
1 INNLEDNING  

1.1 Planprogram  
Planprogrammet til områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum ble fastsatt 12.10.2016 av 
Hovedutvalg for næring plan og miljø. Lovgrunnlaget for utredningen er Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21 nr. 854). Planen legger den nyeste forskrift til grunn for 
planforslaget. I fastsatt planprogram er det vist til 2014-versjonen, men ettersom den ikke er allment 
tilgjengelig, mener vi 2017- versjonen bør benyttes videre. 

2 KONSEKVENSUTREDNING  

2.1 Formålet med konsekvensutredningen (KU)  
Formålet med konsekvensutredningene er å klargjøre virkninger av reguleringsplanen som kan ha 
vesentlig konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn. Områdereguleringsplanen legger opp til 
endret bruk for tre områder, sammenliknet med kommuneplanen. Alle tre er områder som i dag er 
disponert til ulike former bebyggelse og anlegg. Den nye bruken endrer således formål, men ikke om 
arealet kan bebygges eller ikke. 
 
Dette legger naturligvis føringer for detaljeringsgraden. Hovedformålet med KU’en er derfor å 
avdekke utfordringer ved endret bruk. Alle tre områdene er endret for å legge til rette for boliger i 
kombinasjon med andre formål. Fokuset kommer derfor til å være mulige problemstillinger ved 
boligbebyggelsen. Samtidig bør det nevnes at det for områdene er krav om detaljregulering. 
Detaljnivået vil følgelig ikke være på konkrete bygg, men på bruken av arealene.  
 

2.3 Influensområde og Referansealternativ (0-alt.)  
Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet 
tilstand uten tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjør den framtidige situasjonen eller 
utviklingen dersom tiltakene i planen ikke gjennomføres. 0-alternativet vil si at et område 
opprettholdes som det er i dag.  

2.2 Metodikk  
Metodikken som er benyttet i denne konsekvensutredningen bygger i hovedsak på T-1493 Veileder 
konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel. Statens vegvesens veileder Håndbok 140 
Konsekvensanalyser, har også vært benyttet som kilde for metodikken.  

Med bakgrunn i tidligere erfaringer med konsekvensutredninger, og i samarbeid med kommunen, er 
metoden utviklet videre til det som kan karakteriseres som metodetriangulering. 
Metodetriangulering går ut på å angripe et problem med to forskjellige perspektiv, og i dette 
utredningsarbeidet har vi benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode. Under hver av 
temabeskrivelsene oppgis også hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene. Ved analyse av de 
enkelte nye områdene er det fokusert mest på verdi og konsekvens i forhold til natur- og 
samfunnsinteresser. Ved oppsummering av planens samlede virkninger er de overordnede 
strategiske vurderingene sterkest vektlagt.  

For hvert område presenteres nøkkeldata, oversiktskart, detaljkart med ortofoto, og deretter selve 
konsekvensutredning i tabellform. Nederst i tabellen er en samlet vurdering av området vurdert i 
forhold til konfliktnivå på enkelttemaene, og administrasjonens konklusjon og anbefaling.  

Analysene forholder seg til eksisterende dokumentasjon og kjente forhold, men i verdi- og 
konsekvensvurderingen ligger det også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn.  



2.3 Prissatte og ikke prissatte konsekvenser  
I utgangspunktet skilles det mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  

Ikke-prissatte konsekvenser omfatter vurdering av naturressurser, friluftsliv, landskap, kulturminner 
og kulturmiljø.  

Andre forhold som blant annet bokvalitet, trafikk, samfunnssikkerhet, skole og barnehage, støy og 
energi kan i utgangspunktet prissettes, men omtales i dokumentet her kun i en skriftlig vurdering.  

2.3.1 Ikke-prissatte konsekvenser  
Verdi, omfang og konsekvens er sentrale begrep under vurdering og analyse av ikke-prissatte 
konsekvenser.  

 Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

 Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.  

 Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil 
medføre.  

