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Sammendrag 

Planområdet ligger like sørøst for tettstedet Feiring ved Årnesvegen like ved 

Mjøsa. Bygningsmassen i planområdet huset tidligere Feiringklinikken, et 

spesialsykehus for hjertesyke. Det er imidlertid bare deler av bygningsmassen 

som har vært registret som sykehus. Denne klinikken er flyttet ut og 

bygningsmassen er nå i bruk som videregående skole.  

Formålet med reguleringsplanen er å få laget en plan som samsvarer med 

dagens bruk som videregående skolen. Bygningsmassen er tenkt beholdt som 

den er og det er i hovedsak innvendig det vil bli gjort endringer for å tilpasse 

bygningsmassen til dagens bruk. Skolen er en privat videregående skole for 

ungdom med behov for tilrettelagt opplæring. Det legges opp til at elevene skal 

bo på skolen. Årnesvegen med tilgrensende areal er også tatt med i 

planområdet. Dette er gjort for å sikre at det blir satt av tilstrekkelig med areal 

for å kunne legge til rette for fortau langs Årnesvegen. Kommunen ønsker å 

bygge fortau langs Årnesvegen da dette er en prioritert strekning som ligger inne 

i kommunens trafikksikringsplan. Planområdet i hovedsak uregulert. 

1 BAKGRUNN 

 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å få laget en plan som samsvarer med 

dagens bruk som videregående skole. 

 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Feiring videregående skole er forslagsstiller og Ard arealplan as er plankonsulent 

for planarbeidet. Feiring Eiendom AS er eier av tomten der den videregående 

skolen ligger. 

 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Det ble gjort vedtak den 13.05.2020 om at bygningsmassen til den tidligere 

Feiring klinikken kunne tas midlertidig i bruk som videregående skole forutsatt at 

det ble utarbeidet en reguleringsplan som samsvarte med bruken som 

videregående skole. 

 

1.4 Utbyggingsavtaler 

Kan være aktuelt. 

 

1.5 Krav om konsekvensutredning? 

Ikke krav om konsekvensutredning. 
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2 PLANPROSESSEN 

 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 

17.10.2020. Naboer, grunneiere og aktuelle offentlige instanser ble varslet via 

altinn/ e-post 14.10.2020. 

 

Ved varsel om oppstart kom det inn 11 merknader/ uttalelser. Fem var 

merknader fra naboer, og seks var uttalelser fra ulike offentlige instanser.  

Merknader/uttalelser er oppsummert og kommentert i vedlagt merknadsskjema. 

 

 
Figur 1: Varselannonse. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

(MED VEKT PÅ AVVIK FRA OVERORDNET PLAN) 

 

3.1 Overordnede planer  

Planområdet er i kommuneplanen i hovedsak avsatt til offentlig og privat 

tjenesteyting, mindre deler er avsatt til grønnstruktur og LNFR. 

Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen sin arealdel med planområdet markert med svart stiplet linje.  

Kilde: kommunekart.com 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert. Det ligger to eksisterende 

reguleringsplaner i vest som delvis kommer innenfor planområdet. 

 

 
Figur 3: Kartutsnitt som viser tilgrensende reguleringsplaner som delvis kommer innenfor planområder. Kilde: 

kommunekart.com 

3.3 Temaplaner 

Aktuelle temaplaner for planarbeidet: 

− Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 

− Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027  

− Folkehelsestrategi for Eidsvoll 2014 

     

3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Aktuelle statlige planretningslinjer for planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

  

Del av gnr.232 bnr.1 m.fl. 

Årnes Feiring.  

Planid: 023707400 

 

Sagtomta gnr/bnr 232/43 

og tilstøtende områder 

Planid: 023709500 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger like sørøst for Feiring ved Årnesvegen like ved Mjøsa, omtrent 

22 km nord for kommunesenteret Eidsvoll. Planområdet grenser i hovedsak til 

landbruksareal og skog.  

 
Figur 4: Kart som viser plassering av planområdet i kommunen. Kilde: kommunekart.com 
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Avgrensning av planområdet er i hovedsak satt ut ifra tomtegrensene rundt 

skolen, samt langs eksisterende vegareal. Størrelsen på planområdet er ca. 41,8 

daa. 

Figur 5: Kart som viser avgrensningen av planområdet. 

 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter en bygningsmasse som i dag benyttes av Feiring 

videregående skole. Bygningsmassen ble tidligere brukt som spesialsykehus for 

hjertesyke. Det er imidlertid bare deler av eksisterende bygningsmasse som har 

vært registret som sykehus. I tillegg er Feiringvegen (fv. 33) og Årnesvegen  

(kv. 10072) inkludert i planen.   

 

Omkringliggende arealer er i hovedsak landbruksareal og skog. Mot øst ligger 

Mjøsa, mens deler av området mot nordvest er bebygd areal i form av spredt 

boligbebyggelse. Hoppensprett barnehage ligger rett vest for skolen, og mot 

nordøst ligger en populær badestrand ved Mjøsa.  
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Figur 6: Flyfoto som viser arealbruken i området. Kilde: kommunekart.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage  

Badestrand  

Spredt 

boligbebyggelse  

Feiring VGS  
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Som man kan se av bildene under ligger Feiring vgs. fint til i skrånende terreng 

med utsikt over Mjøsa i øst. 

 

Figur 7: Bilder fra planområdet der man kan se Feiring vgs. 

 

4.3 Stedets karakter 

Omkringliggende områder er i all hovedsak skog- og jordbruksareal. Feiring er en 

bygd med spredt boligbebyggelse/villabebyggelse og gårdsbruk. Bygden har 

også en kirke, idrettsanlegg, barne- og ungdomsskole samt samfunnshus. I 

planområdet ligger Feiring videregående skole. Skolen er del av en større 

bygningsmasse der elever også har tilbud om å bo på skolen.  
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4.4 Landskap  

Feiring ligger i en sørøstvendt li, på vestsiden av Mjøsa. Planområdet ligger på 

kote +123 lengst øst og kote +185 i vest ved krysset mellom Årnesvegen og 

Feiringvegen. Det gir en terrenghelning på ca. 1:3. Det er gode utsiktsforhold 

mot øst, over Mjøsa, og det er gode solforhold i området.  

