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Offentlig ettersyn av detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - Galgehaugen, planID 
303533400 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
detaljreguleringsplan «Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen, PlanID 303533400» ut 
til offentlig ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
1. Saksopplysninger  

1.1          Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor, offentlig/privat tjenesteyting over 2-3 
etasjer. I tillegg skal det reguleres veger, gang- og sykkelveg og annen veggrunn, parkering og 
grøntareal/tekniske anlegg. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet. Planen er tenkt som grunnlag i 
en konkurranse om nytt politihus.  
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Området er lokalisert langs Eidsvollvegen, fv. 181 og mellom Gardermobanen og Hovedbanen. 
Eidsvoll stasjon ligger nord for planområdet. Vorma ligger øst for planområdet. Øst for Vorma ligger 
Sundet som er del av Eidsvoll sentrum. 
Planområdet omfatter gbnr. 63/113, 63/114, 63/215 og deler av 63/96, 336/2. Eksisterende 
tomannsbolig med garasje på 63/113 og rekkehus med garasje på 63/218 er planlagt revet. 



 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
1.3.1          Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperiode osv. 
Planinitiativ ble sendt inn 27.10.2020, og oppstartsmøte ble avholdt 4.11.2020. Det ble tilsendt 
varslingsbrev 10.11.2020 til berørte offentlige myndigheter, naboer, grunneiere, gjenboere og andre 
berørte parter. Samtidig ble det varslet i Ullensaker blad 12.11.2020. Frist for merknader ble satt til 
7.12.2020. Det har kommet inn seks merknader til planen. Disse er oppsummert og kommentert i 
planbeskrivelsen, kapittel 10 og lagt ved i saken i sin fulle lengde. 
 
1.3.2          Kommentarer til innkomne merknader 
Av innkomne merknader, kan innspillene fra BaneNor og Viken fylkeskommune trekkes frem. 
Planavdelingen har gjennomført møter med disse to parter, tiltakshaver og plankonsulent. 
Innspillene har helt eller delvis blitt innarbeidet. Det gjelder særlig utforming at byggene med tanke 
på fjernvirkning i landskap og kulturmiljø og problematikk knyttet til jernbanen. 
 
1.4          Beskrivelse av planforslaget 

Planlagt bebyggelse «Kontor/Privat/Offentlig tjenesteyting» er tenkt nord og sør i planområdet: 
· BKB1: Her legges det opp til et bygg i tre etasjer, der kundeinngangen skjer fra 

parkeringsplassen som ligger inntil bygget (SPA2). Det er dette bygg som er påtenkt som 
politihus. Derfor er det regulert inn parkering og oppstillingsareal rundt bygget, slik at 
bygget tilfredsstiller krav om tilkomster for utrykningskjøretøy mv. 

· BKB2: Her legges det opp til et bygg i 2-3 etasjer, der tredje etasje er trukket noe inn for å 
bryte opp et ensartet inntrykk, særlig sett fra Sundet/Vorma. Her legges det opp til 
tjenesteyting og kontorfunksjoner med tilsvarende krav om kundeparkering. 

Det reguleres en adkomstveg inn og gjennom planområdet som gir adgang til ny bebyggelse. Gang- 
og sykkelvegen reguleres som den er bygget per i dag, med unntak av kryssingen av adkomsten. Der 
er gang- og sykkelvegen lagt om for å forbedre trafikksikkerheten. Langs veger og gang- og 
sykkelveger reguleres det inn annen veggrunn – grøntareal / tekniske anlegg. Det er regulert felles 
parkeringsområde «f_SPA1-3» innenfor planområdet. Resterende arealer reguleres til offentlige 
friområder «o_GF1,3 og f_GF2». 

 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er planlagt revet.  Planforslaget legger til rette for 
parkering i første etasjen for BKB1 og overflateparkering for begge delområder. For nordre bygg er 



avstanden mellom bygget og nærmeste spormidt (Hovedbanen) 18m og ca. 30,2 meter til 
Gardermobanen. For søndre bygg er avstanden mellom bygget og nærmeste spormidt ca. 22 meter. 
Utsnitt fra illustrasjonsplanen under:  

 
1.4.1          ROS 

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan 
oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan 
bygges ut. Det vises til vedlagt ROS-analyse, datert 15.1.2021. 

 

Tema for oppfølging i plandokumentene: 
1. Risiko for utglidning, kvikkleire el? Er området utsatt for jordras? 

Området ligger under marin grense. Det er foretatt en geoteknisk vurdering og av Løvlien Georåd. 
Utførte feltundersøkelser viser at det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddmateriale fra 
utførte undersøkelser. Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både næringsbygget i sør og 
politihuset i nord kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot leirskred. Det tillates ikke 
utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom under 

terrengnivå. 