2.4 Kriterier for karakterisering av konsekvens  
Det er viktig å definere kriterier for konsekvensgrad slik at vurdering av konsekvens for alle 
områdene blir så entydig så mulig. Som utgangspunkt for karakterisering av konsekvensgrad har vi 
benyttet konsekvensgrad fra Miljøverndepartementets veileder (2012).  

I denne utredningen bruker vi en 3-delt skala for 
konsekvensgrad, som tabellen under viser.  

+ Ingen / positiv konsekvens 

0  Liten / mindre vesentlig konsekvens  

-  Negativ / vesentlig konsekvens  

2.5 Kriterier for verdi og omfang 

Konsekvensgraden for et område er avhengig av hvor stor betydning hvert utredningstema har, og 
hvor stor betydning utbyggingen/tiltaket (eller den endrede arealbruken) har. Etter hvor stor 
betydning temaet har for konsekvensgraden for hvert område deles verdien av hvert tema inn etter 
følgende skala: 

A. Tema med stor betydning 
B. Tema med moderat betydning  
C. Tema med liten betydning  

Etter hvor stor betydning tiltaket har for vurderingen av konsekvensgraden for hvert område 
verdisettes omfanget etter følgende skala: 

1 Utbygging/endring av arealbruk med stor betydning for dette temaet  
2 Utbygging med moderat betydning for dette temaet  
3 Utbygging med liten betydning for dette temaet  

For noen tema vil størrelse være positivt, som for eksempel «Transportbehov, trafikkforhold og 
trafikksikkerhet» og «Infrastruktur og kommunale tjenester», og en stor utbygging kan gi positiv 
konsekvensgrad. For andre tema, som for eksempel «Biologisk mangfold» og «Jord- og skogbruk» vil 
et stort område kunne gi negativ konsekvensgrad.  

Samme vurdering av verdi og omfang kan gi forskjellige konsekvensgrader basert på om temaet er 
positivt eller negativt angående områdets størrelse. Omfanget av hvert tiltak må også tilpasses 
situasjonen: 

- Områdets størrelse  
- Utbyggingens omfang  
- Antatt konfliktgrad  



Enkelte tema er ikke aktuelle for alle områdene, og der det ikke er kjente registreringer eller verdier 
er det gitt verdi: C, omfang: 3, og konsekvensgrad grønn. Dette gjelder i hovedsak miljøtemaene. 

C3 er også brukt dersom området har lite omfang og temaet er lite viktig, og antatt konfliktgrad er 
liten eller usikker. 

2.6 Vurderingskriterier for hvert deltema 
Her følger en oversikt over hvilke vurderingskriterier som er brukt for hvert deltema. For å bestemme 
konsekvensgrad er det også brukt planfaglig skjønn i tillegg til vurderingskriteriene. 

 

TEMA 

 

KONSEKVENS 

 

KRITERIER 

MILJØ 

Biologisk mangfold 

Registrerte naturverdier 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, område sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. lokalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD), 
kjente trekkveier, sammenhengende struktur, lite inngrep i randsone. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. regionalt/nasjonalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene kritisk truet (CR), eller sterkt truet (EN), kjente 
trekkveier, sammenhengende struktur, tap av verdifullt område. 

Kulturminner og kulturmiljø 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, objekt sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. for lokalt viktig kulturminne, funn 
av kulturminne i influensområde. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. for regionalt/nasjonalt viktig 
kulturminne, fredet kulturminne eller verdifulle bygg- eller anlegg. 

Landskapsbilde 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. inntrykkssvakt landskap, dominert av 
inngrep, sikring av verdifulle landskapsområder. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. typisk landskap for regionen, 
gode kvaliteter, ikke enestående, inngrep i randsone av viktig landskap, nær- 
og fjernvirkning har liten / mindre vesentlig konsekvens 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. helhetlig landskap, stort mangfold, 
høyt innrykksstyrke, enestående, opplevelsesrikt, tap/forringing av verdifullt 
landskap. Negativ nær- og fjernvirkning. 

Grønnstruktur 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, sikring av 
område med grønnstruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 1-2 av 
følgende verdier: biologiske, friluft, landskap, middels store 
sammenhengende strukturer, mindre inngrep. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 2-3 av følgende 
verdier: biologiske, friluft, landskap, store sammenhengende strukturer, 
større inngrep. 

