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Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gnr/bnr 63/113 m.fl. -
Galgehaugen - Bane NORs uttalelse med innsigelser

Vi viser til brev datert 24. februar med senere oversendelser av plandokumenter.

Sammendrag

I dokumentasjon for geoteknikk og overvannshåndtering savner vi omtale av registrerte
kvikkleirepunkter fra NVE-Atlas. Vi fremmer innsigelse til planforslaget inntil det er dokumentert at
planlagte tiltak ikke kan føre til fare for setninger og skred mot jernbanen.

Bane NOR fremmer innsigelse til omregulering av jernbanearealer til offentlige friområder o_GF1
og o_GF3. Vi har behov for å opprettholde kontroll over skråningen ved jernbaneområdet, og vi
mener at området er uegnet til friluft- og rekreasjonsformål på grunn av terrengutformingen og
nærheten til jernbaneinfrastruktur.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:

Planforslaget legger opp til en ny arealbruk i området som er klemt mellom to jernbanetraséer med
tilhørende jernbaneområder. Det foreslås kontor- og tjenestevirksomhet med trafikk- og friområder.
De to nye bygningene er planlagt oppført 18 og 22 m fra nærmeste spormidt på det nærmeste
punktet. Bane NOR aksepterer de foreslåtte byggegrensene under forutsetningen om at den
planlagte bebyggelsen ikke vil medføre negative konsekvenser for jernbaneinfrastrukturen.

Vi minner om jernbaneloven § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter regnet fra
nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR uansett om det foreligger reguleringsplan
med annen byggegrense. Under behandling av søknaden om tillatelse etter jernbaneloven § 10
skal Bane NOR vurdere ytterligere om hensynet til jernbanesikkerheten, jernbanens uforstyrrede
drift, behovet for inspeksjon og vedlikehold mm. er ivaretatt og stille evt. supplerende vilkår.

Geoteknikk og jernbanens stabilitet

Området ligger under marin grense, og i geoteknisk rapport, datert 01.02.2021, fra Løvlien Georåd,
sies det at det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale i utførte undersøkelser. NVE-
Atlas viser imidlertid to registrerte kvikkleirepunkter, hvor ett ligger i planområdets sørlige del og ett
rett sør for planområdet. Vi savner en faglig begrunnelse for hvorfor disse to punktene ikke er
hensyntatt i det mottatte planmaterialet inkl. nevnte rapport.
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Geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd legges til grunn for vurderingene i notat for vann, avløp og 
overvann, datert 24.01.2021. I notatet tas det forbehold om kvaliteten på opplysninger vedrørende 
grunnforhold. Det presiseres videre at dersom det avdekkes andre grunnforhold enn de som er lagt 
til grunn, må løsninger og beregninger vurderes. 

Det er viktig å unngå økt fare for setninger og skred mot jernbanen. Det må derfor dokumenteres at 
det planlagte tiltaket ikke kan føre til at jernbanen blir utsatt for økt fare for setninger og skred. 
Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives og det må sannsynliggjøres at de er 
gjennomførbare. Det er også viktig at føringer/risikoreduserende tiltak i geotekniske og 
hydrologiske utredninger følges opp i planbestemmelsene.  

I møte med kommunen og tiltakshaver av 16.11.2020, og vår uttalelse til planoppstart datert 
04.12.2020, forutsatte Bane NOR at jernbanens sikkerhet må være tilstrekkelig dokumentert og 
ivaretatt i planarbeidet. På grunn av manglende omtale av registrerte kvikkleirepunkter i 
fagrapportene vurderer vi at kunnskapsgrunnlaget ikke tar hensyn til denne forutsetningen. Inntil 
sikkerheten for jernbanen med tilhørende anlegg er tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt, har vi 
innsigelse til planforslaget. Dette gjelder både dokumentasjon for geoteknikk og 
overvannshåndtering. 

