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1 Bakgrunn: 
Det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for gbnr- 112/17, 18, 22, 23 og 24. – Gamle 

Nebbenes Kro, ved Eidsvoll Verk. Forslagstiller er Eidsvoll Næringsutvikling AS og utførende arkitekt er 

Neue Heimat AS. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere om område HBB i gjeldende plan (Reguleringsplan for 

sentrale deler av Eidsvoll Verk, vedtatt 25.06.2007) fra dagens hotell/bevertning og bensinstasjon, til å 

omfatte bensinstasjon/veg serviceanlegg, offentlig- og privat tjenesteyting, kontor, samt 

galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement, museum, kunst- og bevertning. Det er påregnelig at det 

er politiet som vil være 1. leietaker i nytt bygg under planlagt oppføring, kalt Lensmannsgården.  

 

2 Hensikten med ROS-analysen 

2.1 Rettslige rammer 
Å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er et krav i plan- og bygningsloven § 4-3 som 

gjelder alle planer for utbygging. Her heter det at: 

«Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slik bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, 

som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

2.2 Begreper og forkortelser 
Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse , jf. plan- og bygningsloven § 4-3 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det at en bestemt hendelse kan inntreffe innenfor et visst 
tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og 
eventuelle barrierer, og evnen til å gjenopprette. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller for 
utbyggingsformålet. 

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 

Barrierer Eksisterende tiltak, for eksempel flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 
industri, eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og 
konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for å redusere 
risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

 

2.3 Metode 
Framgangsmåten for å utarbeide denne ROS-analysen bygger på metoden som er gitt i Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging», 2017. DSB anbefaler at en ROS-analyse omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 
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• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det blir lagt på klimapåslag på relevante naturforhold. 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko- og sårbarhet, eller 

om man må følge opp ROS-analysen ved å kartlegge nærmere. 

ROS-analysen skal bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig, men skal også legge til 

rette for å avdekke ny kunnskap og innsikt relatert til planområdet og utbyggingsforholdet. Dette 

innebærer at ROS-analysen skal bygge på overordnede planers ROS-analyser, slik at analysene blir 

stadig mer detaljerte. Dette ivaretas ved å:  

• Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold. 

• Vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger. 

• Vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift er relevante. 

 

Figur 1, Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSBs veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 

Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik at 

det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1). 

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs 

landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 

løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides 

faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder 

og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for 

reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik sannsynlighet 

for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser for flom som 
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normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom som kan 

medføre fare for menneskeliv (S). 

Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen 

innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for 

øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere forklaring 

av forskriftens krav. 

 

Sikkerhetsklasse 
flom 

Største nominelle 
årlige sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

F1 1/20 

(20-års flom) 

Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, 

lager) 
F2 1/200 

(200-års flom) 
Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. 

bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og 
barnehage, kontorbygg, industribygg) 

F3 1/1000 

(1000-års flom) 

Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, 
sykehus, brannstasjon, politistasjon, 

sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi 
forurensningsfare) 

   Tabell 1: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 
flom 

Største 
nominelle 
årlige 
sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager) 

S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 
personer eller der det er middels økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger, 
kjedede boliger og blokker med maksimum 10 
boenheter, fritidsboliger, arbeids og publikumsbygg, 
brakkerigg, overnattingssted) 

S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 
personer eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede, 
boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10 
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/ 
Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer 
enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal 
beredskapsinstitusjon) 

   Tabell 2, Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv. 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir 

vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller 

ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell 

faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko 

etter en faglig vurdering. 

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 

for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for 

hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til 

risikoreduserende tiltak oppsummeres. 
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2.4 Analyseoppsettet i ROS-analysen 

 

Figur 2, Trinnene i ROS-analysen. Kilde: DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommens arealplanlegging 
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3 Planområdet og utbyggingsområdet: 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning  

Planområdet er på ca. 15,6 daa. Området er lokalisert langs Trondheimsvegen, mellom Østre 

Hurdalsveg og Sagvegen ved Eidsvoll Verk. Planområdet sammenfaller med området som er avsatt til 

nåværende næringsformål i kommuneplanen.  

