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Telefon
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Deres dato
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Eidsvoll kommune - Gbnr 89/1 m fl - Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til 
detaljreguleringsplan for Dal park

Det vises til kommunens oversendelse datert 19.04.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ny kombinert bebyggelse med sammensatte 
funksjoner på Dal i tilknytning til Dal stasjon. Videre er hensikten å transformere området fra 
enkeltstående bygninger til boligbebyggelse (60-80 leiligheter) i kombinasjon med 
næringsvirksomhet. Planområdet er på ca. 12 daa. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern.

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 24.06.14 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området, og har ingen ytterligere merknader. 

Forhold til fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen Bjarne Gaut
rådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens vegvesen Region øst
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Saksbehandlere: 
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Planfaglige vurderinger: benedicte.sognen.bendiksen@afk.no, 22 05 56 22
Automatisk fredete kulturminner: bjarne.gaut@afk.no 22 05 56 20
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
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NOTAT FOR OPPFØLGING 
 
 
 

Merknad til offentlig ettersyn detaljregulering for Dal park 
gnr.89/1 m.fl. 

 
Vi viser til varsel om offentlig ettersyn av detaljregulering for ovennevnte plan og har 
følgende kommentarer: 
 
Det er i planen fremmet forslag om at torg, naturområde og vei fram til VA-anlegg 
(pumpestasjon) skal være offentlige, kommunal drift ønsker ikke dette som offentlige 
arealer.  
 
Vei til VA-anlegg (pumpestasjon) må være framkommelig for tankbil/renovasjonsbil og med 
snu mulighet for disse. Både vei og fortau bør vær ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse.  
 
Det må utarbeides planer for omlegging/nye utvendige VA-anlegg. Planene skal behandles 
og godkjennes av Eidsvoll kommune før ledningsanleggene bygges. Prosjektering og 
bygging skal gjøres i henhold til de krav og bestemmelser som følger av gjeldene VA-norm 
for Eidsvoll kommune. Dette bør være et rekkefølgekrav. 
  
Overflatevann/takvann/drensvann skal primært håndteres på egen eiendom etter prinsippet 
om lokal overvannshåndtering. Det vil si ved fordrøyning og/eller infiltrasjon. Eventuelt 
påslipp på kommunalt OV-nett skal godkjennes av Eidsvoll kommune. 
 
I bestemmelsene stilles det krav om utomhusplan. Ved behandling av en slik plan må det 
sikres at alle berørte offentlige virksomheter gis mulighet for innspill i forhold til sine 
fagområder. 
 
Det må sjekkes ut om planen har en utforming som gjør at forutsetningene i 
renovasjonsforskriften for håndtering av avfall oppfylles. 
 
 
 

Cathrin R. Helgestad 
prosjektleder 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Dal park - gbnr 89/1 m.fl.- Offentlig ettersyn av 

detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 19.04.2016. 

 

Planforslaget legger til rette for etablering av kombinert bebyggelse i form av boliger og lokaler 

for forretninger, kontor og tjenesteyting ved Dal stasjon. Planområdet måler ca. 12 dekar og er 

avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. Det oppgis at ny bebyggelse vil omfatte 

maksimalt 22 000 kvadratmeter BRA inkludert underjordisk parkering. Dette vil gi bebyggelse 

som rommer omtrent 30-50 arbeidsplasser og 60-80 leiligheter.   

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Fylkesmannens merknader 

 

Samfunnssikkerhet 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4.3. skal det utarbeides ROS-analyse i tilknytning til 

reguleringsforslaget. Denne skal vise det totale risikobilde for planforslaget og eventuelle 

avbøtende tiltak. 

 

ROS-analysen som følger dette planforslaget er ikke tilfredsstillende. Ved oppstart fremmet NVE 

konkrete krav med hensyn til flom langs Risa. Disse kravene er ikke fulgt opp tilstrekkelig i 

planforslaget. Det er avdekket flere farer for uønskede hendelser i analysen uten at 

risikovurderingene følges opp med beskrivelser og bestemmelser om konkrete avbøtende tiltak. 

Grunnet svært mangelfull ROS-analyse fremmer Fylkesmannen innsigelse mot planforslaget.  

 

Støy 

Oversendt støyrapport gjør kun rede for støy fra fv. 503 og neglisjerer dermed støy fra jernbanen 

som ligger i kort avstand fra planområdet. Dersom soverom skal vende ut mot støyeksponert 

fasade er det bekymringsfullt at støy fra jernbanen ikke er vurdert. Fylkesmannen støtter 

Jernbaneverkets uttalelse av 30.05.2016, og mener at konsekvenser knyttet til støy fra jernbanen 

må vurderes og innlemmes i plandokumentene.    

