsvoll. Kilde: Analyse og anbefalinger til plangrep – Råholt/Sundet 

http://www.arealtek.no/
mailto:post@arealtek.no


 

Elvarheimgt 10B  org.nr. 994 496 615 MVA 
2408 ELVERUM/   www.arealtek.no 
Balder Allé 2  post@arealtek.no 
2060 GARDERMOEN 
1727_Notat vedr. kulturminner og kulturmiljø.docx  Side 10 av 13 

 
 

Landskapet 

Landskapsbildet i Eidsvoll preges av vidstrakte, skogkledte åser og sletteland med marine 

løsmasseavsetninger og vassdrag. Eidsvoll er omkranset av åpent, småkupert jordbrukslandskap er 

småkupert på slettene og ravinene langs Andelva med skogsområder rundt.  

og Landskapsbildet rundt planområdet er godt illustrert i landskapsanalysen av Sundet som ble presentert i 

dokumentet «Analyse og anbefalinger til plangrep – Råholt/Sundet»: 

Fra Vorma strekker elveslettene seg på begge sider og går videre over til omkringliggende åslandskap. Åsene 

rundt Sundet danner landskapssilhuetten fra Eidsvoll sentrum. Åsen sørvest for planområdet er kledd med 

lauvskog. 

  
 
Figur 11: Illustrasjon av landskapet ved Sundet. Kilde: Analyse og anbefalinger til plangrep – Råholt/Sundet. Utarbeidet av Pir II 
for Eidsvoll kommune i 2017 

 

Vannveiene i Eidsvoll knytter sammen verkslandskapet, skog og jordbruksarealer og raviner langs Andelva. 

Det er i området tilrettelagte turveier som sammen med vannveiene gjør landskapet lett tilgjengelig for å 

oppleve kulturhistorien. Landskapet har hatt stor betydning for lov og rett og for industrihistorien. Turveiene 

og ferdselslinjene vil være upåvirket av utviklingen av planområdet. 

 
Figur 12: Illustrasjon av turveier ved Sundet. Kilde: Kommunekart.com 
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Et interessant aspekt er at landskapet har en stor tidsdybde på grunn av bosetningsspor tilbake i tid til 

steinalderen, gravhauger fra jernalderen, det har vært tingsted og kirkested fra middelalderen, det er 

bevarte kulturminner fra industri-historien og Eidsvollsbygningen som symboliserer nasjonsbyggingen i 1814. 

Landskapet og kulturminnene viser en utvikling som har blitt til gjennom århundrer som følge av 

menneskelig aktivitet i samspill med naturgrunnlaget. Nye tiltak i dette landskapet vil være en naturlig 

fortsettelse av utviklingen og sette spor fra vår tid som ettertiden vil se tilbake på. 

Fra Sundet, ved starten på Sundbrua, er åsene med skog og jordbruk dominerende i landskapssilhuetten. 

Bebyggelsen som er mest fremtredende ligger lavt i landskapet og det er kun Felleskjøpets siloer som bryter 

landskapssilhuetten. Den gamle stasjonsbygningen og Felleskjøpet er fremtredende og iøynefallende med 

sine lyse farger, Felleskjøpet i tillegg med sin form og høyde. Øvre Romerike Tingrett gir, med sin langstrakte 

form og fargebruk i fasaden, et dempet inntrykk. 

 
Figur 13: Bilde tatt ved Sundet, med Sundbrua til venstre, mot den gamle stasjonsbygningen, Øvre Romerike tingrett og 
Felleskjøpet. Foto: Arealtek AS 

 

Fra Eidsvollveien er det få siktlinjer mot planområdet og Sundet. Det er i dag en voll som skjermer 

planområdet fra Eidsvollvegen. På vollen er det beplantning. Midt i bildet til høyre vises flermannsbolig som 

også er vist i fig. 9 

 
Figur 14: Skjermdump fra jernbanebrua i Eidsvollvegen like vest for planområdet. Kilde: Google maps 
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Planlagt bebyggelse er foreslått plassert innenfor planområdet som vist i illustrasjon under, mellom 

Eidsvollvegen og jernbanen.   

 
Figur 15: Utkast til situasjonsplan for planlagt kontorbebyggelse. Illustrasjon: Besseggen Arkitekter AS 

 

De to kontorbyggene vil ligge med god avstand og parkeringsplasser og grøntarealer mellom. Byggene har 

god avstand fra den gamle stasjonsbygningen (vist med svart farge) og Øvre Romerike tingrett (vist med grå 

farge). Hensikten er å videreføre eksisterende bebyggelsesstruktur med spredt bebyggelse. Det vil gi et luftig 

preg. For å utnytte arealene godt er det ønskelig å planlegge for tre etasjer. For bygget mot nordvest vil den 

ene etasjen være en sokkeletasje, slik at bygget vil fremstå med to synlige etasjer fra Eidsvollvegen. 

Det er utarbeidet illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende landskap og 

bebyggelse. Ny bebyggelse er i illustrasjonen vist med tre etasjer. Det ene kontorbygget er vist for enden av 

Sundbrua, det andre ligger bak Øvre Romerike Tingrett. Med en bevisst fargebruk vil bebyggelsen føye seg 

inn i landskapet gi et dempet uttrykk. Fra denne synsvinkelen vil det primært være Sundbrua, den gamle 

stasjonsbygningen og felleskjøpet som fanger oppmerksomheten. Den nye bebyggelsens farge og 

beliggenhet gir et dempet uttrykk og underordner seg eksisterende bebyggelse og landskap.  
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Figur 16: Render av planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende. Illustrasjon: Besseggen Arkitekter AS 

 

Fra Eidsvollvegen vil sikten mot Sundet endre seg i og med at vollen er planlagt fjernet. Landskapet vil åpne 

seg opp og det vil bli utsikt til Sundet. 

 
Figur 17: Render fra Eidsvollvegen mot Sundet. Illustrasjon: Besseggen Arkitekter AS 

 

I illustrasjonen er planlagt bebyggelse vist lengst til høyre og lengst til venstre i bildet. Terrenget faller mot 

Vorma, så eksisterende bebyggelse på vestsiden av Vorma er knapt synlig. Tiltakene vil fra denne vinkelen 

framstå som spredt og luftig. 

På bakgrunn av dette mener vi at tiltaket i liten grad påvirker kulturlandskapet, kulturmiljøet og 

landskapskarakteren negativt. Tiltaket vil kunne bidra med en kulturhistorisk kontinuitet, bedret 

tilgjengelighet og et håp om at «Lovens landskap» kan videreføres inn i fremtiden. 

Vi imøteser videre dialog med Viken fylkeskommune 
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