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1. Sammendrag 
 

1.1 Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget:  
Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen utarbeides av Arealtek 

AS & Besseggen Arkitekter AS, på vegne av Sisa Invest AS. Planområdet er på 

ca. 12,8 daa og er i kommuneplanen avsatt til baneformål og vegformål. 

Gjeldende reguleringsplaner legger til rette for veger og jernbane. 

  

Planforslaget er et privat planforslag og planprosessen følger forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL. Galgehaugen 

omreguleres for å tilrettelegge for kontor og offentlig/privat tjenesteyting. 

Vegen ned til Lokstallen beholdes og reguleres inn som vegformål. Tilstøtende 

veg-/gatenett skal reguleres til veg, gang- og sykkelveg og annen veggrunn – 

grøntareal og teknisk anlegg.  

 



 

 

 
 

Området er lokalisert langs Eidsvollvegen, fv. 181 og mellom Gardermobanen 

og Hovedbanen. Eidsvoll stasjon ligger nord for planområdet. Vorma ligger øst 

for planområdet. Øst for Vorma ligger Sundet som er del av Eidsvoll sentrum. 

Planområdet omfatter gbnr. 63/113, 63/114, 63/215 og deler av 63/96, 336/2. 

Eksisterende tomannsbolig med garasje på 63/113 og rekkehus med garasje på 

63/218 er planlagt revet. 

 

Det har i planarbeidet vært viktig å ta hensyn til landskapsrommet og 

eksisterende kulturmiljø fra gamle Eidsvoll stasjon og stasjonsbygningene. 

 

Maksimalt tillatt bruksareal er BRA=2100 m2. Antall etasjer er satt til 2-3 

etasjer innenfor planområdet. 

 

Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av 

egenskaper ved det planlagte tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses 

det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 

 

 

  

Figur 1- Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

2. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor, offentlig/privat 

tjenesteyting over 2-3 etasjer. I tillegg skal det reguleres veger, gang- og 
sykkelveg og annen veggrunn, parkering og grøntareal/tekniske anlegg. 
Eksisterende bebyggelse er planlagt revet. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: 

Sisa Invest AS v/ Bjørn Dæhlie 
Torget 18, 2080 Eidsvoll 

 
Plankonsulent: 
Arealtek AS v/Henri Auer 

Elvarheimsgata 10B, 2408 Elverum 
Tlf: 459 19 853 

E-post: henri@arealtek.no 
 
Besseggen Arkitekter AS v/Thomas Bjørn Marschall 

PB 3048, A. Kiellandsplass, 0132 Oslo 
 

Eierforhold: 
Gnr/bnr: 63/113 & 63/114 eies av Truls Ivar Holm 
Gnr/bnr: 63/215 eies av Andre Chriss Brohaug 

Gnr/bnr: 63/96 eies av Bane Nor Sf 
Gnr/bnr: 336/2 eies av Viken Fylkeskommune 

 

Figur 2 – Oversikt over eiendommer i planområdet 

- Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 
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3.3 Krav om konsekvensutredning? 

§ 6 b) omhandler reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes: 
«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt 

fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i 
en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 

planen». Vedlegg 1 nr. 24 gjelder næringsbygg, bygg for offentlig og privat 
tjenesteyting mv. Kriteriet for konsekvensutredning omhandler bygg på mer 

enn 15 000 m2. Tiltaket faller ikke inn under kriteriene i § 6 b). 

 

§ 8 i KU-forskriften omhandler planer og tiltak som skal vurderes nærmere med 
hensyn til hvorvidt konsekvensutredningsplikt utløses: «reguleringsplaner for 

tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen». 

 

En er noe i tvil om planforslaget omfattes av §8, vedlegg II nr. 11 j) 
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål, og således 
må vurderes nærmere med hensyn til om tiltaket kan medføre vesentlig 
virkning for miljø og samfunn. Området er avsatt til baneformål i 

kommuneplanen. En konkret bruk av området til «offentlig eller privat 
tjenesteyting» vil ikke samsvare med vedtatt arealbruk for området i 

kommunedelplanen «Bane». 

 

Det gjøres en vurdering av planforslaget i henhold til kriteriene i § 10 med 
hensyn til om planen kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn som det 

ikke tidligere er tatt høyde for. 

 

Egenskaper ved tiltaket:  

A) Område som foreslås regulert er begrenset (ca. 12,8 daa).  

B) Tiltaket ligger innenfor eksisterende tettstedsavgrensning og påvirker ikke 
landbruks-, eller naturområder. Planområdet ligger innenfor kartlagte 
friluftsområder Eidsvoll kirke/Prestegården som er registrert som et svært viktig 

friluftsområde. Registreringen har blitt gjort på et overordnet nivå, kommunen 
har ikke gått detalj på hvilke områder som er svært viktige innenfor det 
aktuelle området. F.eks. er fylkesvegen og jernbanen tatt med. Ved en detaljert 

kartlegging hadde ikke kommunen tatt med disse arealer. Det er et lukket 
område med jernbanen på to sider og fylkesvegen på den tredje siden. Det er 

ikke sikkert å ferdes langs jernbanen og Bane Nor vil ikke ha mye folk langs 
jernbanen. Området er utsatt for støy og er ikke tilrettelagt for rekreasjon. 

C) Utbyggingen vil ikke føre til forurensning utover det man vil måtte forvente i 
bynære strøk og for et område avsatt til utbygging i kommuneplan.  

D) Utbygging med offentlig tjenesteyting vil ikke utgjøre en større risiko enn 
annen kontorvirksomhet, men vil også ha et annet sikkerhetsopplegg knyttet til 

en utbygging. 

 

Virkning av tiltaket:  
a) Tiltaket berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

vernede vassdrag eller vern etter kulturminneloven.  
b) Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte truede arter eller 



 

 

naturtyper. Planområdet grenser inntil et område som i kommunedelplanen er 

avsatt til «bevaring kulturmiljø».  
c) Tiltaket er ikke i konflikt med statlige planretningslinjer  

d) Ikke relevant. Tiltaket medfører ikke omdisponering av LNF-områder  
e) Ikke relevant  
f) Tiltaket har liten innvirkning på befolkningens helse. Utfordringene i området 

knytter seg først og fremst til luft- og støyforurensing som kan relateres til 
eksisterende vegsystem  

g) Tiltaket i seg selv medfører ikke vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
h) Ikke relevant. Det er ingen fare for alvorlige ulykker som skyldes naturfarer. 

 

Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av 
egenskaper ved det planlagte tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses 
det ikke påkrevd med konsekvensutredning. Konsekvenser for miljø og samfunn 

synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen. 
 

3. Planprosessen 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Planinitiativ ble sendt inn 27.10.2020, og oppstartsmøte ble avholdt 
04.11.2020. Det ble tilsendt varslingsbrev 10.11.2020 til berørte offentlige 
myndigheter, naboer, grunneiere, gjenboere og andre berørte parter. Samtidig 

ble det varslet i Ullensaker blad 12.11.2020. Frist for merknader ble satt til 
07.12.2020. 

 

Det har kommet inn 6 merknader til planen. Disse er oppsummert og 
kommentert i planbeskrivelsen, kapitel 10. 

 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 
 
4.1 Overordnede planer 
 
Området er avsatt til Baneformål og vegformål i kommuneplanens arealdel for 
2020-2031. Planområdet ligger utenfor faresone for flom.  



 

 

 
 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 
 

Gjeldende reguleringsplan: 

Reguleringsplan «Endring for Gardermobanen parsell 209 med Eidsvoll 
stasjonsområde». Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre: 22.08.94, 15.05.95 og 

04.09.95 

Figur 3 – Kommuneplanens arealdel – Eidsvoll kommune. 

- Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 4 – Gjeldende reguleringsplaner. 

- Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

Reguleringsplan for Gardermobanen Venjar - Eidsvoll stasjon, Plan ID 
023726100. Vedtatt 17.06.2016. 

 

Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon, plan-ID: 023721000. 
Vedtatt 27.04.2012. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

Reguleringsplan InterCity-strekning Venjar – Eidsvoll, plan-ID: 023726100. 
Vedtatt 06.09.2016. 

 

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, plan-ID: 023728200. Vedtatt 
12.03.2019. 

 

4.4 Temaplaner 
Temakart for kulturminner og miljøer: 

 
 Figur 5 – Temakart kulturminner og miljøer. Eidsvoll kommune. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 
 

Planområdet er satt i grått på kartet. Øst for planområdet er Eidsvoll stasjon 
som har bevaringskategori R: «Regulert til spesialområde bevaring». 

 
Videre står det «Tidligere togstasjon på Hovedbanen. Stasjonsområdet og 

stasjonsbygningen er fra den første perioden med jernbane i Norge. Stasjonen 
ble bygd etter at den første stasjonen brant i 1877. Eidsvoll gamle stasjon er en 

viktig del av jernbanens og hovedbanens historie i kommunen» 
 

 
 

Planområdet ligger innenfor kartlagte friluftsområder Eidsvoll 

Figur 6 – Utsnitt - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 7 – Utsnitt – Kartlagte friluftsområder 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

kirke/Prestegården som er registrert som et svært viktig friluftsområde. 

Registreringen har blitt gjort av Eidsvoll kommune. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-
ATP) 

RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter 
plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre 
samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og 

transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det 
skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det 
skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 

kommunegrensene. 
 

Iht. retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og 
transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, 
trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses, 

samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser 
mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke 

å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til 
å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i 
bebygde områder. 

 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets 

tilstand” 
Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre 
Norge til et foregangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land. 

Utbygging av areal skal bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og 
samfunn, og det er viktig å sikre fellesskapets interesser i form av blant annet 

friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og kulturlandskap, kollektivtransport og 
boliger. 
Regjeringen vil arbeide for større bevissthet om kvalitet og miljøhensyn i 

arkitektur og omgivelser. Miljøkvalitet og energibruk henger nært sammen med 
lokalisering og utbyggingsform. Regjeringen ønsker bl.a. å gi klare 

bestemmelser for lokalisering av offentlige og private publikumsrettede 
virksomheter. 
 