 

Eidsvoll kommune 

Rådhusgata 1 

2080 Eidsvoll  

 

 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.: 2014/1777 
Deres dato: 19.04.2016 
Vår ref.: 2014/10975-8 FM-M 
Saksbehandler: Markus Vetrhus miljø, 
Kari Elisabeth Morbech, beredskap 
Direktetelefon: 22003558 
 
Dato: 01.06.2016 
 

 

Planforslagets ROS-analyse er mangelfull og viser ikke det totale risikobildet knyttet til 

utbygging av eiendommen. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse mot planforslaget.   



 

Areal og transport 

Fylkesmannen mener det er positivt at planforslaget legger til rette for effektiv utnyttelse av et 

sentralt og kollektivnært areal. Planforslaget vil således bidra til å tilrettelegge for bruk av miljø- 

og klimavennlige transportformer i området, i tråd med det nasjonale målet om å stoppe veksten i 

biltrafikk.  

 

Naturmangfold 

Planområdet grenser til vassdraget Risa som omfatter viktige naturverdier i form av blant annet 

rødlistede planter og vannlevende innsekter. Elva er også en del av verneområdet Andelven, 

Nessa og Risa, noe som medfører at fuglelivet er fredet mot ødeleggelse eller skade av ethvert 

slag. Med bakgrunn i dette forutsetter Fylkesmannen at byggegrensen på 20 meter fra vassdraget 

opprettholdes i det videre planarbeidet, og at bestemmelsene som skal hindre forurensing av elva 

og forringelse av naturverdiene følges opp og overholdes i anleggsfasen.  

 

Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen ytterligere merknader til 

planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 

forventningsbrev til kommunene av 16.mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, 

arealforvaltning”). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Lien  

seksjonssjef Markus Vetrhus 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

 

 

 

http://www.fmoa.no/
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Henvendelse til: Trine-Marie Molander Fjeldstad   Dato:  30.05.2016 
Tlf.: 97191099      Saksref.: 201603364-2 
Faks:      Deres ref.: 2014/1777/HMS 

E-post: Trine-Marie.Molander.Fjeldstad@jbv.no   Vedlegg:    
 

 

 

 

Eidsvoll kommune - reguleringsplan for Dal park - offentlig ettersyn, uttalelse  

 

Vi viser til brev datert 19.04.2016 om ovennevnte.  
 
Jernbaneverket har vurdert planforslaget som statlig fagmyndighet for jernbane og har 
følgende merknader: 
 
Sikkerhet og planfaglige krav 

Jernbaneverket kan ikke se at støy fra jernbanen er vurdert i støyrapporten. Rapporten tar 
kun for seg støy fra Finstadvegen og Aksel Bråtens veg. Hovedbanen som ligger tett inntil 
planområdet er en viktig jernbanestrekning med både persontrafikk og godstransport på 
natt og dagtid. Det er i beregning av støy ved planområdet ikke lagt til grunn dagens eller 
framtidig støy fra jernbanen, selv om det er forventet økt transportvekst av godstrafikk på 
Hovedbanen. Jernbaneverket forutsetter at støyrapporten oppdateres og legger til grunn 
eksisterende og økt trafikkvekst på jernbanen.  
 
ROS-analysen nevner at planområdet er noe utsatt for støy fra jernbane, men sier ingenting 
om konsekvensene av denne støyen og hvordan økt trafikk på Hovedbanen vil påvirke 
tiltaket. Det er viktig å poengtere at jernbanen ligger ca. 35 meter fra tiltaket og ikke 100 
meter slik det blir omtalt i ROS-analysen. I planbeskrivelsen, kapittel 6.9 (støy fra trafikk) 
og kapittel 7.18 (støy), sies det ingenting om støy fra jernbanen og hvilke konsekvenser 
dette gir for tiltaket. Både i ROS-analysen og i planbeskrivelsen må støy fra jernbanen og 
konsekvensene det gir belyses grundig, og Jernbaneverket forutsetter at dette blir 
innlemmet i plandokumentene.  
 