Det vises til plan- og bygningsloven § 5-4 da reguleringsplanen ikke ivaretar nasjonale 
jernbaneinteresser knyttet til sikkerhet. Videre vises det til plan- og bygningsloven §§ 3-1 h og 28-1, 
samt kapittel 7 i TEK17 og til Bane NORs veileder om nasjonale jernbaneinteresser i 
arealplanlegging kapittel 3 om sikkerhet og planfaglige krav med underkapittel arealbruk og 
terrenginngrep som kan påvirke jernbanen. Det vises også til NVEs veileder 1/2019 og KMDs 
veileder H-5/18 «Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling». 

Dette vil for øvrig bli et av flere tema ved behandling av evt. søknad om tillatelse etter 
jernbaneloven § 10. 

Omdisponering av jernbanearealer 

Deler av vår jernbaneeiendom gnr/bnr 63/96 er foreslått regulert til andre formål enn jernbane. 
Dette gjelder hovedsakelig skråningen mot Lokstallen-veg og jernbanespor, som er foreslått 
regulert til offentlig friområde (o_GF1 og o_GF3). Planbestemmelser knyttet til dette formålet åpner 
bl.a. for overflatebehandling som er tjenlig til rekreasjonsformål og overvannshåndtering. I 
gjeldende arealplaner er disse arealene avsatt til baneformål, både i kommuneplanen og i 
reguleringsplanen. 

Bane NOR er kritisk til omdisponering av jernbanearealene til offentlig friområde. Vi mener at disse 
grøntarealene ikke er egnet til friluft- og rekreasjonsformål på grunn av nærheten til 
jernbaneinfrastruktur med strømførende anlegg. Vi er spesielt bekymret for sikkerheten til barn og 
unge, og etterlyser vurderinger i forhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.  
Terrenget ligger i en skråning over jernbaneområdet, hvor det foregår diverse jernbaneaktiviteter, 
samt at det må påregnes trafikk med anleggsmaskiner på Bane NORs driftsveg langs jernbanen 
(Lokstallen-veg). Arealbruk som åpner for overflatebehandling, kan i tillegg påvirke 
jernbanekonstruksjoner og driftsvegen nedenfor.  

Med utgangspunkt i sikkerhet for allmennheten, samt behov for vegetasjon- og terrengkontroll ved 
nasjonal viktig jernbaneinfrastruktur, må Bane NOR beholde råderett over sine driftsarealer ved 
jernbaneanleggene. Vi fremmer derfor innsigelse til offentlig friområde o_GF1 og o_GF3, og 
krever at disse arealene reguleres i tråd med gjelde arealformål, evt. til formål «annen banegrunn – 
grøntareal». I den sammenheng vises det til plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 3-1 h.  

 

 

 



 

 Side: 3 / 3 

 

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som grunneier har følgende merknader 

Planområdet omfatter deler av vår jernbaneeiendom gnr/bnr 63/96. I oppstartsfasen forutsatte 
Bane NOR Eiendom at tiltakshaver tar initiativ til å avtale evt. grunnerverv av nødvendige arealer 
for å gjennomføre den planlagte utbyggingen. Dersom areal som Bane NOR eier trenges til 
bebyggelses- eller vegformål, må disse arealene kjøpes til markedspris. Vi forventer at tiltakshaver 
tar kontakt med Bane NOR Eiendom vedr. nærmere avklaringer på kjøp av jernbanegrunn.  