Klima og energi 
+ 

Ingen / positiv konsekvens – Gangavstand 0-1,5 km til kollektivknutepunkt, 
skole, barnehage, støtter opp om utbyggingsmønster, ikke flom og rasutsatt 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Sykkelavstand til kollektivknutepunkt, 



skole, barnehage, noe bilkjøring, støtter delvis opp om utbyggingsmønster, 
ikke flom og rasutsatt. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – Over 3 km til kollektivknutepunkt, skole og 
barnehage, utløser bilkjøring, støtter ikke opp om utbyggingsmønster, flom 
og/eller rasutsatt 

 

SAMFUNN 

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. økt grunnlag for kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelvei, viktige snarveier, gangavstand 0 – 1,5 km til kollektivtransport  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. til dels økt grunnlag for 
kollektivtransport, g/s-veier i området, sykkelavstand 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. ingen vei, ingen gang- og sykkelvei og 
lang avstand til kollektivtransport 

Infrastruktur og kommunale 
tjenester 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - gangavstand 0 - 1,5 km til kommunale tjenester 
som skole/barnehage, benytter eksisterende infrastruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – sykkelavstand 1,5 -3 km til kommunale 
tjenester som skole/barnehage, lave kostnader for ny/utvidet infrastruktur 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens (avstand > 3 km til kommunale tjenester som 
skole/barnehage, genererer bilbruk og skoleskyss over 4 km). Dyrt og store 
inngrep for å opparbeide infrastruktur. 

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, gode 
møteplasser, friluftsliv, nærområde, lekeområder i nærheten. Barnetråkk 
gjennomført. Sikret i plan.  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. tap av mindre område for 
friluftsliv, tap av mindre lekeområde, nærområde og/eller møteplass. Tap av 
mindre brukte områder. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – f.eks. tap av område for friluftsliv, tap av 
større lekeområder, nærområde og/eller møteplass. Tap av mye brukte 
områder. 

 

3 TEMAER FOR UTREDNINGER 

I dette kapittelet blir alle utredningstemaene beskrevet. Det er i planprogrammet det bestemmes 
hvilke temaer som skal utredes, og alle temaene som er med i utredningen er i samsvar med vedtatt 
planprogram. Enkelte beslektede emner er imidlertid slått sammen til ett tema. 

Det er til sammen 14 temaer, og de er inndelt i to kategorier: Miljø og Samfunn. For hvert tema 
nevnes hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel. Noen tema har ikke klare mål eller strategier i 
samfunnsdelen, og da refereres det til nasjonale og regionale mål og forventinger. 

 



3.1 Miljøtema 

3.1.1 Biologisk mangfold 

1. Biologisk mangfold  

Beskrivelse Konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter og 
trekkveger, sammenhengende strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Artsdatabanken, Naturbase, Vann-Nett, Norsk rødliste, NVE 
Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper og lokalkunnskap 
Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune. 
Miljø og naturressursprogram, 2004, Eidsvoll kommune 

Generelt om temaet 
Begrepet biologisk mangfold omfatter alle livsformer som finnes på jorden; dyr, planter og 
mikroorganismer, arvestoffene og økosystemene de lever i. Regjeringens miljøpolitikk forplikter 
Norge og sektormyndighetene til å forvalte biologisk mangfold slik at arter som naturlig finnes i 
Norge skal sikres i levedyktige bestander. Utover det nasjonale regelverket forpliktes Norge gjennom 
internasjonale lover og avtaler å ta vare på det biologiske mangfoldet.  

3.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

2. Kulturminner og kulturmiljø  

Beskrivelse Ivareta nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturmiljø 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Arkeologisk registrering, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i 
Eidsvoll kommune, Riksantikvaren (SEFRAK-register og Askeladden) 

Generelt om temaet 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.  
Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelse, for 
utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene som tas vare på og 
sikres for ettertida, må vise mangfoldet i det norske samfunnet.  Det er viktig å ha en god og 
bærekraftig forvaltning av kulturarven for at man skal få gode planer for kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap, og utvikling. 