Av plandokumentene fremgår det ikke informasjon om soverom skal vende mot stille side. 
Dersom soverom skal vende ut mot eksponert fasade er det bekymringsfullt at støy fra 
jernbanen ikke er vurdert i støyrapporten. Jernbaneverket forutsetter derfor at minimum ett 
soverom skal vende ut mot stille side. Dette bør tydelig fremgå som en planbestemmelse i 
tillegg til dagens bestemmelser om støy i kapittel 11.  
 
Ved Dal stasjon ligger det en planovergang for både gående og kjørende. Denne 
planovergangen er belastet og er en risikobærer for både gående, kjørende og jernbanen. 
Jernbaneverket skal derfor igangsette planarbeid for å sanere denne planovergangen ved 
Dal stasjon.  Informasjon om Jernbaneverkets behandling av reguleringsplaner finnes i 
Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging 
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http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske 
regelverk trv.jbv.no 
 
Hvis det er behov for å avklare konkrete spørsmål i planarbeidet, ta kontakt med 
saksbehandler så tidlig som mulig. 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Trine-Marie Molander Fjeldstad 
 senioringeniør  
  
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

    

Kopi til: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.jernbaneverket.no/Marked/Leverandorinfo/
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NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn -  Detaljreguleringsplan for Dal 

park GBnr 89/1 m.fl. - Eidsvoll kommune, Akershus 

 

Det vises til oversendelse fra Eidsvoll kommune 19.04.2016. 

Flom 

Planområdet grenser mot elva Risa. Det er ikke gjort noen konkret vurdering i forhold til flomfaren i 

Risa. Slik planen fremstår nå, kan Risa føre til problemer i en ev. flomsituasjon ved at elva kan flomme 

over deler av planområdet.  

Kravene til sikkerhet mot flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2. For boligbygg kreves det 

sikkerhet i forhold til en 200-års flom + anbefalt sikkerhetsmargin på 0,5 m. Dersom man ikke har 

vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på 

minimum 50-100 meter på hver side av elver med nedbørfelt over 20 km2 for å dekke områder med 

potensiell flomfare, jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar.  

Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på 

50-100 meter på hver side av elver, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare 

på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare 

er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. 

Kvikkleire 

Planområdet består av tykke breelvavsetninger og elveavsetninger (langs Risa), men med muligheter for 

marine avsetninger under, jf. NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak 

eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller 

lar seg stabilisere. Det foreligger imidlertid ingen geoteknisk vurdering av områdestabiliteten for 

planområdet. 

Den reelle faren for kvikkleireskred skal avklares senest på reguleringsplannivå. NVE anbefaler at det 

blir gjort geotekniske vurderinger for planområdet mht. områdestabilitet så snart som mulig. Vi viser i 

denne forbindelse til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs veileder 

http://www.ngu.no/
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7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 

utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 

NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: 

 Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift 

(TEK 10) § 7-2 og NVEs veileder 2/2011. 

 Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 

forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. 

For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at sikkerhet mot flom og kvikkleireskred er 

tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet. Våre veiledere finnes tilgjengelig på 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere 

veiledning slik at vi får en løsning i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Dal park i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 19.04.2016 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Dal park. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av bygninger med 
leiligheter (60-80 leiligheter), kontorer, forretninger og tjenesteyting. Bygningene vil få 
underjordisk parkering og er planlagt med forretninger i 1. etasje. Planområdet har 
avkjørsel fra fv. 503 (Aksel Bråtens veg) og avkjørsel fra fv. 503 (Finstadvegen). 
 
Støyberegninger/støyrapport 
Berg Knudsen har beregnet trafikkstøy for planlagt leilighetsbygg. Støyberegningen viser 
at støynivået utenfor vinduer i 2. etasje mot fv.  503 (Aksel Bråtens veg) blir ca. Lden 62 dB. 
Det er ikke beregnet trafikkstøy utenfor vinduer i øvrige etasjer.  
 
Støysonekart viser at uteområder vendt mot vest og mot sør blir liggende i gul støysone,  
dvs. i sone der støynivået er mellom Lden 55 dB og Lden 65 dB.  
 
Statens vegvesen har følgende merknader til forslag til reguleringsplan 
 
1. Mangelfull støyrapport 
Støyrapporten for planområdet mangler beregning av trafikkstøy utenfor vinduer til 
soverom og stuer uten støyskjermingstiltak og med støyskjermingstiltak i alle etasjer. 
Vi viser til uttalelse fra Statens vegvesen datert 05.06.2014 der vi ga informasjon  
om nødvendig innhold i støyrapport iht. retningslinje T-1442/2012 og  
veilederen til T-1442/2012. 
 