 

Figur 3, Planområdets beliggenhet (1881.no) 

Figur 4, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 
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3.2 Dagens situasjon 
Innenfor planområdet finnes en bensinstasjon, Circle K, samt Gamle Nebbenes Kro, som er avviklet 

som veikro. Den gamle kroa står for det meste tom, men benyttes sporadisk til ulike formål. Arealer 

som ikke er bebygd, er opparbeidet til parkering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2,  Figur 6, Gamle Nebbenes Kro. 

Figur 5, Eksisterende bensinstasjon innenfor planområdet. 
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3.3 Utbyggingsformålet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere om område HBB i gjeldende plan (Reguleringsplan for 

sentrale deler av Eidsvoll Verk, vedtatt 25.06.2007) fra dagens hotell/bevertning og bensinstasjon, til å 

omfatte bensinstasjon/veg serviceanlegg, offentlig- og privat tjenesteyting, kontor, samt 

galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement, museum, kunst- og bevertning. Det er påregnelig at det 

er politiet som vil være 1. leietaker i nytt bygg under planlagt oppføring, kalt Lensmannsgården.  

 

Figur 8, Skisseforslag planlagt bebyggelse, Neue Heimat AS 

Figur 7, Konseptskisse ny bebyggelse (Neue Heimat AS 
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4 Identifiserte mulige uønskede hendelser 
Tabellen under gir en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene. Den enkelte hendelsen som 

er aktuell, er konkret vurdert i analyseskjemaene i påfølgende kapittel 5.  

Nr.  Risiko- og sårbarhetsforhold Overordnet vurdering av uønsket 
hendelse med henvisning til 
kunnskapsgrunnlag 

Aktuelt 
tema? 
Ja/Nei  

 Naturgitte forhold (inklusive eventuelle klimapåslag) 

 Sterk vind  Nei 

 Snø/is  Nei 

 Frost/tele/sprengkulde  Nei 

 Nedbørmangel  Nei 

1 

Store nedbørsmengder Temaene nedbør, flom fra 
omkringliggende vannveier og vannveier 
internt på området sees i sammenheng 
og vurderes samlet gjennom en egen VA-
rammeplan.  

Ja 
Flom i vann/vassdrag 

Urban flom/overvann 

2 

Skred (kvikkleire, jord, stein, snø), 
inkludert sekundærvirkninger 

NVE har ikke avmerket noen 
aktsomhetsområder for kvikkleire på 
eller nært planområde. Det er angitt et 
lite område sør for planområde definert 
av Statens vegvesen. Det opplyses at 
Statens vegvesens historiske data tegnes 
opp som «Kvikkleireområder» i NVE 
Atlas/Skrednett. Dette er ikke fullverdige 
«kvikkleiresoner» utredet etter NVEs 
veileder, men en skravering av områder 
der Statens vegvesen har påtruffet 
kvikkleire i tidligere geotekniske 
undersøkelser. 
 
Det er gjennomført en geoteknisk 
vurdering for å avdekke grunnforholdene 
nærmere. Oppsummeringen av dette 
følger som eget kapittel i ROS analysen. 

Ja 

 Erosjon Samme vurdering som over Ja 

 Skog- og lyngbrann  Nei 

 Radon Planområdet ligger utenfor områder med 
aktsomhet mot radon. Det er 
gjennomført utsjekk mot kartlag på 
miljostatus.no. Radon ivaretas på 
generelt grunnlag av teknisk forskrift.  

Nei 

3 Støy Planområdet grenser til 
overordnet vegsystem.  

 
Planområdet er noe utsatt for støy fra 
tilliggende vegnett. Det planlegges ikke 
bebyggelse innenfor rød støysone. Iht 
retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T 1442/16 kan kontorer 
tillates dersom krav til innendørs 

Ja 
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støynivå (etter TEK 17 og NS 8175 klasse 
C) er tilfredsstilt. Krav til innendørs 
lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt 
av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 
"Lydforhold i bygninger – Lydklasser for 
ulike bygningstyper". Klasse C er 
minstekrav. 

 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

4 

Samferdselsårer som veg, 
jernbane, luftfart og skipsfart 

Planområdet ligger med nærhet til 
overordnet trafikksystem.  
Kjøreadkomst til planområdet er via 
Trondheimsvegen, enten via etablert 
avkjøring i nord, eller via den kommunale 
Sagvegen i sør. 
 