 

3.1.3 Landskapsbilde 

3. Landskapsbilde  

Beskrivelse Nær- og fjernvirkning av nye tiltak, bevaring av landskap med høy visuell 
verdi, ravinelandskap 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

«Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
«Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 



Generelt om temaet 
Et landskap kan beskrives som et område som er formet under påvirkningen fra, og gjennom 
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Det er et overordnet politisk mål å sikre at det 
blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging.  
Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet både for kunnskap, opplevelse og bruk. Dette stiller krav 
til hvordan vi forvalter det. All utbygging og arealdisponering fører til endringer i landskapet. 
Vurdering av landskapsbilde sees ofte i sammenheng med grønnstruktur. 

3.1.4 Grønnstruktur 

4. Grønnstruktur  

Beskrivelse Bevare grønne korridorer og sikre tilgang til større natur- og 
friluftsområder, sammenhengende strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder M100-2014 
«Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet» (NIKU) 
«Analyse og anbefalinger til plangrep» Tettstedsanalyse (PIR II AS) 

Generelt om temaet 
Sammenhengende grønnstruktur kan bestå av vassdrag og natur, friområder, parker og 
jordbrukslandskap. Grønne korridorer og forbindelser knytter de ulike tettstedsområdene med 
grønne lunger til omkringliggende natur- og friluftsområder. Grønnstruktur er med å ivareta 
kommunens behov for tilgang til tursti- og løypenett, snarveger og forbindelser mot større 
naturområder og viktige sammenhengende landskapsdrag og enkeltområder.  

3.1.5 Klima og energi 

5. Klima og energi  

Beskrivelse Klimautslipp, redusert energiforbruk, forventede klimaendringer, 
utbyggingsmønster 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Klima og energiplan 2011-2020 
Klima- og energiplanlegging – Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

Generelt om temaet 
Temaet klima og energi er sammensatt og påvirkes både av overordnet strategi, konkrete tiltak i det 
enkelte byggverk og den enkelte innbyggers handlinger og daglige aktiviteter.  
Generelt vil kompakt utbygging med korte avstander, lite arealbruk og stor grad av felles løsninger, 
være gunstig i forhold til klima og energiutfordringer. Særlig kan kommunen påvirke utslipp fra 
transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. 

3.2 Samfunnstema 

3.2.1 Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet 

6. Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet 

Beskrivelse Økt kollektivbruk, tilrettelegge for gående og syklende, trafikksikkerhet 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
Nasjonal Transportplan 2010-2019, Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2011-



2020, Aksjon skoleveg, Samferdselsstrategi for Øvre Romerike 

Generelt om temaet 
Eidsvoll har, i likhet med regionen for øvrig, en utpreget Oslorettet kommunikasjon. Kommunen har 
en høy andel arbeidspendlere, i hovedsak med arbeidsted i Oslo-området og i nabokommunene. 
Andelen kollektivreiser internt i kommunen og i regionen er relativt lav. Det er også et mål i 
trafikksikkerhetsarbeidet å legge til rette for at flere kan gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Det 
overordnete målet for regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional 
utvikling. Snarveger og tråkk har verdi som ferdselsårer, turstier, treningsløyper og lokalhistoriske 
spor, men kan også ha verdi i trafikksikkerhetsarbeidet, og må tas hensyn til i arealplanleggingen.  

3.2.2 Infrastruktur og kommunale tjenester 

7. Infrastruktur og kommunale tjenester 

Beskrivelse Utnytte kommunal infrastruktur, effektiv drift av kommunale tjenester 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunedelplan - Klima og energiplan 2011-2020, Skoleprognose, vann- 
og avløpsplan 

Generelt om temaet 
Med teknisk infrastruktur mener vi de installasjoner som må etableres før utbygging, eks. veg, vann 
og kloakk. Med kommunale tjenester menes de institusjonene som er nødvendige i kommunen, og 
gjelder blant annet skole, barnehage, brannvern, helse og omsorgstjenester. Samfunnsøkonomisk er 
det lønnsomt å bygge ut der ledningsnett og annen teknisk infrastruktur har god kapasitet. 