Formålet med støyrapporten er å dokumentere at det er mulig å oppfylle kravet om  
at støynivå utenfor vinduer til soverom og stuer og på uteområder/balkonger skal være  
Lden 55 dB eller lavere iht. retningslinje T-1442/2012.  
 
Statens vegvesen forventer at kommunen ikke vedtar reguleringsplanen før kommunen 
har mottatt revidert støyrapport som beskriver støynivået på uteplasser/balkonger og  
utenfor vinduer til soverom og stuer med støyskjermingstiltak. 
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2. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming 
I reguleringsplanen er det viktig å sike at beboere innenfor planområdet ikke blir utsatt 
for støyproblemer. Forslag til ordlyd i reguleringsbestemmelse 11 Støy og regulerings-
bestemmelse 20.3 Støysoner sikrer ikke at støyskjermingstiltak er utført før leiligheter 
blir tatt i bruk.  
 
For å sike at nødvendige støyskjermingstiltak blir utført før nye leiligheter blir tatt i bruk 
må det i reguleringsplanen tas med en reguleringsbestemmelse som sier 
«Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå 
utenfor vinduer til soverom og stuer og på uteområder/balkonger er Lden 55 dB eller 
lavere før kommunen kan gi brukstillatelse for leiligheter som ligger i gul støysone».  
Vi viser her også til vår uttalelse datert 05.06.2014. 
 
3. Reguleringsbestemmelse 20.3.6 Støysoner, gul sone 
Ordlyden i reguleringsbestemmelse 20.3.6 er ikke i tråd med retningslinje T-1442/2012, 
og vi forventer at ordlyden i bestemmelsen endres eller at bestemmelsen tas ut av 
reguleringsplanen. T-1442/2012 sier at støynivået ikke bør være høyere enn Lden 55 dB 
på uteplass og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk, som soverom og stue. 
 
4. Regulering av avkjørsel/kryss med fylkesveg 
I forslaget til reguleringsplan er det brukt pil som symbol for avkjørsel fra  
Aksel Bråtens veg til planområdet. Avkjørsel/kryss med fv. 503 (Aksel Bråtens veg og 
Finstadvegen) må reguleres med utforming og frisikt som beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121 (veileder). Frisiktslinjene må målsettes på 
reguleringsplanen. 
 
5. Reguleringsbestemmelse om frisikt 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med 
busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0.5 m over vegbanen til 
fylkesvegen. 
 
Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbok N100 og håndbok V121 ligger på www.vegvesen.no under 
området fag og håndbøker. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten    
Fagkoordinator Torhild Sletten 

     

 

 

Kopi: Akershus fylkeskommune 

         Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Plan ID 023725300 - Detaljregulering for Dal park - anmodning om å 
trekke innsigelser 

Forslaget til «Detaljregulering for Dal park» lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
19.04.2016-03.06.2016. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus innsigelse 
mot planforslaget i brev av 01.06.2016. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ba om utsatt frist, og fremmet deretter også i 
brev av 08.06.2016 innsigelse til planforslaget.  
 
Jernbaneverket fremmet ikke innsigelse til planen men hadde merknader til manglende 
utredning av støy fra bane. De forutsetter i merknad til planen at støyrapporten oppdateres 
og legger til grunn eksisterende og økt trafikkvekst på jernbanen. De bemerker videre at 
ROS-analysen må oppdaterer i forhold til støy fra jernbanen. 
 
Fylkesmannen viste i sitt brev til følgende innsigelsesgrunner: 
 
«Planforslagets ROS-analyse er mangelfull og viser ikke det totale risikobildet knyttet til 
utbygging av eiendommen. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget» 
 
Fylkesmannen viser spesielt i sitt brev til at ROS-analysen som følger dette planforslaget 
ikke er tilfredsstillende. Ved oppstart fremmet NVE konkrete krav med hensyn til flom langs 
Risa. Disse kravene er ikke fulgt opp tilstrekkelig i planforslaget. Det er avdekket flere farer 
for uønskede hendelser i analysen uten at risikovurderingene følges opp med beskrivelser og 
bestemmelser om konkrete avbøtende tiltak. 
 
NVE fremmet innsigelse til planen på følgende grunnlag: 
 

 Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift (TEK 10) § 7-2 og NVEs veileder 2/2011. 

 Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. 