 



Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at bygget 

ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 for angitt retning for flyttingen av 

næringsbygget. 

 

Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det etableres 

parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen forutsetter derfor at 

massene ikke fjernes, men planeres utover, slik at motholdet mot leirskråningen i profil B-B og 

C-C opprettholdes. 

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i dette notatet og følget rådene fra Løvlien Georåd, det skal 
ikke bygges kjeller for noen av bygningene. BKB2 er flyttet for å unngå utløpsområde for leirskred. 
Jordvollen skal planeres utover. 

 
2. Risiko for regn og overvann 

Det vises til overvannsnotat laget av Arealtek AS som viser hvordan overvann skal håndteres 
innenfor planområdet. 

 
3. Vil tiltaket påvirke kulturminner 

Innenfor BKB1 (nordlige del), er det gamle posthuset markert som meldepliktig i forhold til 
kulturminnelovens §25, men bygget er ikke vernet i noen plan. Bygget har siden 1970-tallet vært 
benyttet som bolig. Det er også regulert inn hvor det er tillatt å lokalisere nye bygninger. Det skal 
være bevisst materialbruk, utforming og fargevalg for en tilpasning til kulturmiljøet rundt 
planområdet. Det er utarbeidet fjernvirkningsillustrasjoner som viser utformingen av potensielle 
bygg. Disse skal være tilpasset omgivelsene med tanke på volum og høyder. Estetikk er sikret i 
bestemmelse 2.9. 

 
4. Ulykker på nærliggende transportårer 

Adkomsten inn til planområdet blir utvidet ved en utbygging for å være i henhold til føringer i 
gjeldende håndbøker for adkomst fra fylkesveg. Det er også regulert inn gang- og sykkelveg langs 
Eidsvollvegen for å sikre trygg adkomst for myke trafikanter. Gang- og sykkelvegen kan brukes av 
utrykningskjøretøy hvis Eidsvollvegen er hindret. 

 
5. Ulykker på nærliggende transportårer 

Planområdet omringes av jernbanen i øst, nord og vest. Ved en ulykke ved disse sporene må 
utrykningskjøretøy benytte seg av vegen gjennom planområdet. Vegen gjennom planområdet er 
regulert inn som offentlig veg, o_SKV3 etter merknad fra Bane NOR. I henhold til §3.2.1 må vegene 
holdes åpne under anleggsperioder. Planbestemmelsen sikrer tilgjengelighet ned til sporene.  

 
6. Støyutsatt 

Det skal bygges kontorer/privat/offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Det skal ikke 
etableres støyømfintlig bebyggelse. Ved utbygging må det sikres godt innendørs lydnivå. Dette 
sikres i byggesaken iht. kravene i TEK17. Det er også sikret med planbestemmelse §2.6. 

 



7. Sabotasje-/terrormål 

Hvis det skal etableres en politistasjon innenfor planområdet kan det være et potensielt sabotasje-
/terrormål. Det er en teoretisk sjanse for at dette kan skje. Men politiet har gode interne rutiner 
og analyser som ivaretar sikkerheten for potensiell sabotasje og/eller terrormål. 

 

 
 
1.4.2          Naturmangfold 

Det er ikke registret verdifull natur eller arter, samt fremmede arter innenfor planområdet. Basert på 
tilgjengelig kunnskap legges det til grunn at tiltaket vil ha liten til ingen negativ konsekvens for 
naturmangfoldet, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12. Utenfor 
planområdet er det registret fremmedeart «Hagelupin». For å sikre at skadelige arter ikke spredes fra 

planområdet er det lagt til bestemmelse §2.13 Masseforvaltning: «Planområdet skal undersøkes for 
fremmede skadelige arter for å hindre spredning av disse». 
 
1.4.3          Støy 
Eidsvoll kommune sitt støysonekart viser at det er støy fra fylkesveg 181. Planområdet berøres av rød 
og gul støysone. Det kan antas at planområdet også er utsatt for støy fra jernbanen i nord, øst og 
vest. Det skal ikke tilrettelegges for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. Innendørs støykrav 
ivaretas gjennom teknisk forskrift og krav til arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøloven. 