 

 
Figur 8: Høydevariasjon, der de laveste områdene ligger i øst og de høyeste i vest. Kilde: 

hoydedata.no/LaserInnsyn 

Det er en rekke mindre bekker både i planområdet og området for øvrig. Disse 

renner ned mot Mjøsa fra høyereliggende vann i vest.  

 
Figur 9: Bekker i området markert med blå linjer. Kilde: kommunekart.no  
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kulturminner eller verneverdier i planområdet.  

Like utenfor planavgrensningen er det registrert to SEFRAK-bygg fra 1800-tallet 

og i Mjøsa er det registrert et fredet skipsvrak fra andre halvdel av 1800-tallet. I 

sørvest er det gjort funn av en tveegget øks datert til steinalderen med uavklart 

vernetype. Det nøyaktige funnstedet er imidlertid ikke kjent, og derfor er hele 

jordet merket som et arkeologisk minne.1 

 
Figur 10: Kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Kilde: askeladden.ra.no  

 

4.6 Naturverdier  

Det er registrert ulike arter i planområdet eller med aksjonsradius som strekker 

seg innenfor planområdet. Registreringene er i all hovedsak gjort i sørøst, 

langsmed innsjøen. Blant annet er det et større areal registrert som yngleområde 

for skogdue (Livskraftig, LC).  

Av rødlistearter er det gjort registreringer av taksvale (nær truet, NT), Ask 

(sårbar, VU) og bølgekjuke (nær truet, NT) sørøst i planområdet.  

Fremmedartene kjempespringfrø (svært høy risiko, SE) og klistersvineblom 

(svært høy risiko, SE) er registrert i planområdet. Begge disse er karplanter med 

svært høy risiko for spredning, og regnes derfor som en stor trussel mot 

naturmangfoldet.  

Like sør for planområdet er det registrert et naturvernområde, Svendstadlia 

naturreservat (miljødirektoratet).  

 

 
1 Riksantikvaren, https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/# (16.10.2020)  

Jørnstun bolighus, 

1800-tallet  

Hansstun kontorbygg, 

1800-tallet  
Automatisk fredet 

skipsvrak 

Funnsted tveegget øks, 

uavklart verneverdi 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 11: Registrerte rødlistearter i området. Viser ikke livskraftige arter. Kilde: artskart.artsdatabanken.no   

 
Figur 12: Registrerte fremmedarter i området. Viser ikke arter med lav risiko for spredning.  Kilde: 

artskart.artsdatabanken.no   
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4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet er del av friluftsområdene Kjerkebygda/Feiring og Årnesstranda. 

Kjerkebygda/Feiring er registrert som et nærturterreng med tilgjengelighet til 

Mjøsa, badeplasser, lysløype, turstier m.m.2 Årnesstranda er et svært viktig 

friluftslivsområde tilrettelagt med brygger, badeplass, toalett og parkering. 

Stranden er i tillegg registrert som et statlig sikret friluftsområde, beskrevet som 

et kulturlandskap med spredt skog ned mot strandområdet.3 

Trollkjørkja er et stort tilrettelagt turområde øst for planområdet. Her finner man 

merkede turstier, skiløyper, fiskebrygge, utsiktspunkt og geologisk formasjon.4 

 
Figur 13: Friluftsliv. Kilde: kart.naturbase.no (miljødirektoratet) 

Gjennom planområdet går en merket tursti til Årneskollen. Turstien er ca.  

4,2 km. Motbakkeløpet, Åneskøl opp, arrangeres hvert år i regi av Feiring IL.   

 
2 Miljødirektoratet, https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00031713 (16.10.2020)  
3 Miljødirektoratet, https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00001026 (16.10.2020)  
4 Miljødirektoratet, https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00031719 (16.10.2020)  

Trollkjørkja 

Kjerkebygda/

Feiring  

Årnesstranda 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00031713
https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00001026
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00031719
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Figur 14: Turstier i området markert med røde striper. Kilde: kart.naturbase.no  

I tilknytning til Feiring vgs. er det opparbeidet et uteareal mellom skolebygget og 

Mjøsa. Arealet består av eng og trær.  

 
Figur 15: Uteområder tilgrensende planområdet i øst. 
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4.8 Landbruk 

Arealet mellom skolen og Mjøsa er registrert som fulldyrka jord, men det er 

ingen landbruksaktivitet her i dag.  

En stor andel av tilstøtende arealer brukes til landbruk. Det er registret både 

fulldyrka jord, innmarksbeiter og overflatedyrka jord i området.  

 
Figur 16: jordbruksareal. Kilde: kilden.nibio.no 

 

4.9 Trafikkforhold 

Planområdet ligger ved enden av den kommunale vegen, Årnesvegen, med 

tilkomst fra Feiringvegen, fv. 33.  

Det er tilrettelagt med gang- og sykkelveg fra krysset ved Årnesvegen og 

nordover. Sørover er det ikke tilrettelagt med verken fortau eller gang- og 

sykkelveg.  

Årnesvegen har en hastighet på 40 km/t, men det er ikke registrert ÅDT for 

strekningen. Det er ikke tilrettelagt med fortau langs vegen.  
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Figur 17: Avkjørsel fra fv. 33 til Årnesvegen. Kilde: google.com/maps 

 
Figur 18: Gang- og sykkelveg langs fv. 33. Kilde: google.no/maps 
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Figur 19: Årnesvegen. 

Ulykkessituasjon 

Det er ingen trafikkulykker registrert i Årnesvegen. Vegen er ikke tilrettelagt med 

fortau, men er i bruk som skoleveg til Feiring vgs.  

 
Figur 20: Trafikkulykker. Kilde: vegkart.atlas.vegvesen.no 
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Kollektivtilbud  

I fylkesvegen ligger det bussholdeplasser like ved krysset ved Årnesvegen. Linje 

nr. 3778 går langs strekningen. Det er 550-600 m fra Feiring vgs. til nærmeste 

bussholdeplass.  

