
 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 

 

  

AREALTEK AS 
Elvarheimgata 10B 
 
2408 ELVERUM 
 
 
 

Dato: 04.12.2020 
Saksref: 202011293-2 
Deres ref.: 2020/107-
1715/hsm 
Side: 1 / 2 

Vår saksbehandler: Marit Louise Lindholm 
Telefon:    
Mobil:    
E-post: marit.louise.lindholm@banenor.no 

 
 
   

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 63/113 med flere - Galgehaugen - Eidsvoll 
kommune - Bane NORs uttalelse  

Vi viser til oversendelse datert 10.11.2020. 

Bane NOR deltok i møte med tiltakshaver og kommunen den 16.11.2020. Vi viser til referat fra 
dette møtet. Planområdet ligger mellom Gardermobanen og Hovedbanen.  

Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader: 

Planområdet ligger innenfor 30 meter fra jernbanen. Vi gjør oppmerksom på at tiltak innenfor 30 
meter fra nærmeste spormidt er underlagt behandling etter § 10 i jernbaneloven. Vi forutsetter at 
endelig planforslag er tilpasset faglige råd og dokumentasjon. Bane NOR vil gjøre en konkret 
vurdering av avstander når planforslaget foreligger, det er viktig at valgte løsninger begrunnes og 
at det redegjøres for at gjennomføringen er mulig uten risiko for vår infrastruktur. Innenfor 
planområdet ligger en adkomstvei til jernbanens arealer. Vi forutsetter at veien gjennom 
planområdet er åpen for uhindret bruk både i anleggsfasen og etter at byggetiltak er ferdigstilt, og 
at denne fortsatt reguleres som offentlig vei.  

Det anbefales at jernbanen tas inn som eget tema i ROS-analysen. Sikkerheten til jernbanen må bli 
ivaretatt, dette er en forutsetning for at Bane NOR skal kunne akseptere planforslaget. 

Vi forutsetter at overvann håndteres på egen tomt. Infiltrasjon må dokumenteres og avrenning må 
vises, Bane NOR er kritisk til forslag der overvann ledes til vår infrastruktur. Overvann må også 
sees i sammenheng med stabilitet/geoteknikk. Den faglige dokumentasjonen av geoteknikk må 
være tilstrekkelig for å vurdere tiltaket. Der man ønsker å ta utgangspunkt i eksisterende 
dokumentasjon må man i tillegg vurdere om endringer grunnet denne utbyggingen også endrer 
forutsetningene for eksisterende rapporter.  

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ samt i vårt tekniske regelverk: 
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/ 

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
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Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til 
reguleringsplan.   

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er 
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 

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

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget: 

Planområdet inkluderer deler av vår eiendom, 63/96. Dersom tiltakshaver ønsker å erverve 
nødvendige arealer innenfor plangrensene (både midlertidig og permanent) er dette noe 
tiltakshaver må ta initiativ til å få en avtale på.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef, Planforvaltning   
Bane, Drift og Teknologi  

Marit Louise Lindholm 
Arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 
63/113 m.fl. - Galgehaugen, Eidsvoll kommune  
 
Elvia AS («Elvia») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. i Eidsvoll 
kommune. Høringsfristen er 7. desember 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon 

(normalt distribusjonsnett) 
Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  
 
Eksisterende høyspenningskabler 
Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert 
planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. 
Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres 
inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens nøyaktige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 
Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( 
frittliggende) 
Elvia har en frittliggende kiosk på gnr. 63 bnr. 96 som vi ber om at det blir tatt hensyn til.  
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For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 
 
Andre forhold 
 
Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  
 
Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes 
som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i denne 
sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
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(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.  
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
Annet  
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling 
i Elvia.  
 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 

Natasa Sandvold 
rådgiver  
Avdeling Rettigheter 
 
natasa.sandvold@hafslund.no 
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Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Gbnr. 63/113 
m. fl. - Galgenhaugen. 

Vi viser til deres oversendelse datert 09.11.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Galgehaugen i Eidsvoll kommune.  
 

Bakgrunn 
Planområdet er på ca. 12,9 daa og ligger langs Eidsvollvegen i Eidsvoll kommune. Hensikten med 
planen er å regulere til kontorbygg/offentlig tjenesteyting med tilhørende teknisk infrastruktur. 
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til baneformål og vegformål.  
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Vi har til varslet oppstart ingen spesielle merknader til nasjonale og regionale hensyn vi er satt til 
å ivareta. Vi viser generelt til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. 
januar 2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 
2019-2020 av 14. november 2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og 
www.miljøstatus.no.  
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn.  
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/


 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Det vises til varsel om oppstart, datert 10.11.2020, av detaljregulering for gnr. 63, bnr 113 m.
fl. - Galgehaugen - Eidsvoll kommune.
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NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljregulering for gnr. 63 bnr. 