 De viser videre til at for at de skal kunne bortfalle innsigelsen må det dokumenteres 
at sikkerhet mot flom og kvikkleireskred er tilstrekkelig for hele planområdet. 
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Etter at innsigelsene ble fremmet har tiltakshaver utarbeidet følgende 
rapporter/utredninger: 
 
 Geoteknisk rapport utarbeidet av GrunnTeknikk AS, datert 01.11.2016 
 Geoteknisk notat utarbeidet av GrunnTeknikk AS, datert 06.11.2016 
 Støyvurdering utarbeidet av Berg Knudsen AS med revisjonsdato 22.09.2016 
 Flomberegning for Dal Park utarbeidet av Sweco Norge AS, datert 09.12.2016 
 ROS-analyse utarbeidet av Archi-Plan AS med revisjonsdato 02.10.2017  
 

Det er foretatt undersøkelser av grunnen samt foretatt en geoteknisk vurdering av 
områdestabiliteten for planområdet i overnevnte geoteknisk rapport og notat. Disse 
konkluderer med at områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende. Iht. geoteknisk 
rapport og notat kan det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere samt at 
faren for kvikkleireskred er avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 
7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014.  
 
Opprinnelig støyrapport er supplert med vurdering av støy fra jernbanen (22.09.2016) for å 
besvare ut denne mangelen. Det konkluderes med at området tilfredsstiller retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) forutsatt at det gjennomføres støydempende 
tiltak for soverom i fasade vendt mot jernbanen.  
 
Plandokumentene er også supplert med egen rapport for flomberegning for å håndtere både 
fylkesmannens og NVEs innsigelse vedrørende manglende vurdering av sikkerhet mot flom. 
Konklusjonen av de utførte beregninger i denne rapporten er at Rissa med en sikkerhets-
margin på 0,5 meter vil ha god klaring med tanke på oversvømmelse av planområdet ved 
en evt. 200 års flom.  
 
Vedlagt Ros-analyse datert 2.10.2017 er revidert og supplert iht. de ovennevnte forhold. 
 
På bakgrunn av revidert reguleringsplanforslag og gjennomførte utredninger, bes det om at 
Fylkesmannen og NVE trekke innsigelsene. Vi ber om snarlig tilbakemelding, senest innen to 
uker. 
 

 
 

Med hilsen 
 

Sissel Pettersen 
Plansjef 

 
 

Markus Forsberg 
Arealplanlegger 

 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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NVE trekker innsigelse - Detaljreguleringsplan for Dal park - Eidsvoll 

kommune, Akershus 

Det vises til oversendelse fra Eidsvoll kommune 20.09.2017. 

NVE fremmet i brev av 08.06.2016 innsigelse til detaljreguleringsplan for Dal park, fordi faren for flom 

og kvikkleireskred ikke var tilstrekkelig avklart. 

Eidsvoll kommune har nå oversendt flomberegninger for Dal park (Notat fra Sweco 09.12.2016), samt 

geotekniske vurderinger fra Grunnteknikk AS (geoteknisk datarapport datert 01.11.2016 og geoteknisk 

vurdering datert 06.11.2016). 

Sweco konkluderer med at det er god klaring med tanke på oversvømmelse av området, selv med en 

sikkerhetsmargin på 0,5 meter. Grunnteknikk konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredstillende. 

NVE trekker på bakgrunn av dette vår innsigelse til planen.   

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen trekker innsigelse knyttet til detaljreguleringsplan for  

Dal park - Eidsvoll kommune 

 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget fordi faren for kvikkleireskred og flom ikke 

var tilstrekkelig avklart. 

Kommunen har nå oversendt flomberegninger for Dal park og geotekniske vurderinger datert 

6.11.2016 og geotekniske vurderinger datert 1.11.2016. Konklusjonen er at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende og at det er god klaring med tanke på oversvømmelse av området. 

Fylkesmannen trekker derfor innsigelsen til planforslaget. 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Marie Vikla  

fylkesmiljøvernsjef Kari Elisabeth Morbech 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL  

Miljøvernavdelingen 
 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2017/30900-4 M-FO 
Saksbehandler: Kari Elisabeth Morbech 
Direktetelefon: 22 00 35 58 
 
Dato: 19.10.2017 
 

 


	Merknader - offentlig ettersyn
	akershus_fylkeskommune
	eidsvoll_kommune_drift
	Merknad til offentlig ettersyn detaljregulering for Dal park gnr.89/1 m.fl.

	fylkesmannen
	jernbaneverket
	NVE
	statens_vegvesen

	Innsigelser frafalles
	anmodning
	NVE trekker innsigelse
	fylkesmann trekker innsigelse