 

Med vennlig hilsen 

Vibeke Aarnes  
banedirektør   
Drift og teknologi  

Ragnhild Lien                                                                        
sjef Planforvaltning  
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Eidsvoll - Uttalelse til høring av detaljregulering for Galgehaugen - Gbnr. 
63/113 m.fl 

 
Vi viser til brev datert 24. februar 2021 med høring av detaljregulering for Galgehaugen, planID 
303533400, i Eidsvoll kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for kontor og offentlig/privat tjenesteyting, 
hhv. politihus og tannhelsesenter, samt trafikk og grøntareal. Eksisterende bebyggelse er planlagt 
revet. Området er avsatt til baneformål og vegformål i kommuneplanens arealdel 2020-2031. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med forutsetning om at geotekniske 
vurderinger blir kvalitetssikret i løpet av ettersynsperioden. Vi anbefaler at planer ikke sendes ut 
på høring og offentlig ettersyn før slike forhold er avklart og at eventuelle nødvendige tiltak er 
innarbeidet i planen.  Vi mener at forutsetningene i geoteknisk rapport må gjøres juridisk 
bindene ved å innlemmes i planbestemmelsene.  
 
Videre legger vi geoteknisk rapport med stabilitetsberegninger til grunn mht. skred og flom, og 
støtter vurderingene til NVE og Bane NOR. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale og viktige 
regionale interesser som vi er satt til å ivareta.  
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 



Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
 

  
 
Karen Mimi Rygh 
rådgiver 
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Vedlegg: 

1 Offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for gbnr. 63113 m.fl. - Galgehaugen, planID 
303533400.pdf 

2 Bestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

4 Plankart 

5 Saksutredning og protokol 

6 Eidsvoll kommune - Innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan - Gbnr 63/113 m. fl. - 
Galgehaugen 

7 Utkast til detaljregulering Fv. 181 Ny Eidsvoll bru over jernbane 

8 Erverv av grunn - tegning W001 - Fv. 181 Ny Eidsvoll bru over jernbane 

 

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr. 63/113 med 
flere Galgehaugen - Offentlig ettersyn 

Fylkesrådens forslag til vedtak 
1. Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - 

Galgehaugen. Forslaget er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser ved Eidsvoll 
stasjon. 
 

2. Viken fylkeskommune er avhengig av midlertidig bygge- og anleggsområde på gbnr. 
63/215 og 63/96 for å kunne bygge ny Eidsvoll bru over jernbanen. Fylkeskommunen 
ber om at det reguleres tilstrekkelig areal til dette i detaljregulering for gbnr. 63/113 
m.fl. – Galgehaugen og at det knyttes nødvendig reguleringsbestemmelse til formålet.  
 

3. Fylkesrådet ønsker samarbeid og dialog med Eidsvoll kommune for å finne løsning på 
innsigelsen og for å sikre at kommunen gjør nødvendige plangrep for å sikre bygging 
av ny Eidsvoll bru. 

23.03.2021 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Fylkesrådet 15.04.2021  
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Anne Beathe Tvinnereim 
fylkesråd for plan, klima og miljø 

Bakgrunn for saken 
Eidsvoll kommune har lagt forslag til detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen ut 
til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 16. april 2021. Formålet med planen er å legge til 
rette for offentlig/privat tjenesteyting og kontor, teknisk infrastruktur, parkering og 
grøntområder. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Planen er lagt ut til offentlig 
ettersyn under forutsetning av at sikkerhet knyttet til geotekniske vurderinger blir avklart i 
løpet av ettersynsperioden. Et utvalg dokumenter ligger ved saken. Alle sakens dokumenter 
kan leses på kommunens hjemmeside: Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 63/113 
m.fl. - Galgehaugen (eidsvoll.kommune.no) 

I uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet, datert 4. desember 2020, varslet Viken 
fylkeskommune mulig innsigelse til planen dersom kulturminneverdiene ikke i tilstrekkelig 
grad var hensyntatt når planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. I uttalelsen hadde 
fylkeskommunen også en rekke merknader knyttet til hensynet til fv. 181 Eidsvollvegen, i 
tillegg til merknader til planstatus og arkeologiske kulturminner. 

Fylkeskommunen deltok i dialogmøte med utbygger og kommunen 7. januar 2021. 