 
 
1.4.4          Geoteknikk og overvann 
Se nærmere om rapport og anbefalinger i denne under 1.4.1 ROS, pkt 1. Rapporten legger til grunn 
NVEs veileder nr. 1/2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred : vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper. Næringsbygget settes som et K3-tiltak under beskrivelsen «Mindre nærings- 
og industribygg». Politihuset settes som et K4-tiltak under beskrivelsen «større personopphold» og 
«viktig samfunnsfunksjon». Det påpekes at det iht. kapittel 3.3.6 i veilederen stilles krav til at det 
gjennomføres kvalitetssikring av denne vurderingen og utførte stabilitetsberegninger av et uavhengig 
foretak for prosjekter i tiltakskategori K3 og K4. 
 
Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i nord kan 
etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot leirskred. Dette forutsetter imidlertid følgende: 
Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom under 
terrengnivå. Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at 
bygget ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 6.1 for angitt retning for flyttingen av 
næringsbygget. 



 
I forbindelse med etableringen av «Eidsvoll vending» ble det bygd en høy støttekonstruksjon 
langs jernbanen og tomtenes nordøstre begrensning. Løvlien Georåd AS prosjekterte støttemuren 
som er en spuntvegg forankret med løsmassestag. Støttemuren er forblendet med et tredekke. 
Byggeaktiviteten i forbindelse med etablering av næringsbygget i sør vil delvis foregå oppå 
stagene og det må tas hensyn til dette i prosjektering og utførelse slik at stagene hverken skades 
eller overbelastes. 
 
Overvann 
Det skal etableres et overvannsmagasin ved bruk av sprengstein under parkeringsarealet til 
næringsbygget i sør, se plassering av næringsbygget i figur 6.1 over. Steinmagasinet etableres 
frostfritt med tilhørende kum. Det skal utføres kontinuerlig tilbakefylling med sprengstein. Utgravde 
masser skal mellomlagres lokalt på parkeringsplassen samtidig som etablering av magasinet pågår. 
Dette betyr at utgravde masser ikke skal kjøres vekk fra tiltaksområdet før magasinet er ferdig 
etablert. 
 
Det bør benyttes fiberduk mellom stedlige masser og tilbakefylte masser i magasinet. Det 
anbefales at fiberduken avsluttes ca. 1 meter under terreng slik at duken ikke fungerer som en 
grunnvannsbarriere dersom det skulle gå tett. En fiberduk blir gjerne ganske tett etter en viss 
tidsperiode. 
 
1.4.5          Estetikk, landskap og bygningsmiljø 
Landskap 
Landskapet rundt planområdet domineres av infrastruktur. Planområdet ligger på terrengkoter fra 
ca. +139 til ca. +132, og er hellende fra høyeste punkt ved adkomsten fra fylkesvegen mot laveste 
punkter i øst, sør og nord. Terrenget heller mot jernbane-traseene. Området er en del av 
eksisterende tettsted som preges av variert bebyggelse. For å hensynta landskapsbildet skal første 
etasje delvis bygges som sokkel. Det skal være relativt lang avstand mellom byggene for å beholde 
det luftige preget som er i dag. Etter møte med fylkeskommunen har tiltakshaver etterkommet 
tilbakemeldinger fra møte. Deler av bygningen på BKB2 skal ha inntrukket tredje etasje. Dette er 
sikret med maks. kotehøyder på plankartet og bestemmelser. Visualisering under: 



 
Og dagens utsikt: 

 
Stedets karakter 

Eksisterende bebyggelse rundt planområdet består av bygninger med relativt store volumer. 
Området rundt den gamle stasjonsbygningen er vernet, men ligger et godt stykke fra planområdet. 
Jernbanelinjene danner en barriere mellom planområdet og det gamle stasjonsområdet. Fra Sundet, 
ved starten på Sundbrua, er åsene med skog og jordbruk dominerende i landskapssilhuetten. 
Bebyggelsen som er mest fremtredende ligger lavt i landskapet og det er kun Felleskjøpets siloer som 
bryter landskapssilhuetten. Den gamle stasjonsbygningen og Felleskjøpet er fremtredende og 
iøynefallende med sine lyse farger, Felleskjøpet i tillegg med sin form og høyde. Øvre Romerike 
Tingrett gir, med sin langstrakte form og fargebruk i fasaden, et dempet inntrykk. 

 

Estetikk og tilpassing 

Planområdet utgjør en endring av dagens landskapsbilde sett fra Sundet og må sees i sammenheng 
med gamle Eidsvoll stasjon, Øvre Romerike tingrett, jernbanebygninger og Felleskjøpet. Dette er 
bygninger med relativt store volumer. Felleskjøpet endrer landskapsbildet og bryter med 
bakenforliggende silhuett med sitt massive volum. Med en bevisst fargebruk vil bebyggelsen føye seg 
inn i landskapet og gi et dempet uttrykk. Fra Sundet vil det primært være Sundbrua, den gamle 
stasjonsbygningen og felleskjøpet som fanger oppmerksomheten.  



