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1.1

Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 25.04.2017

1.2
Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
1.3

Innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter - Kvennvegen. Plankart er datert
01.03.17, bestemmelser er datert 15.02.17.

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter - Kvennvegen. Plankart er datert
01.03.17, bestemmelser er datert 15.02.17.
SAKSUTREDNING
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2
2.1

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen Region øst i samarbeid
med Eidsvoll kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.503
Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Kvennvegen. Hensikten med planarbeidet er å
sikre skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det skal bygges sammenhengende
gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen. Realisering av
planforslaget vil dermed gi en sammenhengende og helhetlig gang- og sykkelveg fra
Hagamoen til Dal.
2.2

Beskrivelse av planområdet

Området består av frittliggende småhusbebyggelse, enkelte jordteiger og skogholt.
Bebyggelsen utgjør nordøstlige del av tettstedet Dal i Eidsvoll. Finstadveien knytter
bebyggelsen sammen og utgjør hovedvegen til Dal sentrum og jernbanestasjonen i sør. Vegen
har i planområdet en varierende vegbredde på rundt 6 meter, 23 private direkteavkjørsler til
eneboliger og tomannsboliger, fartsgrense 50 km/t og en årsdøgntrafikk (ÅTD) tilsvarende
1700. Det er ingen busslommer ved strekningen foruten ved parsellstart.
2.3

Planprosessen

2.3.1 Oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i uke 36,
2015 i Eidsvoll-Ullensaker blad, og på Eidsvoll kommunes nettsider, samt Statens vegvesens
prosjektside. Det ble samtidig innkalt til informasjonsmøte for interesserte som ble avholdt
på Dal grendehus 20. september 2015. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble i tillegg til
annonseringen sendt ut som eget brev til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte.
2.3.2 Offentlig ettersyn
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens og
Statens vegvesens nettsider. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.9.2016 til
30.10.2016. Grunneiere og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette i eget brev.
Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Statens vegvesen har hatt
ansvaret for merknadsbehandling også under denne fasen av planarbeidet. Se
planbeskrivelsen (kapittel 7) hvor de innkomne merknadene er summert opp og kommentert
av Statens vegvesen. Administrasjonen stiller seg bak vegvesenets vurderinger og har ingen
ytterligere tilføyelser.
2.3.3 Endringer av plan etter offentlig ettersyn
Av hensyn til to eiendommer som må avse bebyggelse som følge av tiltaket, er det etter ønske
fra grunneier av Engaveien 2 (gbnr 76/42) gjort tilpasninger i planforslaget. I revidert
planforslag er nå hele eiendommen innlemmet og regulert til boligformål med tilhørende egen
planbestemmelse som gir muligheter for oppføring av erstatningsgarasje for den som vil måtte
rives. Det samme er gjort for naboeiendommen Finstadvegen 37 (gbnr 76/35) som mister et
uthus som følge av tiltaket.
2.4

Beskrivelse av planforslaget

Det skal anlegges ca. 1080 m. gang- og sykkelveg i 3,5 meters bredde langs østsiden i
forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg i sør og opp til og med Finstadvegen 118.
Herfra legges gang- og sykkelvegen på vestsiden; samme side som boliger på Hagamoen.
Østsiden her er ubebygd. Gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen på Hagamoen mellom
felles innkjørsel til Finstadvegen 118 og 120 og innkjørsel til Finstadvegen 124. Gående og
syklende vil krysse vegen i plan, med tilrettelagt kryssing. Det skal anlegges forsterket
punktbelysning på begge sider av vegen.
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2.4.1 ROS
Ros-analysen er utarbeidet etter håndbok V721; Risikovurdering i vegtrafikken. Denne
analysen foreligger i sin helhet som vedleggsrapport. Risiko knyttet til trafikkulykker, både for
bilister og myke trafikanter ansees reelt, selv om dette hensyntas i planleggingen med
tilrettelegging for gode siktforhold i avkjørsler og krysninger o.l.
2.4.2 Sjekkliste naturmangfold
Statens vegvesen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken
effekt tiltaket vil ha på disse. De baserer sitt kunnskapsgrunnlag på innhenting av opplysninger
fra miljødirektoratet sine databaser, naturbase.no, vann-nett.no, hjorteviltregisteret og
artskart fra artsdatabanken. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel
foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging.
2.4.3 Støyrapport
Utførte støyberegninger viser at utbyggingen av gang- og sykkelvegen fører til små endringer i
lydnivåer. Det er utarbeidet støyvarselkart med fire meters beregningshøyde for
prognosesituasjon år 2025 som viser at en bolig ligger i rød støysone og 31 boliger i gul
støysone på den mest støyutsatte fasaden. Beregningen viser at ingen boliger i gul støysone
får økt lydnivået med mer enn 3 dB, hvilket ville ha utløst krav om skjerming av privat
uteoppholdsareal. For boligen i rød støysone (Finstadvegen 38) må det i byggeplanfasen
utredes mulige fasade- og støyskjermingstiltak.
2.4.4 Geoteknisk rapport
Det er utført grunnundersøkelser (se geoteknisk rapport) som viser middels fast til fast
lagrede sand- og grusmasser i området, til dels noe siltig. De fleste prøvene viser telegruppe
T4, det vil si meget telefarlig materiale. Det er lite stein og blokk i avsetningen og mektigheten
er mer enn 12 m som er maksimal sonderingsdybde. Tiltaket medfører ikke stabilitets- eller
setningsproblemer.
2.5

3

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer.


Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og LNF-område. Det
er også i kommuneplanen avsatt rød/sort stiplet strek for nåværende og fremtidig
gang- og sykkelveg gjennom området.



Den sørlige delen av planstrekningen er allerede regulert til gang- og sykkelveg langs
østsiden av Finstadvegen gjennom tre reguleringsplaner, men med en varierende
bredde lagt til grunn. Det tas utgangspunkt i disse eldre planene i forliggende
planforslag.



Prosjektet er høyt prioritert og ligger inne som forslag til Handlingsprogram for
samferdsel for Akershus fylkeskommune 2016-19.

Vurdering

Som del av Akershus fylkeskommunes satsing på sikrere skoleveger er strekningen langs
fv.503 Finstadvegen et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de
nærmeste år. Målet er å få flere, særlig barn og unge, til å sykle eller gå til Dal skole og andre
aktiviteter. Dessuten skaper reguleringsplanen trafikksikkerhetsmessige forbedringer på
strekningen, gjennom oppretting av kryss med Engaveien og bedret siktforhold.
Forholdene for barn- og unge i nærområdet bedres og tiltaket er således i tråd med
Rikspolitiske Retningslinjer for barn og unge. Gang- og sykkelvegen vil også gjøre det enklere
for beboerne langs Finstadvegen å gå eller sykle når de skal til Dal, noe som både er
folkehelse-fremmende og i god tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transport-planlegging.
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Omfang av grunnerverv (normalsnitt ved Hagamoen):

Arealbeslag av ny gang- og sykkelveg er et resultat av trafikksikkerhetshensyn og økonomiske
hensyn. Følgende fordeler kan identifiseres ved regulert gang og sykkelvegløsning:
-

4

Helhetlig anlegg i fortsettelsen av allerede opparbeidet gang- og sykkelvegstrekning
mellom Ola Skytters veg 12 og sentrale deler av Dal (og videre sørover)
Gang- og sykkelveg gir bedre trygghet og trafikksikkerhet enn fortau.
Driftsfordeler - god plass til snø-opplagring
Grøft gir bedre og billigere overvannshåndtering/drenering

Alternativer
A. Planforslaget vedtas slik det foreligger.
B. Planforslaget sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredninger.

5

Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til Detaljreguleringsplan for
gang- og sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter – Kvennvegen vedtas.
Vedlegg som følger saken:
1
Plankart
2
Planbeskrivelse
3
Planbestemmelser
4
YM-plan
5
Teknisk plan
6
Støyrapport
7
ROS-analyse
8
Rapport arkeologiske registreringer
9
Geoteknisk rapport

4
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10
11

Notat vann avløp og overvannshåndtering
Grunneierliste

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til

5
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1. Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med

Eidsvoll kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.503
Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Kvennvegen.

Planen har fått nasjonal arealplan-ID: 023726700. Statens vegvesen har ansvaret for

planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Eidsvoll
kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk behandling. Hensikten med

planarbeidet er sikre skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det skal bygges

sammenhengende gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i uke 36,
2015 i Eidsvoll-Ullensaker blad, og på Eidsvoll kommunes nettsider, samt Statens vegvesens

prosjektside. Det ble samtidig innkalt til informasjonsmøte for interesserte som ble avholdt

på Dal grendehus torsdag 20. september 2015. Varsel om oppstart av

reguleringsplanlegging ble i tillegg til annonseringen sendt ut som eget brev til offentlige
instanser, grunneiere og andre berørte.

Planforslaget består av følgende dokumenter:
•
•
•
•
•

Plankart Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen

Reguleringsbestemmelser Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen

Planbeskrivelse Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter – Kvennvegen (dette dokumentet)

Teknisk plan Fv.503 Finstadvegen: Skytterseter – Kvennvegen (vedlegg 1)

Andre vedlegg; se kapittel 8 for liste

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 15.9 – 30.10.2016 på følgende steder:
•

Eidsvoll kommune, rådhuset, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll og kommunens nettsider:
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Horingernyhetsliste/

•

Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv503finstadvegen

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens og

Statens vegvesens nettsider. Grunneiere og rettighetshavere har fått skriftlig melding om
dette i eget brev. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.

Høringsperioden ble utvidet fram til 7. desember 2016 for grunneiere på Hagamoen som
fikk forsinket brev med varsel om planoppstart.

Eventuelle merknader til planforslaget kunne innen 30. oktober/ 7. desember 2016 sendes

skriftlige til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

1
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Spørsmål vedrørende planen kan rettes til følgende personer:
•

Kontaktperson i Statens vegvesen: Øystein Ertresvåg, tlf. 24 05 80 27.

E‐post: oysert@vegvesen.no
•

Kontaktperson i Eidsvoll kommune: Markus Forsberg, tlf. 66 10 71 39.
E‐post: markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader etter

høringsperioden, og foretatt eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen

for politisk behandling og vedtak. Kommunens vedtak kan påklages til

Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker
er delegert til Fylkesmannen.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
Planforslaget er utarbeidet av Ressursavdelingen og Vegavdeling Akershus, Statens vegvesen
region øst. Prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget:
Rolle / Fagressurs:
Navn:
Prosjekteier
Inga Elisabeth Gjerdalen
Fagkoordinator
Cornelia Midtlyng
Prosjektkoordinator
Cathrine Løken
Prosjekteiers representant
Caroline Ovaska (Cathrine Løken fra 1.7.2016)
Prosjektleder
Øystein Ertresvåg
Formell planprosess og regulering
Øystein Ertresvåg
Veg-/gateplanlegging og prosjektering
Hugo Teixeira
Reguleringsplankart
Hugo Teixeira
Bygge- og anleggsteknikk
Hege Engja Rindal
Drift og vedlikehold
Tove Bjørk
VA / drenering
Maria Villacreces
Vegteknologi
Beenash Shahzadi
Geoteknikk
Bjørn Stensby
Eiendom / Grunnerverv
Svend Oppegaard
Trafikksikkerhet
Gjerulf Smeland
Landskap, estetikk og grøntmiljø
Silje Andrea Sæverud
Naturmiljø og naturressurser
Ida Viddal Vartdal
Kulturminner og kulturmiljø
Ragnar Bjørnstad
Nærmiljø og friluftsliv
Silje Andrea Sæverud
Støy
Ratab-Ul-Lissan Malik
Geodata
Eldbjørg Solli Lund
Landmåling
Bjørn Frode Johansen
Elektro og veglys
Hoa Tran
Gang og sykkel og kollektiv
Hilde Bjørdal
Skilt og oppmerking
Hugo Teixeira
Universell utforming
Hugo Teixeira
ROS-analyse
Kristin Alsvik

2
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2. Bakgrunn for planforslaget
2.1. Planområdet

Figur 1: Oversiktskart over planområdet

3
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2.2. Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “fv.503
Finstadvegen”

Formålet med planarbeidet er å regulere tilstrekkelig areal for å etablere en ny gang- og

sykkelløsning langs fv.503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen. Strekningen er
ca. 1080 m lang. Hensikten med planen er å øke tryggheten for gående og syklende langs

Finstadvegen og legge til rette for mer sykling og gåing, primært til og fra Dal skole samt

økt tilgjengelighet for gående og syklende ned mot Dal stasjon. Realisering av planforslaget
vil gi en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Hagamoen til Dal.

2.3. Målsettinger for planforslaget

Samfunnsmål

Som del av Akershus fylkeskommunes satsing på sikrere skoleveger er strekningen langs
fv.503 Finstadvegen et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de

nærmeste år. Målet er å få flere, særlig barn og unge til å sykle eller gå til skole og andre
aktiviteter. Dessuten skaper reguleringsplanen trafikksikkerhetsmessige forbedringer på
strekningen, gjennom oppretting av kryss med Engaveien og bedret siktforhold.

Effektmål

1080 meter ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten for brukerne og føre til mer sykling

og gåing til og fra Dal skole og for innbyggerne generelt.