Trondheimsvegen har en fartsgrense på 
60 km/t, og en ÅDT (2019) på 8930. 
Andel tunge kjøretøy er ca. 7 %. 
Det er i Statens vegvesens sitt vegkart 
registret ulykker langs planområdet. 
Databasen strekker seg tilbake til 1970-
tallet og det er ikke noe som tilsier at 
området er spesielt ulykkesutsatt.  
 
Det må vurderes om det som følge av 
planforslaget er behov for å gjøre tiltak i 
kryssene langs Trondheimsvegen, med 
andre ord om disse er dimensjonert for å 
tåle fremtidig økning i trafikk. 
 

Ja 

1 

Infrastrukturer for forsyninger av 
vann, avløps- og 
overvannshåndtering, energi, 
gass, gass og telekommunikasjon 

 Dimensjonering av tilstrekkelig 
slokkevann / brannvann er vurderes som 
en del av rammeplan for VA. Utredes 
som del av tema 1.  

Ja 

4 

Tjenester som skoler, barnehager, 
helseinstitusjoner, nød- og 
redningstjenester 

Det planlegges for etablering av 
politistasjon / lensmannskontor. 
Avkjørsler fra politihuset kan teoretisk bli 
blokkert slik at utrykning hindres. 
Parkering ifm. adkomstområdet foran 
inngangen til politihuset kan medføre 
trafikk-kork ved politiets 
inn- og utkjøringer. 
Trafikkbildet i fremtidig situasjon må 
kartlegges nærmere, og sees i 
sammenheng med øvrig dimensjonering 
av trafikkbildet. Forholdet er vurdert 
utredet samlet sammen med punkt 4 
over.   
 
 

Ja 
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 Næringsvirksomhet 

 Samlokalisering i næringsområder   

 Virksomheter som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

Samme vurdering som punkt 4. Temaet 
er relevant, men overlappende i 
tematikk.  

 

 Virksomheter som håndterer 
farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter 

Innenfor planområdet ligger etablert 
bensinstasjon. Det legges til grunn at 
etablert bensinstasjon følger egne HMS 
og sikkerhetskrav. Reguleringen endrer 
ikke på dagens bruk. 

Nei 

 Forhold ved utbyggingsformålet 

 Om utbyggingen medfører nye 
risiko- og sårbarhetsforhold i 
planområdet 

 Ja 

 Forhold til omkringliggende områder 

 Om det er risiko- og sårbarhet i 
omkringliggende områder som 
kan påvirke utbyggingsformålet 
og planområdet 

 Nei 

 Om det er forhold ved 
utbyggingsformålet som kan 
påvirke omkringliggende områder 

 Nei 

 Forhold som påvirker hverandre 

 Om forholdene over påvirker 
hverandre, og medfører økt risiko 
og sårbarhet i planområdet 
Naturgitte forhold og effekt av 
klimaendringer 

Det er gjort en vurdering av om de nye 
funksjonene som tilføres området 
påvirker eksisterende etablert situasjon, 
og motsatt om eksisterende situasjon 
påvirker ny virksomhet. Det er vurdert at 
den økte risikoen er svært liten, og at det 
er vanskelig å utrede dette ut over 
vurderingene som fremkommer av punkt 
4.  
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5 Risikovurdering av de enkelte sårbarhetsforhold 
På bakgrunn av relevante risikoforhold som er avdekket i kapittel 4 , gjøres en nærmere 

detaljvurdering av det enkelte aktuelle risikoforhold.  

5.1 Flom 
Fagrapport som grunnlag for videre vurderinger: 

• Arealtek AS, VA-rammeplan, datert 11.06.2021 

Dagens situasjon i område er i hovedsak en stor asfaltert parkeringsplass rundt eksisterende bygning 
som tidligere var veikro. Den gamle kroa skal bestå, men omgjøres til annet bruk.  
Overvann fra området ledes via sluk og sandfang til kommunalt nett med utløp til Andelva, som renner 
like sør for området. Det er ikke registrert problematikk knyttet til overvann i dag, men det er opplyst 
at alt overvann ledes til sluk og i elva. 
 
Den geotekniske rapporten (jf. punkt 5.1) peker på at området ar forholdsvis lav permeabilitet, og VA-
rapporten konkluderer derfor med at området ikke er egnet til infiltrasjon av overvann i stedlige 
masser i grunnen.  