113 m.fl. - Galgehaugen - Eidsvoll kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 10.11.2020. 

 

Sikkerhetskrav for flom og skred for samfunnskritiske funksjoner - TEK17 kap. 7 

Det nevnes i pkt. 14 i referatet fra oppstartsmøtet at det vurderes å legge til rette for samfunnskritiske 

funksjoner. NVE vil i den sammenheng minne om sikkerhetskravene som gjelder for naturfare i 

byggteknisk forskrift (TEK17) kap. 7.  

For beredskapsinstitusjoner med lokal funksjon, gjelder bestemmelsene i annet ledd i TEK 17 §§ 7-2 og 

7-3. For byggverk som har regional betydning i beredskapssituasjoner, gjelder første ledd i TEK17 §§ 7-

2 og 7-3. TEK17 med veiledning finnes her: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17. 

 

Generelt innspill NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

utredning av faren.  

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17
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Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 

vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 

vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 

ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 

omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 

kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 

infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene 

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler 

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-

1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

  

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

                         

   

   
 

  

 

Eidsvoll kommune 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
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Tom-Henning Larsen 

 
Uttalelse til teknisk plan for kryss mellom fv. 181 Eidsvollvegen og adkomstveg  
til planområdet Galgehaugen, gbnr. 63/113 i Eidsvoll kommune 
 
Vi viser til epost sendt 22.12.2020 fra Arealtek AS med vedlagt teknisk plan merket med 
prosjekt Galgehaugen. 
 
Uttalelse til teknisk plan 
Viken fylkeskommune har ingen merknader til teknisk plan for kryss mellom Eidsvollvegen  
og adkomstvegen Lokstallen til planområdet Galgehaugen, datert 22.12.2020.  
Vi vurderer at teknisk plan kan være grunnlag for regulering av kryss med fv. 181 Eidsvollvegen  
i detaljreguleringsplanen for Galgehaugen, gbnr. 63/113 m.fl. i Eidsvoll. 
 

Vennlig hilsen 
 

Jon-Terje Bekken Torhild Sletten 

seksjonsleder  

 

 
 
Kopi til: 

Eidsvoll kommune 
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AREALTEK AS Vår ref.: 574971/2020 - 2020/139417 
Elvarheimgata 10B Deres ref.:  
2408 ELVERUM Dato: 04.12.2020 
  

 

Eidsvoll kommune - Innspill ved varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan - Gbnr 63/113 m. fl. - Galgehaugen 
Vi viser til oversendelse datert 09.11.2020 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Galgehaugen i Eidsvoll kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge 
til rette for kontorbygg/offentlig tjenesteyting med tilhørende infrastruktur. Eksisterende 
bebyggelse forutsettes revet. Planområdet er ca 12,9 daa og ligger mellom jernbanen og 
Eidsvollvegen.  
 
Illustrasjoner i varslingsbrevet tilsier at planleggingen er godt i gang. Det er viktig at en ikke 
låser seg til prosjektet slik det foreligger og at innspill som kommer inn i forbindelse med 
varsel om oppstart blir tilstrekkelig hensyntatt.  
 
Vår rolle 
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i 
alt planarbeid. Vi gir innspill til planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei og fagmyndighet for kulturminnevern.  
 
FNs bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Vi ber 
kommunen vurdere hvordan dette kan ivaretas i planarbeidet.  
 
Planstatus og vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 
Området er i gjeldende og foreslått ny kommuneplanens arealdel avsatt til baneformål. 
Tiltaket er således ikke i tråd med overordnet plan. Formålet er derfor vurdert iht 
bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning (KU). Det er konkludert med at planens 
virkning på miljø og samfunn ikke anses å være til vesentlig ulempe eller utløser krav om KU. 
Det kan se ut til at det er forhold som ikke er blitt fanget opp i vurderingen. Viser til punkt B) 
om at tiltaket ikke påvirker eksisterende friluftsområder. Eidsvoll kommune har gjort en 
grundig jobb i å kartlegge friluftsområder i kommunen, og planområdet ligger innenfor 
område Eidsvoll kirke/Prestegården. Det er ikke sikkert området er verdifullt for friluftsliv, 
men ut fra statusen kommunen har gitt området mener vi dette er et forhold som må belyses. 
For vurderinger knyttet til kulturminner viser vi til avsnitt Nyere tids kulturminner.  
 
Samferdsel 
Regulering av kryss med fv. 181 Eidsvollvegen 
Krysset mellom fv. 181 Eidsvollvegen og adkomstvegen til planområdet må reguleres med 
utforming og frisiktsoner som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og 
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håndbok V121 (veileder). Frisiktslinjer må vises målsatt på reguleringsplanen. 
 