 
 
1.4.6          Andre rapporter/utredninger som følger saken 

· Situasjonsplan, datert 22.1.2021 
· Geoteknisk vurdering, datert 22.1.2021, utarbeidet av Løvlien Georåd AS 
· VAO-rapport, datert 24.1.2021, utarbeidet av Arealtek AS 
· «1727_Detaljregulering Galgehaugen - Notat vedr. kulturminner og kulturmiljø» datert 

18.12.2020, utarbeidet av Arealtek AS 
· ROS-analyse, datert 24.1.2021 

 
1.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Området er avsatt til Baneformål og vegformål i kommuneplanens arealdel for 2020-2031. 
Planområdet ligger utenfor faresone for flom. Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel. 
Området er avsatt til teknisk infrastruktur. Per i dag er det to boligbygg innenfor planområdet. Disse 
skal rives og i stedet skal det etableres politihus og kontorer, offentlig/privat tjenesteyting. Området 
er støyutsatt fra trafikk- og jernbanestøy. Området er ikke egnet for boligformål. Offentlig/privat 
tjenesteyting og kontorer er egnede bygg for området da det ikke er støyfølsom bebyggelse.  

 
Statlige retningslinjer legger opp til fortetting ved kollektivknutepunkter. Planområdet ligger sentralt 
i Eidsvoll kommunesenter og det er ca. 500 meter til Eidsvoll stasjon. Området legger til rette for å 
bruke gange, sykkel og/eller kollektivtrafikk. 
 
2. Vurdering 

2.1          Overordnede planer og mål 
Planområdet ligger nær Eidsvoll stasjon, busstopp, Sundet og fylkesvei. At planområdet i sin helhet 
ikke ligger innenfor Grønn grense i forslag til ny kommuneplan skyldes at initiativet ikke var kjent da 
grønn grense ble utarbeidet og at fokus primært var boligbebyggelse. Området bør derfor 
innarbeides i Grønn grense i kommuneplanen. Samlet sett er derfor plassering i tråd med både 
overordnete føringer og lokale hensyn. Det vurderes som særdeles positivt med bygg som kan tilføre 
arbeidsplasser til Eidsvoll, særlig i nærhet til sentrum og knutepunktet. Tomtens beskaffenhet gjør at 
mange andre formål ikke anses som passende. Det er derfor god arealutnyttelse i å ta denne typen 
inneklemte arealer i bruk – for da å dempe presset på arealer i ytterkant av tettstedet. 
 



 
 
2.2          Trafikkforhold 
Planområdet ligger inntil fylkesveg 181. Planforslaget inkluderer en oppgradering av tilkomsten som 
tillater kryssing med tunge kjøretøy på adkomstveien. Krysset mot Fv181 er også planlagt oppgradert 
i tråd med føringer fra Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Området bindes også sammen 
med resten av tettstedet med en gang- og sykkelvei, som både gir adgang til Eidsvoll stasjon og 
Sundet via gl. Sundbrua.  
 
Nærheten til jernbanen gjør at kontakten mot BaneNor er et viktig element i å lykkes med tiltakene. 
Det ble tidlig arrangert et møte med BaneNor, der administrasjonen ledet møtet og skrev referat. 
Det vurderes at planforslaget har tatt høyde for innspillene fra BaneNor som går på hensyn til 
jernbanen. På samme måte har det vært dialog mot Viken fylkeskommune, som er veieier. Viken 
fylkeskommune har ingen merknader til teknisk plan for krysset og vurderer at teknisk plan kan være 
grunnlag for reguleringen 
 
2.3          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Planområdet ligger innenfor et kartlagt friluftsområde (som ikke i praksis inkluderer planområdet) og 
vil ha god til gang til turstier, for eksempel langs Vorma. Selv om dette ikke er et prioritert hensyn for 
den planlagte bebyggelse, er det likevel en kvalitet som er god å ha på plass.  
 