Resultatmål

1080 meter ny gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Finstadvegen 136 på Hagamoen.

2.4. Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Tiltaket trengs ikke konsekvensutredes, da det ikke vil innebære «vesentlige virkninger på
miljø- og samfunn», jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter Pbl. (2014).

2.5. Rammer og premisser for planarbeidet

Samferdselsplan Akershus fylkeskommune

Prosjektet er høyt prioritert og ligger inne som forslag til Handlingsprogram for samferdsel
for Akershus 2016-19.

4
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Planstatus for området

Området er i kommuneplanens

arealdel avsatt til boligbebyggelse og

LNF-områder. Figur 2 viser arealformål

i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll.

Figur 2: Området i kommuneplanens arealdel
(Eidsvoll kommune 2016)

Figur 3 viser oversikt over vedtatte

reguleringsplaner i og rundt planområdet.
Den sørlige delen av strekningen; fra

Kvennvegen til Finstadvegen 93, er allerede
regulert til gang- og sykkelveg langs

østsiden av Finstadvegen, med til dels
smalere profil (3 meter bredde):

Figur 3: Vedtatte reguleringsplaner langs strekningen
(Eidsvoll kommune 2016)

5
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Figur 4: Tre av fem eksisterende reguleringsplaner inkluderer gang- og sykkelveg langs sørlige halvdel av
strekningen. Fra venstre: Reguleringsplaner for henholdsvis «Granum», «Solheim» og «Sollia».

Det er fem vedtatte reguleringsplaner innenfor planforslagets avgrensning:
•

PlanID 023713500 Granum, gnr/bnr 76 / 33 og 71. Ikrafttredelsesdato 27.11.2000.
o

Denne reguleringsplanen er utbygd. Det er anlagt to nye tomannsboliger

pluss garasjer mot Finstadvegen. Disse har fått ny adkomst opparbeidet fra

baksiden, via felles avkjørsel. Gang- og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen

er regulert med 3,5 meter bredde.
•

PlanID 023720900 Solheim, Gnr. 88 Bnr. 16 mfl. og gang- og sykkelveg langs fv. 503
– Finstadvegen. Ikrafttredelsesdato 27.04.2011.
o

Denne reguleringsplanen for nytt boligområde er ikke utbygd. Det er regulert
gang- og sykkelveg med 3 meter bredde langs Finstadvegen.

•

PlanID 02723600 Detaljregulering Finstadvegen gnr.76/36, 48 mfl. «Sollia».
Ikrafttredelsesdato 21.10.2014
o

Denne reguleringsplanen for nytt boligområde er ikke utbygd. Det er regulert

inn gang- og sykkelveg med 3,5 meter bredde og støyskjerm mot

Finstadvegen.

6
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•

PlanID 023706400 Granrud og

Slettmo, gnr/bnr 88/11 og 29 m.fl.
Ikrafttredelsesdato 29.6.1987
o

Denne eldre reguleringsplanen
tilstøter regulert vegareal

langs Finstadvegens vestre

side, sør for reguleringsplan

«Solheim». Det er ikke regulert
gang- og sykkelveg i

forbindelse med denne
planen. Det er regulert

frittliggende boligbebyggelse
som er nesten ferdig utbygd,
og et lite friområde.

Figur 5: Reguleringsplan Hasler/Skytterseter Del 1, 1986

•

PlanID 023706000

Hasler/Skytterseter Del 1,

gnr/bnr 88/107, 88/122 m.fl.

Ikrafttredelsesdato: 28.4.1986
o

Planområdet tangerer helt
i sør reguleringsplan for
boligområde med
frittliggende

småhusbebyggelse øst for
fv.503 Finstadvegen, som
er ferdig utbygd.

Figur 6: Reguleringsplan "Granrud og Slettmo», 29.6.1987

7
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3. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
3.1. Beliggenhet

Figur 7: Flyfoto med strekningen og Dal skole markert.

8
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3.2. Dagens – og tilstøtende arealbruk

Området består av frittliggende småhusbebyggelse, enkelte jordteiger og skogholt.
Bebyggelsen utgjør nordøstlige del av tettstedet Dal i Eidsvoll. Finstadveien knytter

bebyggelsen sammen og utgjør hovedvegen til Dal sentrum og jernbanestasjonen i sør.

3.3. Trafikkforhold

Tilbud til gående og syklende

Det er ingen tilbud for gående og syklende langs strekningen i dag. Gang- og sykkelveg fra

Dal slutter i sørenden av planområdet, ved Ola Skytters veg 12.

Vegstandard

Finstadvegen har varierende vegbredde rundt 6 meter i dag. Total lengde innenfor

planområdet er ca. 1,1 km. Parsellen starter i nordenden av busslommer ved Ola Skytters

veg 12. Her går Finstadvegen relativt flatt de første 40 meter før vegen går i en bakke med

opp til 5% helning og sving ned til Finstadvegen 39. Herfra går Finstadvegen oppover i bakke
med 5% stigning for de neste 125 meter, og fortsetter deretter med varierende slak stigning
opp til Hagamoen hvor vegen flater ut.

Det er relativt mange, (23 stk.), private direkteavkjørsler til eneboliger og tomannsboliger

langs Finstadvegen. Skytterbakken kommunalveg samt flere private samleveger møter

Finstadvegen i T-kryss langs strekningen: Engaveien, deler av Skytterbakken, Granumvegen

og Hagamoen.

Kryss med Engavegen kommer med skrå vinkel inn på Finstadvegen, med dårlige siktforhold
spesielt mot nord når man skal inn på Finstadvegen. Krysset innbyr til høy fart for bilister til
og fra Dal. Engavegen har grusdekke.

Det er ingen busslommer langs strekningen, foruten ved parsellstart.

Fartsgrenser

Strekningen har fartsgrense 50 km/t.

Trafikktall

Årsdøgntrafikk (ÅDT), er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså
et gjennomsnittstall for trafikkmengde.
ÅDT for strekningen er ca. 1700.

Ulykker

I perioden 2002-2014 har det ikke skjedd ulykker med myke trafikanter involvert. I samme
periode har det skjedd to bilulykker, en møteulykke med to personer lettere skadd sør for
9
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krysset med Skytterbakken, og en utforkjøringsulykke med en person lettere skadd like nord
for parsellslutt.

3.4. Teknisk infrastruktur

Kabler og linjer
Hafslund

Hafslund Nett AS leverer strøm til alle husstander i området. Hafslund opererer med 3

nettstasjoner (trafokiosker) langs strekningen. Ved nettstasjon E0140, krysser

høyspentkabler i lufttrekk (Finstadvegen 39). Høyspentkabler går langs Finstadvegens

vestside (utenfor planområdet) og krysser Finstadvegen ved Skytterbakken 3 under bakken,

for å koble seg til Nettstasjon E0462 langs Finstadvegens østside ved Granumvegen 12C.

Denne nettstasjonen ligger innenfor planområdet. På Hagamoen ligger nettstasjon E0251 på

vestsiden av vegen (Finstadvegen 118). Her går høyspent i lufttrekk vestover.

Lysmaster er tilknyttet Hafslunds strømnett langs hele traseen, bortsett fra øverste del ved
Hagamoen (Finstadvegen 126 – Finstadvegen 136) som ikke er belyst.
Telenor

Telenor har kabler til de fleste husstander i planområdet. Ledningene ligger både over og

under bakken.
Canal Digital

Canal Digital har nedgravde jordkabler til mange av husstandene i planområdet. Hagamoen
(nord for Finstadvegen 107) er ikke tilknyttet Canal Digital.

Drenering og overvannshåndtering

Det finnes ingen registrerte vassdrag innenfor planområdet. I følge geoteknisk rapport er

grunnforholdene egnet til infiltrasjon. Det ligger en stikkrenne på tvers av fv.503 ved profil

160. På befaring er det sjekket ut at overvannet ikke ledes ut til resipient, men tilføres det

kommunale overvannsystemet fra eksisterende overvannskum (nr. 12689).
Se eget notat - vedlegg 8 - for mer detaljer.

Vann- og avløp

Det finnes eksisterende kommunale spillvannsledninger i PVC mellom profil 0 og profil 350

anlagt på 1990-tallet. Spillvannsledningene ligger ikke sammenhengende langs

Finstadvegen, men skjærer punktvis inn under planlagt gang- og sykkelveg. Det ligger en

vannledning i PVC til profil 100 og en vannledning i støpejern, fra 1950 tallet, langs resten

av strekningen. Denne vil ikke tåle ombygging. I tillegg har Sweco prosjektert nye

kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i forbindelse med Hagamoen).
Se eget notat - vedlegg 8 - for mer detaljer.
10

-22-

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen

3.5. Landskapsbilde
Finstadvegen ligger fint i landskapet og følger stort sett terrenget, bortsett fra enkelte steder
hvor den er lagt på fyllinger grunnet skrånende terreng mot vest. Terrenget faller ned mot

meanderelven Risa, som er typisk for ravinelandskapet på Romerike. Vegen varierer mellom

rette strekninger og kurvatur, samtidig er det også variasjon i romlige kvaliteter som trange
partier med bebyggelse og skog tett på til enkelte åpne partier med utsikt vestover. Det er
middels tett boligbebyggelse på begge sider av vegen i sørenden, mens lenger nord er

bebyggelsen noe mer spredt med tilgrensende skog. Helt nord på strekningen er det skog

med kulturminner og turstier på østsiden. Boligbebyggelsen er stort sett eneboliger med
store hagetomter, samt noen nyere flermannsboliger.

Planområdet ligger i landskapsregion 3, som innbefatter leirjordsbygdene på Østlandet.

Typisk for denne regionen er sammenhengende urbane kjerneområder. Dal er et av disse

stedene og har relativt stor vekst. Dal er som andre tettsteder i regionen omgitt av noe av
landets beste matjord, men på grunn av befolkningsvekst blir disse områdene stadig
nedbygd. Dette skjer spesielt på Øvre Romerike.

Figur 8: Landskap langs fv.503 Finstadvegen
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Av kvaliteter på strekningen er variasjonen både i linjeføringen og i romlighet hvor

landskapet skifter mellom lukket og åpent med flere utsiktspunkter. Det tilgrensende
skogsområdet i nordøst med turmuligheter både sommer og vinter, er også en viktig

kvalitet. Tverrsnittet er trangt mange steder med terrengforskjeller og enkelte støttemurer.
Av enkeltobjekter er spesielt et stort lønnetre i Finstadvegen 37 av stor prydverdi.

Figur 9: Fv.503 Finstadvegen

3.6. Nærmiljø/friluftsliv

Finstadvegen på strekningen fra Skyttervegen og nordover er lite attraktiv som skoleveg pga.
manglende tilbud for gående og syklende, og er derfor heller ikke egnet for rekreasjon. Sør

for planområdet er det sentrumsformål på begge sider av Risa, og det er kun ca. 660 meter
til togstasjonen på vestsiden av elven. Her er Dal sentrums tyngdepunkt med skole og et
større næringsområde, i tillegg til jernbanestasjonen. Sør-øst for Finstadvegen ligger
turområdet Hasleråsen med et 12 meters utsiktstårn bygget på dugnad i 2013, og

kommunen beskriver dette som et resultat av stor frivillighetskultur. Bak boligområdene på

østsiden av Finstadvegen er det et stort skogområde med turstier og skiløyper som grenser
til elven Vorma.

3.7. Naturmangfold og naturressurser

Naturmangfold

Området rundt Finstadvegen er preget av bebyggelse og små skogteiger med innslag av

dyrkamark. Selv om denne variasjonen kan gi grunnlag for et stort naturmangfold er det få
registrerte forekomster av naturtyper i nærheten av planområdet (www.naturbase.no). Den

nærmeste naturtypelokaliteten er et viktig bekkedrag (ID: BN00083469 «Risa nord for Dal»)

som på sitt nærmeste ligger 150 meter fra Finstadvegen (figur 10). Bekkedraget er kartlagt i
2004 og har generelt stor artsrikdom med flere sjeldne arter.

12
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Figur 10: Oversiktskart over naturmangfoldet rundt planområdet. Blå strek = planlagt gang- og sykkelvei. Kilde:

Naturbase

Fremmede arter (karplanter)

Det finnes flere forekomster av Hagelupin
(Lupinus polyphyllus) og Kanadagullris

(Solidago canadensis) i planområdet (figur

11).

Figur 11: Oversikt over fremmede arter (karplanter) i
planområdet. Kilde: Artskart.no

Verneområder

Det finnes et verneområde i nærheten av
planområdet, «Andelven, Nessa og Risa»
(ID: VV00000598) (figur 12). På det

nærmeste ligger planområdet ca 150

meter øst for verneområdet. Vassdraget
«Andelven, Nessa og Risa» ble vernet i
1954 for sine kvaliteter for fuglelivet.
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Figur 12: Oversiktskart over verneområder rundt planområdet. Blå strek = planlagt gang- og sykkelvei. Kilde:

Naturbase

Vassdrag

Se tekst under naturmangfold og
verneområder.

Jordbruk

Det finnes noen mindre områder

med jordbruksareal i planområdet.

Jordkvaliteten i disse områdene er

god. Dette er hentet ut fra NIBIO sin
database om landbruksjord og
gjenspeiler ikke helt dagens

arealbruk. Som det fremgår av
kartet under så er flere av

områdene allerede nedbygd av
boligområde (figur 13).