 
Figur 21: Kollektivtilbud og parkering. Kilde: kart.1881.no 

 

4.10 Barns interesser 

Planområdet består av en videregående skole med tilhørende utearealer som 

benyttes av elevene på skolen. Naturområdet og badestranden som grenser til 

skolen i øst ned mot Mjøsa blir brukt av allmennheten. 

Årnesvegen brukes bl.a. av personer som enten går til/fra skolen, badestranden 

mv. Svømmebassenget i skolebygget til Feiring vgs. blir brukt av Hoppensprett 

barnehage for vanntilvenning. 

 

4.11 Sosial infrastruktur 

Ved skolestart august 2020 var det forventet 63 elever ved skolen, med et antall 

på 58 tilskuddselever.  Det var da forventet totalt 121 elever ved skolen. Skolen 

er videre godkjent for inntil 192 elever.  

 

4.12 Universell tilgjengelighet 

Skolen og med tilhørende utearealer er i stor grad tilrettelagt med universell 

utforming. 
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4.13 Grunnforhold 

I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelse består berggrunnen i 

planområdet av gneis, både Monzodiorittisk til granodiorittisk øyegneis og 

granittisk gneis. Gneis er Norges vanligste bergart.  

 
Figur 22: Grunnforhold. Kilde: geo.ngu.no 

Planområdet består hovedsakelig av løsmasser av morene, et materiale som 

består av steiner, blokker, sand, silt og leire. Mindre deler av planområdet er 

også innsjøavsetning eller bart fjell.  

Alunskifer, skifer, 

kalkstein, sandstein og 

konglomerat.  

Monzodiorittisk til 

granodiorittisk øyegneis 

Granittisk gneis 
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Figur 23: Løsmasser. Kilde: kart.naturbase.no (Miljødirektoratet) 

Det er ikke kartlagt aktsomhetssone for steinsprang eller kvikkleire i 

planområdet. Deler av planområdet ligger i NVEs aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred, dvs. kart som viser potensielle utløpsområder for skred.   

Planområdet har høy til moderat/lav aktsomhetsgrad for radon.  

Planområdet ligger under marin grense.  
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Figur 24: Aktsomhetssoner for mulig jord- og flomskred. Kilde: temakart.nve.no 

 

 
Figur 25: Aktsomhetsområder for radon. Kilde: kart.naturbase.no 
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4.14 Støyforhold 

Det er ikke støy registrert i forbindelse med Årnesvegen, og skolen er dermed 

ikke støyutsatt. Fylkesvegen er del av rød støysone, med tilhørende gule 

støysoner.  

 
Figur 26: Støy fra fv. 33. Kilde: kart.naturbase.no 

 

4.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er i dag ingen kjente risikomoment innenfor planområdet.  

 

4.16 Næring 

Svendby bygg consult AS holder til langs Årnesvegen. Firmaet tilbyr tjenester 

innen prosjekt- og byggeledelse, prosjektering, kontroll og utredninger.  

Like nord for krysset mellom fylkesvegen og Årnesvegen ligger nærmeste 

dagligvarebutikk, Coop Prix Feiring.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

5.1 Planlagt arealbruk 

Planforslaget legger til rette for en videreføring av dagens bruk innenfor 

planområdet. Formålet med reguleringsplanen er å få laget en plan som 

samsvarer med dagens bruk som videregående skole. Eksisterende bygg ble 

tidligere brukt som sykehus for hjertepasienter ved Feiringklinikken. Tilbudet til 

hjertepasienter er flyttet ut av kommunen. Bygningsmassen er i dag i bruk som 

videregående skole for ungdom og voksne med behov for særskilt tilrettelagt 

opplæring. Elevene bor også på skolen internat. 

Planforslaget regulerer Årnesvegen med tilgrensende arealer slik at det vil være 

mulig å tilrettelegge for fortau. Kommunen ønsker å bygge fortau langs 

Årnevegen da veien er en prioritert strekning som ligger inne i kommunens 

trafikksikkerhetsplan. 

Eiendom med gbnr. 232/93 er inkludert i planområdet for å detaljregulere 

eksisterende parkeringsplass som i dag ligger som LNF i kommuneplanen.  

Eksisterende bebyggelse skal beholdes slik den er, og det er hovedsakelig 

innvendig at endringer skal gjøres. Det er kun de delene av bygget som har blitt 

brukt som sykehus som skal bygges om innvendig. Dette arealet vil gjøres om til 

klasserom. Tidligere pasientrom vil benyttes som hybler for elever ved skolen.  
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Figur 27: Reguleringsplanforslag. 

 

5.1.1 Reguleringsformål 

Formål Totalt areal (m2) 

Bebyggelse og anlegg  

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

(Undervisning og annen offentlig eller privat tjenesteyting)  

29 872,88 

Totalt areal denne kategori 29 872,88 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg (SV) 132,19 

Kjøreveg (SKV) 5 041,32 

Fortau (SF) 1 714,98 

Gang-/sykkelveg (SGS) 293,69 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 4 611,50 

Kollektivholdeplass (SKH) 105,15 

Totalt areal denne kategori 11 898,83 

Totalt areal 41 771,71 m2 
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1 Undervisning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting  

Formålet omfatter eksisterende bygningsmasse med tilhørende anlegg som 

gangveger, tilkomstveier og parkeringsareal. Bygningsmassen skal beholdes som 

den er i dag og det legges ikke opp til nye tiltak. Det er kun innvendig i 

eksisterende bygningsmasse at det legges opp til å gjøre endringer. Innenfor 

formålet er det også store eksisterende områder til uteopphold som skal 

beholdes og benyttes av skolen. Det vil bli lagt opp til at deler av disse arealene 

vil bli oppgradert slik at de i større grad tilfredsstiller behovet til elever og 

ansatte ved skolen. 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

5.3.1 Bebyggelsens høyde 

Undervisningsbygget har en høyde opptil 4 etasjer. Det skal ikke bygges på eller 

fjernes bebyggelse. Skolebygget er bygget inn i terrenget og tilpasser seg dette 

på en god måte. Bebyggelsen ligger på kote +140 mot øst til kote +148 mot 

vest.  