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- F3 *) 

*) Sikkerhetsklasse F3 omhandler sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, sykehus, 
brannstasjon, politistasjon, sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi forurensningsfare) 

Årsaker 

Klimaendringer,  

Eksisterende barrierer 

Terreng, avstand til Andelva 

Sårbarhetsvurdering 

 
Overvann: 
Fremtidig situasjon vil ha lik overvannshåndtering som i dag. Avrenning fra tak og asfalterte arealer 
samles, via sandfang, i privat ledningsnett for overvann med påslipp til kommunal ledning øst for 
tiltaksområdet. Kommunal ledning har utløp i Andelva. 
 
Etter gjennomførte tiltak vil andelen tette flater være lavere enn ved dagens situasjon da det er 
planlagt plen og annen beplantning på deler av arealet som i dag er asfaltert. Dette vil bidra positivt 
siden vegetasjon har god funksjonalitet med hensyn til forsinkelse og fordrøyning. Det betyr at de 
planlagte tiltakene ikke vil gi økt avrenning fra området sammenliknet med dagens situasjon. 
Det må likevel gjøres en beregning av overvannsmengdene hvor det tas høyde for økt nedbør på 
grunn av klimaendringer. I beregningene benyttes en klimafaktor på 40%. Det er ikke beregnet 
infiltrasjon i området, ref punkt om geoteknikk. 
 
Ved de forutsetninger som er gjort viser beregningene at det må etableres tiltak som fordrøyer 84 m3 
overvann når man regner med klimafaktor på 40%. Dette fordeles på to magasiner og åpne løsninger i 
grøfter.  
Tiltak kan for eksempel være åpne regnbed og fordrøyningsmagasiner av ulike typer. Før 
igangsettingstillatelse kan gis må tiltakene detaljprosjektertes. 
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Det er også gjort en simulering av dreneringslinjer og hvordan overvann samles. Simuleringen viser at 
avrenning vil gå mot Andelva i sør. 

Flom: 
Området er ikke flomutsatt for Andelva. Området er for høyt oppe til å være utsatt, jf. flomkart fra 
NVE. 

Figur 9, VA-Rammeplan (Arealtek AS) 

Figur 10, Simulering av dreneringslinjer (Arealtek AS) 
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Området skal simuleres for å vurdere hvordan overvann renner.  
Det er flomveger i nærheten av området. Terrenget må utformes for å håndtere disse. 
  

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
analyse.   
 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse   x  Styrtregn og økt nedbør 
er et økende 
problem og en middels 
sannsynlig uønsket 
hendelse. 

Stabilitet    x  

Materielle verdier    x Skader som følge av 
urban flom vurderes 
som små.  

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 
 

Usikkerhet Begrunnelse 

  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Utarbeidet VA-rammeplan må legges til 
grunn ved videre detaljprosjektering av VA-
anlegg, slik at avdekkede forhold benyttes i 
det videre arbeidet.  

Utarbeidet VA-notat fra Arealtek AS datert 11.06.2021 
skal legges til grunn for videre detaljutforming av VA-
anlegg.  
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5.2 Grunnforhold 
Fagrapport som grunnlag for videre vurderinger: 

• Romerike Grunnboring AS, Geoteknisk rapport, datert 17.06.2021 

Det foreligger egen grunnundersøkelse utarbeidet av Romerike Grunnboring AS. Foreliggende rapport 
svarer primært på utredningskravet i overordnet regelverk ift. fare for områdeskred, 
kartlegging av mulige kvikkleire-/sprøbruddleireforekomster i grunnen samt generelle 
fundamenteringsforhold. Under gjengis enkelte utdrag fra rapporten: 
 
Terreng i utbyggingsområde heller svakt mot sør og ligger under marin grense. Terrengkoter ligger på 
ml. +180 m.o.h. i sør og +184 m.o.h. i nord. Terrenghelning er på i underkant av 1:20. Tilgrensende 
terreng i sør faller med helning på ca. 1:3 ned mot Andelva, høydeforskjell ca. 8m. 
Området er per dags dato delvis bebygd med et næringslokale/serveringssted, delvis opparbeidet med 
grus- /asfaltdekke og brukt som parkeringsplass. Fv 1551 «Trondheimsvegen» grenser til område i øst. 
Iht. NGUs kvartærgeologiske kart består løsmassene i grunnen av et tykt dekke av marin leire. 
 