2.4          Tilpassing til omgivelser og kulturmiljø 
Det er utvilsomt at stasjonsområdet på Eidsvoll rommer en historisk dybde som ikke bare er viktig 
lokalt, men også er av nasjonal betydning. Derfor er området bl.a. inkludert i kommunens 
kulturminneplan og andre kartlegginger. Det er et viktig element at sentrale bygninger er vernet og 
at det tas vare på miljøet rundt eldre installasjoner. Det er administrasjonens vurdering at tiltakene 
det her planlegges for ikke kommer i veien for disses hensynene. Samtidig som det er viktig å ta vare 
på verdifullt bygningsmiljø er det også en del av Eidsvolls uttrykk at ulike epoker overlapper og at 
flere tidsspor kan avleses. Det betyr at ny bebyggelse må tilpasse seg eksisterende og at man så vidt 
mulig bør ta vare på konkrete bygninger og installasjoner og evt. innarbeide disse i nye løsninger. 
Administrasjonen vurderer at bygg som erstattes i planområdet ikke i seg selv representerer 
umistelige verdier, men at det likevel er viktig å ta diskusjonen om hvor mye som kan innpasses og 
hvor mye som må rives og erstattes av helt nytt. 
 
2.5          ROS 
Det er viktig å sikre at det som bygges kan gjennomføres og brukes på helt sikkert grunnlag. Når det i 
tillegg ligger viktig infrastruktur på alle kanter av planområdet, er det opplagt at dette skal vurderes 
nøye i planarbeidet. Samtidig foreligger det – grunnet denne infrastruktur og den historiske aktivitet 
- god kunnskap om grunnforholdene i området. Den vedlagte rapporten vurderer området som trygt, 
med visse klare krav til utbygging og anleggsfase. Det blir viktig å sikre at disse blir fulgt opp videre. 
 
Grunnet byggene kreves en uavhengig kontroll av stabilitetsberegningene. Denne foreligger ikke ved 
ferdigstilling av saken, men er tenkt utført i høringsperioden slik at eventuelle endringer kan 
innarbeides frem mot sluttbehandling.   
 
NVEs sjekkliste for detaljregulering synes fulgt opp, bortsett fra at det ikke er gjennomført befaring. 
Denne er i så fall ikke omtalt i rapporten. 



 
Samtidig er det for en ikke-fagperson vanskelig å vurdere sammenhengen mellom 
stabilitetsberegningene i rapporten og de krav de stilles (f.eks. flytting av bygg) for å oppnå 
tilfredsstillende sikkerhet. Rapporten benytter seg av en faglig teknisk fremstilling, der funnene og 
argumentene ikke formidles, men krever fagkunnskap for å kunne forstås. Dette, og det forhold at 
rapporten ikke har en uavhengig kontroll, gjør at det kan gjenstå noe arbeid for å kunne si at 
sikkerheten fremstår helt avklart. Dette gjør at om en ikke kan akseptere at disse forhold endelig blir 
avklart i høringsperioden, så må saken utsettes. 
 
3. Alternativer 

 
A. Planforslaget vedtas slik det foreligger 
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding og avklaring av sikkerhet knyttet til 

geotekniske vurderinger. 
C. Planforslaget avvises 

 
4. Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil kommunedirektøren anbefale at planforslaget legges ut på 
offentlig ettersyn, alternativ A. Det vil være naturlig å få innspill på mange tema i høringsfasen og det 
er derfor ikke unaturlig å avklare forhold i forbindelse med den. Det er likevel lagt inn alternativ B, 
med utsettelse begrunnet i krav om uavhengig kontroll og noe spesifisering av rapporten om 
geoteknikk. Dette anbefales ikke, men er tatt med for å synliggjøre muligheten for å få dette helt 
avklart før 1.gangsbehandling.   
 
 
 
 
Vedlegg: 
Plankart 
Bestemmelser 
Planbeskrivelse 
Geotekniske vurderinger 



Innkomne merknader samlet 
Situasjonsplan 
ROS-analyse 
Notat vedr. kulturminner og kulturmiljø 
VAO-rammeplan 
VAO-notat 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 16.02.2021: 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag til rådmannens innstilling, foreslått av Lars Henrik R. Øberg, Arbeiderpartiet 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med forutsetning om at sikkerhet knyttet til geotekniske 
vurderinger blir avklart i løpet av ettersynsperioden. 
 
foreslått, foreslått av Christoffer Nyborg, Høyre 
 
Alternativ B fra saksutredningen: 
Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding og avklaring av sikkerhet knyttet til geotekniske 
vurderinger. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Christoffer Nyborg (H) fikk 2 stemmer (H 1 og PP 1) og falt. 
Tilleggsforslaget fra Lars Henrik Øberg (AP) ble enstemmig vedtatt. 

Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslaget fra Lars Henrik Øberg(AP) ble enstemmig 
vedtatt. 

 
HNPM- 21/09 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til 
detaljreguleringsplan «Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. – Galgehaugen, PlanID 303533400» ut 
til offentlig ettersyn. 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med forutsetning om at sikkerhet knyttet til geotekniske 
vurderinger blir avklart i løpet av ettersynsperioden. 

 
 
 