 

Den sørligste delen av bygget har størst byggehøyde, opptil kote +158,4, som 

gir en total byggehøyde på ca. 16,4 m. Resten av bygningsmassen har en litt 

lavere kotehøyde fra +152,3 til +157,5.  

 

5.3.2 Grad av utnytting  

Det legges opp til en utnyttelse på 50 % BYA. Dette inkluderer fotavtrykk av 

eksisterende bygningsmasse og parkeringsplasser. Utnyttelsen er satt noe 

høyere enn det den er i dag slik at det vil være mulighet for etablering av mindre 

tilbygg, uthus mm. dersom det skulle bli behov for dette i framtiden. 

 

5.3.3 Antall arbeidsplasser 

Det er i dag 40 ansatte tilknyttet skolen. 

 

5.3.4 Antall hybler 

Det er i dag tilrettelagt for 56 hybler i deler av bygningsmassen som benyttes av 

elevene på skolen. 

 

5.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Feiring vgs. ligger naturskjønt til i skrånende terreng med flott utsikt ut over 

Mjøsa i øst. Det er gode og store utearealer tilknyttet skolen, samt at det er et 

stort tilgrensende naturområde i øst langs Mjøsa. Her finner man også flere stier 

og turmuligheter. Et lite stykke vest for skolen finner man et større skogs- og 

fjellområde som gir gode muligheter for rekreasjon, turgåing mm. Det er således 

flotte og gode turmuligheter i umiddelbar nærhet og litt lenger vekk fra skolen 

som gir elevene gode muligheter for å være fysisk aktive. Mulighetene til fysisk 

aktivitet er med på å bidra til et godt bomiljø, både i skole- og på fritiden. 
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Figur 28: Bilde som viser utsikt fra skolebygget ut mot Mjøsa. Kilde: https://www.feiring-vgs.no/om-skolen 

 
Figur 29: Illustrasjonsplan som viser skolen med tilhørende uteoppholdsareal. 
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5.5 Parkering 

Det er allerede flere parkeringsarealer i tilknytning til skolen som ble etablert den 

gang bygget var benyttet av Feiringklinikken. Disse parkeringsplassene blir 

videreført i planforslaget og vil bli benyttet av ansatte og evt. elever.  

 

5.6 Tilknytning til infrastruktur  

Infrastrukturen i planområdet vil beholdes som den er i dag, men det legges opp 

til tilrettelegging av fortau med 3 meters bredde på nordsiden av Årnesvegen.  

 

5.7 Trafikkløsning 

5.7.1 Kjøreatkomst 

Skolen har tilkomst fra fylkesvegen, fv. 33, og så via kommunal vei Årnesvegen. 

Interne veier og gangveier rundt skolen beholdes som i dag.  

 

5.7.4 Varelevering 

Varelevering og evt. større leveranser vil være som før helt i nordenden av 

bygningsmassen med egen tilkomst fra Årnesvegen. 

 

5.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

I tilknytning til skolebygget er det en rekke gangveger til og fra områdets 

utearealer, parkeringsplasser og ulike bygg. De fleste gangvegene er asfalterte/ 

har fast dekke.  

Det legges ellers som tidligere nevnt opp til mulighet for etablerings av fortau 

langs Årnesvegen, noe som ikke eksisterer i dag. 

 

 
Figur 30: Gangveger omkring skolebygget 

5.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det er kun Årnesvegen med tilhørende fortau og grøftearealer, samt del av 

Feiringvegen som er regulert til offentlig formål. 
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5.9 Miljøoppfølging 

All bygningsmasse skal gjenbrukes slik den er.  

 

5.10 Universell utforming  

Det er i dag universell tilkomst til skolen og det vil ikke være behov for å gjøre 

ytterligere tiltak ift. dette. 

 

5.11 Uteoppholdsareal 

Da bygningsmassen i planområdet ble benyttet av Feiringklinikken ble det 

opparbeidet uteområder og gangveier i tilknytning til bygget som pasientene 

kunne benytte seg av. Disse uteområdene vil nå bli benyttet som utearealer for 

elevene ved skolen. Deler av uteområdene vil også utbedres og tilrettelegges slik 

at de blir bedre tilpasset elevene ved skolen i dag. Tiltak man ser for seg vil 

eksempelvis være tilrettelegging av vollyballbane mm. Innenfor området regulert 

til undervisning i planforslaget har man rundt 10 000 m2 med areal som er 

tilrettelagt for opphold, beplantet mm., samt at man har rundt 3 500 m2 som 

består av et lite skogsområde.  

 

Tilgrensende planområdet i øst er det også et stort naturområde, flere stier og 

badeplass som også kan benyttes av elevene ved skolen. 
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Figur 31: Bilder som viser deler av utearealene til skolen, samt tilgrensende naturområde ned mot Mjøsa. 

5.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Planforslaget vil ikke ha noen påvirkning for landbruksfaglige interesser. 

 

5.13 Kollektivtilbud 

Det er ikke avsatt arealer til kollektivtilbud innad i planområdet. Det er sikret 

opparbeiding av fortau langs Årnesvegen som gir en mer trafikksikker tilkomst 

til/fra bussholdeplassen veg fylkesvegen, Feiringvegen, vest for planområdet. Så 

å si alle elevene som går på skolen vil bo på internatet på skolen og det vil 

således være lite daglig trafikk tilknyttet skolen. Det meste av trafikken vil bestå 

av lærere som kjører til og fra jobb på skolen. 

 

5.14 Kulturminner 

Planforslaget berører ingen kulturmiljø eller registrerte kulturminner.  

 

5.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Bebyggelsen i planområdet er allerede tilknyttet offentlig vann og avløp. Det 

legges ikke opp til ytterligere tiltak ift. med offentlige nett. 

 

5.16 Plan for avfallshenting 

Ved vareleveringen til skolen er det tilrettelagt med areal for avfallshåndtering/ 

henting av avfall. 
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5.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det er ingen særlige avbøtende tiltak som trengs å gjøres da eksisterende 

bygningsmasse med tilhørende utearealer skal beholdes. Det vil også bli 

vesentlig mindre trafikk til området nå som bygningsmassen er i bruk til 

videregående skolen enn da Feiringklinikken holdt til der. Grunnen til dette er 

bl.a. at elevene vil bo på skolen over en lengre tidsperiode enn det pasientene 

som tidligere benyttet bygningsmassen gjorde. Det vil i planforslaget bli lagt til 

rette for etablering av fortau langs Årnesvegen. Tiltaket vil være positivt for alle i 

nærområdet, også for dem som skal benytte seg av friluftsområdet ved Mjøsa. 