Krav til sikkerhet for prosjektering/bygging i områder med jordmasser uten kvikkleire-
/sprøbruddmateriale fremkommer av TEK17 /5/ og NS-EN 1997-1 /1/. I kvikkleireterreng må det i 
tillegg tas hensyn til NVE sine retningslinjer /6/ og /7/. 

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- K4 *) 

*) Tiltakskategori iht. /7/ for foreliggende prosjekt vil være kategori K4 (tiltak som gjelder viktige 
samfunnsfunksjoner). Inndeling i tiltakskategorier vil være styrende for sikkerhetsnivå og dermed 
fundamenteringsprinsipp for tiltaket i tilfelle det ville foreligge kvikkleire/sprøbruddleire i grunnen på 
eiendommen. 

Årsaker 

Naturgitte forhold på stedet 

Eksisterende barrierer 

- 

Sårbarhetsvurdering 

Gjennomførte grunnundersøkelser viser at massene i grunnen består hovedsakelig av siltig leire med 
tørrskorpekarakter på de øverste 2-4 meterne og fast/forvitret konsistens derunder. De øverste 0,5m 
består delvis av veioverbygning/pukkmasser (p-plass). Stratigrafien virker homogen, dvs. noenlunde 
sammenhengende horisontal lagdeling. Fjellgrunn ble målt på ca. 4 til 10 m under dagens terreng. 
Området ligger utenfor NVEs registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale i undersøkt grunn. 
 
Miljøet i grunnen: 
Det har ikke blitt tatt miljøundersøkelser i de respektive områdene. Borfører som tok opp jordprøver 
til geoteknisk analyse rapporterte at han ikke la merke til noe forurensning av jordmassene i grunnen 
(visuell bedømmelse/lukt). 
 
Området er klarert for fare for områdeskred. Områdestabilitet er derav tilfredsstillende. 
 
Konklusjon fra den fagkyndige rapporten er: 

• Områdestabilitet er tilfredsstillende både før og etter realisering av planlagt tiltak. 

• Etablering av fundamenteringen og evt. større fyllinger og dypere utgravinger bør prosjekteres 
i samråd med geotekniker. 
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Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
analyse.   
 

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke relevant Forklaring 

Liv og helse    x Basert på konklusjoner 
fra grunnundersøkelse. 

Stabilitet   x  Basert på konklusjoner 
fra grunnundersøkelse. 

Materielle verdier    x Basert på konklusjoner 
fra grunnundersøkelse. 

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 
 

Usikkerhet Begrunnelse 

  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

Som følge av at det ikke er gjennomført en 
egen miljøteknisk grunnundersøkelse, 
anbefales det at dette gjennomføres i 
byggefasen, og at dette sikres med et 
rekkefølgekrav.  

Før byggesøknad blir sendt kommunen, skal det 
innenfor BKB foreligge miljøteknisk 
grunnundersøkelse, jfr. forurensingsforskriften § 2-4. 
Hvis undersøkelsen viser forurensing, er det krav til 
tiltaksplan etter forurensingsforskriften § 2-6. 
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5.3 Støy 
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Feste NordØst AS, Støyutredning Gamle Nebbenes Kro, datert 17.06.2021 
 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er det utarbeidet en støyrapport for vegtrafikkstøy. 
Planlagt bebyggelse er kontorbygg. For kontorbygg er det ikke krav til utendørsstøy i «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T1442)» Det er «Teknisk forskrift» som gir grenseverdiene for 
innendørsstøy i kontorbygg. Dette skal vurderes i forbindelse med byggesak. 
 
I tillegg har Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) egen 
bestemmelse (jf. §4-4) som skal ivareta arbeidsmiljøet, herunder støy, av hensyn til arbeidstakers 
helse, samt ulike forskrifter (eksempelvis Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler) som følger opp arbeidsmiljøloven. 
 
Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger er gitt 
i § 13-6 i Byggeteknisk forskrift (TEK17). I §13-6 i TEK17 heter det at «Lydforhold skal være tilfredsstillende 
for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.» 
Utgangspunktet er at man så langt det lar seg gjøre skal følge opp prinsipper og anbefalinger i T-1442/16 
ved behandling av støy i byggesak. Dersom lydforholdene tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 
8175:2012 «Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper» anses kravene i TEK17 å være 
oppfylt. 
 