I meldingen fremkommer det også at det er et nasjonalt mål å bevare 
jordressurser, da dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre 

matforsyning på kort og lang sikt, og en viktig del av kulturlandskapet. 
 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til 
redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet 

med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering 
som forebygger støyproblemer. 

 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger 
og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte 

utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel 



 

 

veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder 

kravene i byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
 

Gjennom å synliggjøre områder med potensielle støyproblemer vil utbyggere og 
arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan være 
nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig element i 

retningslinjen. 
 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (vedtatt 16.12.2015) 
Planperioden går frem mot 2030, med perspektiv frem mot 2050. Planen har 
som mål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region 

i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen 
sammen. Klimautslippene skal halveres inne 2030 og persontransportveksten 
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Eidsvoll er prioritert by den 

regionale areal- og transportstrukturen for å knytte de regionale byene tettere 
sammen. Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum følger i hovedsak den 

regionale planen. 
 

Regional plan for handel-, service og senterstruktur (vedtatt 17.12.2018) 
Eidsvoll er pekt ut som prioritert by/ tettsted i plan for handel-, service og 
senterstruktur. Handel konsentreres i sentrum for å styrke tette, gode 

bysentrum. Strategisk næringsplan for Eidsvoll kommune følger de regionale 
føringene. 

 
Regional plan for klima og energi i Akershus (vedtatt 18.06.2018) 
Planen beskriver hvordan Akershus fylkeskommune skal redusere 

klimagassutslipp med 55% innen 2030 og 85-90% innen 2050. Utslippene skal 
reduseres med ulik grad innenfor transport, stasjonær forbrenning, landbruk, 

avfall og avløp og indirekte utslipp. 
 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er på ca. 12,8 daa. Området er lokalisert langs Eidsvollvegen, fv. 
181 og mellom Gardermobanen og Hovedbanen. Eidsvoll stasjon ligger nord for 
planområdet. Vorma ligger øst for planområdet. Øst for Vorma ligger Sundet som 

er del av Eidsvoll sentrum.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i dag av en tomannsbolig med garasje på gbnr. 63/113 og 

rekkehus med garasje på gbnr. 63/218, som er planlagt revet. Det går en veg 
gjennom planområdet, Lokstallen, som brukes av Bane Nor. Denne vegen skal 
videreføres i planarbeidet. Planen består også av Eidsvollvegen fv.181 med 

langsgående gang- og sykkelveg. I øst/nord går Hovedbanen og vest for 
planområdet går Gardermobanen. Sør for planområdet går fylkesveg 181, 

Eidsvollvegen. Øst for planområdet, ved Vorma, ligger gamle Eidsvoll stasjon 
med jernbanebygninger som er fredet. Mellom disse ligger Øvre Romerike 
tingrett.  

 

5.3 Stedets karakter 
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. Det gamle posthuset på eiendom gbnr. 63/113 ble 
bygd rundt århundreskiftet (1900), og fungerte 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. 

 

5.4 Landskap og grunnforhold 
Planområdet er en del av et tettsted ved Vorma, vest for Eidsvoll sentrum 

(Sundet). Nærområdet til planområdet domineres av infrastruktur. Jernbanen 
omringer planen både nord, øst og vest. Sør for planområdet grenser fylkesveg 
181, Eidsvollvegen. Planområdet ligger på terrengkoter fra ca. +139 til ca. +132, 

og er hellende fra høyeste punkt ved adkomsten fra fylkesvegen mot laveste 

Figur 8 – Oversiktskart. Planområdet vist med rød ring. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 
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punkter i øst, sør og nord. Terrenget heller mot jernbane-traseene. 

 
Det foreligger geoteknisk rapport for eiendommen laget av Løvlien Georåd AS, 

datert 22.01.2021. Det vil derfor i den videre vurderingen bli lagt vekt på NGUs 
kartdatabase for løsmasser samt rapport utarbeidet av Løvlien Georåd AS. 
 

Notat utarbeidet av Løvlien Georåd AS konkluderer med at det ikke er registrert 
kvikkleire eller sprøbruddmateriale fra tidligere utførte undersøkelser. Generelt 

om grunnforholdene: «Løsmassene består av tørrskorpeleire med varierende 
mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig leire». 
 

 
 

 
 
 

 
Mektighet – kilde: NGU-løsmassekart 

 
Eiendommen består av tykt dekke hav- og 

fjordavsetning, sammenhengende dekke, 
ofte med stor mektighet. Finkornede, marine 
avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere 

ti-talls meter. Avsetningstypen omfatter også 
skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt 

med tilleggssymbol. Det er få eller ingen 
fjellblotninger i området. 
 

 

 

 
 

 
Infiltrasjon – Kilde: NGU-løsmassekart 
 

Infiltrasjonsevnen er uegnet. Løsmassenes 
kornfordeling og permeabilitet, samt 

jorddybde og terrengforhold indikerer dårlig 
eller ingen infiltrasjonsevne. Omfatter tette 
leirdominerte avsetninger, grovt blokk- og 

steinmateriale, myr, fyllmasser, tynne 
løsmasseavsetninger med liten 

infiltrasjonskapasitet, samt bart fjell. 
 
 

 
 

 
 

Figur 9 – Utsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 10 – Utsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

 

5.5 Naturverdier/Naturmangfold 
Det er ikke registrert verdifull natur eller arter, samt fremmende arter innenfor 

planområdet. Det er registrert hagelupin i nærheten av planområdet som er en 
fremmedart. 

 

 
 

 

5.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk/Kulturmiljøer 
Området er registrert i kartlegging «Grøntstruktur Sluttrapport 2002», objekt-ID 

45 og objekt-id 128. Kartleggingen har blitt utført på et overordnet nivå. Objekt-
id 128 er registrert i kartleggingen og området strekker seg til Andelva som er et 
grøntområde. Videre går utstrekningen mot jernbanen og dets arealer. 

 

Figur 11 – Utsnitt fra artsdatabanken. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 12 – Utsnitt fra Grøntstruktur Sluttrapport Objekt-ID: 45. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 13 – Utsnitt fra Grøntstruktur Sluttrapport Objekt-ID: 128. 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

Planområdet ligger innenfor kartlagte friluftsområder Eidsvoll kirke/Prestegården 

som er registrert som et svært viktig friluftsområde. Registreringen har blitt gjort 
av Eidsvoll kommune. 

 

 
 

 

 
 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor planområdet er det ikke registrert kulturminner, men registrert 

kulturmiljøer som beskrevet i kap. 5.6. Planområdet grenser mot 
bevaringsverdige bygg i øst. Gamle Eidsvoll stasjon og bygninger knyttet til 

jernbanevirksomhet.  

 

5.8 Landbruk  
Planområdet grenser ikke til dyrket mark.  

 

5.9 Trafikkforhold 
Kjøreatkomst til planområdet er fra Eidsvollvegen, fv181, i vest. Per i dag er det 
to avkjøringer til planområdet. Disse betjener eksisterende boligbygg innenfor 

planområdet. Eksisterende adkomst fra sør skal stenges. Ved etablering av 
kontorbygg skal ikke denne adkomsten brukes. All parkering skjer internt i 
planområdet. Det skal ikke tilrettelegges for parkering utenfor planområdet. 

Eidsvollvegen har en fartsgrense på 60 km/t forbi planområdet. Sundbrua sørøst 
for planområdet er forbeholdt myke trafikanter. ÅDT (årsdøgntrafikk) for vegene 

rundt planområdet er:  

Figur 14 – Utsnitt – Kartlagte friluftsområder 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 
 
 

Det er i Statens vegvesen sitt vegkart registrert ulykker rundt planområdet. De 
fleste ulykkene er fra 1990-tallet og senere. Nyere tids ulykker er:  

• 2018-09-20 «Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett 

vegstrekning».  

• 2012-10-18, «Mc ulykke, påkjøring bakfra». 
 
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Eidsvollvegen. Denne skal 

videreføres og reguleres inn i denne planprosessen. Denne strekningen er en 
helhetlig rute fra Sundet til Eidsvoll stasjon. Sundbrua er forbeholdt myke 
trafikanter som gir en god vest og øst forbindelse mellom Vorma. Det er ca. 

500m fra planområdet til Eidsvoll stasjon og ca. 600m fra planområdet til 
Sundet. Det er gode kollektive forbindelser i nærheten av planområdet. Eidsvoll 

stasjon med Hovedbanen og Gardermobanen ligger nord for planområdet. Det er 
tilrettelagt med bussforbindelser ved planområdet. 
 

5.10 Jernbanen 
Planområdet grenses av jernbanen i vest, nord og øst. Hovedbanen og 
Gardermobanen går forbi planområdet.  

 
Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er knyttet 

sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm 
og med Dovrebanen på Eidsvoll. Hovedbanen er landets eldste 
jernbanestrekning. 

 
Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges 

første høyhastighetsbane og er knyttet sammen med Hovedbanen på flere 
steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. 
 

ÅDT: 9867 

ÅDT: 1539 

Figur 15 – Utsnitt – Årsdøgntrafikk 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

Bygging innenfor planområdet omfattes av Jernbaneloven §10 ettersom tiltak er 

innenfor 30 meter fra nærmeste spormidt. Loven sier blant annet: 

Og at «Kjøreveiens eier kan fastsette vilkår for tillatelsen etter første ledd. 

Vilkårene skal særlig ivareta hensynet til jernbanesikkerheten, jernbanens 
uforstyrrede drift og behovet for vedlikehold og eventuell mulig senere utvidelse 

av kjøreveien». 
 

 

5.11 Barns interesser 
Det er ingen spesielle interesser knyttet til barn og unge innenfor planområdet i 
dag. Utenfor planområdet er det tilrettelagt med gang- og sykkelveg for at barn 

og unge kan ferdes på en sikker måte. Planområdet grenser til jernbanen på tre 
sider og fylkesvegen på en side. Området er ikke tilrettelagt for aktiviteter for 

barn og unge. 
 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet har høyeste punkt ved fylkesvegen og heller ned mot jernbanen. 
Områdene for parkering og adkomst til byggene skal ha universell utforming.  
 