Figur 13: Oversikt over Jordbruksarealer og
jordkvalitet i planområdet. Blå strek =

planlagt gang- og sykkelvei. Kilde: kilden.no
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Skogbruk

Nordøst i planområdet grenser vegen

mot et større skogsområde bestående av

barskog (figur 14). Skogsområdene har
høy bonitet og produktivitet.

Figur 14: Oversikt over treslag-sammensetningen i
skogsområdene rund planområdet. Kilde:
kilsden.no

3.8. Kulturmiljø

I planområdet er det registrert 5
SEFRAK-bygninger. Det betyr at

bygningen kan ha vernestatus og/eller

restriksjoner på hva som kan gjøres med
den. Eventuelle tiltak eller inngrep må
avklares med regional kulturminneforvaltning.

Det ble i 2016 gjennomført kulturminneundersøkelser for planområdet. Se vedlegg 7:
Rapport arkeologiske registreringer Fv.503 Finstadvegen. Det ble ikke funnet noen
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.

3.9. Grunnforhold

Geologisk kart viser breelv-avsetninger i dette området. Det vil si materialer transportert og

avsatt av breelver der sedimentene består av sorterte lag med forskjellig kornstørrelse fra fin
sand til stein og blokk. Berggrunnen består av gneis, men en vil ikke komme i berøring med

berg ved dette tiltaket.

Det er utført grunnundersøkelser (se geoteknisk rapport) som viser middels fast til fast

lagrede sand- og grusmasser, til dels noe siltig. De fleste prøvene viser telegruppe T4, det

vil si meget telefarlig materiale. Det er lite stein og blokk i avsetningen og mektigheten er
mer enn 12 m som er maksimal sonderingsdybde.

Tiltaket medfører ikke stabilitets- eller setningsproblemer og det anbefales at
overbygningen dimensjoneres for bæreevnegruppe 6.
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3.10. Støy

Det er utarbeidet Støyvarselkart med 4 meters beregningshøyde for prognosesituasjon år

2025. Beregning viser at det er 31 boligbygg i gul støysone og 1 boligbygg i rød støysone.

Noen av boligbyggene kan ha flere boenheter. Byggeår varierer fra helt nye hus til boliger
som har vernestatus.

Figur 15: Støyvarselkart for fv.503 Finstadvegen
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3.11. Kollektivtrafikk

Det er tre stoppesteder for
buss rett ved eller langs

strekningen, fra nord til sør
langs Finstadvegen:

«Hagamoen», «Dønnum» og

«Skytterveien». Se figur 16 og
tabell nedenfor.

Figur 16: Kart over stoppesteder for
buss

Tabell 1: Informasjon om hvert stoppested

Stoppested

Type holdeplass

Type holdeplass

Påstigende per dag

Hagamoen

Kantstopp (uvisst hvor

Kantstopp (uvisst hvor

Har ikke tall

Dønnum

Kantstopp (uvisst hvor

Kantstopp ved avkjørsel

3

Skytterveien

(retning nord)

bussen stanser presist)
bussen stanser presist)
Busslomme med repos.
512-skilt.

(retning sør)

bussen stanser presist)
Skytterbakken. 512-

(2014-tall fra Ruter)

skilt.

Busslomme med repos.
512-skilt.

7

Busslinjer som går innom stoppestedene

Linje 823 er en bestillingslinje og kjører fast hver tirsdag og fredag. Følgende skolelinjer går
i tillegg innom stoppestedene:
-

3573 Eidsvoll st. - Dal st. - Østli - Jessheim

-

3732 Furuset senter - Finstad - Eidsvoll vg.s./Vilberg u.s. - Vilberg b.s.

-

3735 Vilberg u.s. - Vilberg b.s. - Finstad - Dal / - Døli - Bårstad

-

3739 Råholt krk. - Furulundjordet / Løkenvangen - Sjøjordet - Dal sk.
17
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-

3743 Finstad - Dal st. - Råholt - Råholthallen

-

3772 Jessheim - Brårud/Dal st. - Østli - Snippen - Eidsvoll vg.s.

4. Beskrivelse av forslag til detaljregulering
4.1. Gang- og sykkelveg

Det anlegges gang- og sykkelveg med 3,5 meter bredde langs østsiden i forlengelse av

eksisterende gang- og sykkelveg i sør og opp til og med Finstadvegen 118. Herfra legges

gang- og sykkelvegen på vestsiden; samme side som boliger på Hagamoen. Østsiden her er
ubebygd.

Figur 17: Plassering av ny gang- og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen (Vedlegg - Teknisk plan, B001)

Sidevalg

Gang- og sykkelvegen forlenges langs østsiden av Finstadvegen så færrest mulig av

brukerne må krysse Finstadvegen. Det er mye bebyggelse på østsiden og få alternative

gangveier. Her er det også regulert flere nye boliger. For den øverste del av parsellen, på

Hagamoen, anlegges gang- og sykkelvegen på vestsiden. Her er det ubebygd skogsområde
på østsiden.
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Kryssing av Finstadvegen

Gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen på Hagamoen mellom felles innkjørsel til

Finstadvegen 118 og 120 og innkjørsel til Finstadvegen 124. Her er det god sikt fra begge
retninger. Gående og syklende vil krysse vegen i plan, med tilrettelagt kryssing. Det
anlegges forsterket punktbelysning på begge sider av vegen.

Normalprofiler

Gang- og sykkelveg planlegges med 3,5 meter bredde inklusive skulder. For profil 400 –

1080 anlegges grøft på 3 meter mellom vegbane og gang- og sykkelveg. I ytterkant av

gang- og sykkelveg mot bebyggelse der hvor det ikke er konstruksjoner, er det varierende
grøftbredde, men minst 3,5 meter. Ved mellomgrøfta blir det lukket drenering og ved
sidegrøfta blir det åpen drenering. Se F-tegninger i teknisk plan.

Figur 18: Normalprofil 400-455. Her anlegges 3 meter grøft mellom Finstadvegen og ny gang- og sykkelveg. Det

blir også grøft i ytterkant av gang- og sykkelvegen.

Boligbebyggelsen er tettest i den sørlige delen av planområdet, noe som gjør det

utfordrende å få plass til gang- og sykkelvegen her. Det er derfor valgt et smalere

normalprofil med rabatt mellom veg og gang- og sykkelvegen for de første 400 meter. Et

tverrprofil med rabatt er 1,5 meter smalere enn med grøft. Her vil gang- og sykkelveg være
3,25 meter bred inklusive skulder mot grøft. Ved sidegrøfta blir det lukket drenering. Se F-

tegninger i teknisk plan.
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Figur 19: Normalprofil 115-140. Det er valgt en smalere normalprofil med rabatt mellom veg og gang- og

sykkelvegen for de første 400 meter av planstrekningen (profil 0-400). Forbi boligen i Engaveien 2 anlegges

støttemur inntil 20cm fra ny gang- og sykkelveg, på grunn av liten plass mellom bolig og Finstadvegen. Boligen får

2-2,5 m areal mellom støttemur og husvegg.

Figur 20: 3D-modell av ny situasjon ved Engaveien 2. Garasjen (det nærmeste bygget) som stikker ut i ny grøft vil

bli revet. Det bygges ny støttemur rundt eneboligen. Svart farge representerer ny steinsatt rabatt mellom gang- og

sykkelveg og Finstadvegen til venstre for denne.

20

-32-

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen

Konstruksjoner

Støttemurer planlegges som natursteinsmurer. Det er planlagt støttemurer som

konstruksjoner forbi følgende boliger:
•
•
•

Engavegen 2 og 4 (profil 115-140)

Finstadvegen 55

Granumvegen 12

Se «Landskapsutforming og vegetasjon» nedenfor for mer detaljer om utformingen av
konstruksjonene.

Fyllinger og skjæringer

Det er planlagt jordskjæringer der hvor nødvendig, med stigning på 1:2.
Fjellskjæringer er planlagt med stigningsforhold 3:1.

Landskapsutforming og vegetasjon

Gang- og sykkelvegen vil følge dagens veg og ha åpen grøft mot kjørevegen. Grøften

foreslås tilsådd med grasbakke for å gi noe mer mangfold med blomstrende urter og noe

mindre skjøtsel enn gress. Sidearealet utformes med grøft mot tilgrensende hager langs

store deler av strekningen. Finstadvegen 55 og Granumvegen 12 har også behov for murer

på grunn av terrengforskjell, og det foreslås at disse blir utført som tørrsteinsmurer, noe
som vil øke attraktiviteten ved gang- og sykkelvegen kontra støttemur i betong.

Ved Granumvegen 12 avsluttes støttemuren slik at kjøretøy kan komme til Hafslund sin
nettstasjon ved vedlikehold og driftsbrudd.

Gang- og sykkelvegen vil kunne komme i konflikt med et lønnetre på eiendommen

Finstadvegen 37. Det bør vurderes om det er mulig å bevare dette. Det tilgrensende

skogsområdet i nordøst vil berøres på en 170 meter lang strekning frem til sidebyttet ved
Finstadvegen 124. Her vil tiltaket gi opptil 10 meters skråningsutslag i skogsområdet fra

bunn grøft. Skråningen må tilpasses skogsområdet i best mulig grad og det anbefales
naturlig revegetering med kantbeplantning av løvtrær.
Engaveien 2 og 4

På grunn av terrengforskjell og arealknapphet, vil det langs Engavegen 2 og 4 settes opp

tørrsteinsmur. Det er trangt mellom Finstadvegen og bolighus samt garasje i Engaveien 2.

Med tørrsteinsmur blir det tilstrekkelig med areal langs fasaden til vedlikehold, samt at man

vil beholde ønsket bredde på gang- og sykkelvegen. Rabatten mellom Finstadvegen og

gang- og sykkelveg smalnes inn til 1,5 meter på grunn av arealknapphet og den foreslås
steinsatt med smågatestein. Steinen som velges her bør samspille med stein i
tørrsteinsmurene. Gang- og sykkelvegen vil da kunne fremstå som helhetlig.

Det er på det meste ca. 2,2 meter i høydeforskjell mellom ny gang- og sykkelveg og hage

mot Engaveien 2. Det vil gjenstå 2 meter bredde for hageområde mellom konstruksjon og

husvegg som muliggjør vedlikehold av fasade. Under utbygging må det utgraves seksjonsvis
helt inntil husvegg og kjeller for å gi plass til midlertidig skråningsutslag inntil støttemur er
21
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på plass. De midlertidige skråningen kan maksimalt ha et skråningsutslag på 1:1,5 for
gravearbeidene, ut fra HMS-forhold ved arbeid bak muren. Se figur 21.

Universell utforming

Gang- og sykkelveg vil oppfylle krav til universell utforming, hvor det er tatt hensyn til
stigningsforhold og eventuelle hindre.

4.2. Kjøreveger

Finstadvegen

Det gjøres ingen endringer på selve Finstadvegen, foruten tilrettelagt kryssing for gående og
syklende ved Hagamoen, som beskrevet over i punkt 4.1.

Avkjørsler og adkomster

Avkjørsler og adkomster må tilpasse seg gang- og sykkelvegens plassering og utforming, og

ikke motsatt. Dette vil sikre en jevn og attraktiv gang- og sykkelveg. Det planlegges ikke

stenging av eksisterende avkjørsler.

Engavegen

For å bedre trafikksikkerhet planlegges ny kryssløsning Engavegen x Finstadvegen.

Engavegen forskyves sørover for å møte Finstadvegen mer vinkelrett 90 grader, slik at

bilister må senke hastighet i det de møter kryssende gang- og sykkelveg og Finstadvegen.

Kryssløsningen vil også bedre siktforholdene. For å gi plass til biler som skal svinge inn på
Finstadvegen, er gang- og sykkelvegen skjøvet 5 meter ut fra vegen. Dette er også gjort i

kryss med Granumvegen. Det er viktig at siktforholdene er gode i krysset for å unngå farlige

møter mellom bilister og syklende og gående. Terrenget må derfor tilpasses siktforholdene,
og et mer vinkelrett kryss sørger for at bilister og myke trafikanter ser hverandre i alle
retninger.

4.3. Kollektivtrafikk
På holdeplassene «Hagamoen» og «Dønnum» vil det i begge retninger etableres kantstopp
uten fortau, også kalt minikantstopp (Figur 25 i håndbok V123). I sørgående retning

etableres minikantstoppene i kontakt med avkjørsel og i nordgående retning blir de

plasserte i grøfta mellom kjørebane og ny gang- og sykkelveg.

Minikantstoppet er en plattform som bør ha en minimum lengde på 8 meter som

tilrettelegger for trinnfri av- og påstigning gjennom de to forreste dørene på bussen og

bredden bør være minimum 2,5 meter bred av hensyn til snumuligheter for rullestol og for å
muliggjøre vinterdrift. Plattformen bør ha en kantsteinshøyde på 16-18 cm vis ved området

for av- og påstigning og ha retnings- og oppmerksomhetsindikatorer. Holdeplassene

merkes med 512-skilt.
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Holdeplass «Skytterveien» blir liggende som den er i dag.