3.2.3 Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser 

8. Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser 

Beskrivelse Tilgjengelighet til friluftsområder, barn og unges interesser 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 
Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 
Friluftsliv for funksjonshemmede 
Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020, 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, T-1513: Temaveileder Barn og 
unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, Barnetråkkregistrering  

Generelt om temaet 
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med 
sikte på miljøforandringer og naturopplevelser. Friluftsliv skal være et viktig element når det gjelder å 
møte to store utfordringer i velferdssammenheng de nærmeste årene; eldrebølgen og de økte 
kostnadene knyttet til sykdom. I rikspolitiske retningslinjer for barn og unge er det fastsatt nasjonale 
mål for barn og unges oppvekstsvilkår. Viktige nasjonale mål er å sikre oppvekstmiljø som gir 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Retningslinjen stiller krav til den fysiske 
utformingen av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge.  
 

  



4 KONSEKVENSUTREDNING AV ENKELTOMRÅDER 

4.1 BAA1 og GF1 
Dagens plansituasjon i kommuneplan Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

 
 

 

 

 



 

Dagens situasjon Området ligger øst for sentrumskjernen, langs Fv. 181 og er delvis 
bebygd, i bruk til kontorfunksjoner. 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

Sentrumsformål nåværende og næring nåværende 

Forslag arealdisponering BAA1: Bolig/kontor/tjenesteyting, GF1: Grønnstruktur  

Areal 15 daa 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 2 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 2 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Landskapsbilde 

B 2 0 

Areal med bebyggelse kan økes. Høyden kan også 
bli høyere enn i de typiske eneboligområder rundt. 
Sammenheng med bygningsmiljøet rundt vil være en 
forutsetning i detaljregulering. 

Grønnstruktur A 2 + GF1 er del av sammenhengende grønnstruktur. 

Klima og energi A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt  

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + God tilkomst med gang- og sykkelvei i dag, kort 
avstand fra kollektivknutepunkt, god tilkomst fra 
vei. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + God tilgang til friluftsområder og nærmiljø. Ingen 
registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går 
tapt. 

SAMLET VURDERING 

Utredningen viser ingen vesentlig konsekvens for miljøtemaene. Området er delvis bebygd, men tåler 
høyere utnytting. Tillatt høyde på bygg kan påvirke landskapsbilde sett fra øst, men ettersom området 
er del av Eidsvoll er effekten ikke stor. 
For samfunnstemaene er det positiv konsekvens. Området har god tilgang til friluftsområder og ligger 
sentrumsnært.  
Gjeldende arealformål i kommuneplanen er sentrumsformål og næring, men det åpnes nå opp for et 
større innslag av bolig. Vurderingstemaene tyder på at dette kan ha tilsvarende eller positive 
konsekvenser. 



4.2 BKB3 
Dagens plansituasjon i kommuneplan Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

  
 

 

Konklusjon og anbefaling: 
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til 
opparbeiding av gjennomgående blå-grønn struktur. Det må detaljreguleres en type bygg med boliger 
som utnytter tomten godt og stilles krav om en variert bebyggelse med god stedstilpassing. 
 
Formålene anbefales. 



 

 

Dagens situasjon På området ligger Finsbråten fabrikker og noen eldre bolighus. 
Området ligger rett ovenfor sentrumskjernen mot øst, og er i bruk til 
industriformål og i mindre grad bolig. 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

bolig nåværende og næring nåværende 

Forslag arealdisponering Bolig/tjenesteyting 

Areal 22 daa 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

C 3 + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

B 1 - Det er flere SEFRAK-registrerte bygg på området. 
Kommunen har på forhånd fattet prinsippvedtak om å 
tillate riving av disse 

Landskapsbilde 

B 2 0 

Plasseringen på et platå på nivå med landskapet 
rundt gjør at området vil få liten eller mindre vesentlig 
innvirkning på landskapsbildet. Det er likevel viktig at 
ny bebyggelse kommuniserer godt med omgivelsene. 