Støyutredningen omfatter en detaljert beregning av støysoner og utendørsstøy på planlagte 
bygningsfasader i samsvar med støyretningslinjen T-1442/2016, «behandling av støy i arealplanlegging». 
Utredningen vurderer den framtidige støybelastningen for området fra framskrevet vegtrafikk. Utredningen 
omfatter ikke bygningsmessige tiltak. 
Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 

flom/skred 
Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Vegtrafikk 

Eksisterende barrierer 

Avstand til støykilde 

Sårbarhetsvurdering 

Beregningene viser at deler av området ligger i gul- og rød-støysone. 
 
Beregningene viser at deler av området ligger i 
gul- og rød-støysone. Området er mest 
støyutsatt mot Trondheimsvegen og mot krysset 
Trondheimsvegen – Sagvegen. 
Trondheimsvegen er den dominerende 
støykilde og beregningene viser at Sagvegen 
bidrar forholdsvis lite til støybelastningen, dette 
gjelder også ved alternativ trafikkmengde.  
 
Planlagt bebyggelse, som skal benyttes som 
bygg for offentlig- og privat tjenesteyting, 
kontor mm, får støybelastning over 
grenseverdien for gul-støysone mot sør og vest. 
Øvrige fasader får støybelastning under 
grenseverdiene. Alle fasader får utendørs 
støybelastning under det som regnes som 
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grenseverdi for å tilfredsstille kravene til innendørsstøy i kontorbygg. Ingen deler av planlagt bebyggelse får 
overskridelse av grenseverdien for rød-støysone eller grenseverdiene for natt-støy.  
Det vil kunne etableres gode uteoppholdsområder uten overskridelser av grenseverdiene for støy på 

uteopphold. 
 
Det er ingen formelle krav til utendørsstøy for kontorbygg, T-1442 henviser til kravene i «byggeteknisk 
forskrift» for krav til innendørs støynivå. Normalt vil bebyggelse oppført i samsvar med byggeteknisk 
forskrift oppfylle kravene til innendørs støynivå for kontorbygg når utendørs støynivå er under 75 dB (LpAeq 
– ekvivalent støynivå i periode). 

 
Dersom lydforholdene tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold 
i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper» anses kravene i TEK17 å være oppfylt. 
 
Støykartet som gjengitt på forrige side viser støyverdier på fasader mellom 56-64 dB, dvs. godt under 75 dB.  
Det vurderes derfor at planlagt bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i «Teknisk forskrift» for innendørsstøy 
som følge av verdiene på den utvendige støyen. Innendørsstøy er avhengig av flere forhold og bygninger 
som skal omfattes av støygrensene i teknisk forskrift må godkjennes i byggesak. 

 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

   x  Basert på gjennomført 
støyanalyse.  

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x x Basert på 
gjennomført 
støyanalyse. 

Stabilitet   x x Basert på 
gjennomført 
støyanalyse. 

Materielle verdier   x x Basert på 
gjennomført 
støyanalyse. 

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 

Usikkerhet Begrunnelse 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom utført 
analyse som ivaretatt, men endelig støyverdier 
innendørs avdekkes mer detaljert gjennom senere 
prosjektering.  

 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

 
Det foreslås i bestemmelse til reguleringsplan krav 
om dokumentasjon av at innvendig lydforhold vil 
kunne ivaretas i h.h.t. klasse C i NS8175. 
  

 
§ 6.1. b 
Nye tiltak skal dokumentere at kravene til 
innendørs lydnivå i NS 8175, lydklasse C, er 
tilfredsstilt (jf. TEK17).  
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5.4 Trafikksikkerhet 
Fagrapporter som grunnlag for videre vurderinger: 

• Lensmann i Eidsvoll Lensmannsdistrikt, Uttalelse vedr. utrykningshyppighet/utrykningsveg i 
forbindelse med nytt politibygg på Eidsvoll Verk, udatert. 

• Geoplan 3D AS, Teknisk notat – vurdering av kryssløsninger, datert 02.06.2021. 

Som følge av etablering av ny virksomhet på området, forventes det økt bruk av eksisterende avkjørsler 
fra Trondheimsvegen. Dette gjelder primært avkjøringen Tronheimsvegen / Sagvegen.  
I tillegg til vurderinger knyttet til «sivil» økning i trafikken, må det vurderes om det er behov for 
spesielle tiltak i avkjørslene som følge av at etablering av politi. 