5.13 Teknisk infrastruktur 

- Vann og avløp 

Langs Lokstallen øst for eiendommen ligger offentlige VA-ledninger med 
antatt dimensjoner: 

Vann – 200 VL AAS 

Spillvann – 160 SP PVC 

Overvann 

 

Hentet fra Eidsvoll kommune sin VA-norm (vedtatt november 2012): «2.5 
Spillvann og overvannssystem. Spillvann og overvannssystemet skal 
prosjekteres etter separatsystemet. Spillvannet skal føres i eget rør til ledning 

som er tilknyttet renseanlegg. Overvann, takvann, drensvann og annet ikke 
forurenset vann føres til egen overvannsledning til godkjent utløp/resipient. 
Der forholdene ligger til rette for det skal overvann, takvann, drensvann og 

annet ikke forurenset vann behandles etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering.» 

 

- Trafo og el-anlegg 
Elvia AS har elektriske anlegg innenfor planområdet. Det ligger en 
eksisterende trafostasjon innenfor planområdet. Denne er planlagt flyttet ved 

etablering av parkering for nytt kontorbygg. Det må hensyntas adkomst til 
trafoen. Det stilles krav i bestemmelsene om at eksisterende el-ledninger må 

hensyntas og en må være kjent med hva som ligger i bakken før en kan 



 

 

begynne å grave. 

 

- Fjernvarme 
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

5.14 Grunnforhold 
NGU sine kart og notat utarbeidet av Løvlien Georåd AS, datert 22.01.2021, viser 
at eiendommen består av tykt dekke hav- og fjordavsetning, sammenhengende 

dekke, ofte med stor mektighet. Det er ikke registrert kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale fra tidligere utførte undersøkelser. Generelt om 
grunnforholdene: «Løsmassene består av tørrskorpeleire med varierende 

mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig leire». 
 

Utførte stabilitetsberegninger av Løvlien Georåd AS tilsier at både næringsbygget 
i sør og politihuset i nord kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot 
leirskred. Dette forutsetter imidlertid følgende: 

Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller 
oppholdsrom under terrengnivå. 

 
Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å 

sikre at bygget ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 for 
angitt retning for flyttingen av næringsbygget. 
 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det etableres 
parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen forutsetter 

derfor at massene ikke fjernes, men planeres utover, slik at motholdet mot 
leirskråningen i profil B-B og C-C opprettholdes. 
 

 

5.15 Støyforhold 
Eidsvoll kommune sitt støysonekart viser at det er støy fra fylkesveg 181. 

Planområdet berøres av rød og gul støysone. Det kan antas at planområdet også 
er utsatt for støy fra jernbanen i nord, øst og vest. Det skal ikke tilrettelegges for 
støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. Innendørs støykrav ivaretas 

gjennom teknisk forskrift og krav til arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøloven. 



 

 

 
 

 

5.16 Luftforurensning 
Ifølge miljøstatus er det ingen luftforurensning av nevneverdig grad rundt 

planområdet. 
 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

• Støyforhold – se vurdering under pkt. 5.14 

• Luftforurensning – se vurdering under pkt. 5.15 

• Rasfare – se grunnforhold pkt. 5.13 

• Kulturmiljøer og kulturminner – se pkt. 5.6 og 5.7 

• Beredskap og ulykkesrisiko – se pkt. 5.9 

• Flomfare  

Hvert år stiger vannet i Vorma som følge av vårsmeltingen i fjellområdene. 
Vannet ledes nedover langs Glomma via Mjøsa. Vannstigningen skjer sakte 

og kan derfor varsles på forhånd slik at det er mulig å gjøre tiltak i 
sentrum i god tid før flommen. 

 

Planområdet ligger utenfor faresone for 200-års flom i Vorma. 

 

5.18 Analyser/ utredninger 

Følgende analyser/utredninger er gjort i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljreguleringen: 

• Geotekniske vurderinger datert 22.01.2021 

• VA-notat og overvannsrapport, datert 24.01.2021, Arealtek AS 

• Notat - Tilpasning til kulturminner, -miljø og -landskap, datert 18.12.2020, 
Arealtek AS 

• ROS-analyse, datert 24.01.2021, Arealtek AS 

• Teknisk plan for adkomst fra Eidsvollvegen, datert 22.01.2020, Arealtek 

Figur 16 – Støysonekart. Kilde 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 

 

 
 

Det reguleres en adkomstveg inn og gjennom planområdet. Gang- og 
sykkelvegen reguleres som den er bygget per i dag, med unntak av kryssingen 

av adkomsten. Der er gang- og sykkelvegen lagt om for å forbedre 
trafikksikkerheten. Langs veger og gang- og sykkelveger reguleres det inn annen 
veggrunn – grøntareal / tekniske anlegg.  

 

Planlagt bebyggelse «Kontor/Privat/Offentlig tjenesteyting» er tenkt nord og sør i 
planområdet. Det er regulert inn to områder, BKB1-2. Innenfor 

arealformålsgrensen kan det oppføres nye bygninger. 

 

Det er regulert felles parkeringsområde «f_SPA1-3» innenfor planområdet. 

 

Resterende arealer reguleres til offentlige friområder «o_GF1,3 og f_GF2». 

 

Figur 17 – Planforslag.  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

6.2 Aktuelle reguleringsformål 

 
 

 

 

Figur 18 – Arealtabell.  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 
 

 
Hele planområdet er på totalt ca. 12,8 daa. 
 

Det reguleres to delområder til bebyggelse og anlegg i form av 
kontor/privat/offentlig tjenesteyting, BKB1-2. Områdene er regulert nord og sør. 

Disse har en størrelse på ca. 1,7 daa. Nye bygninger kan kun bygges innenfor 
regulert arealformålsgrense. 
 

Vegene reguleres inn som offentlige kjøreveger, o_SKV1-3. Totalt areal til 
kjøreveg er ca. 2,2 daa. Gang- og sykkelvegene, o_SGS1-2 reguleres inn som 

offentlige. Totalt areal til gang- og sykkelvegene er ca. 0,5 daa. 
 

Grønnstrukturområder utgjør av friområde o_GF1,3 og f_GF2.  
 

6.3 Bebyggelses plassering og utforming 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområder er planlagt revet.   

 
Planforslaget legger til rette for etablering av kontorbygninger og/eller 

privat/offentlig tjenesteyting (BKB1-2) med inntil 3 etasjer. 
 
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser disponeringen av planområdet og 

hvordan byggene skal plasseres og utformes, se figur 19. Mellom byggene skal 
det etableres parkering, veger og grøntarealer. Ved at byggene fordeles nord og 

sør beholdes et luftig preg over planområdet og fortettingen skjer ikke på 
bekostning av landskapet. 
 

Planforslaget legger til rette for parkering i første etasjen for BKB1 og 
overflateparkering for begge delområder. 

 
For nordre bygg er avstanden mellom bygget og nærmeste spormidt 
(Hovedbanen) 18m og ca. 30,2 meter til Gardermobanen.  

 
For søndre bygg er avstanden mellom bygget og nærmeste spormidt ca. 22 

meter.  

Figur 19 – Hensynsonetabell.  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

Det er tenkt overflateparkering innenfor f_SPA1-3 som er nærmere spormidt enn 
30 meter. 

Nettstasjon (trafo) skal oppføres innenfor arealformål «BE». 
 

 
 
 

6.4 Bebyggelsens høyde 

For BKB1 er maksimal kotehøyde 147,0. For BKB2 er maksimal kotehøyde 150,2 
og 146,2. Det er tillatt med to og tre etasjer innenfor planområdet. Det er 
planlagt å bygge to etasjer for BKB1 og tre etasjer for BKB2. Byggene er planlagt 

med flatt tak. Ved at landskapet er hellende fra sør mot nord tilpasses 
bygningene til terrenget og bidrar til å redusere opplevelsen av den totale 

skalaen av bebyggelsen. Planlagte bygg tilpasser seg landskapet og nærmiljøets 
bebyggelse 

 

Figur 20 – Illustrasjonsplan. Kilde: Besseggen Arkitekter AS.  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

Bygg 1 – nordre del  
Bygget er utformet med en underetasje og en 1.etasje. Gesimshøyde er på ca. 
8,6m. Bygget er ca. 37m x 18m.

 

 
 

 
 

Bygg 2 – søndre del 

Bygget er utformet med tre etasjer. Den tredje etasjen er inntrukket mot 
Pakkhuset i sør. 

 

 

Figur 21 – Snitt – Bygg 1 – Nordre del. Kilde: Besseggen Arkitekter AS  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 22 – Bygg 2 – Søndre del. Kilde: Besseggen Arkitekter AS  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

 

6.5 Grad av utnytting 

For ny bebyggelse tillates maksimalt bruksareal = BRA=2100 m2 

 

6.6 Antall m2 næringsarealer 

Det er planlagt ca. 1500 m2 kontorer/privat/offentlig tjenesteyting. Det er tillatt 
med høy utnyttingsgrad innenfor planområdet for å tilrettelegge for en god 
fortetting.  

 

6.7 Parkering 

Det er foreslått regulert eget parkeringsareal for planområdet, f_SPA1-3. 
Parkeringsløsninger må vises i forbindelse med byggesøknad. Det er satt krav til 

antall parkeringsplasser i innenfor planområdet. 

 

Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det for nye 
utbyggingsprosjekter avsettes parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til 

følgende norm: 

Arealformål: Grunnlag: Antall biloppstillings-

plasser: 

Antall sykkel-

plasser: 

Kontor Pr. 100 

m2 BRA 

Min. 0,5 plass. Maks. 1 

plasser 

For min. 30% 

av ansatte 

Offentlig/privat 

tjenesteyting 

Pr. 100 

m2 BRA 

Min. 0,5 plass. Maks. 

1,5 plasser 

2 

 

• Minimum 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
funksjonshemmede. 

• Minimum 15 % av parkeringsplassene skal ha fremlagt strøm for lading. 

• Det skal tilrettelegges for sykkelparkering i gate ved innganger til kontorer 
og offentlig/privat tjenesteyting. Det skal legges til rette for at syklene kan 
låses fast. 