Fakta 
Den sentrale beliggenheten i innlandet, med nærhet til vannveiene og vannkraften, har gjort 
Eidsvoll til et knutepunkt for nasjonalt viktige transportårer. I tillegg til viktige 
enkeltmonumenter, har hele landskapsrommet stor kulturhistorisk verdi. Et viktig element er 
området rundt Eidsvoll stasjon. I 1854 åpnet landets første jernbane mellom Christiania og 
Eidsvoll som en direkte følge av sagbruksnæringens behov for effektiv transport av varer til 
Christiania. Stasjonen ble plassert ved Vorma, så langt sør som man kunne komme med båt 
nordfra. Som følge av byggingen av Gardermobanen er stasjonen flyttet noe lenger mot nord, 
men stasjonsanlegget fra 1800-tallet er fortsatt intakt og utgjør kjernen i kulturlandskapet. 
Det brukes i dag til hensetting (parkering) av tog som har Eidsvoll som sin utgangsstasjon. 

Store deler av tiltaket ligger innenfor et kulturlandskap av nasjonal betydning, se 
Grøntstruktur Romerike Sluttrapport 2002, objekt-id 45 og 128. Mot sørvest grenser 
planområdet også til et kulturlandskap satt til lokal verdi i samme rapport, objekt-id 45. Hele 
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 (høringsfristen var 15. oktober 2020, fylkeskommunen 
avventer Riksantikvarens vedtak). 

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser 

Nyere tids kulturminner 
Viken fylkeskommune motsetter seg ikke at deler av planområdet blir utbygget, men det er 
avgjørende at planarbeidet tar hensyn til de store, nasjonale kulturminneinteressene i 
området. Den fremlagte planen er i så måte dårligere enn skisseprosjektet som ble fremlagt 

https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-detaljregulering-for-gbnr.-63113-m.fl.---galgehaugen-plan-id-303533400/
https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-detaljregulering-for-gbnr.-63113-m.fl.---galgehaugen-plan-id-303533400/
https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2660809
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ved varsel om planoppstart. Fylkeskommunen har i dialog med utbygger og kommunen om 
veien videre vært tydelig hva angår kulturminneinteressene i området (møtet 7. januar 2021). 

Relevante kulturminner som må hensyntas av hensyn til kulturlandskapet er godshuset på 
Eidsvoll stasjon (1854), stasjonsbygningen og lokomotivstallen. Planarbeidet må særlig ivareta 
viktige siktlinjer fra Sundet mot kulturlandskapet. 

Stasjonsområdet og noe omliggende villabebyggelse er vernet gjennom kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010), delområde 17 Holstangen. Begrunnelsen for 
vernet er: «Med sin historie knyttet til utbygging og drift av jernbanen, sagbruk og teglverk er 
området viktig som del av kommunens samferdselshistorie og industrihistorie.» Annen 
bebyggelse innenfor planområdet har neppe særlig kulturhistorisk verdi. 

Samferdsel 
Viken fylkeskommune utarbeider en detaljreguleringsplan for ny Eidsvoll bru over jernbanen. 
Planen er planlagt oversendt Eidsvoll kommune for førstegangsbehandling våren 2021. 
Planforslaget legger til rette for etablering av ny bru over jernbanen for å sikre adkomstvei til 
stasjonsområdet. Den nye brua skal være tilrettelagt for gående og syklende. Eksisterende bru 
fra 1923 rives. 

Den nye brua er planlagt i samme trasé som dagens bru. Etablering av ny bru over 
jernbanesporene er et krevende arbeid og må planlegges nøye. Det er begrenset areal 
tilgjengelig i planområdet og nødvendig å sikre det arealet som trengs for å kunne bygge og 
montere brua på plass. Derfor er det behov for å regulere midlertidig bygge- og 
anleggsområde som vist på vedlagt kart. 