4.4. Andre tekniske forutsetninger

Kabler og linjer

Det anlegges ny kabelgrøft langs strekningen. Kabelgrøft må minimum anlegges med 3 stk.
110 mm rør; 1 for veglys og 2 som ekstra / reserve.

Hafslund ønsker ikke å skifte ut sine strømkabler i luftstrekk langs strekningen, med unntak
av der hvor eksisterende lysmaster kommer i vegen for ny gang- og sykkelveg.

Kabeletater med kabler og linjer innenfor 3 meter fra arealer som per i dag er regulert
vegareal må selv omlegge og bekoste flytting av kabler.

Belysning

Statens vegvesen vil sette opp egne lysmaster langs strekningen.

Nøyaktig antall stolper, avstand mellom stolper og høyder blir først fastsatt etter

gjennomført lysberegning i byggeplanfasen. Se foreløpige I/N-tegninger i teknisk plan for

foreløpig plasseringer av lysmaster. Det reguleres plass til sentralt strømfordelingsskap ved

eksisterende nettstasjon. Det anlegges forsterket punktbelysning på begge sider av vegen

der hvor gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen.

Drenering og overvannshåndtering

Siden ingen registrerte vassdrag finnes innenfor planområdet er det ikke gjennomført

flomberegninger i forbindelse med bekker/elver.

Alt overvann skal tas hånd om lokalt gjennom infiltrasjon. Det skal settes 14

infiltrasjonskummer lang hele strekningen med overløp til ny overvannledning på grunn av
sikkerheten og for at overvannet ikke skal gi problemer om noe svikter eller blir

overbelastet. I og med at det finnes tre lavpunkter langs strekningen skal det settes tre

infiltrasjonskummer ved profilene 165, 575 og 1080. Kun kummen ved profil 165 (IF2), har

overløp til det offentlige overvannsnettet. Denne infiltrasjonskummen skal erstatte den

eksisterende kommunale overvannskummen 12689. Dimensjoneringen av
infiltrasjonsanlegget følger N200.
•

Mellom profil 0-575: I lavpunkt ved profil 165 føres avrenning til grunn gjennom 8

infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt infiltrasjonsrør med diameter på
250 mm, som vil kunne ta imot 138 l/s (50+88).

•

Mellom profil 575-1000: ligger det andre lav punktet ved profil 575 og skal samle
overvannet inn i 5 infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt

infiltrasjonsrør med diameter på 250 mm, som vil kunne ta imot 54 l/s.
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•

Mellom profil 1000-1080: I det tredje lavpunktet ved profil 1080 skal overvannet

samles inn i 4 infiltrasjonskummer som består av et 24 meter langt infiltrasjonsrør

med diameter på 250 mm, som vil kunne ta imot 46l/s.

Se eget notat - vedlegg 8 – for mer detaljer om drenering og overvannshåndtering.

Vann- og avløp
Spillvann

De eksisterende kommunale spillvannsledningene langs strekningen trengs ikke skiftes ut

ifølge kommunen. Selv om de skal beholdes bør det i neste fase sjekkes at ledninger ligger
dypt nok til å holdes frostfrie.

De prosjekterte nye kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i forbindelse med
Hagamoen) kommer mest sannsynlig ikke i konflikt med den nye gang- og sykkelvegen.
Derimot må noen tiltak gjøres med de nye ledningene der hvor de private avkjørslene

krysser over ny sidegrøft. Der kan det hende at dybden på ledningene ikke vil være trygg
nok. SVV mener det er behov for ekstra isolering under ny grøft i ytterkant av gang- og

sykkelveg, for de nye SP-stikkledningene til eiendommene mellom kummene SK 26 – SK 28
(som prosjektert av SWECO).

Eidsvoll kommune må sørge for at dette blir inkludert i den pågående utbygging av SP-

ledningen. Private eiere vil få pålegg til å koble seg på disse isolerte SP-stikkledningene
Vannledninger

Kommunen ønsker en ny vannledning i PVC DN 160 under ny gang- og sykkelveg langs hele
strekningen bortsett fra delen mellom profil 575-725 hvor det er allerede prosjektert en ny

vannledning. Derfor skal de nye vannledningene tilkobles på de prosjekterte vannkummene

VK26 og VK28.

Det skal settes ned 8 nye vannkummer med diameter DN1600 på strekningen.

Det skal også etableres stikkledninger i PVC på DN 110 ved profilene: 70, 260, 315, 345,
557, 875, 955.

Vedrørende brannutstyr, så skal dette diskutere nærmere med kommunen hvilke elementer,

hydranter eller brannkummer som trengs. I utgangspunktet skal det plasseres hydranter ved

profilene 70, 255, 470, 870, 1070.

Andre elementer som kommunen ønsker i tilknytning til de nye vannledningene må avklares

i neste fase gjennom kontakt med fagansvarlig for vann og avløp i kommunen.
Se eget notat - vedlegg 8 – for mer detaljer om vann og avløp.

Geoteknikk og geologi
Stabilitetsforhold

Det er friksjonsmasser på hele strekningen og det forventes ikke stabilitetsproblemer i

massene. Større skjæringer kan være noe utsatt for overflateerosjon inntil vegetasjon er
etablert. Det anbefales derfor skråningshelning for permanente skjæringer på 1:2 eller

slakere. Midlertidige skråninger i forbindelse med mur- og ledningsarbeider kan være 1:1,5.

Hvis en ønsker bratter helning må en regne med behov for stabiliserende tiltak.
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Det planlegges støttemur flere steder på parsellen. Det er telefarlige masser slik at det vil
være behov for frostsikring av murene. Frostmengden i Eidsvoll kommune gir nødvendig

isolasjonstykkelse på 90 mm XPS. For en av murene vil det ikke være plass for graveskråning
mellom mur og bebyggelse. Her vil spunting eller annen form for sikring være nødvendig,
hvis en ikke vil flytte eller rive bebyggelse.
Setningsforhold

Det forventes ikke setningsproblemer i disse massene.
Se egen geoteknisk rapport for mer detaljer.

Fravik fra vegnormal

Det er ikke fravik fra gjeldende vegnormaler.

Reguleringsformål

Området reguleres etter Plan og Bygningslovens §12-5 til arealformål som listet opp

nedenfor.

Punkt 2.1 i planbestemmelsene omfatter boligarealer:
2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2. ledd nr. 1)
•

BFS – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse

•

BKS1 – Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

•

BKS2 – Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

Punkt 2.2 i planbestemmelsene omfatter kjøreveger, gang- og sykkelveger, holdeplasser, og

vegenes sidearealer, slik som grøfter, rabatter og tekniske installasjoner slik som
overvannshåndtering og kummer etc.

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2)
•

SKV – Kjøreveg

•

SGS – Gang-/sykkelveg

•

SVT – Annen veggrunn - tekniske anlegg

•

SVG – Annen veggrunn - grøntareal

•

SH – Holdeplass/plattform

Punkt 2.3 i planbestemmelsene omfatter et allerede regulert friområde.
2.3 Grønnstruktur (PBL § 12–5 nr. 3)
•

GF – Friområde

Punkt 2.4 i planbestemmelsene omfatter gårdsbruk og jorder, skog og annen utmark som
faller under formålet LNFR.

2.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12–5 nr. 5)
•

L – LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
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Se plankart og planbestemmelser for de juridiske bestemmelsene og hvilke arealer disse
gjelder for.

Hensynssone H430: Rekkefølgekrav infrastruktur

For arealer av planen som overlapper vedtatt detaljregulering Finstadvegen gnr.76/36, 48

mfl. «Sollia», PlanID 02723600, ikrafttredelsesdato 21.10.2014, settes en hensynssone H430
for rekkefølgekrav infrastruktur. Hensynssonen sikrer at krav ifm. utbygging av

boligområdet «Sollia» fortsatt blir ivaretatt etter utbygging av gang- og sykkelvegen.
•

På arealet markert med hensynssone H430 – Rekkefølgekrav infrastruktur, bygges
gang- og sykkelvegen etter prinsipper i tegning C001 og C002. Det vil si med

skråningsutslag så lenge boligområdet ikke er utbygd.
•

Bestemmelsene som angitt i Detaljregulering Finstadvegen Gnr/bnr 76/36,48 m.fl. –

«Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014, gjelder for utbygging innenfor
denne reguleringsplanen.

•

Hensynssone H430 opphører når utbygging etter detaljregulering Finstadvegen

Gnr/bnr 76/36,48 m.fl. – «Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014 er
ferdigstilt.

•

Reguleringsplanen har fått vedtatt mindre vesentlige endringer i delegert vedtak av
Eidsvoll kommune den 31.05.2016. De mindre vesentlige endringene har ingen
påvirkning på hensynssonen for rekkefølgekrav til infrastruktur.
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Figur 21: Vedtatt reguleringsplan for "Sollia" per 31.05.2016 med innarbeidet mindre vesentlige endringer. Det

stilles rekkefølgekrav til utbygging her.

5. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
5.1. Gang- og sykkeltrafikk

1080 meter ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten og attraktiviteten for brukerne og

føre til mer sykling og gåing til og fra Dal skole og for innbyggerne generelt.

5.2. Trafikksikkerhet og samfunnsmessige forhold

Prosjektet er et skolevegprosjekt, og planen innebærer at flere skoleelever vil kunne gå og

sykle til skole og fritidsaktiviteter på en sikker måte. Trafikksikkerheten generelt og spesielt
for myke trafikanter vil bli betydelig bedret i forhold til dagens situasjon ved at kryss og
krysningspunkter blir sikret og tilrettelagt.
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5.3. Naboer

Innløsing av bebyggelse

Nytt kryss i Finstadveien x Engaveien medfører at uthuset/annekset til Finstadveien 37, og
garasje i Engaveien 2 må innløses. Ellers bygges det støttemur langs Engaveien 2 for å
minimere inngrepet som kommer svært nær bolighuset.

Garasje i Engaveien 2 og uthus i Finstadvegen 37 må rives eller flyttes. Det er ikke flytting av
Engavegen som utløser riving eller flytting av garasje og uthus, men bredden på selve gang-

og sykkelvegen, rabatt mot Finstadvegen og høydeforskjell mellom veg og garasje.

Figur 22: Gang- og sykkelveg forbi oppgradert kryss med Engaveien

De deler av eiendommene Finstadvegen 37 (gnr/bnr. 76/35) og Engaveien 2 (gnr/bnr.
76/42) som ikke erverves reguleres til boligformål, med mulighet for å oppføre
erstatningsbygg inntil 50 kvm eller garasje innenfor byggegrense.

Avkjørsler og andre naboforhold

Tiltaket vil føre til at tilliggende eiendommer må avgi grunn både til selve gang- og
sykkelveien og til skrånings- og skjæringsutslag.

Ved eiendommene gnr/bnr 76/42, 76/86, 76/39 og 76/184 kommer veianlegget svært nær
boligbebyggelsen. Det settes derfor opp en støttemur for at inngrepet skal spare denne og
hagearealet.
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Finstadvegen 55

Finstadvegen 55 ligger høyere terrengmessig enn ny gang- og sykkelveg. Det vil bli behov

for større inngrep rundt bygningsmassen for å tilpasse kjøreatkomst og

biloppstillingsplasser. Det er derfor regulert inn et større midlertidig anleggsområde rundt
boligene. Eksisterende støttemur må rives eller flyttes. Det settes opp ny støttemur mot
gang- og sykkelvegen

5.4. Landskapsbilde og vegetasjon

Tiltaket vil ikke endre eller forringe landskapsbildet. Dagens kvaliteter, som variasjonen i

linjeføring og romlighet, bevares. Kjørevegen vil ligge som i dag med en utvidelse i form av
gang- og sykkelvegen på henholdsvis østsiden fra Skytterseter i sør til Finstadvegen 124 i
nord, hvor den skifter til vestsiden. Utvidelsen fører til behov for murer mot tilgrensende

hager enkelte steder for å minimere inngrep. Murene er foreslått som tørrsteinsmurer. Det
foreslås å bruke samme type stein i de steinsatte rabattene som i tørrsteinsmurene for et

helhetlig uttrykk. Ved kryssene Finstadvegen x Engavegen og Finstadvegen x Granmovegen,
er rabattene foreslått som staudebed steinsatt i ytterkant. Dette for å bryte opp de store
flatene og øke attraktiviteten i anlegget.

Omtrent 900 m2 av skogsområdet i nordøst vil berøres som følge av planforslaget. Ved å

tilpasse skråningen til skogsområdet i best mulig grad og tilrettelegge for naturlig

revegetering med planting av løvtrær som kantvegetasjon, vil ikke planforslaget ha

vesentlige negative virkninger på skogen. Tiltaket er i direkte konflikt med et stort lønnetre i
Finstadvegen 37 som er av vesentlig prydverdi, godt synlig fra vegen. Treet bør

tilstandsbedømmes av arborist for å få en kvalifisert vurdering av egnethet til bevaring
(vitalitet, mekanisk kvalitet og livspotensial). Planforslaget vil ha den virkning at treet

sannsynligvis må felles, men det må vurderes om det lar seg gjøre å bevare det dersom

tilstandsbedømmingen konkluderer med at treet, i tillegg til prydverdien, er i god forfatning
og har lang restlevetid. I tillegg må det tas i betraktning hvor stor inngripen i rotsonen

tiltaket vil gi. Det bør vurderes i byggeplan om det er mulig å gjøre tiltak under bygging som
vil kunne bevare det (f.eks. bro over røttene).