• Tjenestebiler for offentlig tjenesteyting regnes ikke med ved beregning av 
antallet parkeringsplasser. 

• Offentlig tjenesteyting kan få unntak fra antallet parkeringsplasser som 
beskrevet i planbeskrivelsen kap. 6.7. 

 

Planområdet grenser til Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum som har en 
parkeringsdekning for kontor: «Pr. 100 m2 BRA, min. 0,5 plass og maks. 1 
plass». Parkeringskrav for privat/offentlig tjenesteyting er ikke tatt med i 

bestemmelsene for Eidsvoll sentrum.  

 

Planforslaget tar utgangspunkt i p-normer for Eidsvoll sentrum. Men da 
tiltakshaver er i en konkurranse om ny etablering av politihus i Eidsvoll kommune 

må det være et unntak i bestemmelsen for dette. For å kunne delta i 
konkurransen om nytt politihus må tiltakshaver legge opp til mer parkering. 

Kravspesifikasjonen for parkering i konkurransen er stor og parkeringsnormene 
må være høyere enn p-normen i Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Konkurransen har krav om mellom 50-60 parkeringsplasser for politihuset.  



 

 

 
 

Konkurransen legger opp til parkering innenfor f_SPA1 og f_SPA2 samt 
parkeringsplasser i første etasjen for politiet. Dette dekker behovet for politiet og 
tiltakshaver kan være del av konkurransen. 

 

Ettersom konkurransen om nytt politihus har sine faste krav til parkering for 
utrykningskjøretøy, ansatte og besøkende må parkeringsdekningen innenfor 
planområdet sees som en helhet. Da er det nok parkeringsplasser for å kunne 

delta i konkurransen og samtidig dekke behovet for andre etableringen ved 
BKB2.  

 

Figur 23 – BKB1 – Parkering polithus 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

 

6.8 Tilknytning til infrastruktur 

Det er utarbeidet egen rammeplan for vann- og avløp som følger planforslaget. 
Rammeplanen er laget av Arealtek AS, datert 24.01.2021. 

 

Eksisterende veg gjennom planområdet beholdes. Vegen skal utvides for at 
utrykningskjøretøy og tunge kjøretøy skal kunne møtes. Adkomsten fra 
Eidsvollvegen skal også utvides. Det skal etableres ventearealer for myke 
trafikanter.  

 

Vann og spillvann for BKB1 skal tilknyttes eksisterende offentlig nett, 
påkoblingen skjer øst for området.  

 

Vann og spillvann for BKB2 skal tilknyttes eksisterende offentlig nett, 
påkoblingen skjer nord for området.  

 

Eksisterende trafo må flyttes og skal etableres innenfor BE. 

 

 

6.9 Trafikkløsning 

Adkomst til planområdet skjer fra Eidsvollvegen, fv. 181. Det er laget en teknisk 
plan for adkomsten og langsgående gang- og sykkelveg. Teknisk plan er 
godkjent av Viken fylkeskommune. Adkomsten har blitt utvidet for å få plass for 

tunge kjøretøy som skal ned til jernbanen for vedlikehold av banen. Vegen 
gjennom planområdet «Lokstallen» o_SKV3 er utvidet for at utrykningskjøretøy 

og tungtransport skal kunne møtes. Vegen har en bredde på 7 meter. Det er 
tilrettelagt med frisiktlinjer og hensynssoner for frisikt. 

 

Det skal tilrettelegges for tre avkjørsler fra o_SKV3. Adkomstpilene kan 
sidevegsforskyves. Adkomstene må detaljprosjekteres i forbindelse med 
byggesøknad. Hensyn til frisikt for disse adkomstene er sikret med 

bestemmelser. 

 

Eksisterende adkomst til gbnr: 63/215 fra Pakkhuset, fv. 181 skal stenges ved 
utbygging av planområdet. Dette er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Eksisterende gang- og sykkelveg reguleres inn og videreføres som den er per i 
dag. Gang- og sykkelvegen blir kun lagt om ved adkomsten til planområdet for å 
sikre trafikksikkerheten ved kryssing av vegen. Det skal tilrettelegges for en 

ventesone for myke trafikanter ved kryssing av adkomst. 

 

Vegene og gang- og sykkelvegene innenfor planområdet er regulert til offentlig 
formål. 

 

6.10 Universell utforming 

Området heller fra sør mot nord og øst. Byggene er utformet med tanke på 
universell utforming og sikkerhet. Alle hovedfunksjoner er samlet i 



 

 

inngangsplanet. Den kompakte planløsningen reduser både 

kommunikasjonsareal og gir høy funksjonalitet. Krav om universell utforming er 
sikret i bestemmelsene, pkt. 2,3. 

 

6.11 Miljøoppfølging 

Støy 

Planområdet berøres av støy fra fylkesveg 181. Planområdet berøres av rød og 
gul støysone. Det kan antas at planområdet også er utsatt for støy fra jernbanen 

i nord, øst og vest. Det skal ikke tilrettelegges for støyfølsom bebyggelse 
innenfor planområdet. Det kan kreves støydempende tiltak ved oppføring av nye 
bygninger for å redusere støyen. Støy er sikret i bestemmelsene pkt. 2.6. 

 

Overvann 

Overvann må håndteres på egen tomt. Terrenget må bearbeides slik at 
flomvegene ikke føres til bygninger innenfor og rundt planområdet. Det vises til 
overvannsrapport datert 24.01.2021 laget av Arealtek AS. Overvann er sikret i 

bestemmelsen pkt. 2.5. 

 

6.12 Turveier 

Det er ikke registrert noen turveier gjennom planområdet. Området er ikke 
tilrettelagt for rekreasjon med jernbane og fylkesveg på alle sider. Området er 
støyutsatt og ikke egnet for opphold over lenger tid. Området er også relativt 

stengt da vegen o_SKV3 går til BaneNor sine arealer og jernbanen. BaneNor 
ønsker ikke myke trafikanter nært jernbanen.  

 

Det er registrert turveier rundt planområdet i «Analyse og anbefalinger til 
plangrep – Råholt/Sundet» ved gamle Eidsvoll stasjon i øst og gang- og 
sykkelvegen vest og sør for planområdet. Det er i området tilrettelagte turveier 

som sammen med vannveiene gjør landskapet lett tilgjengelig for å oppleve 
kulturhistorien i området. Turveiene og ferdselslinjene vil være upåvirket av 

utviklingen av planområdet. 



 

 

 
 

 

 

6.13 Krav om fasadetegninger/situasjonsplan/utomhusplan 

Fasadetegninger skal vise: 

- Høyder 

- Utforming 

- Byggemateriale 

- Farge 

 

Situasjonsplanen skal vise:  

- Kotehøyder 

- Nye bygg i forhold til omgivelsene 

- Adkomst 

- Frisiktlinjer 

- Parkeringsløsninger 

- Løsninger for renovasjon 

- Terrengsnitt 

- Eventuelle støttemurer 

- Varelevering 

 

Utomhusplanen skal vise: 

- Utforming av utomhusarealene med terrengbearbeidelse 

- Beplanting 

- Belegg og belysning 

 

Figur 24 – Illustrasjon av turveier ved Sundet. Kilde: Kommunekart.com  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

Planene skal foreligge og godkjennes samtidig som søknad om tillatelse.  

 
6.14 Landbruksfaglige vurderinger 

Planområdet omfattes ikke av dyrket mark.  

 
6.15 Kollektivtilbud 

Det er ca. 500m fra planområdet til Eidsvoll stasjon og ca. 600m fra planområdet 
til Sundet. Det er gode kollektive forbindelser i nærheten av planområdet. 
Eidsvoll stasjon med hovedbanen og Gardermobanen ligger nord for planområdet 

og det er tilrettelagt med bussforbindelser ved planområdet. Det er etablert 
gang- og sykkelveg sør for planområdet som sikrer trygg adkomst for myke 

trafikanter. Planområdet har god forbindelse til kollektivknutepunkt. 

 

 
6.16  Kulturminner 

Planområdet omfattes av registrerte kulturmiljøer. Kulturmiljøene er beskrevet i 
et notat som ligger vedlagt planforslaget. Det er en SEFRAK-registrert bygning 

innenfor planområdet. Denne bygningen er ikke fredet. For å ha en helhetlig 
utvikling innenfor planområdet skal eksisterende bebyggelse rives. Bygget skal 
dokumenteres før riving. Det vises til notat vedrørende kulturminner og 

kulturmiljø, datert 18.12.2020, laget av Arealtek AS. Samt møtereferat med 
utbygger, plankonsulent og Viken Fylkeskommune, datert, 07.01.2020. Notatene 

ligger vedlagt.  
 
Notatet konkluderer med at prosjektet tilpasser seg eksisterende vernede 

bebyggelse og kulturhistoriske landskapet. 
 

6.17 Rekkefølgebestemmelser 
Før rammetillatelse 
Ved innsendelse av søknad om rammetillatelse skal følgende dokumenter 

foreligge. 

- Plan for vann og avløp, som skal godkjennes av kommunen. 

- Plan for håndtering av overvann, som skal godkjennes av kommunen. 
 

Før igangsettingstillatelse 

- Byggeplan for regulert kryss mellom Eidsvollvegen (o_SKV1) og 
adkomstvegen (o_SKV3) til planområdet skal være godkjent av Viken 

fylkeskommune før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til nye bygninger. 

- Eksisterende avkjørsel fra fv. 181 Pakkhuset til gbnr. 63/215 skal fjernes før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse til nye bygninger. 

 
Før bebyggelse tas i bruk 

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før tekniske anlegg som 
er nødvendig for utbyggingen av området er etablert og godkjent, herunder 

vann- og avløpsanlegg, veier og eventuelt fjernvarme. 

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før o_SKV1, o_SKV3, 
o_SGS1-2 og o_SVT3 er ferdig eller sikret opparbeidet. 

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis for BKB1 før f_SPA1-2 er 
opparbeidet. 

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis for BKB2 før f_SPA3 er 



 

 

opparbeidet. 