6 KONSEKVENSUTREDNING 

For planarbeidet er det vurdert om det skal utarbeides en konsekvensutredning. 

Planområdet er i overordnet plan (KPA 2013-2024) avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) er å sikre at 

hensynet til miljø og samfunn blir tatt hensyn til under forberedelser av planen, 

og når det tas stilling til om, og på hvilket vilkår, planer kan gjennomføres. Det 

er opp til tiltakshaver selv å vurdere om planforslaget kommer inn under 

forskriften sitt virkeområde.  

Under gjennomgås punktene i forskrift om konsekvensutredninger og det drøftes 

om planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning. Vurderingen blir gjort 

kronologisk, etter kapittel 2 (§ 6, § 7 og § 8) i forskriften, hvor det går frem 

hvilke planer og tiltak som skal omfattes av forskriften.  

Pbl. § 6 regulerer hvilke planer som alltid utløser krav om konsekvensutredning 

og planprogram eller melding. Planarbeidet gjelder en reguleringsplan etter pbl. 

med privat tiltakshaver, og må slik vurderes etter bokstav b som krever 

konsekvensutredning for tiltak som er listet opp i vedlegg I. Dette planforslaget 

inneholder ingen tiltak som er nevnt i vedlegg I, og utløser således ikke krav om 

konsekvensutredning etter § 6. 

§ 7 omhandler planer etter andre lover, og stiller krav om konsekvensutredning 

eller nærmere vilkår for slike planer. Dette planforslaget er en reguleringsplan 

som skal behandles etter pbl, og faller slik utenfor virkeområdet for § 7.  

Etter § 8 skal enkelte planer og tiltak konsekvensutredes dersom de kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette gjelder a) reguleringsplaner for 

tiltak i vedlegg II, og b) tiltak i vedlegg II etter annen lov enn pbl. Planforslaget 

er en reguleringsplan etter pbl. som ikke inneholder tiltak som er nevnt i vedlegg 

II, og blir slik ikke omfattet av regelen i § 8. 

Etter dette er konklusjonen at planlagt reguleringsplan og tiltak i henhold til 

denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 

konsekvensutredning. 
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

7.1 Overordnede planer 

Aktuelt areal er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen sin 

arealdel. Planforslaget regulerer skolen til undervisning og annen offentlig eller 

privat tjenesteyting og er dermed i tråd med formålet i overordnet plan.  

Mindre delene avsatt til LNFR og bolig i KPA er regulert til vegformål i 

planforslaget, iht. eksisterende situasjon.  

Eiendom med gbnr. 232/93 er inkludert i planområdet for å detaljregulere 

eksisterende parkeringsplass som i dag ligger som LNF i kommuneplanen. 

Det er ingen spesielle bestemmelser i gjeldende kommuneplan knyttet til dette 

området.  

Planforslaget er i tråd med aktuelle statlige og regionale planer og retningslinjer.  

 

7.2 Landskap  

Planforslaget vil ikke få konsekvenser for landskapet da det ikke skal bygges nytt 

eller gjøres betydelige utvendige endringer i eksisterende bygningsmasse. 

Eksisterende bygningsmasse er bygget inn i terrenget og tilpasser seg således 

både landskap og terreng på en god måte.  

 

7.3 Stedets karakter 

Planforslaget vil ikke få konsekvenser for stedets karakter. Det er hovedsakelig 

innvendig at endringer skal gjøres for å tilpasses dagens bruk.  

 

7.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Det er registrert spesielle naturverdier like innenfor planavgrensningen i tillegg til 

naturverdier utenfor avgrensningen med mulig aksjonsradius over planområdet.  

Det er et nasjonalt mål å arbeide for bevaring av biologisk mangfold og St. meld 

(2015-2016), Norsk handlingsplan for naturmangfold – Natur for livet, peker på 

at arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. 

Naturmangfoldloven (nml.) stiller krav til tiltak som skal gjennomføres, for å 

sikre at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geografiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 

også slik at den gir grunnlag for samisk kultur», jf. § 1 i loven. For å oppfylle 

dette formålet skal utøvelse av offentlig myndighet skje på grunnlag av 

prinsippene i nml. §§ 8-12, jf. § 7. 

Videre følger en vurdering av planforslaget holdt opp mot disse prinsippene. 

Nml. § 8 stiller krav om at offentlige avgjørelser som berører naturmangfoldet 

skal bygge på «vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger». 

Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
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skade på naturmangfoldet. Man skal også legge vekt på «kunnskap som er 

basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen». 

Vi er ikke kjent med at det foreligger faglige rapporter og redegjørelser om 

naturmangfold i planområdet. Vurderingene videre er gjort på grunnlag av 

kunnskap som er innhentet fra offentlige databaser og publikasjoner som 

Naturbase, Miljøstatus og Artsdatabankens Artskart.  

Deler av planområdet mot øst er registrert som yngleområde for skogdue (LC), 

og det ligger et naturvernområde, Svendstadlia naturreservat, like sør for 

planområdet. Verneområdet, nærområder til verneområdet, marint beskyttede 

områder eller vernede vassdrag vil imidlertid ikke bli påvirket av planforslaget. 

Planen vil ikke berøre innsjøen Mjøsa i øst. Planen vil videre ikke påvirke 

biologiske viktige livsmiljø registrert i Miljøregistrering i skog (MiS) eller 

inngrepsfrie naturområder (INON). Avslutningsvis vil heller ingen utvalgte 

kulturlandskap berøres.  

Av rødlistearter er det gjort registreringer av taksvale (nær truet, NT), Ask 

(sårbar, VU) og bølgekjuke (nær truet, NT) sørøst i planområdet.  