Vurdering 

Nyere tids kulturminner 
Området er sårbart for utbygging. Ved utbygging må en ta hensyn til landskapets 
hovedstrukturer og påse at de sentrale kulturminnene får beholde sin dominerende plass i 
landskapet. Ny bebyggelse må forholde seg til eksisterende skala og struktur. Det er viktig at 
man planlegger tiltak innenfor området på en måte som ivaretar kulturminnene og sikrer 
opplevelsen av historien i dette mektige landskapet.  

Innsigelsen går ikke på bevaringsverdien av enkeltbygninger utbygger ønsker å rive, men på at 
utformingen av nybyggene vesentlig forringer opplevelsen av kulturminnene ved Eidsvoll 
stasjon. Særlig fond-virkningen for stasjonsbygningen sett fra Sundet, fremstår som uheldig. 
Her står det i dag et bolighus som jernbanen til nå har brukt til overnatting for togpersonale. 
Kontorbygningen som er foreslått i denne bygningens sted mangedobler volumet, øker 
gesimshøyden vesentlig og har en helt annen utforming enn eksisterende bygning. Nybygget 
forrykker balansen mellom kulturminnene og det omliggende landskapsrommet og frarøver 
stasjonsbygningen dets status som det mest monumentale byggverket i kulturlandskapet. 

Viken fylkeskommune kan ikke godta nybygg som vist i planforslaget, men mener at volumene 
må reduseres vesentlig og at bygningene må få en form mer i tråd med de omliggende 
kulturminnene. Dette siste gjelder særlig bygningen lengst mot sør-øst (nærmest veibrua over 
jernbanen). 
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Tiltakshavers illustrasjon, som viser virkningen av foreslåtte nybygg sett fra øst. De nye bygningene er 
markert med rødt av Viken fylkeskommune. Til venstre sees broen over Vorma fra Sundet til den gamle 
stasjonen, med kulturlandskapet bakenfor. I forkant av de nye byggene sees Eidsvoll stasjon (til 
venstre) og Øvre Romerike tingrett (til høyre). Helt til høyre sees Felleskjøpets silo. 

Samferdsel 

Regulering av bestemmelsesområde - midlertidig bygge- og anleggsområde 
Viken fylkeskommune vil være avhengig av midlertidig bygge- og anleggsområde på gbnr. 
63/215 og 63/96 for å kunne bygge ny Eidsvoll bru over jernbanen. 

Vedlagte utkast til detaljregulering for fv. 181 Ny Eidsvoll bru over jernbane og tegning W001-
Grunnerverv viser områder på gbnr. 63/215 og 63/96 som må reguleres til midlertidig bygge- 
og anleggsområde i detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen. 

Reguleringsbestemmelse om bruk av midlertidig bygge- og anleggsområde 
Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen må ha med en reguleringsbestemmelse 
som sier: 

«Midlertidig bygge- og anleggsområde kan brukes som anleggs- og riggområde for bygging av 
ny bru regulert i detaljregulering Fv. 181 Ny Eidsvoll bru over jernbane. 

Det er ikke tillatt å oppføre nye bygninger og faste anlegg på det midlertidige bygge- og 
anleggsområde før den nye brua over jernbanen er ferdig bygget. 

Reguleringsformålet midlertidig bygg- og anleggsområde opphører når kommunen har fått 
melding om at anlegget eller deler av anlegget er ferdigstilt og kommunen har truffet 
administrativt vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen.» 
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Konsekvenser 
Innsigelsen har ikke konsekvenser for arealformålet i planområdet, men betyr en lavere 
utnyttelse av tomten enn hva utbygger ønsker. 

Vedtakskompetanse 
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i 
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2, f.
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Ebbe Dam Meinild

Fra: Natasa Sandvold <natasa.sandvold@elvia.no>
Sendt: 22. april 2021 14:29
Til: Ebbe Dam Meinild
Emne: SV: 20/7248-20 Offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for gbnr. 

63/113 m.fl. - Galgehaugen, planID 303533400

Kategorier: Arkivert i Websak

Hei, 
 
Viser til telefonsamtale samt oversendte vedlegg.  
 