Det er mulig at dagens kryss bør reguleres flyttet slik at krysset kommer i lengere avstand fra 
yttersvingen til Eidsvollvegen og blir mer synlig for de som kjører i retning mot Sundet. 

Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss og avkjørsler 
Det må stå i reguleringsbestemmelse at det på regulerte frisiktsoner ikke er tillatt med 
busker, gjerde eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over veibanen til gang- og 
sykkelvegen og vegbanen til Eidsvollvegen. Denne reguleringsbestemmelsen er viktig av 
hensyn til trafikksikkerheten til gående, syklende og kjørende. 

Teknisk plan for kryss med fv. 181 Eidsvollvegen 
Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for utbedret kryss mellom Eidsvollvegen og 
adkomstvegen til planområdet.  
 
Tiltakshaver må sende teknisk plan for krysset med Eidsvollvegen til Viken fylkeskommune for 
vurdering før kommunen legger ut forslag til detaljregulering på offentlig ettersyn.  
Formålet med teknisk plan er å dokumentere at det er mulig å bygge regulert kryss.  
I Statens vegvesens håndbok R700 er det beskrevet hvilke tegninger som skal vær grunnlag 
for detaljreguleringsplaner. 

Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss med fv. 181 Eidsvollvegen 
Det må stå i rekkefølgebestemmelse at byggeplan for regulert kryss mellom Eidsvollvegen og 
adkomstvegen til planområdet skal være godkjent av Viken fylkeskommune før kommunen 
kan gi igangsettingstillatelse til å bygge bygninger.  
 
Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er å sikre at regulert kryss blir bygget uten 
kostnader for det offentlige, og at krysset blir bygget med krav til utforming gitt i  
Statens vegvesens håndbøker. 

Rekkefølgebestemmelse om fjerning av eksisterende avkjørsel fra fv. 181 Pakkhuset 
Det må stå i rekkefølgebestemmelse at eksisterende avkjørsel fra fv. 181 Pakkhuset til  
gbnr. 63/215 skal fjernes før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til å bygge bygninger.  
På reguleringsplanen må det vises at eksisterende avkjørsel skal fjernes. 
 
Avkjørselen til gbnr. 63/215 ligger i kort avstand fra Eidsvoll bru, gang- og sykkelveg og krysset 
Eidsvollvegen/Pakkhuset, og er derfor ikke egnet som adkomst til og fra planområdet. 

Regulering til formål annen veggrunn-grøntareal 
Det må reguleres et område langs gang- og sykkelvegen langs Eidsvollvegen med bredde  
minst 5 m til formål annen veggrunn-grøntareal. Dette området ligger på gbnr. 336/2, som 
tilhører fv. 181 Eidsvollvegen. 
 
Videre må området mellom gang- og sykkelvegen og eiendomsgrense til gbnr. 63/215 
reguleres til formål annen veggrunn-grøntareal. 
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Regulering av byggegrense langs fv. 181 Eidsvollvegen 
Det må reguleres byggegrense langs Eidsvollvegen i avstand på minst 14 m fra midtlinjen til 
Eidsvollvegen. Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold og 
arealbehov ved fremtidig utbedring langs Eidsvollvegen. 
 
Nyere tids kulturminner – mulig innsigelse 
Tiltakshaver skriver i varsel om oppstart av planarbeidet: «Tiltaket berører ikke verneområder, 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag eller vern etter kulturminneloven». 
Dette medfører ikke riktighet. Store deler av tiltaket ligger innenfor et kulturlandskap av 
nasjonal betydning, se Grøntstruktur Romerike Sluttrapport 2002, objekt-id 45 og 128 (rød 
skravering i kartutsnittet under):  

 

Kulturlandskapet er også innmeldt som kulturlandskap av nasjonal verdi i Riksantikvarens 
KULA-prosjekt, se Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus [høringsutkast], 
Riksantikvaren 2020 s. 19 – 22. KULA-utsnittet er noe større og omfatter også det gamle 
posthuset på gbnr 63/113. Høringsfristen var 15.10.2020. Eidsvoll kommune var 
høringsinstans og fylkeskommunen er forbauset over at kommunen ikke har gjort utbygger 
oppmerksom på den pågående kartleggingen ved oppstart. 