Fremmedartene kjempespringfrø (svært høy risiko, SE) og klistersvineblom 

(svært høy risiko, SE) er registrert i planområdet. Begge disse er karplanter med 

svært høy risiko for spredning, og regnes derfor som en stor trussel mot 

naturmangfoldet.  

Kunnskapsgrunnlaget for området er godt, og nml. § 8 er således ikke til hinder 

for å gi tillatelse til planforslaget. Planforslaget foreslår ingen tiltak eller inngrep 

som vil påvirke området eller de registrerte naturtypene som er spesielt verdfulle 

for naturmangfold.  

Nml. § 10 stiller krav om at man skal vurdere hvordan tiltaket påvirker 

økosystemet. Den samlede belastningen på økosystemet skal legges til grunn for 

hva som kan tolereres. Dette må også sees i sammenheng med pbl. § 4-2 om 

«planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området» og 

vilkårene for krav om konsekvensutredning. Man er ikke kjent med at tiltakene i 

henhold til planforslaget vil medføre nevneverdig virkning for landskap, 

økosystem, naturtyper eller arter. Naturmangfold av stor viktighet vil ikke bli 

berørt av reguleringsplanen, spesielt ettersom tiltaket reguleres iht. eksisterende 

situasjon. Det er heller ikke kjent at det foreligger andre tilsvarende tiltak eller 

andre typer tiltak eller inngrep i området som påvirker naturmangfoldet. 

Den «samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for», jf. nml. § 

10, vil være svært liten og prinsippet er ikke til hinder for planforslaget. 

Videre skal det etter nml. § 9 legges til grunn et føre-var-prinsipp i vurderingen 

av tiltak, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det skal ikke gis 

tillatelse til tiltak dersom man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og virkningene denne 
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reguleringsplanen vil ha på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet kommer etter 

dette ikke til anvendelse, jf. Nml. § 9. 

Etter nml. § 12 skal man for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet 

ta utgangspunkt i «slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra 

en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater». Planen søker å 

ivareta og unngå skader på naturmangfoldet, og det er ikke kjent at forslaget vil 

medføre slike skader.  

Det er heller ikke kjent at planforslaget vil medføre miljøforringelse, slik at det vil 

oppstå kostnader som tiltakshaver skal dekke etter prinsippet i nml. § 11.  

Samlet er konklusjonen at man har tilstrekkelig kunnskap om virkningene av 

forslaget til planforslaget, og at dette ikke vil ha vesentlig virkning for 

naturmangfoldet i området, jf. nml.  §§ 8 – 12, jf. § 7. Forslaget vil heller ikke 

påvirke mulighetene for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter, jf. nml. 

§§ 4 og 5.  

 

7.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for rekreasjonsinteresser. Uteområder og 

gangveier tilhørende skolen vil bli beholdt som de er i dag og det vil ikke bli lagt 

opp til tiltak som hindrer eller vanskeliggjøre tilkomst til tilgrensende 

naturområdet langs Mjøsa i øst. Det vil tilrettelegges for fortau langs Årnesvegen 

som vil bedre tilkomsten til Mjøsa for allmennheten. 

 

7.6 Uteområder 

Ingen særlige konsekvenser da uteområdene til skolen i hovedsak vil beholdes 

der de er i dag. 

 

7.7 Trafikkforhold 

Planforslaget vil ikke medføre en økning i trafikken, det vil imidlertid bli en 

reduksjon i trafikken ift. hva den var tidligere når Feiringklinikken holdt til 

innenfor planområdet. Det vil bli tilrettelagt for fortau på 3 m på nordsiden av 

Årnesvegen som er tilkomstvegen til skolen. Dette vil føre til tryggere forhold for 

gående til/fra skolen, Hoppensprett barnehage, badestranden og 

bussholdeplassen i Feiringvegen.  

 

7.8 Sosial infrastruktur 

Skolen har i dag et stort uteområde med mange møteplasser og plasser for 

aktivitet og opphold, samt gangveier mellom disse. Disse uteområdene vil bli 

videreført i planforslaget slik at man fortsatt vil ha mange områder hvor elevene 

kan møtes og ha sosialt samvær. 

 

7.9 Universell tilgjengelighet 

Bygget og tilkomsten til det er allerede universelt tilrettelagt. 
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7.10 Jordressurser/landbruk 

Det er ingen store konflikter med jordbruk i området. Det vil kun måtte tas en 

liten stripe av landbruksarealet langs Årnesvegen i forbindelse med 

breddeutvidelsen av denne og tilrettelegging av fortau.  

 

7.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det er ikke knyttet krav til utbedring av Årnesvegen eller etablering av fortau 

langs denne, kun tilrettelagt for at fortau kan etableres. Bygging av fortau skal 

bekostes av kommunen. 

 

7.12 Avveining av virkninger 

Planforslaget vil være svært positivt da man får regulert området ihht. dagens 

bruk som er videregående skole, samt at planforslaget legger til rette for 

etablering av fortau fra krysset ut i fylkesveien, Feiringvegen, og fram til skolen. 

8 ROS-ANALYSE 

8.1 ROS 

Metode 

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i DSB-veilederen 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» og NS5814 «Krav til 

risikovurderinger». Det er også tatt utgangspunkt i Eidsvoll kommunes egen 

rapport, ROS 2018 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse.  

I en ROS-analyse er risikoen definert som en kombinasjon av sannsynligheten 

for at en uønsket hendelse skal inntreffe, og konsekvensene av at hendelsen 

finner sted. Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Vurderingen er gjennomført av Ard arealplan as som en del av planarbeidet og er 

basert på plankonsulent og tiltakshaver sin samlede kunnskap om planområdet, 

tilgjengelige rapporter, kartbaser og innhentet informasjon fra Eidsvoll 

kommune.  

I en ROS-analyse presenteres sannsynligheten og konsekvensen av de definerte 

fare- og ulykkeshendelsene i en risikomatrise. Matrisen er her delt inn i tre 

fargesoner for å illustrere risikoen som kan tilskrives den enkelte hendelse. 

Hendelser plassert i rød sone anses å ha høyest risiko, gul er moderat, mens 

hendelser i grønn sone er vurdert å ha lavest risiko. 
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Akseptkriterier 

Akseptkriteriene definerer hvilken risiko en er villig til å akseptere, ofte knyttet 

opp mot tap innen følgende tema; liv, helse, ytre miljø og materielle verdier. 

Rettledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Krav til 

risikovurdering (NS 5814:2008) danner grunnlaget for metoden og 

akseptkriteriene.  

 

Sannsynlighet  
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Konsekvens 

Konsekvenskategoriene blir angitt med følgende fem nivåer:  

Begrep Personskade Miljøskade 
Skade på eiendom, 

forsyning mm. 

Ubetydelig Ingen personskader/ 

ingen sykdomstilfeller 

Ingen miljøskade eller 

forurensing 

Små eller ingen skade 

på materiell og utstyr 

/ kostnad under 

100.000 kroner 

Begrenset Få og små 

personskader / få og 

mindre alvorlige 

sykdomstilfeller 

Mindre skade på 

miljøet, som blir 

reparert etter kort tid 

(under 1 år) 

Mindre lokal skade på 

materiell og utstyr / 

kostnad mellom 

100.000 og 1 million 

kroner 

Moderat Få men alvorlige 

personskader / Få 

men alvorlige 

sykdomstilfeller 

Et stort område er 

berørt, men skaden 

blir reparert over tid 

(under 10 år) 

Moderate skader på 

materiell og utstyr / 

kostnad mellom 1 og 

10 millioner kroner 

Alvorlig Opp til 5 døde / opptil 

20 alvorlige skadde 

eller syke 

Store og alvorlige 

miljøskader, og det vil 

ta lang tid før skadene 

er reparert (10-25 år.) 

Tap av eller alvorlig 

skade på materiell, 

utstyr og andre 

økonomiske verdier / 

kostnad mellom 10 og 

50 millioner kroner 

Kritisk Mer enn 5 døde / mer 

enn 20 alvorlige skadd 

eller syk 

Et stort område er 

miljøskadet, og 

skadene er irreversible 

Permanent og 

omfattende tap av 

materiell, utstyr og 

andre økonomiske 

verdier / kostnad over 

50 millioner kroner 

 

Risikomatrise - klassifisering av sannsynlighet og konsekvens 

Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet (hvor ofte 

uønsket hendelse forventes å inntreffe) og konsekvensen (hvor alvorlige 

konsekvenser hendelsen kan medføre).  

Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 

Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å 

anslå sannsynlighet og konsekvens vil en snakke om gjennomsnittstall for 

hendelser over tid. Det kan på den måten inntreffe flere eller færre hendelser i et 

gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS-analysen. Intensjonen med ROS-analysen er 

at funn skal følges opp med risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og 

legge føringer for videre planlegging av arealbruk.  
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Vurdering av sårbarhet 

Naturbasert sårbarhet 

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr Personskade  Skade på 

eiendom, 

forsyning 

mm. 

Miljøskade  

Ekstremvær www.met.no  

1 Sterk vind  S3 x K2 S3 x K2 S3 x K2 Vind blir ikke sett på som en risiko for området. 

Sterk vind kan forekomme, men planområdet 

vil ikke bli utsatt for vindpåkjenning utover det 

en kan forvente. 

2 Store nedbørsmengder  S4 x K1 S4 x K2 S4 x K1 Store nedbørsmengder kan forekomme. 

Overvann håndteres internt i planområdet.  

3 

Store snømengder  

S4 x K1 S4 x K2 S4 x K1 Det er som regel lange vintre i Feiring med mye 

snø, men store snømengder betraktes ikke som 

et problem for området. Det er arealer langs 

veg og parkeringsareal der snø kan hensettes 

uten å skape utfordringer 

4 Annet     

Flomfare www.nve.no  

5 Flom i elver / bekker  S3 x K1 S3 x K1 S3 x K1 NVEs aktsomhetskart angir bekkene i området 

som mulig utsatt for flom. Det påpekes 

imidlertid at kartet ikke er nøyaktig, men angir 

hvor flomfaren bør vurderes nærmere. Det er 

ikke angitt flomsone for bekkene, og det 

vurderes lite konsekvens i tilknytning til 

temaet.  

 
Kartet viser aktsomhetsområde for flom 

(temakart.nve.no).    
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6 Flom i vassdrag/ innsjøer  S3 K1 S3 K1 S3 K1 Det er ikke registrert flomsone i tilknytning til 

innsjøen. Det er kun mindre områder langs 

stranden som ligger innenfor 

aktsomhetsområdet for flom.  

 

7 Overvannshåndtering     Overvann håndteres internt i planområdet.  

8 Springflo / stormflod     Ikke aktuelt. 

9 Historisk flomnivå     Ikke aktuelt. 

10 Annet      

Skredfare www.skrednett.no  

11 Kvikkleireskred     Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.  

12 Løsmasseskred  S2 x K2 S2 x K2 S2 x K2 NVEs aktsomhetskart viser at deler av området 

potensielt er utsatt for jordskred som 

utløpsområde. Det er ikke registrert tidligere 

hendelser i eller nær planområdet. 

  
13 

Is – og snøskred  
   Det er ikke fare for is- og snøskred i 

planområdet. 

14 Steinras, steinsprang     Det er ikke registrert fare for steinsprang jf. 

skrednett.no og atlas.nve.no 

15 Historiske hendelser     Ikke aktuelt.    

16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no  

17 Setninger     Ingen kjent risiko. 

18 Utglidinger     Ingen kjent risiko.  

19 Radon  S3 x K2   På aktsomhetskart for radon (ngu.no) er 

planområdet vist med høy til moderat/lav 

aktsomhetsgrad for radon.  
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I og med at bebyggelsen i planområdet har 

vært i bruk til varig opphold i mange år 

forutsetter man at nødvendige tiltak ift. radon 

er på plass. 

 

  
20 Annet S3 x K3 S3 x K3 S3 x K3 Området ligger under marin grense, hvilket vil 

si at planområdet tidligere har vært havbunn. 

På enkelte slike områder kan masser fra den 

tidligere havbunnen utvikle seg til kvikkleire. 

Det er imidlertid ikke gjort registeringer av 

kvikkleire i eller nær planområdet. Det vil 

således ikke være behov for tiltak ift. dette. 

