
Oppsummering av merknader 
 
BaneNor (innsigelse):  

1. 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. 

2. I notatet for vann, avløp og overvann 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. 

3. 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. 

4. Vi er spesielt bekymret for sikkerheten til barn og unge, og etterlyser vurderinger i forhold til 
rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Kommentar: 

1. Det er gjort en uavhengig kontroll av rapporten. Borepunktene er nå nevnt på side 8, kapitel 

4.1 i revisjon 03, datert 27.08.2021. Områdestabiliteten for tiltakene er utredet i henhold til 

NVE veileder 1/2019, i kapitel 4.2 står det beskrevet at det påvist leire med kvikke egenskaper 

ved to borepunkter, Se figur 4.2. Det er også i henhold til samme veileder utført uavhengig 

kontroll som bekrefter at områdestabiliteten for tiltakene er ivaretatt. Ved at prinsipper og 

retningslinjer for NVE veileder 1/2019 følges er kvikkleire punktene tatt hensyn til.  

2. Overvannsnotatet oppdateres etter revidering av geotekniske rapporten. Det er lagt til at 

«det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs Eidsvollvegen. Utførte felt- og 

laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag med sprøbruddmateriale i 

ravinen mot sør/sørvest». Overvannsberegning har tatt utgangspunkt i «worst case», det er 

antatt at det er null infiltrasjonspotensiale. Forbehold om kvaliteten på opplysninger 

vedrørende grunnforhold har blitt fjernet fra rapporten. 

3. Viser til kap. 5.2 side 11, som beskriver Krav til lokalstabilitet – Dette hentet fra Teknisk 

regelverk fra Bane NOR. Kap. 6.2 beskriver at det er utført stabilitetsberegninger for tre 

profiler, se plassering for disse på tegning 101A01. Resultatene fra stabilitetsberegninger er 

oppsummert i tabell 7.2 og viser at lokal stabiliteten mot jernbanen er ivaretatt. Denne 

kvaliteten er også kvalitetssikret av uavhengig foretak. Kontroll av valgte beregningsprofiler 

og utførte beregninger er kontrollert og godkjent av uavhengig foretak. 

Det vises til kap. 10 - Konklusjon lokalstabilitet mot jernbanen. Som konkludere at Utførte 

stabilitetsberegninger mot jernbanen tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i nord 

kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk. 



For å hensynta sikkerheten mot jernbanen følges konklusjonen fra geotekniske rapporten og 

bygget, BKB2, flyttes 2,5m mot Eidsvollvegen. Arealene mellom BKB2 og o_SBG3 reguleres til 

annen veggrunn – tekniske anlegg, f_SVT5. Med følgende bestemmelser: «3.2.5 Annen 

veggrunn – tekniske anlegg (f_SVT5) Annen veggrunn – tekniske anlegg er sideareal for 

f_SPA3 og BKB2. Arealene er felles». 

4. Planbeskrivelsen skriver om barn og unges interesser og konkluderer med at området ikke er 

tilrettelagt for aktiviteter for barn og unge. Det er ikke et område der barn og unge skal 

oppholde seg på. Arealformålet endres til annen banegrunn – grøntareal. Med følgende 

bestemmelse §3.2.6 «I områder regulert til annen banegrunn - grøntareal kan det etableres 

driftsveger, beredskapsplasser, grøfter, murer, støyskjermer/voller og annet som er en 

naturlig del av jernbaneanlegget. Arealene er ikke åpne for rekreasjon». 

5. Arealformålene endres etter BaneNor sine ønsker til annen banegrunn – grøntareal med 

tilhørende bestemmelser. 

6. Det er tatt kontakt med BaneNor ang. grunnerverv. Tiltakshaver tar prosessen videre.  

 

NVE (innsigelse): 

1. 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. 

2. 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. 

3. Den mulige utløpssonen for kvikkleireskred som er identifisert må legges inn som 
hensynssone i plankartet og gis tilhørende bestemmelser. 