 

7. Konsekvensutredning 
 

§ 6 b) omhandler reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes: 
«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt 

fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i 
en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen». Vedlegg 1 nr. 24 gjelder næringsbygg, bygg for offentlig og privat 

tjenesteyting mv. Kriteriet for konsekvensutredning omhandler bygg på mer 
enn 15 000 m2. Tiltaket faller ikke inn under kriteriene i § 6 b). 

§ 8 i KU-forskriften omhandler planer og tiltak som skal vurderes nærmere med 
hensyn til hvorvidt konsekvensutredningsplikt utløses: «reguleringsplaner for 
tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen». 

En er noe i tvil om planforslaget omfattes av §8, vedlegg II nr. 11 j) 
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål, og således 
må vurderes nærmere med hensyn til om tiltaket kan medføre vesentlig 

virkning for miljø og samfunn. Området er avsatt til baneformål i 
kommuneplanen. En konkret bruk av området til «offentlig eller privat 
tjenesteyting» vil ikke samsvare med vedtatt arealbruk for området i 

kommunedelplanen «Bane». 

Det gjøres en vurdering av planforslaget i henhold til kriteriene i § 10 med 
hensyn til om planen kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn som det 

ikke tidligere er tatt høyde for. 

Egenskaper ved tiltaket:  

A) Område som foreslås regulert er begrenset (ca. 12,8 daa).  

B) Tiltaket ligger innenfor eksisterende tettstedsavgrensning og påvirker ikke 
landbruks-, eller naturområder. Planområdet ligger innenfor kartlagte 

friluftsområder Eidsvoll kirke/Prestegården som er registrert som et svært viktig 
friluftsområde. Registreringen har blitt gjort på et overordnet nivå, kommunen 

har ikke gått inn på detalj hvilke områder som er svært viktige innenfor aktuelle 
området. F.eks. er fylkesvegen og jernbanen tatt med i dette område. Ved en 
detaljert kartlegging hadde i kommunen tatt med disse arealer. Det samme 

gjelder planområdet, det er med i et overordnet nivå, men i et detaljeringsnivå 
hadde ikke hele området vært med mener kommunen. Det er et lukket område 

med jernbanen på to sider og fylkesvegen på den tredje siden. Det er ikke 
sikkert å ferdes langs jernbanen og Bane Nor vil ikke ha mye folk langs 
jernbanen. Området er utsatt for støy og er ikke tilrettelagt for rekreasjon. 

C) Utbyggingen vil ikke føre til forurensning utover det man vil måtte forvente 
i bynære strøk og for et område avsatt til utbygging i kommuneplan.  

D) Utbygging med offentlig tjenesteyting vil ikke utgjøre en større risiko enn 
annen kontorvirksomhet, men vil også ha et annet sikkerhetsopplegg knyttet 

til en utbygging. 

Virkning av tiltaket:  



 

 

a) Tiltaket berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 
vernede vassdrag eller vern etter kulturminneloven.  

b) Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte truede arter eller 
naturtyper. Planområdet grenser inntil et område som i kommunedelplanen er 

avsatt til «bevaring kulturmiljø».  

c) Tiltaket er ikke i konflikt med statlige planretningslinjer  

d) Ikke relevant. Tiltaket medfører ikke omdisponering av LNF-områder  

e) Ikke relevant  

f) Tiltaket har liten innvirkning på befolkningens helse. Utfordringene i 
området knytter seg først og fremst til luft- og støyforurensing som kan 

relateres til eksisterende vegsystem  

g) Tiltaket i seg selv medfører ikke vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp h) Ikke relevant. Det er ingen fare for alvorlige ulykker som 

skyldes naturfarer. 

Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av 
egenskaper ved det planlagte tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene 

anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning. Konsekvenser for miljø og 
samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen. 

8. Virkninger av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 
Området er avsatt til Baneformål og vegformål i kommuneplanens arealdel for 
2020-2031. Planområdet ligger utenfor faresone for flom. Planforslaget avviker 

fra kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til teknisk infrastruktur. Per i 
dag er det to boligbygg innenfor planområdet. Disse skal rives og i stedet skal 
det etableres politihus og kontorer, offentlig/privat tjenesteyting. Området er 
støyutsatt fra trafikk- og jernbanestøy. Området er ikke egnet for boligformål. 

Offentlig/privat tjenesteyting og kontorer er egnede bygg for området da det 
ikke er støyfølsom bebyggelse.  
 
Statlige retningslinjer legger opp til fortetting ved kollektivknutepunkter. 

Planområdet ligger sentralt i Eidsvoll kommunesenter og det er ca. 500 meter 
til Eidsvoll stasjon. Området legger til rette for å bruke gange, sykkel og/eller 
kollektivtrafikk. 

 

8.2 Landskap 
Landskapet rundt planområdet domineres av infrastruktur. Planområdet ligger 
på terrengkoter fra ca. +139 til ca. +132, og er hellende fra høyeste punkt ved 
adkomsten fra fylkesvegen mot laveste punkter i øst, sør og nord. Terrenget 

heller mot jernbane-traseene. Området er en del av eksisterende tettsted som 
preges av variert bebyggelse. Ny bebyggelse innordner seg eksisterende 

bebyggelse som vist i illustrasjonen for fjervirkning. 
 
For å hensynta landskapsbildet skal første etasje delvis bygges som sokkel. Det 

skal være relativt lang avstand mellom byggene for å beholde det luftige preget 
som er idag. 

 
Etter møte med fylkeskommunen har tiltakshaver etterkommet 



 

 

tilbakemeldinger fra møte. Deler av bygningen på BKB2 må være inntrukket 

tredje etasje. Dette er sikret med maks. kotehøyder på plankartet og 
bestemmelser. Etter møte med fylkeskommunen har BKB2 blitt flyttet lenger 

nord. Løvlien Georåd AS har beregnet at opprinnelig plassering ikke var aktuell 
da det er fare for skred.  
 

 
 

 
 
 

Figur 25 – Landskap og fjernvirkning. Kilde: Besseggen Arkitekter  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 26 – Landskap. Kilde: Besseggen Arkitekter  

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

8.3 Stedets karakter 

Eksisterende bebyggelse rundt planområdet består av bygninger med relativt 
store volumer. Området rundt den gamle stasjonsbygningn er vernet, men ligger 

et godt stykke fra planområdet. Jernbanelinjene danner en barriere mellom 
planområdet og det gamle stasjonsområdet.  

 

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. 

 
 

 

8.4 Byform og estetikk 

Planområdet utgjør en endring av dagens landskapsbilde sett fra Sundet og må 
sees i sammenheng med gamle Eidsvoll stasjon, Øvre Romerike tingrett, 

jernbanebygninger og Felleskjøpet. Dette er bygninger med relativt store 
volumer. Felleskjøpet endrer landskapsbildet og bryter med bakenforliggende 

silhuett med sitt massive volum. Det er god avstand mellom bygningene. Med en 
bevisst fargebruk vil bebyggelsen føye seg inn i landskapet og gi et dempet 
uttrykk. Fra Sundet vil det primært være Sundbrua, den gamle 

stasjonsbygningen og felleskjøpet som fanger oppmerksomheten.  

 

Det er planlagt relativt små kontorbygg med tanke på størrelse på tomten. Dette 
er gjort bevisst for å tilpasse volumer og fotavtrykk mot vernede bygg i øst, og 
for at landskapsbildet fra Sundet ikke skal forandres i for stor grad. Det er viktig 

med et bevisst fargevalg for byggene, for at de ikke skal virke dominerende i 
landskapsmiljøet.  

 

Planlagt detaljreguleringen må ta hensyn til forskjellige statlige og regionale 
retningslinjer. Ideelt sett bør utbygging ved kollektivknutepunkter fortettes i 

større grad enn det planforslaget legger opp til. Samtidig må planforslaget ta 
hensyn til eksisterende kulturmiljø og vernende bygg som ligger rundt området. 

Figur 27 – Bilde tatt ved Sundet, med Sundbrua til venstre, mot den gamle stasjonsbygningen, Øvre Romerike tingrett og Felleskjøpet. 
Foto: Arealtek AS 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

Det er derfor lagt opp til en relativt beskjeden fortetting og god avstand mellom 

byggene for å beholde et luftig preg. En utbygging på maksimum tre etasjer har 
ikke større høyde enn mønehøyde på eksisterende bebyggelse. Et bygg på tre 

etasjer og ca. 700 m2 i fotavtrykk medfører relativt lav utnyttelse av tomta, og 
særlig sett i sammenheng med fortettingskrav nært kollektivknutepunkt. Det 
vurderes at planforslaget avveier og ivaretar de ulike hensyn på en balansert 

måte. 

 

Etter møte med fylkeskommunen har tiltakshaver etterkommet tilbakemeldinger 
fra møte. Deler av bygningen på BKB2 må være inntrukket tredje etasje. Dette 
er sikret med maks. kotehøyder på plankartet og bestemmelser 

 

 
 

 
  

Figur 28 – Planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse. Kilde: Besseggen Arkitekter AS 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 

Figur 29 – Planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse. Kilde: Besseggen Arkitekter AS 

 - Oversiktskart med planområdet markert med svart strek. 



 

 

 

 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
 
 

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. 

 
Det kan se ut til at registreringen og avgrensningen er gjort på et overordnet 

nivå. Fv. 181 Eidsvollvegen er tatt med i denne registreringen som ved nærmere 
undersøkelse kunne blitt satt som en naturlig barriere mellom objekt-id 45 og 
objekt-id 128. 

 
Området for objekt-id 128 strekker seg til Andelva som er et grøntområde og 

videre 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 

opparbeidet grønnstruktur i Eidsvoll. Området preges av støy fra jernbanen og 
fra fylkesvegen. Disse områdene er ikke tilrettelagt for rekreasjon. Området 

nærmest jernbanen er i tillegg et lukket område for å sikre mot ulykker. 
 
Det fremgår ikke av rapporten at området er viktig å bevare ut fra eksisterende 

situasjon. 
 

Figur 30 – Viser kulturlandskap (i blått og rødt) av regional betydning. 



 

 

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. 
 

 
 

 
Hele området rundt Eidsvoll stasjon er tatt med og er innenfor avgrensningen. 
Avgrensningen er gjort på et overordnet nivå. 