Riksantikvaren har følgende begrunnelse for at området fra Tingvoll til Eidsvoll Verk, 
langs Andelva – Verkslandskap og lovens landskap – er av nasjonal verdi: «Den sentrale 
beliggenheten i innlandet med nærhet til vannveiene og vannkraften har gjort stedet til et 
knutepunkt for flere nasjonalt viktige hendelser. Landskapet har hatt stor betydning for lov og 
rett. Som tingsted for Eidsivatinget i flere hundre år og som samlingssted for Eidsvollsmennene 
i 1814 har det høy symbolverdi. Landskapet har også hatt stor betydning i industrihistorien. 
Den store tidsdybden og en stor mengde bevarte kulturminner kan oppleves i dagens 
landskap.» Et viktig element i kulturlandskapet er området rundt Eidsvoll stasjon: «I 1854 
åpnet landets første jernbane mellom Kristiania og Eidsvoll. Det var en direkte følge av 
sagbruksnæringens behov for effektiv transport av varer til Christiania. På 1850-tallet ble det 
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oppført et dampsagbruk på Berger gård. I 1857 ble det bygget et glassverk på gården som 
brukte avfall fra saga til å fyre med. Industrien økte på 1870-tallet blant annet med 
treforedling i Bønsdalen ved Andelva. Bønsdalen ble utviklet til et stort industriområde og her 
er fortsatt fabrikkbygninger, administrasjonsbygninger og arbeiderboliger bevart». 

I forslaget til retningslinjer for forvaltningen av KULA-landskapet Verkslandskap og lovens 
landskap skriver Riksantikvaren i høringsutkastet: «Området er sårbart for blant annet 
utbyggingspress og det er viktig at man planlegger tiltak innenfor området på en måte som 
ivaretar kulturminnene og sikrer opplevelsen av historien i dette mektige landskapet. KULA-
området bør vises i kommuneplanens arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til 
landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hensynssonen samt generelle bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken. Viktige 
punkter for planlegging og forvaltning av dette landskapet:  

 Ved utbygging må en ta hensyn til landskapets hovedstrukturer og at de sentrale 
kulturminnene får beholde sin dominerende plass i landskapet. 

 /…/ 
 Ny bebyggelse bør forholde seg til eksisterende skala og struktur.» 

Relevante kulturminner som må hensyntas i forhold til kulturlandskapet er godshuset på 
Eidsvoll stasjon (1854), stasjonsbygning og lokomotivstallen. Planarbeidet må også ivareta 
viktige siktlinjer fra Sundet mot kulturlandskapet. 

Stasjonsområdet og noe omliggende villabebyggelse er vernet gjennom Kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010), delområde 17 Holstangen. Begrunnelsen for 
vernet: «Med sin historie knyttet til utbygging og drift av jernbanen, sagbruk og teglverk er 
området viktig som del av kommunens samferdselshistorie og industrihistorie.» Det gamle 
posthuset på gbnr 63/113 er oppført rundt århundreskiftet 1900 og fungerte som posthus til 
1962. I seg selv er ikke bygningen bemerkelsesverdig, men vi mener det er naturlig å regne 
bygningen som en del av kulturmiljøet ved Eidsvoll stasjon, da posten kom med jernbanen. Vi 
anbefaler derfor at denne bygningen beholdes. Annen bebyggelse innenfor planområdet har 
neppe særlig kulturhistorisk verdi. 

Viken fylkeskommune vil ikke frarådet at deler av planområdet blir utbygget, men mener det 
er avgjørende at det videre planarbeidet i større grad hensyntar de store, nasjonale 
kulturminneinteressene i området enn det skisseprosjektet som er fremlagt ved varsel gjør. 
Dersom kulturminneverdiene ikke i tilstrekkelig grad blir hensyntatt, vil vi vurdere å fremme 
saken til politisk behandling med forslag om innsigelse. Vi mener det er nødvendig med dialog 
om hensynene til kulturminneverdiene. Vi deltar gjerne i dialog med utbygger og kommunen 
om veien videre.  

Arkeologiske kulturminner 
Området er tidligere regulert og bebygget. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner 
som har behov for særlig vern i planområdet. For å ivareta meldeplikten etter 
kulturminneloven §§ 8 og 14 er det likevel ønskelig at følgende tekst tas inn i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
bryggekonstruksjoner i tre, båter og båtdeler, keramikk, flint, eller groper med trekull, brent 
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stein eller jernslagg, må arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) §§ 8 og 14».  
 
 
Vi ber om at det tas initiativ til dialog om hensynet til kulturminneverdiene i området. For 
øvrig forutsettes det at vi får planforslaget oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 
Avdelingsleder kommunale planer Rådgiver kommunale planer 
 

Saksbehandlere: 
Arkeologiske kulturminner:   Bjarne Gaut 
Samferdselsplanlegging og forvaltning:  Torhild Sletten 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum 
 
Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

EIDSVOLL KOMMUNE 

STATENS VEGVESEN 
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