5.5. Nærmiljø og friluftsliv

Tiltaket vil ha svært positiv virkning på nærmiljø og friluftsliv ved at det bygges et eget

tilbud for gående og syklende. Gang- og sykkelvegen vil være et godt tilbud både som trygg

skoleveg og for å nå sentrumsfunksjoner til fots eller på sykkel. Tilbudet vil være positivt for
rekreasjon. Gang- og sykkelvegen ligger nær turområder og vil kunne bidra til å øke

tilgjengeligheten til disse.
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5.6. Naturmangfold

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12
Naturmangfoldloven (nml.)
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Vår vurdering:

Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Miljødirektoratet (MD) sine
databaser, Naturbase.no, vann-nett.no, hjorteviltregisteret.no og Artskart fra

Artsdatabanken. Etter Statens vegvesen sin vurdering er i det innhentet tilstrekkelig med
kunnskap i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vår vurdering:

Statens vegvesen mener å har tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken

effekt tiltaket vil ha på disse. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel
foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. Dermed
anser vi kravet til prinsippet om føre-var for ivaretatt.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil
bli utsatt for.

Vår vurdering:

Statens vegvesen er ikke kjent med andre store arealbelastende prosjekter i området og

anser dette prosjektet som lite belastende for økosystemet i området. Etter vår oppfatning er
kravet om en samlet vurdering av økosystembelastningen ivaretatt.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vår vurdering:

Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre eller

begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i byggeplanen og plan for ytre

miljø (YM-plan). Etter vår oppfatning er kravene om å dekke kostnadene ved å hindre eller
begrense skadene på naturmangfoldet derfor oppfylt.
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§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vår vurdering:

Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke
ødelegges unødvendig.

Verneområder

Planforslaget anses ikke å ha negativ virkning på verneområdet «Andelven, Nessa og Risa»
(ID: VV00000598).

Vassdrag

Planforslaget anses ikke å ha negativ virkning på vassdraget «Andelven, Nessa og Risa» (ID:
VV00000598 og ID: BN00083469 «Risa nord for Dal»).

5.7. Kulturmiljø
Finstadvegen 38: SEFRAK-registrert bolig i rød støysone

Enebolig på adresse Finstadvegen 38, gnr/bnr 88/10, ByggID=120 er SEFRAK-registrert og

ligger i rød støysone. Boligen må i byggeplanfasen detaljutredes for eventuelle fasadetiltak

og skjerming av en mindre privat uteoppholdsplass. Tiltakene må vurderes i forhold til
kulturminnestatusen og om eventuell verneverdi vil komme i konflikt med støy-tiltak.
Tiltakene må være innenfor tekniske og økonomiske akseptable rammer.

Eventuelle lokale støytiltak eller andre inngrep på SEFRAK-registrert bygning må avklares

med regional kulturminneforvaltning.

5.8. Naturressurser

Jordbruk

Planforslaget har ingen direkte negativ konsekvens for jordbruksarealene.

Skogbruk

Deler av skogteigen nordøst i planområdet vil bli berørt av planen, ca. 900 m2. Fra

Finstadvegen 107 og ca. 150 meter nordover vil gang- og sykkelveien bli lagt på østsiden av

vegen. Dette vil påvirke skogteigens størrelse. Siden det kun er snakk om inngrep i

kantsonen av skogteigen og av en meget begrenset størrelse anses dette som lite negativt.
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5.9. Støy og vibrasjoner
Resultatet av gjennomførte støyberegninger viser at tiltaket fører til minimale endringer i
støynivået for eiendommene langs fv. 503 fra Skytterseter til Kvennvegen. Det er 31

eiendommer som ligger i gul støysone, ingen av dem får en økning i støynivået på 3 dB(A).
Det er 1 bolig i rød støysone, dvs. beregnet støy er over Lden 65dB (A).

Klima og Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette
legges til grunn. I tillegg skal Vegdirektoratets praktisering av denne retningslinjen

(2004/047879-033) legges til grunn. Det er utarbeidet en støyrapport som inneholder

detaljerte beskrivelser av støyforholdene og vurderinger av tiltak. Støyrapporten foreligger

som vedlegg.

Finstadvegen 38 - bolig i rød støysone

Bolig med adresse Finstadvegen 38, gnr/bnr 88/10, ByggID=120 ligger i rød støysone, dvs.
beregnet utendørs støy er høyere enn 65dB (A) for fremtidig situasjon med støytiltak.

Boligen må i byggeplanfasen detaljutredes for eventuelle fasadetiltak og skjerming av en

mindre privat uteoppholdsplass. Tiltakene må også vurderes i forhold til effekt, teknisk
gjennomførbarhet og kostnad. Tiltakene må være innenfor tekniske og økonomiske
akseptable grenser. Eneboligen er SEFRAK-registrert som kulturminne.

5.10. Massehåndtering

Håndtering av overskuddsmasser

Masseberegning viser et overskudd av masser til deponering på 7062 m3.
Entreprenør vil ha ansvar for å deponere overskuddsmassene.

Forurensede masser

På bakgrunn av Finstadvegens ÅDT og historisk benyttelse av arealene er det ingen mistanke
om kjemisk forurensede masser i området.

Fremmede arter

Det skal kartlegges fremmede arter (karplanter) i forbindelse med utarbeidelse av

byggeplanen. Fremmede arter (karplanter) skal behandles etter Regional handlingsplan mot
fremmede skadelige arter, Region øst 2011, så fremt det ikke foreligger en nyere
handlingsplan.
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5.11. Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Ros-analysen er skrevet av Kristin Alsvik Rieck, etter håndbok V721 Risikovurdering i

vegtrafikken. Det ble avholdt Hazid-samling i Oslo 22.januar 2016. Se vedleggsrapport for

risiko- og sårbarhetsanalysen i sin helhet (ROS-analyse).

Risiko

I driftsfasen ble det identifisert en viss risiko knyttet til ulykker. For ulykker med bil er dette

knyttet til påkjøring, utforkjøring og kryss. For ulykker med myke trafikanter er krysningene
mest sannsynlig for ulykker. Disse uønskede hendelsene bør hensynstas i driftsfasen, og da
spesielt med tanke på sikt.

I anleggsfasen er det identifisert tre uønskede hendelser med lav risiko; ulykker med bil,
skade på matjord og skade på fauna. Skade på matjord skjer gjennom komprimering og

fjerning. I utgangspunktet skal ikke områder med matjord berøres av anlegget. Gjerde og
bøter vil redusere sannsynligheten til skade på matjord.

Ulykker med myke trafikanter er gitt middels risiko i anleggsfasen. Her er influensområdet
større enn i driftsfasen, med flere krysninger hvor påkjørsler kan skje. Blindsoner på

anleggsmaskiner kan også være en utfordring. For å redusere sannsynligheten for dette bør

ikke anleggstrafikken kjøre via Dal skole, og det bør settes opp skolebuss under

anleggsperioden. Det er også en mulighet å sette en tidsavgrening på anleggstrafikken, som

bør få en mest mulig vinkelrett adkomst til anleggsområdet.

Forurensing av jord og vann skjer gjennom kjemisk forurensing, via utslipp på riggområde

og skade på vann- og avløpsrør. Skaden vil være størst ved oljeutslipp. På grunn av relativt

lang avstand til elven Risa vil skaden være lokal. For å håndtere disse problemstillingene må
beredskap være på plass før uhell skjer, YM-plan og reserveløsninger for VA før graving

starter. Ved funn av asbest må dette behandles etter gjeldende regelverk. Spredning av

svartelistede arter skjer ved massetransport, og sannsynligheten for spredning er størst ved
frøspredning. Maskiner må vaskes, behandling av masser innenfor anleggsområdet så langt
som mulig og deponering etter gjeldende kriterier.

Sårbarhet

Sårbarhet er uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en

uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at
hendelsen har inntruffet. For fv. 503 Finstadvegen er dette først og fremst knyttet til

gammelt og dårlig VA- nett, som vil tåle graving og vibrasjoner i forbindelse med anlegget

dårlig. Ved eventuelt brudd på VA-nett så vil dette stenges raskt. Det planlegges å legge rør

oppå bakken før anleggsstart. Konsekvensene anses som å være små, og sårbarheten liten.
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6. Gjennomføring av forslag til plan
6.1. Framdrift og finansiering

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Akershus fylkeskommune å trygge skolevegene på

fylkesvegnettet i Akershus. Strekningen er prioritert i Akershus fylkeskommunes
«Handlingsprogram for samferdsel 2016 -2019».

6.2. Trafikkavvikling i anleggsperioden

Trafikkavvikling løses med tung sikring på vegkanten. Alternativt kan ett kjørefelt stenges
med lysregulering i anleggsperioden ved behov.

6.3. Rigg- og anleggsområde

Midlertidig rigg og anleggsområde er satt hovedsakelig 4 meter i ytterkant av inngrep langs

ny gang- og sykkelveg. Dette for å gi plass til midlertidige anleggsområder under utbygging.
Ved enkelte boliger er det av anleggstekniske grunner avsatt større areal. Det reguleres i
tillegg et midlertidig riggområde i nordlig ende av planområdet for entreprenør under
utbygging. Dette 14.219 m2 store arealet er i dag benyttet som masseuttak og
lagringsområde, uten vegetasjon og har ingen natur- eller kulturelle verdier.

Figur 23: Midlertidig riggområde under anleggsperioden

34

-46-

Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv.503 Finstadvegen: Skytterseter - Kvennvegen

6.4. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen

Det er utarbeidet en YM-plan for reguleringsplanfasen som beskriver prosjektets

utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Se eget vedlegg. Denne

YM-planen videreføres og videreutvikles i neste fase (byggeplan).

Det er ikke avdekket noen særskilte miljøutfordringer for reguleringsplanfasen til fv.503

Finstadvegen.
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7. Innkomne merknader
7.1. Høringsuttalelser ved varsel om planoppstart

Nedenfor følger et sammendrag og kommentarer til innkomne merknader under høringen
ved planens oppstart, høsten 2015.

Forkortelser: TE = Til etterretning, TO = Til orientering

Høringsuttalelser

Akershus fylkeskommune
1. Ønsker at det blir tatt hensyn til

1. Gravminnene ligger utenfor

landskapet på en tilstrekkelig god måte.

planen.

gravminnene og hvordan de fremstår i

anleggsområdet og blir ikke påvirket av

2. Krever at det gjennomføres en

2. Arkeologiske registreringer er

planområdet som ikke tidligere er

ikke gjort noen nye funn.

arkeologisk registrering av de deler av
registrert.

3. Forutsetter at planarbeidet ikke

medfører riving av de sefrak-registrerte
bygningene.

gjennomført, se vedleggsrapport. Det ble

3. Ingen SEFRAK-registrerte bygninger må
rives.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
1. Har ingen konkrete merknader.

TO.

Jernbaneverket
1. Har ingen kontrete merknader.

TO.

Ruter
1. Foreslår å etablere universelt utformede
bussholdeplasser der det er behov for det.

Nye bussrepoer blir universelt utformet.

Hafslund Nett
1. Ber om at det må tas hensyn til

1. Det er gjennomført møte med Hafslund,

adkomsten til anleggene.

gang- og sykkelvegen. I tillegg anlegges

nødvendige anlegg, samt å ikke forringe

adkomst til nettstasjon sikres via den nye
det ikke mur forbi nettstasjonen, slik at

direkteatkomst fra Finstadvegen sikres ved
nødsituasjoner.
2. Ber om at hensyn ved eventuell

2. TE.

3. Ber om at traseen med

3. Planen vil ikke berøre

omlegging av anlegg under 24 kV ivaretas.

byggeforbudsbeltet (i forbindelse med

høyspenningsluftledninger.
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høyspenningsluftledninger) registreres som
en hensynssone.

4. TE.

4. Det må ikke gjøres terrenginngrep som
medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg.

5. TE.

5. Ber om at det ikke gjøres inngripen i

terreng som medfører endring av
overdekning over kabler.

6. TE.

6. Ber om at det tas hensyn til de tre

frittliggende nettstasjonene innenfor
planavgrensningen.

7. Planlagt gang- og sykkelvei kan komme i

7. TE. Kontakt vil bli videreført i

anlegg, HN ber om at utbygger tar kontakt i

utbygging.

utarbeidelse av byggeplan og under

konflikt med HN (Hafslund Nett) sine

god tid for å avklare eventuelle konflikter.

Egil K. Rødfoss
Gbnr 76/35 (Finstadvegen 37)

1. Ber om at det tas hensyn til tilgangen til

1. Garasjen og uthuset må rives. Se

2. Ber om at det tas hensyn til uthuset ved

2. Som svar til nr. 1 ovenfor.

garasje ved bygging av gang- og sykkelvei

delkapittel 4.2 Kjøreveger og 5.3 Naboer.

utbygging, da det ligger høyere i terrenget
og kan gli ut.

Hilde Charlotte Thomassen og Tor
Thomassen

Finstadvegen 39

1. Foreslår fortau i stedet for gang- og

1. Fortau gir ikke samme grad av trygghet

av eiendommen deres og flere av

gang- og sykkelveg og er derfor utelukket

sykkelveg, da det vil legge beslag på mindre
eiendommene langs vegen.