 

Figur 31 – Viser høringsutkast for kulturlandskap, med forslag til avgrensning. 



 

 

 
 

 
Ved en mer detaljert vurdering av grøntstruktur og landskapsbilde er det vist at 
turveiene går rundt planområdet og ikke gjennom planområdet. Gang- og 
sykkelvegen langs planområdet skal beholdes. Gangforbindelsen ved Vorma 

berøres ikke av planlagte tiltak. 
 

Turveiene og ferdselslinjene vil være upåvirket av utviklingen av planområdet. 
Det vurderes at ved en mer detaljert prosjektering av ferdselslinjer for 
grøntstruktur går linjene ikke gjennom planområdet, men rundt planområdet. 

 

8.6 Naturmangfoldloven 
Det er ikke registret verdifull natur eller arter, samt fremmede arter innenfor 
planområdet. Utenfor planområdet er det registret fremmedeart «Hagelupin». 

For å sikre at skadelige arter ikke spredes fra planområdet er det lagt til 

bestemmelse §2.13 Masseforvaltning: «Planområdet skal undersøkes for 

fremmede skadelige arter for å hindre spredning av disse». 

Figur 32 – Illustrasjon av turveier ved Sundet. Kilde: Kommunekart.com 



 

 

 
 

 

Basert på tilgjengelig kunnskap legges det til grunn at tiltaket vil ha liten til ingen 
negativ konsekvens for naturmangfoldet, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere 
vurdering etter §§ 9 til 12.  

 

De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven 
vurderes å være oppfylt. 

 

8.7 Trafikkforhold 

Gående og syklende 

Området er godt tilrettelagt med helhetlige gang- og sykkelvegruter. Sør for 
planområdet skal eksisterende gang- og sykkelveg reguleres inn. Det er gode og 
trygge forbindelser til Eidsvoll sentrum, Sundet. Det er også gode og trygge 

forbindelser for myke trafikanter til Eidsvoll stasjon som ligger nord for 
planområdet. Planen legger til rette for fortetting nære kollektivknutepunkter. 
Det er gode muligheter for å velge gange, sykkel eller kollektivt for å komme seg 

til og fra planområdet. 

 

Trafikk/kollektiv og myke trafikanter 

Ved en utbygging av kontor/Privat/offentlig tjenesteyting kommer biltrafikken til 
å øke på Eidsvollvegen, fv. 181 og adkomsten Lokstallen. Det skal bygges to nye 
bygg innenfor planområdet som til sammen er på ca. 1500 m2. Som følge av økt 

biltrafikk er det utarbeidet en teknisk plan for adkomsten fra Eidsvollvegen, fv. 
181. Den tekniske planen konkluderer med at avkjørselen må utvides for å 

tilfredsstille krav fra Viken fylkeskommune. Lokstallen vist som o_SKV3 på 

Figur 33 – Hagelupin i nærheten av planområdet, vises i grønt, vest for planområdet. Kilde: Miljøatlas 



 

 

plankartet er også utvidet for at utrykningskjøretøy og tungtransport skal kunne 

møtes.  

 

Det er tilrettelagt med gode forbindelser for myke trafikanter til og fra 
planområdet. Det er gode muligheter for å bruke kollektivtransport, buss og tog, 
samt gange og sykkel.  

 

8.8 Jernbanen og BarneNor 

Planområdet ligger innenfor 30 meter fra jernbanen. Tiltak innenfor 30 meter fra 
nærmeste spormidt er underlagt behandling etter § 10 i jernbaneloven. Det er 

tenkt bygge to bygninger innenfor planområdet. Disse er plassert hensiktsmessig 
i henhold til sikkerhet for jernbanen som ligger nedenfor planområdet. Løvlien 

Georåd AS, datert 22.01.2021 har utarbeidet et notat om stabilitet innenfor 
planområdet og konkluderer med at: «Utførte stabilitetsberegninger tilsier at 
både næringsbygget i sør og politihuset i nord kan etableres med tilfredsstillende 

sikkerhet mot leirskred. Dette forutsetter imidlertid følgende: Det tillates ikke 
utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom under 

terrengnivå. 

Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å 
sikre at bygget ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 for 
angitt retning for flyttingen av næringsbygget. 

 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det etableres 

parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen forutsetter 
derfor at massene ikke fjernes, men planeres utover, slik at motholdet mot 

leirskråningen i profil B-B og C-C opprettholdes. 

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i dette notatet og følget rådene fra Løvlien 
Georåd, det skal ikke bygges kjeller for noen av bygningene. BKB2 er flyttet for å 
unngå utløpsområde for leirskred. Jordvollen skal planeres utover.  

 

Vegen gjennom planområdet er regulert inn som offentlig veg. Det er utarbeidet 
en teknisk plan for adkomsten fra fylkesvegen. Tekniske planen utarbeidet av 
Arealtek AS viser at adkomsten må utvides, og vegen gjennom planområdet er 
breddeutvidet for at to tunge kjøretøy kan møtes uten å stoppe.  

 
I bestemmelse §3.2.2 er det satt krav til at vegene må holdes åpne under 
anleggsperioder for å sikre BaneNor adkomst til sine spor. 

 

 

8.9 Parkering 

Antallet parkeringsplasser følger områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Med et unntak for eventuell etablering av politihus innenfor BKB1. Ved en 
eventuell etablering av politihus må det være mer parkeringsplasser enn det 

områdereguleringen for Eidsvoll sentrum legger opp til. I dialog med kommunen 
er det lagt til et unntak i parkeringsbestemmelsene for konkurransen om 

politihuset. Ved en annen etablering må parkeringsnormen i bestemmelsene 
følges. 

 



 

 

8.10 Barns interesser 

Planforslaget tilrettelegger for kontorer/privat/offentlig tjenesteyting. Det er ikke 
et område der barn og unge skal oppholde seg på. Jernbanen grenser til planen 

øst, vest og nord, BaneNor ønsker ikke for mye uønsket trafikk nære sporene.  

 

Rundt planområdet er det godt tilrettelagt med gang- og sykkelveger og 
ferdselsårer for rekreasjon. Disse skal beholdes og gang- og sykkelvegen skal 
reguleres inn. 

 

8.11 Universell tilgjengelighet 

Bebyggelse og inngangspartier vil være tilrettelagt med universell tilgjengelighet 
iht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Minimum 10 % av parkeringsplassene skal tilpasses mennesker med nedsatt 
bevegelsesevne. 

 

8.12 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Omlegging VA: 

Spillvann og vannledninger krysser over mot Eidsvollvegen sør for Lokstallen 10. 
Her må ledningene legges om for å unngå konflikt med ny bebyggelse. Ledninger 
legges i varerør forbi støttemur. Vannledning er antatt å være asbest, denne må 

behandles etter Arbeidstilsynets retningslinjer for asbestsanering.  

 

Tilkobling Spillvann: 

BKB1 

Spillvann etableres med 125PVC og tilkobles eksisterende kum og kommunal 
spillvannsledning øst-sørøst for planlagt nytt politihus. 

 
BKB2 

Spillvann etableres med 125PVC og tilkobles med ny kum på eksisterende 
ledning nordøst for nytt bygg. 

 

Tilkobling vann: 

BKB1 

Vann tilkobles i eksisterende kum øst-sørøst for planlagt nybygg. Det skal legges 
63PE til forbruksvann.  

 

BKB2 

Vann tilkobles i eksisterende kum nordøst for planlagt nybygg. Det skal legges 
63PE til forbruksvann. 

 

Trafo 

Eksisterende trafo må flyttes da vegen gjennom planområdet, Lokstallen 
(o_SKV3), må breddeutvides. Trafo skal bygges innenfor BE.  

 

8.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 



 

 

Tiltaket får ikke negative økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

8.14 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget legger opp til kontor/privat/offentlig tjenesteyting. Planen legger til 
rette for nye næringsetableringer i Eidsvoll kommune. Planområdet ligger nært til 
kollektivknutepunkt. Ved at planen ligger ved Eidsvoll stasjon er det mulig å 

bruke kollektivtrafikk til og fra jobb.  
 

9. ROS-analyse 
 

9.1 ROS 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til 

eventuelle farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil 
medføre risiko som innebærer at området ikke kan bygges ut. Det vises til 

vedlagt ROS-analyse, datert 15.01.2021. 

 

Tema for oppfølging i plandokumentene: 

 

1. Risiko for utglidning, kvikkleire el? Er området utsatt for jordras? 

Området ligger under marin grense. Det er foretatt en geoteknisk vurdering 

og av Løvlien Georåd. Utførte feltundersøkelser viser at det ikke er registrert 
kvikkleire eller sprøbruddmateriale fra utførte undersøkelser. Løsmassene 
består av tørrskorpeleire med varierende mektighet over «middels» plastisk 

og «lite» sensitiv siltig leire. Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både 
næringsbygget i sør og politihuset i nord kan etableres med tilfredsstillende 

sikkerhet mot leirskred. Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, 
parkeringskjeller eller oppholdsrom under 

terrengnivå. 

 

Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for 

å sikre at bygget 

ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 for angitt retning 

for flyttingen av 

næringsbygget. 

 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det 

etableres 

parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen 

forutsetter derfor at 

massene ikke fjernes, men planeres utover, slik at motholdet mot 
leirskråningen i profil B-B og 

C-C opprettholdes. 

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i dette notatet og følget rådene fra Løvlien 
Georåd, det skal ikke bygges kjeller for noen av bygningene. BKB2 er flyttet 

for å unngå utløpsområde for leirskred. Jordvollen skal planeres utover. 

 



 

 

2. Risiko for regn og overvann 

Det vises til overvannsnotat laget av Arealtek AS som viser hvordan overvann 
skal håndteres innenfor planområdet. 