Om naturpåkjenninger (TEK) Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

- - - 

Årsaker 

Økt bruk av eksisterende avkjørsler. 
Kriminalitet som følge av målsetning om å hindre uttrykning av politi.  

Eksisterende barrierer 

Dagens utforming av trafikksystemet.  

Sårbarhetsvurdering 

 
Vurdering av kryssdimensjonering: 
Det er gjennomført en vegteknisk kontroll av eksisterende avkjørsler, for å avdekke om disse samsvarer 
med krav stilt i Statens vegvesens håndbok N100.  
 

Figur 11, Ortofoto av planmrådet i dagens situasjon 
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Den vegtekniske rapporten konkluderer med at de nye avkjørslene fra Sagvegen til gbnr. 112/22 m.fl.vil 
utgjøre en viss trafikkøkning i krysset mot fv. 1551 Trondheimsvegen, men dette er ikke nok til å utløse 
en standardheving av dagens kryssløsning. 
 
Vurdering av beliggenhet ut i fra risiko for ny bruk 
I tillegg foreligger den egenvurdering fra Lensmannen i Eidsvoll Lensmannsdistrikt. Denne følger 
vedlagt ROS-analysen. I egenvurderingen kommer det frem at utrykningshyppigheten til og fra det nye 
politibygget på Eidsvoll Verk vil ha noe ujevn hyppighet. Politiet har en egen vaktbil på døgnkontinuelig 
basis. Det vil si at en bil skifter mannskap tre ganger pr. døgn. Bilene har sin base i dette politibygget og 
det er også der mannskapet har sin base, med oppmøtested, garderobe/toalettanlegg, samt 
spise/pauserom. Dette medfører ut og innkjøring til dette bygget flere ganger daglig. 
 
På dagtid vil det også være flere patruljeoppsett med stasjonspatruljer og forebyggede patrulje, som 
gjør at kjøring med uniformerte biler/utrykninger vil skje hyppigere på dagtid. 
Lensmannen i Eidsvoll politidistrikt påpeker at Eidsvoll Verk sin plassering er svært godt egnet med 
tanke på politiets virksomhet, deriblant utrykninger. Det trekkes også frem at dette var ett av 
momentene som ble tillagt vekt i konkurransen som har vært gjennomført angående lokalisering av 
nytt politihus. Av politiet er trafikksikkerheten vurdert som svært god med de to foreslåtte avkjøringer 
fra Sagvegen og det etablerte vegnettet i området. 
 
Politiet peker videre på at plassen og utkjøringsmulighetene rundt det nye politibygget på Eidsvoll Verk 
er meget godt egnet til denne type aktivitet. «Her ligger man utenom tett boligbebyggelse, samt at det 
er flere utkjøringsmuligheter fra eiendom. Dette gjør stedet også veldig bra i forhold til å bli "parkert" 
inne og derigjennom satt ut av spill av kriminelle i forbindelse med en kriminell handling (eks. 
Nokassaken).» skriver Lensmannen i sitt notat.  
 

Sannsynlighet Høy Middels Middels Lav Forklaring 

    x Basert på gjennomført 
kontroll av 
dimensjoneringen av 
avkjørsler og kryss.   

Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse   x  Basert på uttalelse 
fra Politiet og notat 
fra Geoplan 3D.  

Stabilitet   x  Samme som over.  

Materielle verdier   x  Samme som over. 

Samlet begrunnelse for konsekvens: LAV 

Usikkerhet Begrunnelse 

Kunnskapsgrunnlaget ansees gjennom fagkyndig 
rapport og egenuttalelse fra politiet å være 
ivaretatt.   

 
 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i reguleringsplanen/annet 

 På bakgrunn av konklusjoner fra vegteknisk notat 
og egenuttalelse fra Politiet, er det ikke forslått 
eller nødvendig med videre oppfølging i planen.   
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04. Lensmann i Eidsvoll Lensmannsdistrikt, Uttalelse vedr. utrykningshyppighet/utrykningsveg i 

forbindelse med nytt politibygg på Eidsvoll Verk, udatert. 
05. Feste NordØst AS, Støyutredning Gamle Nebbenes Kro, datert 17.06.2021 