Plante og dyreliv www.dirnat.no 

21 Planter  S5 x K3 S5 x K3 Av rødlistearter er det bl.a. gjort registreringer 

av Ask (nært truet, NT) sørøst i planområdet. 

Man legger i planforslaget ikke opp til særlige 

endringer for uteområdene og planforslaget 

vurderes ikke til å ha særlige konsekvenser for 

disse artene. Det er likevel viktig at man er 

bevisst på at disse artene er registrert i 

området slik at artene tas hensyn til om det 

skal gjøres større tiltak i planområdet. 

Fremmedartene kjempespringfrø (svært høy 

risiko, SE) og klistersvineblom (svært høy 

risiko, SE) er registrert i planområdet. Begge 

disse er karplanter med svært høy risiko for 

spredning, og regnes derfor som en stor trussel 

mot naturmangfoldet. Det bør vurderes om det 

er aktuelt å fjerne disse artene fra området, 

evt. gjøres tiltak for å hindre videre spredning. 

 
22 Dyr    Ingen sårbare arter registrert i naturbase.  

 
23 Fugler  S4 x K3 S4 x K3 Det er et større areal registrert som 

yngleområde for skogdue (Livskraftig, LC). 

 

Av rødlistearter er det gjort registreringer av 

taksvale (nær truet, NT) sørøst i planområdet.   

Disse registreringene ligger i hovedsak utenfor 

planområdet på skogs- eller landbruksareal 

hvor det ikke vil bli gjort tiltak. 

24 Annet    Like sør for planområdet ligger Svendstadlia 

naturreservat. 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

Brann/eksplosjon 

25 Brannfare S2 x K2 S2 x K2 S2 x K2 Ingen forhold som tilsier større risiko enn 

akseptabelt, men det er alltid en risiko for 

brann.  

26 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

27 Annet     

Energitransport 

28 Høgspent S3 x K2 S3 x K2 S3 x K2 Det går en kraftledning gjennom planområdet 

helt i øst med 22 kV fra Hafslund nett AS.  
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Det er i plankartet lagt inn hensynssone rundt 

denne ihht. kravene. 

29 Lågspent    Ikke aktuelt. 

30 Gass    Ikke aktuelt. 

31 Annet     

Forurenset vatn 

32 Drikkevannskilde    Ikke aktuelt.  

33 Sjø, badevann, fiskevann, 

vassdrag og liknende.  

   Det er ingen kjent risiko for at Mjøsa og 

tilhørende bekker skulle være forurenset.  

34 Nedbørsfelt    Ikke aktuelt.  

35 Grunnvassnivå    Ikke aktuelt. 

36 Annet     

Forurenset – grunn http://www.sft.no 

37 Kjemikalieutslepp    Ingen kjent risiko. 

38 Annet     

Forurenset - luft 

39 Støv/partikler/røyk    Ingen kjent risiko.    

40 Støy    Ingen kjent risiko.    

41 Lukt    Ingen kjent risiko.    

42 Annet     

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no 

43 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 

44 Friluftsliv 
   

Det går tursti gjennom planområdet. Det er 

ingen kjente konsekvenser knyttet til denne.  

45 Annet     

Sårbarhet knyttet til infrastruktur 

Trafikkfare http://www.vegvesen.no 

46 Trafikkulykker på vei S4 x K2 S4 x K2 S4 x K2 Årnesvegen er ikke tilrettelagt med fortau. Det 

er ikke registrert noen trafikkulykker på 

strekningen, men den vil kunne oppleves som 

utrygg. Det er en del ferdsel langs veien da 

denne leder frem til bade og naturområdet ved 

Mjøsa. Det legges i planforslaget således opp til 

etablering av fortau langs veien. 

47 Annet     

Forurensning 

48 Støv/partikler    Ingen kjent risiko. 

49 Støy    Planområdet er ikke utsatt for støy.  

50 Lukt    Ingen kjent risiko. 

51 Utslepp/kjemikalier    Ingen kjent risiko. 

52 Annet     

Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no 

53 Vei S4 x K2 S4 x K2 S4 x K2 Det er alltid en fare for trafikkulykker. Fra 2019 

er det registrert en ulykke i krysset mellom 

Feiringvegen og Årnesvegen. Det legges i 

planforslaget opp til etablering av fortau langs 

Årnesvegen for å forbedre trafikksikkerheten i 

området. 

54 Sjø    Ingen kjent risiko.    

55 Luft    Ingen kjent risiko. 

56 Annet     

 

http://www.sft.no/
http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
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Oppsummering 

Personskade 
Ubetydelig Begrenset Moderat Alvorlig Kritisk 

K1 K2 K3 K4 K5 

 

Svært 

sannsynlig 
S5 

     

Meget 

sannsynlig 
S4 

2,3 46,53    

Sannsynlig S3 
5,6 

1,19,20 
   

Mindre 

sannsynlig 
S2  

12,25,28    

Lite 

sannsynlig 
S1 

     

Skade på eiendom, 

forsyning mm. 

Ubetydelig Begrenset Moderat Alvorlig Kritisk 

K1 K2 K3 K4 K5 

 

Svært 

sannsynlig 
S5 

  21   

Meget 

sannsynlig 
S4 

 2,3,46,53 23   

Sannsynlig S3 
5,6 

1,20 
   

Mindre 

sannsynlig 
S2  

12,25,28    

Lite 

sannsynlig 
S1 

     

Miljøskade 
Ubetydelig Begrenset Moderat Alvorlig Kritisk 

K1 K2 K3 K4 K5 

 

Svært 

sannsynlig 
S5 

  21   

Meget 

sannsynlig 
S4 

2,3 46,53 23   

Sannsynlig S3 
5,6 

1,20 
   

Mindre 

sannsynlig 
S2  

12,25,28    

Lite 

sannsynlig 
S1 

     

 

9 INNKOMNE INNSPILL 

 

9.1 Merknader  

Ved varsel om oppstart kom det inn 11 merknader/uttalelser. Disse er 

oppsummert og kommentert i vedlagt merknadsskjema. 

10  RELEVANTE VEDLEGG 
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