4. Føringer gitt i kvalitetssikret geoteknisk notat fra Løvlien innlemmes i planbestemmelsene. 
 
Kommentar 

1. Se tidligere kommentar til BaneNor. 
2. For å sikre at føringer gitt i geotekniske rapporten følges opp under byggesaken er det lagt 

til §2.14 Terrengstabilitet «Geoteknisk rapport datert 27.08.2021, og rapportens anbefaling 
om hvordan tiltaket skal etableres for å sikre god lokal- og områdestabilitet, skal følges for 
videre byggesaksbehandling og detaljprosjektering. Det vises spesielt til: 
-Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom 
under terrengnivå. 
-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. 
-Utgravingen for etablering av overvannsmagasinet skal skje seksjonsvis fra den ene enden 
til den andre, med bredder på 3 og 3 meter. Det skal utføres kontinuerlig tilbakefylling med 
sprengstein. Utgravde masser skal mellomlagres lokalt på parkeringsplassen samtidig som 
etablering av magasinet pågår. 



§2.5 Overvann er også revidert. Det er lagt til: «Geoteknisk rapport datert 27.08.2021, og 
rapportens anbefaling om hvordan etablering av overvannsmagasin skal følges. Det skal 
benyttes fiberduk mellom stedlige masser og tilbakefylte masser i magasinet. Fiberduken 
skal avsluttes ca. 1 meter under terreng». 

3. Legger til utløpssonen for leirskred som faresone på plankart med følgende bestemmelser: 
§4.2 «Faresonen viser mulig utløpssone for leirskred. Området tillates ikke benyttet for 
bygninger eller varig opphold.».  
 
 

 
4. Se punkt 2. 

 
 

 
 

Elvia 
1. Viser til telefonsamtale samt oversendte vedlegg. 

Elvia AS har foretatt en vurdering av saken og har ingen ytterligere bemerkninger til offentlig 
ettersyn. 

 
Kommentar: 



1. Tas til orientering 
 
Viken Fylkeskommune (innsigelse): 

1. 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 
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. 
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). 

2. 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. 
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.» 

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. 

4. Innsigelsen har ikke konsekvenser for arealformålet i planområdet, men betyr en lavere 
utnyttelse av tomten enn hva utbygger ønsker. 

 
Kommentar 

1. Det er avholdt møter med Viken fylkeskommune og Eidsvoll kommune for å komme til 
enighet om utnytting av sentrumsnære arealer. Prosjektet har blitt revidert, og det har blitt 
laget mer spisse bestemmelser for BKB2 for å ivareta nasjonale kulturminneinteresser. 
Bestemmelse 2.9 sier: «Bygning innenfor BKB2 må tilpasses eksisterende kulturmiljø og 
kulturlandskap. Takform skal være saltak, med takvinkel 19-25°. Taket skal være rødt 
steintak. Fasaden må brytes opp med f.eks. stort glassfelt over begge etasjer. Det skal brukes 
trepanel i fasaden i mørkebrune og/eller naturlige farger». Bruksarealet er endret fra 
2100m2 til 1658m2. Etasjeantallet for BKB2 er også endret fra tre til to etasjer. Bygning 
innenfor  
BKB1 skal ha en fargebruk i naturtoner som ikke kontrasterer med landskap eller bebyggelse 
rundt. Maksimalt bruksareal for BKB1 er BRA = 3040 m2. Det er tillatt med fire etasjer. 

2. Det er lagt til midlertidig bygge- og anleggsområde på plankartet. #1-2 etter mottatt SOSI 
fra Viken fylkeskommune. 
Bestemmelsen er lagt til under §4.4 

3. Midlertidig bygge- og anleggsområde er lagt til på plankartet med følgende bestemmelser 
for å sikre bygging av ny bru. 

4. Det er avholdt dialogmøter med Eidsvoll kommune og Viken fylkeskommune angående 
utnyttelse av planområdet. Det er enighet om å endre utnyttelse av BKB1 og BKB2 med mer 
spisse estetikk bestemmelser for å sikre kulturlandskapet rundt planområdet. 



 
 
Statsforvalteren 

1. 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. 

2. 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. 

 
Kommentar: 

1. Geoteknisk rapport er revidert og det er foretatt uavhengig kontroll. Begge konkluderer med 
at det går an å bygge innenfor planområdet. Forutsetninger for bygging gjøres juridisk 
bindende. 

2. Tas til orientering. 
 

 
 