2. Foreslår å bruke midlene man sparer ved

å bygge fortau på å anlegge fortau på bruer

og trafikksikkerhet for skolebarn som
som løsning.

2. Se svar til nr. 1 ovenfor.

over Risa ved Folkeparken og over
jernbanen i Aksel Bråtens veg.
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Karl Torvmark
Gbnr 76/42 (Engaveien 2)

1. Ber om at eventuell støttemur ikke

1. Støttemur plasseres 2 meter fra yttermur

vanskeliggjør vedlikehold.

vedlikehold av fasaden.

på enebolig, for å sikre grunneier plass til

bygges for nær bygningene, da det

2. Grunnen er løs sandjord

2. TO.

3. Ønsker helst å beholde granhekk, da den

Granhekken må fjernes for å gi plass til ny

fungerer som lyd- og innsynskjerming.

gang- og sykkelveg og nødvendig

4. Foreslår å flytte løpet på Finstadvegen

4. Flytting av Finstadvegen er uaktuelt da

støttemur.

dette er en kostbar løsning og vil ha

mot nordvest.

negative konsekvenser for eiendommer på
den andre siden av Finstadvegen.

5. Gå ned til minimumer på

5. Det er valgt rabatt som løsning forbi

og GS for å minimere avstand.

og sykkelveg og Finstadvegen. Dette sparer

grøftedimensjoner, evt rekkverk mellom veg

Engaveien 2 i stedet for grøft mellom ganginn 1,5 meter på bredden til anlegget.

6. Foreslår å foreta grunnundersøkelser i

6. Grunnundersøkelser er gjennomført. Se

7. Ber om at en evt. ny støttemur ivaretar

7. TE. Det planlegges natursteinsmur og

og estetikk.

eiendsomgrensen.

vedleggsrapport.

forkant

gjerde i bakkant på hageeiendom/

fallsikring, samt fungerer mtp. støy, innsyn

8. Gjør oppmerksom på dårlig oversikt i

8. Kryss mellom Finstadvegen og Engaveien

sikker løsning for syklister/gående og

siktforholdene. Dette medfører at garasjen

legges om for å blant annet bedre

krysset Engaveien/Finstadvegen, bør finne

på Engaveien 2 må rives eller flyttes. Se

bilister.

9. Bør opparbeide god løsning for adgang

delkapittel 4.2 Kjøreveger og 5.3 Naboer.

til busstopp på motsatt side av eksisterende
gang- og sykkelveg pga noe dårlig sikt.

9. Bussrepo plasseres på trafikksikkert sted
ved Granerudvegen 4.
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Liv Ingunn Bråten
Østerudbråtan 45

1. Foreslår å forlenge gang- og sykkelvegen

1. Gang- og sykkelvegen bygges kun til og

fra Kvennvegen til Tråkka, grunnet autovern

med Hagamoen, da det er her flest bor og

dårlige unnslippelsesmuligheter for gående

bygge gang- og sykkelvegen lenger nord.

på begge sider av vegen, høy fartsgrense og
og syklende.

2. Foreslår strakstiltak på strekningen

(Kvennvegen til Tråkka), slik som fjerning av
vegetasjon, forkorting av autovernet,

behovet er størst. Det er ikke prioritert å

2. Slike tiltak tilhører ikke dette prosjektet
siden de ligger utenfor planområdet.

nedsatt hastighet, merking om farlig
vegstrekning, ekstra belysning på
strekningen.

Mette Bergmann
Granumvegen 2b

1. Ønsker å kunne kjøre helt fram til

1. Boligen har bilatkomst fra baksiden.

etter ferdigstillelse.

bilkjøring.

boligen med bil, både under bygging og

2. Ønsker en form for skjerming mellom

gang- og sykkelvei og privat uteområde.

Gang- og sykkelvegen kan ikke benyttes til

2. Skjerming fra gang- og sykkelveg må

løses på privat grunn.
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7.2. Høringsuttalelser ved utlegging av plan til offentlig ettersyn
Nedenfor følger et sammendrag og kommentarer til innkomne merknader under høringen
ved utleggelsen av forslag til detaljreguleringsplan 5. september - 7. desember 2016.

Forkortelser: TE = Til etterretning, TO = Til orientering

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

15/208855-21

Fylkesmannen har ingen konkrete

TO

Jernbaneverket

15/208855-22

Jernbaneverket har ingen ytterligere

TO

merknader til planforslaget.

merknader utover uttalelsen gitt ved
planoppstart.
Ruter

15/208855-23

Holdeplass «Skytterveien» i sørgående

Minikantsteinsstopp beholdes med

Dette innebærer at ruters 15 m lange

Dette vil som beskrevet medføre at

retning er lagt som minikantstopp (8 m).
busser vil bli stående ut i krysset og

plassering direkte sør for Skytterveien.
stoppende busser vil blokkere for inn- og

redusere sikten for myke trafikanter som

utkjøring fra Skytterveien. Dette er vurdert

ut.

kjøre inn og ut med redusert sikt fra

krysser Skytterveien samt for biler inn og

Ruter etterspør en trafikal vurdering av
dette i plansaken og ber om at

minikantstopp flyttes til før krysset, evt.
trekkes 8 m lenger syd.

som mer trafikksikkert enn at bilister kan
stoppende buss lenger sør eller nord for

krysset. Det er mer trafikksikkert å anlegge

busstopp etter avkjørsel enn i forkant, for å
unngå farlige forbipasseringer. Derfor

beholdes plassering av minikantsteinsstopp
som i planen på høring.

Hafslund Nett

15/208855-24

Er tilfreds med at tidligere innspill er

TO

imøtekommet og har ingen ytterligere
innspill til planen.
Karl Torvmark

15/208855-25

Grunneier av Engaveien 2, gbnr 76/42.

Statens vegvesen har hatt eget møte med

eksisterende adkomst samt

søkt og fått innvilget dispensasjon fra

Grunneiers garasje er foreslått revet og
biloppstillingsplass blir berørt av forslaget.
Ønsker en redegjørelse for ny adkomst og
biloppstillingsplass og at dette blir
inkludert i planen.

grunneier. Grunneier har etter oppfordring
vegloven for oppføring av ny garasje på

egen eiendom. I revidert planforslag er nå

hele eiendommen innlemmet og regulert til
boligformål med tilhørende egen

planbestemmelse som gir muligheter for
oppføring av erstatningsgarasje for den

som vil måtte rives. Tilsvarende reguleres
40
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også naboeiendommen til boligformål, gnr.

76 bnr. 35.

Hele tomten er nå inkludert i planområdet

Ønsker også at eksisterende uthus tas med

og reguleres til boligformål.

i planen slik at dette kan vurderes revet til
fordel for ny garasje på dette arealet.

Ber om at SVV og kommunen tar stiling til

Se svar på forrige side. Med foreslått

sluttføres.

oppføring av ny garasje på tomten sin.

regulering vil grunneier kunne søke om

plassering av ny garasje før erverv

Det blir gitt økonomisk kompensasjon

Ønsker gjerde som erstatning for dagens
hekk der denne fjernes som følge av

tiltaket. Ber om at dette tas med i planen.
Akershus fylkeskommune

15/208855-27

Det er ikke registrert automatisk fredete

TE

kulturminner i området (på grunnlag av

arkivmateriale). Gjør oppmerksom på at det
kan være ukjente fornminner i området.

TE

Påpeker at det er Eidsvoll kommune som er
rette myndighet for sefrak-registrerte

bygninger innenfor planområdet og det er
kommunen som vurderer om saken skal
sendes videre til fylkeskommunen for
uttalelse.

Knut Skyttersæter

15/208855-28

«Hagamoen» er klassifisert som kommunal

Dette er rettet opp i planbeskrivelsen

veg. Dette er feil. Vegen er privat og tilhører
gbnr 88/1. Undertegnede er kontakt for

arvingene av vegen og tilhørende eiendom
på Hagamoen.

Grunneier står ikke oppført i grunneierlista.

Enkelte grunneiere på Hagamoen ble ved en
feil utelatt da planen ble lagt ut på offentlig
ettersyn. Dette er rettet opp med

supplerende grunneierliste, og alle

grunneiere er varslet, og det ble gitt en

utvidet høringsfrist for grunneiere som fikk
forsinket brev i posten.
Ber om at det vurderes å legge hele

prosjektet på østsida av fv. 503, alternativt

Se svar gitt til innspill fra Rune Nyborg m.fl.

en overgang fra østlig side til vestsiden litt
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lenger syd enn det er planlagt av hensyn til
siktforhold i sving/bakke.

Anbefaler å utvide prosjektet frem til

Prosjektet er et skolevegprosjekt og denne

til turområdet øst for fv. 503.

Bebyggelsen lenger nord er for spredtbygd

Kvennvegen da denne brukes som tilgang

delstrekningen er derfor ikke inkludert.

og langt unna til at det kunne prioriteres
økonomisk gang- og sykkelveg her.

Egil K. Rødfoss

15/208855-29

Overtok nylig gbnr 76/35 med bror Oddvar

Eiendom med adresse Finstadvegen 37 (rett

Erik Rødfoss. Har ikke vært involvert i saken
tidligere.

sør for Engaveien)

Ønsker at det tas hensyn til eiendommen,

Garasje og uthus må rives for å gi plass til

av uthuset som ligger høyere enn boligen.

nødvendig omlegging av Engaveien av

tilgang på garasje og potensiell utglidning

gang- og sykkelveg og medfølgende

trafikksikkerhetshensyn. Eiendommen

reguleres til boligformål med tilhørende

bestemmelse om mulighet for oppføring av
erstatningsbygning på inntil 50 kvm.
Rune Nyborg

15/208855-30

Uttalelse på vegne av eiendommene:

Gbnr 88/34, 88/33, 88/39, 88/41, 88/32,
88/42.

Planforslaget er uheldig mtp erverving av
grunn og vil beslaglegge store områder

samt forringe eiendommene betraktelig
(adkomsttilpassninger til boligene). Se

Arealbeslag av ny gang- og sykkelveg er et

resultat av trafikksikkerhetshensyn og
økonomiske hensyn.

vedlegg.

Anser å fortsette gang- og sykkelvegen på

Gang- og sykkelvegen må ligge på den

østsiden av fv. 503 frem til Kvennvegen

siden av Finstadvegen hvor det er

ett krysningspunkt). Påpeker også bruken

trafikksikkerhet. Hensikten er å forhindre

som et bedre alternativ (reduserer fra to til
av Kvennvegen østover mye brukt
turområde.

bebyggelse og skolebarn for gi bedre

spredt kryssing av Finstadvegen. Med

foreslått løsning blir gående og syklende fra

Hagamoen samlet i ett felles kryssingspunkt
som sikres med forsterket belysning.

Ber SVV vurdere rekkverk som kan redusere
inngrepets bredde.

Rekkverk og fortau gir ikke samme grad av
trygghet og trafikksikkerhet for skolebarn
som gang- og sykkelveg og er derfor

utelukket som løsning. Rekkverk gir også
42
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Viser til vedlegg med eksempler på mindre

dårligere overvannshåndtering og det er

alternativer.

grøft. Grøft og rabatt gir også plass for

dyrere med lukket drenering i stedet for

plasskrevende og mulig rimeligere

snøopplagring.

Påpeker ellers faktafeil i planforslaget:

Dette er rettet opp. Hagamoen er betegnet

sykkelveg er planlagt til og med Hagamoen.

Finstadvegen 118 – 136.

S. 9: Det refereres til Engavegen,

Er korrigert i oppdatert planbeskrivelse

som enebolig-området mellom

S. 4 og 39: Det er påpekt at ny gang- og
Hva betegnes som Hagamoen?

Granumvegen og Hagamoen som

kommunale veger. Disse er private.
Det vil anlegges ny gatebelysning langs

S. 10: Opplyses om at det fra Finstadvegen

gang- og sykkelvegen

126-136 ikke er belysning. Dette stemmer
ikke. Lysmaster er tilknyttet Hafslund.
Veglysanlegg er oppgradert på hele

strekningen. Viken fiber og Canal digital har
også infrastruktur i dette området.
Mette Bergmann

15/208855-31

Granumvegen 2b.

Gang-adkomst til boligen sikres via ny

til bolig bak huset slik det tidligere har vært

med eksisterende felles biloppstillingsplass

Gjør oppmerksom på at det ikke er adkomst
antydet fra SVV. Ber om at adkomst til
boligen hensynstas i planen.

gang- og sykkelveg. Kjøreatkomst er sikret
på tomten mot Granumvegen. Bilatkomst i
forkant av Granumvegen 2B kan ikke

opprettholdes. Dette arealet er allerede per
i dag delvis eid av Akershus

fylkeskommune, og reservert for ny gangog sykkelveg.

Ber om at boligen (særlig plen og platting)
skjermes fra innsyn fra gang- og
sykkelvegen.

Skjerming er sak som behandles i

byggeplan- og grunnervervsfasen.