 

3. Vil tiltaket påvirke kulturminner 

Innenfor BKB1 (nordlige del), er det gamle posthuset markert som 
meldepliktig i forhold til kulturminnelovens §25, men bygget er ikke vernet i 

noen plan. Bygget har siden 1970-tallet vært benyttet som bolig. Det er også 
regulert inn hvor det er tillatt å lokalisere nye bygninger. Det skal være bevist 
materialbruk, utforming og fargevalg for en tilpasning til kulturmiljøet rundt 

planområdet. Det er utarbeidet fjernvirkningsillustrasjoner som viser 
utformingen av potensielle bygg. Disse skal være tilpasset omgivelsene med 

tanke på volum og høyder. Estetikk er sikret i bestemmelse 2.9. 

 

4. Ulykker på nærliggende transportårer 

Adkomsten inn til planområdet blir utvidet ved en utbygging for å være i 
henhold til føringer i gjeldende håndbøker for adkomst fra fylkesveg. Det er 

også regulert inn gang- og sykkelveg langs Eidsvollvegen for å sikre trygg 
adkomst for myke trafikanter. Gang- og sykkelvegen kan brukes av 

utrykningskjøretøy hvis Eidsvollvegen er hindret. 

 

5. Ulykker på nærliggende transportårer 

Planområdet omringes av jernbanen i øst, nord og vest. Ved en ulykke ved 

disse sporene må utrykningskjøretøy benytte seg av vegen gjennom 
planområdet. Vegen gjennom planområdet er regulert inn som offentlig veg, 
o_SKV3 etter merknad fra Bane NOR. I henhold til §3.2.1 må vegene holdes 

åpne under anleggsperioder. Planbestemmelsen sikrer tilgjengelighet ned til 
sporene.  

 

Løvlien Georåd AS har utarbeidet en geoteknisk vurdering for planområdet, 

datert 24.01.2021. Som konkluderer med at Utførte stabilitetsberegninger 
tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i nord kan etableres med 
tilfredsstillende sikkerhet mot leirskred. Dette forutsetter imidlertid følgende: 

Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller 
oppholdsrom under terrengnivå. 

 

Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for 

å sikre at bygget ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 
for angitt retning for flyttingen av næringsbygget. 

 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det 
etableres parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av 

parkeringsplassen forutsetter derfor at massene ikke fjernes, men planeres 
utover, slik at motholdet mot leirskråningen i profil B-B og C-C opprettholdes. 

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i dette notatet og følget rådene fra Løvlien 

Georåd, det skal ikke bygges kjeller for noen av bygningene. BKB2 er flyttet 
for å unngå utløpsområde for leirskred. Jordvollen skal planeres utover. 

 



 

 

6. Støyutsatt 

Det skal bygges kontorer/privat/offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. 
Det skal ikke etableres støyømfintlig bebyggelse. Ved utbygging må det sikres 

godt innendørs lydnivå. Dette sikres i byggesaken iht. kravene i TEK17. Det er 
også sikret med planbestemmelse §2.6. 

 

7. Sabotasje-/terrormål 

Hvis det skal etableres en politistasjon innenfor planområdet kan det være et 
potensielt sabotasje-/terrormål. Det er en teoretisk sjanse for at dette kan 
skje. Men politiet har gode interne rutiner og analyser som ivaretar 

sikkerheten for potensiell sabotasje og/eller terrormål. 

 



 

 

 

10. Innkomne innspill 
 

Det kom inn 6 merknader ved varsling av oppstart av planarbeidet. 

Nedenfor følger merknadene oppsummert samt kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 09.11.2020 

Vi har til varslet oppstart ingen spesielle merknader til nasjonale og 

regionale hensyn vi er satt til å ivareta. Vi viser generelt til 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. januar 

2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 

arealplanlegging 2019-2020 av 14. november 2019. Vi anbefaler også 

nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  

 

 Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer 

for planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning (2018). 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014). 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen (1995). 

 

Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn. 

 

Kommentar: 

Planforslaget legger til rette for kontor/privat/offentlig tjenesteyting i 

tilknytning til kollektivknutepunkt. Det er tilrettelagt for å kunne bruke 

gange, sykkel og kollektiv for å komme seg til og fra planområdet. Det 

er god måte å få ned biltrafikken. Planområdet ligger nære Eidsvoll 

sentrum og det er bussholdeplasser i nærheten av planområdet.  

 

Planområdet og formålene tilrettelegges for er ikke egnet for barn og 

unge for å oppholde seg på. Viktige ferdselsårer og gang- og 

sykkelveger rundt planområdet beholdes og skal ikke bygges igjen. 

Dette sikrer trygg tilkomst til og fra planområdet for myke trafikanter. 

 

Bane NOR, datert 04.12.2020 

Planområdet ligger innenfor 30 meter fra jernbanen. Vi gjør 

oppmerksom på at tiltak innenfor 30 meter fra nærmeste spormidt er 

underlagt behandling etter § 10 i jernbaneloven. Vi forutsetter at 

http://www.miljøstatus.no/


 

 

endelig planforslag er tilpasset faglige råd og dokumentasjon. Bane NOR 

vil gjøre en konkret vurdering av avstander når planforslaget foreligger, 

det er viktig at valgte løsninger begrunnes og at det redegjøres for at 

gjennomføringen er mulig uten risiko for vår infrastruktur. Innenfor 

planområdet ligger en adkomstvei til jernbanens arealer. Vi forutsetter 

at veien gjennom planområdet er åpen for uhindret bruk både i 

anleggsfasen og etter at byggetiltak er ferdigstilt, og at denne fortsatt 

reguleres som offentlig vei. 

 

Det anbefales at jernbanen tas inn som eget tema i ROS-analysen. 

Sikkerheten til jernbanen må bli ivaretatt, dette er en forutsetning for at 

Bane NOR skal kunne akseptere planforslaget. 

 

Vi forutsetter at overvann håndteres på egen tomt. Infiltrasjon må 

dokumenteres og avrenning må vises, Bane NOR er kritisk til forslag der 

overvann ledes til vår infrastruktur. Overvann må også sees i 

sammenheng med stabilitet/geoteknikk. Den faglige dokumentasjonen 

av geoteknikk må være tilstrekkelig for å vurdere tiltaket. Der man 

ønsker å ta utgangspunkt i eksisterende dokumentasjon må man i 

tillegg vurdere om endringer grunnet denne utbyggingen også endrer 

forutsetningene for eksisterende rapporter. 

 

Planområdet inkluderer deler av vår eiendom, 63/96. Dersom 

tiltakshaver ønsker å erverve nødvendige arealer innenfor plangrensene 

(både midlertidig og permanent) er dette noe tiltakshaver må ta initiativ 

til å få en avtale på. 

 

Kommentar: 

Planlagt bebyggelse ligger innenfor 30 meter fra jernbanen. Bygget 

innenfor BKB1 ligger ca. 17 meter fra nærmeste spormidt. Bygget 

innenfor BKB2 ligger ca. 21,7 meter. For at bygg ikke kan bygges 

nærmere enn dette er det regulert inn linjesymbol «Planlagt 

bebyggelse» innenfor BKB1-2. Det er kun innenfor dette område det er 

tillatt å bygge nye bygninger i form av kontorer/privat/offentlig 

tjenesteyting.  

 

Løvlien Georåd AS har utarbeidet et notat gjeldende grunnforhold, 

datert 22.01.2021. Notatet konkluderer at utførte feltundersøkelser 

viser at det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale fra 

utførte undersøkelser. Løsmassene består av tørrskorpeleire med 

varierende mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig  

leire. Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både næringsbygget i sør 

og politihuset i nord kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot 



 

 

leirskred. Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, 

parkeringskjeller eller oppholdsrom under terrengnivå. 

 

Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med 

jernbanen, for å sikre at bygget ikke plasseres i et utløpsområde for 

leirskred. Se figur 6.1 for angitt retning for flyttingen av næringsbygget. 

 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det 

etableres parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av 

parkeringsplassen forutsetter derfor at massene ikke fjernes, men 

planeres utover, slik at motholdet mot leirskråningen i profil B-B og 

C-C opprettholdes. 

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i dette notatet og følget rådene fra 

Løvlien Georåd, det skal ikke bygges kjeller for noen av bygningene. 

BKB2 er flyttet for å unngå utløpsområde for leirskred. Jordvollen skal 

planeres utover. 

 

Det er utarbeidet en ROS-analyse for detaljreguleringen. Pkt. 3.3 n) 

omhandler jernbanen og planlagte bygg. ROS-analysen beskriver at 

planområdet omringes av jernbanen i øst, nord og vest. Ved en ulykke 

ved disse sporene må utrykningskjøretøy benytte seg av vegen 

gjennom planområdet. Vegen gjennom planområdet er regulert inn som 

offentlig veg, o_SKV3 etter merknad fra Bane NOR. Vegen har også blitt 

breddeutvidet for å tilfredsstille gjeldende vegkrav for adkomst og 

bredder. Vegen er regulert slik at tunge kjøretøy kan møtes. Vegen er 

sikret tilgjengelighet for Bane NOR.  

 

I henhold til §3.2.1 må vegene holdes åpne under anleggsperioder. 

Planbestemmelsen sikrer tilgjengelighet ned til sporene. 

 

Det er laget en egen overvannsrapport, datert 24.01.2021, av Arealtek 

AS. Rapporten konkluderer med at det er mulig å fordrøye overvannet 

på egen tomt. Overvann skal fordrøyes i steinmagasin for BKB2 og 

f_SPA3. Og det skal etableres våtsoner for fordrøyning av overvann for 

parkeringsarel f_SPA1-2 og BKB1. 

 

Tiltakshaver skal kontakte Bane NOR for eventuell erverv av grunn.  

 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike, datert 27.11.2020 

Vi har ikke merknader til varselet. 

 



 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, datert 10.11.2020 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge 

skader fra flom, overvann, erosjon og skred. Pågående klimaendringer 

vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 

vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 

 

Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av 

tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. 

 

Kommentar: 

Se kommentar over om overvannshåndtering. 

 

Løvlien Georåd AS har utarbeidet et notat gjeldende grunnforhold,  

Datert 22.01.2021. Se tidligere kommentar for BaneNor om 

grunnforhold og stabilitet. 