Grønnstruktur B 1 + Området skal bidra til sammenhengende 
grønnstruktur og binde sentrums sammen med 
områder i periferien. 

Klima og energi A 1 + Kort avstand til sentrumsfunksjoner, offentlige 
tjenester og kollektivknutepunkt. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + God tilkomst med gang- og sykkelvei i dag, kort 
avstand fra kollektivknutepunkt, god tilkomst fra 
vei. 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 + Nærhet til offentlige tjenester og 
sentrumsfunksjoner.  

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 

A 2 + Ingen registrerte områder for friluftsliv eller 
lekeareal går tapt. Det stilles krav til gode 



 

4.3 BS2 og GAA1 
Dagens plansituasjon Forslag til regulering i områdereguleringsplan 

  

unges interesser nærmiljøkvaliteter ved detaljregulering. 
SAMLET VURDERING 

Utredningen viser negativ konsekvens for kulturminner, da det i området ligger tre SEFRAK-registrerte 
eiendommer som forutsettes revet i tråd med et politisk prinsippvedtak. Vedtaket var begrunnet med 
bygningenes tilstand og et ønske om utvikling av området. Ellers ingen vesentlig konsekvens for 
miljøtemaene. Resten av området er i dag i bruk til industriformål, men signalet er at produksjonen 
legges ned.  
For samfunnstemaene er det positiv konsekvens. Området ligger sentrumsnært.  
Gjeldende arealformål i kommuneplanen er næring, men det åpnes nå opp for et større innslag av 
bolig og det stilles krav om å vurdere hele området ved detaljregulering. 
Konklusjon og anbefaling: 
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares fordeling av boligtyper og tjenesteyting. 
Eventuelt etterbruk av noen av de eksisterende bygg bør også undersøkes, da det vil kunne gi 
området en egenart og historisk dimensjon. 
 
Formålet anbefales. 



 

 

 

 

 



Dagens situasjon Området ligger på Skjoldnestangen, ned mot Vorma, og grenser til Fv. 
181 og Eidsvollbrua 

Gjeldende planstatus 
kommuneplan 

Sentrumsformål nåværende og næringsbebyggelse nåværende 

Forslag arealdisponering BS2: Sentrumsformål, GAA1: Kombinert grønnstruktur  

Areal 8 daa 

 

 

 

MILJØ 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk 
mangfold 

B 2 0 Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase. 
Nærhet til Vorma gjør at naturhensyn må gis ekstra 
oppmerksomhet. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 3 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Landskapsbilde 
B 1 0 

Området ligger ved innfallsporten til Eidsvoll sentrum. 
Koplingen   

Grønnstruktur A 1 + Utbygging vil medføre en oppgradering av 
grønnstrukturen og gi bedre tilkomst til elva 

Klima og energi A 2 + Sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transport. 

SAMFUNN 

Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

A 1 + Dagens tilkomst til rundkjøring er tenkt brukt. Det 
er gang- og sykkelforbindelser under fylkesveien til 
sentrum og offentlige tjenester. Parkering må sees 
i sammenheng med resten av sentrum 

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

A 1 0 Ligger sentrumsnært og nær offentlige tjenester. 
Deponi for snø må lokaliseres en annen plass. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser 

A 2 + God tilgang til nærmiljø. Ingen registrerte områder 
for friluftsliv eller lekeareal går tapt. 

SAMLET VURDERING 

Området vil kunne oppgradere dagens areal til å bli en del av sentrum. Det vurderes at området kan 
utnyttes i høyden. Uteareal kan inngå i et samlet grønnstrukturbelte langs elva. Naturhensyn og 
landskapsbilde må vektlegges i videre detaljregulering. 
Parkeringsdekning i sentrum som helhet må vurderes som del av detaljregulering, da hele eller deler 
av parkeringsareal vil bortfalle. 

Konklusjon og anbefaling: 
Arealet sees som en naturlig utvidelse av sentrumsområdet og kan åpne opp for byromskvaliteter som 
resten av Eidsvoll kan nyte godt av.  
 
Formålene anbefales. 