Anne Mårud

15/208855-32

Kopi av uttalelse fra Rune Nyborg

Se svar til Rune Nyborg m. fl.

mimenummer 15/208855-30.
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Hilde Charlotte og Tor Thomassen
Finstadvegen 39

15/208855-36

Påpeker at ny gang- og sykkelveg med

Bredden på inngrep av gang- og sykkelveg

bredde fra eksisterende fv.503, noe som vil

mellom gang- og sykkelveg og

sidearealer vil beslaglegge 8,5 meter

redusere avstand fra hus på eiendommen til
gang- og sykkelveg til 5 meter.

er redusert med rabatt i stedet for grøft

Finstadvegen. Det er på grunn av drift og

vedlikehold, kostnader og trafikksikkerhet
ikke aktuelt å ytterligere redusere
inngrepet.

Ber om at det tas hensyn til eksisterende

biloppstillingsplasser som er i bruk, også i
jobbsammenheng. Det er også planlagt å

Biloppstillingsplasser på tomten vil bli
vurdert i byggeplanfasen

oppføre dobbeltgarasje på areal mot gang-

og sykkelvegen.

Ber om at det vurderes anlagt fortau eller
annen løsning med redusert standard.

Fortau med fysisk skille har ikke samme
grad av trafikksikkerhet som gang- og

sykkelveg. Viser også til argumenter som
nevnt i svar til Rune Nyborg.
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8. Vedlegg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til regulerings-plankart

Forslag til regulerings-planbestemmelser

Vedlegg 1: Teknisk plan

Vedlegg 2: ROS-analyse
Vedlegg 3: YM-Plan

Vedlegg 4: Grunneierliste

Vedlegg 5: Støyrapport

Vedlegg 6: Geoteknisk rapport

Vedlegg 7: Rapport arkeologiske registreringer

Vedlegg 8: Notat vann, avløp og overvannshåndtering
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EIDSVOLL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEM

MELSER

f or detaljplan

Gang- og sykkelveglangs fv. 503 Finstadvegen
Parsell: Skytterseter- Kvennvegen
- Plan ID 0237 26700
•
•
•

Planen er datert:
Bestemmelsene er datert:
Vedtatt av kommunestyret:

09.02.2017 , sist rev.: 14 .02.2017
09.02 . 2017, sist rev. : 15 .02.2017
xx.xx.xxxx

FORMÅL
Planen skal legge til rette for bygging av gang - og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen fra
eksisterende gang - og sykkelveg ved Skytterseter i sør til Finstadvegen 136 på Hagamoen i nord.
Det regulerte området framgår av det tilhørende reguleringsplankarte t.

§1.

REGULERIN GSFORMÅL

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven
Nr. 1. BEBYGGELSE OG AN LEGG
•
BFS – Boligbebyggelse - frittliggende
•
BKS – Boligbebyggelse - konsentrert
Nr.
•
•
•
•
•

av 27.06.2008

§ 12 - 5:

småhusbebyggelse
småhusbebyggelse

2. SAMFERDSELSAN LEGG OG TEKNISK IN FRASTRUKTUR
SKV – Kjøreveg
SGS – Gang - /sykkelveg
SVT – Annen veggrunn - tekniske anlegg
SVG – Annen veggrunn - grøntareal
SH – Holdeplass/plattform

Nr. 3. GRØNNSTRUKTUR
•
GF – Friområde
Nr. 4 . LAN DBRUKS - , NATUR- , OG FRILUFTSFORMÅL
•
L – LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift
næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag

§1.1

•
•

§1.2

•
•

og gårdstilknyttet

HENSYNSSON ER I REGULERIN GSPLAN
H140 – Frisikt
H430 – Rekkefølgekrav

Infrastruktur

OMRÅDEBESTEMMELSER I REGULERIN GSPLAN (pbl. §12 - 7)
Midlertidig rigg - og anleggsområde
Støy (PBL § 12 - 7 nr. 3)

(PBL § 12 - 7 nr. 1)

Rplan 023726700

Side 1 av 3

-59-

§2.

REKKEFØLGEBESTEM MELSER

§2.1 Rekkefølgekrav
infrastruktur
(H430)
•
På arealet markert med hensynssone H430 – Rekkefølgekrav infrastruktur, bygges gang og sykkelvegen etter prinsipper i tegning C001 og C002.
•
Bestemmelsene som angitt i Detaljregulering Finstadvegen Gnr/bnr 76/36,48 m.fl. –
«Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014, gjelder for utbygging innenfor denne
reguleringsplanen.
•
Hensynssone H430 opphører når utbygging etter detaljregulering Finstadvegen Gnr/bnr
76/36,48 m.fl. – «Sollia», PlanID 023723600, vedtatt 21.10.2014 er ferdigstilt.

§3.

FELLESBESTEM MELSER

§3.1

•

§4.

Utforming ( PBL § 12 - 7)
Prinsipper for det som skal bygges, visuell utforming og detaljering
på detaljplanens oversiktsplan (B001, B002) og plan for formgiving
O002). Se vedlegg 1 – teknisk plan .

av planforslaget vises
og vegetasjon (O001,

BEBYGGELSE OG AN LEGG (pbl. § 12 - 5, 2. ledd nr. 1)

§4.1

•

•

§4.2

§5.

BFS – Boligbebyggelse
- frittliggende
småhusbebyggelse
BFS2 : Uthus på Finstadvegen 37, gnr. 76 bnr. 35 må rives som følge av gang - og
sykkelveien. Hjemm elshaver gis adgang til å oppføre erstatningsbygning
innenfor vist
byggegrense.
BFS4 : Garasje på Engavegen 2, gnr. 76 bnr. 42 må rives som følge av gang - og
sykkelveien. Hjemmelshaver gis adgang til å oppføre erstatningsgarasje
på inntil 50 m2
innenfor vist byggegrense.
BKS – Boligbebyggelse

- konsentrert

SAM FERDSELSAN LEGG OG TEKNISK

§5.1

SKV – Kjøreveg

§5.2

SGS – Gang - /sykkelveg

§5.3

SVT – Annen

veggrunn

- tekniske

§5.4

SVG – Annen

veggrunn

– grøntareal

§5.5

SH – Holdeplass/plattform

småhusbebyggelse

IN FRASTRUKTUR

(pbl. § 12 - 5, 2. ledd nr. 2)

anlegg

Mindre avvik i skråningsutslag og topp skjæring innenfor et område regulert til Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur (PBL § 12 – 5 nr. 2) vil kunne skje som følge av uventa forhold som f.eks.
grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til
vegformål vil fravike noe fra formålsgrensene i planen. Areal som ikke blir disponert til vegformål
er forutsatt brukt som t ilstøtende formål.

§6.

GRØN N STRUKTUR (pbl. § 12 - 5, 2. ledd nr. 3)

§6.1

§7.

GF - Friområde

LAN DBRUKS - , N ATUR - , OG FRILUFTSFORMÅL

§7.1

•

(pbl. § 12 - 5, 2. ledd nr. 5)

Landbruks - , natur - og friluftsområder
samt reindrift
(PBL § 12 – 5 nr. 5)
L – LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag

Rplan 023726700

Side 2 av 3
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§8.

H EN SYN SSON ER I REGULERIN GSPLAN (pbl. § 12 - 6)

§8.1

•

§8.2

•

§9.

Frisiktssone
H140 – Frisikt
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktsonen
over 0,5 meter over tilstøtende vegers plan.

kan det ikke etableres sikthinder

Hensynssone
med rekkefølgekrav
infrastruktur
H430 – Rekkefølgekrav Infrastruktur
Se §2 Rekkefølgebestemmelser
i reguleringsplanen.

OM RÅDEBESTEM M ELSER I REGULERIN GSPLAN (pbl. § 12 - 7)

§9.1

•

§9.2

•

Midlertidig
rigg - og anleggsområde
( PBL § 12 - 7 nr. 1)
Midlertidig rigg - og anleggsområde tillates brukt til gjennomføring av veganlegget. Arealer
benyttet som rigg - og anleggsområde skal tilbakeføres til opprinnelig formål. Ved ferdigstilt
veganlegg trer d en til enhver tid gjeldende regulering for dette området i kraft. Senest ett
år etter bruk av midlertidig rigg - og anleggsområde er opphørt, skal kommunen varsles om
dette.
Støy (PBL § 12 - 7 nr. 3)
Klima og Miljødepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette
legges til grunn i planområdet.

Rplan 023726700

Side 3 av 3
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YM- plan
Ytre miljøplan for reguleringsplan

Prosjekt/kontrakt nr:

108669 Fv 503 Finstadveg en

Versjon 2016-08-10
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Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan
Prosjekt/kontrakt:

Statens vegvesen, Transportanalyse og Miljø v/Ida Viddal Vartdal

Utarbeidet av:
Dato:
Godkjent av:
Signatur:

Distribusjon og ajourføring av YM-plan

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av YM-plan. Alle parter
involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.
Distribusjonsliste
Navn

Firma/kontor/seksjon mv

Ajourføring
Dato

Beskrivelse av endring

Utarbeidet av:

Godkjent av:

Side 2 av 24

YM-plan: Fv 503 Finstadvegen
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1

Prosjektet/kontrakten

1.1

Beskrivelse av prosjektet/kontrakten

1.2

Prosjektets/kontraktens miljømål

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Eidsvoll kommune detaljreguleringsplan for
gang- og sykkelveg langs fv.503 Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Hagamoen
Hensikten med planarbeidet er sikre skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det
skal bygges sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kvennvegen til Hagamoen. 1080 meter
ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten for brukerne og føre til mer sykling og gåing til og
fra Dal skole og for innbyggerne generelt.
Strekningen har fartsgrense 50 km/t. ÅDT for strekningen er ca 1700.

Statens vegvesen har et selvstendig ansvar for at hoved- og etappemålene for ytre miljø i NTP
2010-2019, kan oppfylles. I NTP 2010-2019 er følgende hovedmål satt for miljø:
”Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra
til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet”.
Statens vegvesens miljøvisjon om at ”Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker
eller miljø”, og målene i Nasjonal transportplan for 2010-2019, gjelder for dette prosjektet.
Som følge av transport skal blant annet:
 ingen mennesker blir alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet
 det biologiske mangfoldet ikke reduseres eller skades vesentlig
 ingen viktige funksjoner eller områder i naturen skades vesentlig
 ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skades eller bli ødelagt
Målene, utover NTP-målene, er identifisert gjennom en systematisk gjennomgang av ytre
miljøforhold, for dette prosjekt. De er satt på grunnlag av utfordringene som er identifisert
gjennom reguleringsplan som er utarbeidet, samt med bakgrunn i de høringsuttalelser og
innspill som er mottatt fra både offentlige etater og private interessenter.
I dette prosjektet er YM-planens miljømål og tiltak delt opp og vurdert som følgende temaer:
• Støy, luftforurensning og vibrasjoner
• Forurensning av jord og vann
• Landskap, Nærmiljø og Friluftsliv
• Naturmiljø
• Kulturmiljø
• Energibruk
• Materialvalg og avfallshåndtering
For å nå miljømålene som er satt må det gjennomføres midlertidige eller permanente
løsninger og tiltak som er omtalt i kapittel 5.1 og 5.2

1.3

Forankring av YM-plan

YM-planen er forankret i Statens vegvesens håndbok R760 Styring av utbyggings-, drifts- og
vedlikeholdsprosjekter.
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Hjemmelen for YM-plan finnes i internkontrollforskriften 1 «Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Denne YM-planen er utarbeidet etter Statens
vegvesens mal for YM-plan med veileder (versjon 2010-04-06) og tilfredsstiller kravene som
NS 3466:2009 setter til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.
Både detaljplanen og reguleringsplanen legger føringer for videre arbeid i byggeplanfasen
med beslutninger om valg av løsninger og hvilke risikoreduserende tiltak som må
implementeres i byggeplanfasen eller kreves av entreprenør i anleggsfasen. Disse forholdene
inkluderes i denne YM-planen. Tiltak beskrevet i YM-planen skal tas inn i anbudspapirene.
I tillegg stiller følgende lovverk krav til miljøoppfølging og kartlegging av risiko i forhold til
miljø:
• Byggherreforskriften
• Internkontrollforskriften
• Forurensningsloven og forurensningsforskriften
• Plan- og bygningsloven
• Naturmangfoldloven

1.4

Andre systemer for ivaretagelse av miljø

Krav som fremkommer av denne plan og som fremsettes av miljømyndighetene, skal
innarbeides i konkurransegrunnlaget for vegbygging.
Internkontrollsystemet for kontrakten og gjennomføringen av byggearbeidene, skal sikre at
kravene blir fulgt og dokumentert gjennomført.
Hensynet til det ytre miljøet er et linjeansvar. Plan for ytre miljø skal være et styringsredskap
for tiltakshaver, dokumentasjon av miljøutfordringer i prosjektet, både i anleggs- og
driftsfasen og grunnlag for justering eller iverksetting av nødvendige tiltak.
Planen inngår som en del av internkontrollsystemet for arbeidene. Det vises her blant annet til
internkontrollforskriften. I byggherreorganisasjonen vil en person ha spesielt ansvar for å
følge opp det ytre miljøet. Oppfølgingen vil bla skje gjennom vernerunder og egne
miljørunder.
Kvalitetsplan og plan for sikkerhet, helser og arbeidsmiljø (SHA-plan) for byggeprosjektet er
andre systemer som skal sikre ivaretakelse av miljøet.
Det kan, i byggeplanfasen, utarbeides en rigg- og marksikkringsplan (RM-plan) hvor enkelte
tema omtalt i denne YM-planen er kartfestet.
Byggherreorganisasjonen sikrer innledningsvis og kontinuerlig under anleggstiden at
entreprenøren utarbeider KS- og HMS-planer og følger de rutiner og utførelser som blir
planlagt i planen.