 

Viken fylkeskommune, datert 04.12.2020 

Det er konkludert med at planens virkning på miljø og samfunn ikke 

anses å være til vesentlig ulempe eller utløser krav om KU. Det kan se 

ut til at det er forhold som ikke er blitt fanget opp i vurderingen. Viser 

til punkt B) om at tiltaket ikke påvirker eksisterende friluftsområder. 

Eidsvoll kommune har gjort en grundig jobb i å kartlegge 

friluftsområder i kommunen, og planområdet ligger innenfor område 

Eidsvoll kirke/Prestegården. Det er ikke sikkert området er verdifullt for 

friluftsliv, men ut fra statusen kommunen har gitt området mener vi 

dette er et forhold som må belyses. 

 

Eidsvollvegen Krysset mellom fv. 181 Eidsvollvegen og adkomstvegen til 

planområdet må reguleres med utforming og frisiktsoner som beskrevet 

i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121 

(veileder). Frisiktslinjer må vises målsatt på reguleringsplanen. Det er 

mulig at dagens kryss bør reguleres flyttet slik at krysset kommer i 

lengere avstand fra yttersvingen til Eidsvollvegen og blir mer synlig for 

de som kjører i retning mot Sundet. 

 

Det må stå i reguleringsbestemmelse at det på regulerte frisiktsoner 

ikke er tillatt med busker, gjerde eller andre sikthindre med høyde 

større enn 0,5 m over veibanen til gang- og sykkelvegen og vegbanen 

til Eidsvollvegen. Denne reguleringsbestemmelsen er viktig av hensyn til 

trafikksikkerheten til gående, syklende og kjørende. 



 

 

 

Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for utbedret kryss mellom 

Eidsvollvegen og adkomstvegen til planområdet. Tiltakshaver må sende 

teknisk plan for krysset med Eidsvollvegen til Viken fylkeskommune for 

vurdering før kommunen legger ut forslag til detaljregulering på 

offentlig ettersyn. Formålet med teknisk plan er å dokumentere at det 

er mulig å bygge regulert kryss. I Statens vegvesens håndbok R700 er 

det beskrevet hvilke tegninger som skal vær grunnlag for 

detaljreguleringsplaner. 

 

Det må stå i rekkefølgebestemmelse at byggeplan for regulert kryss 

mellom Eidsvollvegen og adkomstvegen til planområdet skal være 

godkjent av Viken fylkeskommune før kommunen kan gi 

igangsettingstillatelse til å bygge bygninger. 

 

Det må stå i rekkefølgebestemmelse at eksisterende avkjørsel fra fv. 

181 Pakkhuset til gbnr. 63/215 skal fjernes før kommunen kan gi 

igangsettingstillatelse til å bygge bygninger. På reguleringsplanen må 

det vises at eksisterende avkjørsel skal fjernes. 

 

Det må reguleres et område langs gang- og sykkelvegen langs 

Eidsvollvegen med bredde minst 5 m til formål annen veggrunn-

grøntareal. Dette området ligger på gbnr. 336/2, som tilhører fv. 181 

Eidsvollvegen. Videre må området mellom gang- og sykkelvegen og 

eiendomsgrense til gbnr. 63/215 reguleres til formål annen veggrunn-

grøntareal. 

 

Det må reguleres byggegrense langs Eidsvollvegen i avstand på minst 

14 m fra midtlinjen til Eidsvollvegen. 

 

Store deler av tiltaket ligger innenfor et kulturlandskap av nasjonal 

betydning, se Grøntstruktur Romerike Sluttrapport 2002, objekt-id 45 

og 128. Kulturlandskapet er også innmeldt som kulturlandskap av 

nasjonal verdi i Riksantikvarens KULA-prosjekt, se Kulturhistoriske 

landskap av nasjonal interesse i Akershus [høringsutkast], 

Riksantikvaren 2020 s. 19 – 22. KULA-utsnittet er noe større og 

omfatter også det gamle posthuset på gbnr 63/113. 

 

Relevante kulturminner som må hensyntas i forhold til kulturlandskapet 

er godshuset på Eidsvoll stasjon (1854), stasjonsbygning og 

lokomotivstallen. Planarbeidet må også ivareta viktige siktlinjer fra 

Sundet mot kulturlandskapet 

 



 

 

Viken fylkeskommune vil ikke frarådet at deler av planområdet blir 

utbygget, men mener det er avgjørende at det videre planarbeidet i 

større grad hensyntar de store, nasjonale kulturminneinteressene i 

området enn det skisseprosjektet som er fremlagt ved varsel gjør. 

Dersom kulturminneverdiene ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt, vil 

vi vurdere å fremme saken til politisk behandling med forslag om 

innsigelse. Vi mener det er nødvendig med dialog om hensynene til 

kulturminneverdiene. Vi deltar gjerne i dialog med utbygger og 

kommunen om veien videre. 

 

Området er tidligere regulert og bebygget. Det er ikke kjent automatisk 

fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. For å 

ivareta meldeplikten etter kulturminneloven §§ 8 og 14 er det likevel 

ønskelig at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens 

fellesbestemmelser: 

«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 

kulturminner, eksempelvis bryggekonstruksjoner i tre, båter og 

båtdeler, keramikk, flint, eller groper med trekull, brent stein eller 

jernslagg, må arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, 

jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) §§ 8 

og 14». 

 

Vi ber om at det tas initiativ til dialog om hensynet til 

kulturminneverdiene i området. For øvrig forutsettes det at vi får 

planforslaget oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Kommentar: 

Det er laget en teknisk plan for krysset mellom fv. 181 Eidsvollvegen og 

adkomstvegen. Denne er utarbeidet i henhold til Statens vegvesen sine 

håndbøker. Tekniske planen har blitt godkjent av fylkeskommunen. 

Regulert adkomst, frisiktlinjer og gang- og sykkelveg tar utgangspunkt i 

den godkjente tekniske planen. 

I bestemmelse pkt. 2.11 er frisikt sikret for kryss og avkjørsler. Det er 

satt rekkefølgekrav om byggeplan, pkt. 5.2 bokstav a). Det er satt 

rekkefølgekrav om stenging av eksisterende adkomst i pkt. 5.2 bokstav 

b). 

 

Det er regulert inn 5 m annen veggrunn-grøntareal mellom gang- og 

sykkelvegen og gbnr. 336/2. Det er regulert inn annen veggrunn-

grøntareal mellom gang- og sykkelvegen og gbnr. 63/215.  

 

Det er regulert inn byggegrense langs Eidsvollvegen på 14 m fra 

midtlinje.  



 

 

 

En slutter seg til at det innledningsvis ikke fremkom tilstrekkelig hvilke 

verdier nærområdet til planen består av. Det er i ettertid utarbeidet et 

eget notat med vurderinger gjeldende kulturmiljøer og kulturlandskap 

«1727_Detaljregulering Galgehaugen - Notat vedr. kulturminner og 

kulturmiljø» datert 18.12.2020 utarbeidet av Arealtek AS. Notatet 

konkluderer med at tiltenkte bygg tilpasses godt i eksisterende 

kulturlandskap/miljø.  

 

Detaljreguleringen må ta hensyn til forskjellige statlige og regionale 

retningslinjer. Utbygging ved kollektivknutepunkter kan fortettes i større 

grad enn planforslaget legger opp til. Men planforslaget må ta hensyn til 

vernende bygg som ligger rundt området. Det er derfor lagt opp til 

beskjeden fortetting med god avstand mellom byggene for å beholde et 

luftig preg. En utbygging på maksimum tre etasjer har ikke større høyde 

en eksisterende bebyggelse og dess mønehøyde. Et bygg på tre etasjer 

og ca. 700 m2 i fotavtrykk er relativt lite, når det gjelder fortettingskrav 

fra statlige og regionale myndigheter.  

 

Det er lagt til «Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk 

fredete kulturminner, eksempelvis bryggekonstruksjoner i tre, båter og 

båtdeler, keramikk, flint, eller groper med trekull, brent  stein eller 

jernslagg, må arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, 

jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) §§ 8 

og 14» under pkt. 2.2. 

 

Det er avholdt en dialog møte med fylkeskommune 07.01.2021. Der 

forslagsstiller presenterte prosjektet, og kommunen og fylkeskommunen 

kom med innspill. Referat fra møte ligger vedlagt.  

Etter møte med fylkeskommunen har tiltakshaver etterkommet 

tilbakemeldinger fra møte. Deler av bygningen på BKB2 må være 

inntrukket tredje etasje. Dette er sikret med maks. kotehøyder på 

plankartet og bestemmelser. 

 

Elvia AS, datert 30.11.2020. 

Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for 

og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte 

og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som 

medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for 

elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon. 

 

Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det 



 

 

iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften 

som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er 

imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 

det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 

overdekningen over kabler. 

 

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 

arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. 

Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet 

ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en 

slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil 

(med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på 

inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter 

fra bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til 

terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til 

bygget. 

 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber 

nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene: 

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at 

det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser 

og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

 

 

Kommentar:  

Ved byggesøknad skal Elvia kontaktes og behovet for strøm for ny 

bebyggelse skal avklares. Det er allerede etablert trafo innenfor 

planområdet. Denne må flyttes da eksisterende veg må utvides i 

henhold til gjeldende vegnormer. Det er regulert inn areal for 

energianlegg 6,5m x 5,5m, BE. Denne er plassert ved f_SPA2. Det er 

ikke planlagt bebyggelse rundt trafoen, kun teknisk infrastruktur. Det er 

beskrevet i bestemmelse 3.2.1 «Innenfor området tillates etablert trafo. 

Det må tas hensyn til eksisterende elektriske anlegg i forbindelse med 

utbyggingen».  

 

11. Relevante vedlegg 

1. Situasjonsplan, datert 22.01.2021 

2. Geoteknisk notat, datert 22.01.2021, utarbeidet av Løvlien Georåd AS 

3. VAO-rapport, datert 24.01.2021, utarbeidet av Arealtek AS 



 

 

4. «1727_Detaljregulering Galgehaugen - Notat vedr. kulturminner og 
kulturmiljø» datert 18.12.2020, utarbeidet av Arealtek AS 

5. Referat Viken fylkeskommune, datert 07.01.2021 

6. ROS-analyse, datert 24.01.2021 

 



 

 

 