Elvia AS har foretatt en vurdering av saken og har ingen ytterligere bemerkninger til offentlig ettersyn. 
 
Ta kontakt dersom det er spørsmål eller uklarheter!  
 
Vennlig hilsen 
 
NATASA SANDVOLD. 
Rådgiver 
Elvia 

+47 47 25 34 84 
natasa.sandvold@elvia.no 
elvia.no 
 
 

Fra: Ebbe Dam Meinild <Ebbe.Dam.Meinild@eidsvoll.kommune.no>  
Sendt: torsdag 22. april 2021 14:01 
Til: Natasa Sandvold <natasa.sandvold@elvia.no> 
Emne: 20/7248-20 Offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen, planID 
303533400 
 

Se vedlegg  

 
Mvh 
Ebbe Dam Meinild 
Arealplanlegger 
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NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

gnr. 63 bnr. 113 mfl. - Galgehaugen - PlanID 303533400 - Eidsvoll 

kommune 

Vi viser til høringsdokumenter mottatt 24.02.2021. 

 

Planen innebærer oppføring av et politihus og tannhelsesenter. NVE legger til grunn at kommunen har 

vurdert at politihuset ikke faller inn under byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2, første ledd, eller §7-3, 

første ledd. 

 

NVE vurderer at planen ikke er i tråd med vesentlige regionale og nasjonale føringer for våre 

ansvarsområder knytta til skredfare.  

Innsigelse 

Geoteknisk vurdering fra Løvlien Georåd datert 01.02.2021 konkluderer med at det ikke er registrert 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale fra utførte undersøkelser. NVE gjør oppmerksom på at det er 

registrert kvikkleire i to borpunkter som er benyttet i den geotekniske vurderingen (tilgjengelig på 

NADAG). Vurderingen inneholder ikke en faglig begrunnelse for hvorfor dette ikke er hensyntatt. 

Videre konkluderer det geotekniske notatet med at planen kan utføres med tilfredsstillende sikkerhet gitt 

at en rekke forutsetninger følges. For å sikre at føringer gitt i det geotekniske notatet blir ivaretatt på 

byggesaksnivå må føringene innlemmes i de juridisk bindende planbestemmelsene. Dette kan gjøres 

enten ved å referere til det geotekniske notatet i planbestemmelsene, eller ved å liste opp de enkelte 

føringene i planbestemmelsene. 

Den mulige utløpssonen for kvikkleireskred som er identifisert må legges inn som hensynssone i 

plankartet og gis tilhørende bestemmelser. 

Det foreligger videre ingen uavhengig kvalitetssikring av den geotekniske vurderingen. Planen er likevel 

sendt på høring med forbehold om at en slik kvalitetssikring vil foreligge i løpet av ettersynsperioden. 

NVE anbefaler at planer ikke sendes ut til offentlig ettersyn før uavhengig kvalitetssikring foreligger, da 

en slik kvalitetssikring kan gi behov for endringer i planen.  

  



 
Side 2 

 

 

 

NVE fremmer innsigelse til planen inntil  

 det foreligger en uavhengig kvalitetssikring av de geotekniske vurderingene i henhold til 

prosedyre i NVEs veileder 1/2019 (NB: ikke det samme som uavhengig kontroll etter 

SAK10). Kvalitetssikringen må inkludere en vurdering av borpunktene hvor det gjennom 

prøvetaking tilsynelatende er påvist kvikkleire, men hvor dette ikke er hensyntatt i det 

geotekniske notatet. 

 føringer gitt i kvalitetssikret geoteknisk notat fra Løvlien innlemmes i planbestemmelsene. 

 hensynssone for utløpsområde (og ev. løsneområde) for kvikkleireskred markeres med 

hensynssone i plankartet og gis tilhørende bestemmelser. 

 

Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. Se ellers 

www.nve.no/arealplan for ytterlig informasjon og veiledere.   

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

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

                         

   

   

 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 
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