1

FOR-1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
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2

Organisering

2.1 Reguleringsplan

Planforslaget er utarbeidet av ressursavdelingen region øst og vegavdeling Akershus, Statens
vegvesen. Prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget:
Rolle / Fagressurs:
Prosjekteier
Fagkoordinator
Prosjektkoordinator
Prosjekteiers representant
Prosjektleder
Formell planprosess og regulering
Veg-/gateplanlegging og prosjektering
Reguleringsplankart
Bygge- og anleggsteknikk
Drift og vedlikehold
VA / drenering
Vegteknologi
Geoteknikk
Eiendom / Grunnerverv
Trafikksikkerhet
Landskap, estetikk og grøntmiljø
Naturmiljø og naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Støy
Geodata
Landmåling
Elektro og veglys
Gang og sykkel og kollektiv
Skilt og oppmerking
Universell utforming
ROS-analyse

2.2

Navn:
Inga Elisabeth Gjerdalen
Cornelia Midtlyng
Cathrine Løken
Caroline Ovaska (Cathrine Løken fra 1.7.2016)
Øystein Ertresvåg
Øystein Ertresvåg
Hugo Teixeira
Hugo Teixeira
Hege Engja Rindal
Tove Bjørk
Maria Villacreces
Beenash Shahzadi
Bjørn Stensby
Svend Oppegaard
Gjerulf Smeland
Silje Andrea Sæverud
Ida Viddal Vartdal
Ragnar Bjørnstad
Silje Andrea Sæverud
Ratab-Ul-Lissan Malik
Eldbjørg Solli Lund
Bjørn Frode Johansen
Hoa Tran
Hilde Bjørdal
Hugo Teixeira
Hugo Teixeira
Kristin Alsvik

Byggherre

Prosjekteier:
Prosjektleder:
Prosjekteringsleder:
Prosjektmedarbeider:
Byggeleder:
Kontrollingeniør
YM-koordinator:

Side 7 av 24

YM-plan: Fv 503 Finstadvegen

-68-

2.3

Prosjekterende

Interne ressurser
Enhet

Oppdrag

Kontaktperson

Oppdrag

Kontaktperson

Entreprise

Kontaktperson

Eksterne ressurser
Firma

2.4

Entrepriser

Firma

2.5

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartner

2.6

Samarbeidsforhold

Kontaktperson

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen
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3

Miljøfaglige kvalitetskrav

Denne YM-planen for fv. 503 Finstadvegen er for reguleringsplanfasen og belyser momenter
som er aktuelle å videreføre til YM-plan for byggeplanfasen.
I dette kapittelet er det beskrevet kvalitetskrav og tiltak for de ulike temaene som omhandles i
YM-planen. Kvalitetskravene er utledet fra lover og retningslinjer, Statens vegvesens
håndbøker og andre relevante dokumenter.

3.1

Støy

Definisjon av tema
Temaet omfatter lokal støypåvirkning innenfor prosjektets influensområde.
Myndighetskrav
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012 2, Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, skal legges til grunn for tiltaket. Retningslinjen gjelder både ved
planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende
virksomhet. Retningslinjen omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet, og brukes som mal for støykrav i kontrakter, anbudsdokumenter og
miljøoppfølgingsprogrammer (YM-plan).

3.2

Vibrasjoner

Definisjon av tema
Temaet omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde.
Myndighetskrav
Norsk standard for vibrasjoner og støt, NS8176 3, er gjeldende for både drifts- og anleggsfase.
Vegdirektoratet anbefaler at vibrasjoner fra ny veg ikke skal overskride 0,3 mm/s (klasse C)
for driftsfasen. For anleggsperioden anbefales at vibrasjoner ikke overskrider vw,95= 0,6 med
mm/s (klasse D). Dette er en komfortverdi som er langt lavere enn grenseverdien for
materielle skader.

3.3

Luftforurensing

Definisjon av tema
Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og
utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift.
Myndighetskrav
Forurensningsforskriften 4 angir minstekrav for luftkvaliteten. Anleggseiers ansvar for å sikre
at grenseverdiene opprettholdes er beskrevet i forskriftens § 7-3.

2

T1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Miljøverndepartementet. 02. 07. 2012.
NS 8176:2005 Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning
for å bedømme virkning på mennesker.
4
FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3
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Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520 5) inneholder anbefalinger for hvordan kommunene bør håndtere luftkvalitet i
arealplanlegging, og skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven.

3.4

Forurensning av jord og vann

Definisjon av tema
Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver,
våtmarker, myr etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking
eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer
(flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig
bruk.
Myndighetskrav
Forurensningsloven
I henhold til forurensningslovens 6 § 7 må ingen gjøre eller sette i verk tiltak som kan medføre
fare for forurensning, med mindre det er tillatt gjennom forskrifter til loven eller eget
konsesjonsvedtak etter lovens § 11. Forurensningsloven gjelder ikke for vanlige utslipp
knyttet til transport. Loven kommer imidlertid til anvendelse på de mer spesielle sider av
transportanlegg som kan medføre forurensning; eksempelvis avløp fra anleggsbrakker. For
anleggsfasen gjelder at anlegg over en viss størrelse kan omfattes av loven. For slike utslipp
kreves konsesjon etter §11 Et tilstrekkelig presist definert og omfattende program for ytre
miljø, kan føre til at konsesjon ikke blir påkrevd (Fylkesmannen er myndighet).
Akutt forurensning/beredskap
Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning.
Forurensningsloven § 40 omhandler akutt forurensning. Den som driver virksomhet som kan
medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage,
stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen. Dette følges opp videre i
forurensningsforskriften; kapittel 15 setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel
17 omhandler utslipp av farlige stoffer til vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger
fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Entreprenør er ansvarlig for varsling ved akutt forurensing. 7
Forurensningsforskriften
Forurensningforskriftens 8 kap. 2, krever at tiltakshaver undersøker om grunnen er forurenset
dersom det er grunn til å tro det. I så fall skal det utarbeides en tiltaksplan som skal
godkjennes av kommunen. Tilhørende veileder TA 2548/2009 9 gir praktisk informasjon til
forskriften.
Vegtrafikkloven 10 regulerer vanlig forurensning fra transporten og transportmidlene.
Vannforskriften
5

T1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
7
FOR-1992-07-09-1269 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
8
FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
9
Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
TA-2548/2009. Statens forurensningstilsyn.
10
LOV-1965-06-18-4 Vegtrafikkloven.
6
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Vannforskriften 11 fastsetter miljømål for vannforekomstene og at disse skal oppfylle kravene
til ”god økologisk status”. Dette betyr også at det ikke skal iverksettes aktiviteter som kan
føre til en forringelse av vannkvaliteten. Ved dårligere vannkvalitet enn ”god økologisk
status” skal det iverksettes tiltak.

3.5

Landskapsbilde/bybilde

Definisjon av tema
Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette
bylandskapet til det åpne naturlandskapet.
Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø,
naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og støytiltak. Resten inngår under de andre fagtemaene.
Myndighetskrav
Områdene innenfor planområdet skal i størst mulig grad være tilrettelagt for orienterings- og
bevegelseshemmede. Ved utforming av bygning og opparbeidelse av utearealer skal
universell utforming benyttes, jfr. rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle».
Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 2) skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn i all
planlegging. Det er et overordna politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til
landskapet i all planlegging. Offentlige dokumenter som underbygger dette er:
Den europeiske landskapskonvensjonen som stiller krav om sikring, vern og pleie av
landskapstypene i Europa og har som formål: “Sikre representative hverdagslandskap og
sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe
rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i Europa”.
St. meld. Nr. 26 (2012 – 2013). Nasjonal transportplan 2014 – 2023.
Samferdselsdepartementet. 12. april 2013.

3.6

Nærmiljø og friluftsliv

Definisjon av tema
Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper
til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene
kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler,
idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen.
Myndighetskrav
Friluftslovens 12 formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til
ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Formålet med «Forskrift om miljørettet helsevern» er å fremme folkehelse og bidra til gode
miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske,
kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

11
12

FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen
LOV 1957-06-28-16 Lov om friluftslivet.
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder også
bestemmelser om støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støy er nærmere omtalt i kapittel 3.1
Støy.
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 13 og Håndbok V129 14 stiller
krav til universell utforming.
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning
for miljøet (miljøinformasjonsloven) gir alle borgere lovfestet rett til å få miljøinformasjon,
både fra offentlige myndigheter og offentlige og private virksomheter.

3.7

Naturmiljø

Definisjon av tema
Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt, leveområdene til terrestriske og
akvatiske organismer. Temaet omfatter alt fra enkeltarter til økosystem.
Avgrensning: Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på naturmiljøet og hvordan det
kan rehabiliteres etter inngrepet.
Myndighetskrav
Naturmangfoldloven (NML) 15 har som formål å ta vare på naturen gjennom bærekraftig bruk
og vern. Den har en generell aktsomhetsplikt som krever at alle må gjøre det som er rimelig
for å hindre skade på det biologiske mangfoldet. NML gjelder all natur, og medfører derfor at
vegtiltak skal vurderes etter § 8-12. For byggeplanfasen/anleggsfasen anses § 12
(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) for å være viktigst.
Viltlovens §§ 1 og 2 krever at viltet og dets leveområder bevares og at det tas hensyn slik at
det ikke påføres unødig lidelse og skade 16.
I følge Lov om laksefisk og innlandsfisk § 7 17, og i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 18, er
det forbudt, uten tillatelse fra Fylkesmannen og/eller fylkeskommunen, å iverksette fysiske
tiltak som forringer reproduksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer.
Bestemmelsene gjelder ikke dersom tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.
Vannforskriften stiller krav om god økologisk tilstand i vannressursene 19.
Naturmangfoldloven § 53 andre ledd, jf. tredje ledd, pålegger forvaltningen å ta særskilt
hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper innenfor rammene som følger av den aktuelle
lov eller forskrift, for eksempel plan- og bygningsloven eller forskrifter etter jordloven eller
skogloven 20.

13

FOR-2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Vegdirektoratet 2011, Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater
15
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-06-19)
16
LOV-1981-05-29-38 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).
17
LOV-1992-05-15-47 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (1992-05-15)
18
FOR 2004-11-15-1468 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
19
FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) (2006-12-15)
20
LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-06-19) Kapittel
VI. Utvalgte naturtyper.
14
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3.8

Kulturmiljø

Definisjon av tema
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte
kulturminner som er gitt en verdi.
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken
helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og
alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner §4 samt
samiske kulturminner eldre enn 100 år.
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Myndighetskrav
Kulturminnelovens 21 formål er å verne kulturminner og kulturmiljø med deres egenart og
variasjon. Herunder finnes automatisk fredete kulturminner fra før 1537 og kulturminner
fredet ved enkeltvedtak. Av § 3 følger det at ingen må, uten at det er lovlig etter § 8, sette i
gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller
på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at
dette kan skje. Kulturminnelovens § 9 setter krav om arkeologiske undersøkelser.
Dersom det gjøres funn av gjenstander og/eller konstruksjoner i forbindelse med
anleggsarbeidene som kan være av arkeologisk interesse, skal arbeidet stanses omgående og
Buskerud fylkeskommune underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

3.9

Energiforbruk

Definisjon av tema
Temaet omfatter bruk av energi fra fossile og fornybare kilder.
Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom produkter som
brukes til utbygging, vedlikehold og drift.
Negative effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette kap.) og i tema
luftforurensning (klimagassutslipp).

3.10 Materialvalg og avfallshåndtering

Definisjon av tema
Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder
for eksempel kjemikalier, materialer i bruer, tunneler, vegetasjon langs veg. Det gjelder også
ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest
osv.
Statens vegvesen interne krav
Avfallshåndtering følger i utgangspunktet av avfallsforskriften (Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall) og Statens vegvesens Håndbok R765 ”Avfallshåndtering”:
Avfallet skal være kildesortert og gjenbruk skal tilstrebes. Avfall som ikke kan benyttes, skal
være levert til godkjent sluttbehandler. Energigjenvinning skal tilstrebes for alle aktuelle
21

LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner (Kulturminneloven)
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materialer og avfall. Slutthåndtering av avfall skal ikke være til skade for miljø og
omgivelser.
Avfallsplan og sluttrapport skal utarbeides og leveres til kommunene med kopi til byggherren.
Alt avfall som oppstår som følge av anleggsarbeidet, og avfall som bringes inn i anlegget skal
håndteres og sorteres forsvarlig på anleggsplassen. Ved innlevering av farlig avfall der
avfallet er en del av byggearbeidene, skal byggherrens bedriftsnummer benyttes i
forurensningsmyndighetene deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra
entreprenørens anleggsmaskiner) leveres med entreprenørens organisasjonsnummer. Levert
avfall dokumenteres i en månedsrapport. Entreprenøren skal forholde seg til Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften).
Myndighetskrav
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 22 omfatter blant annet krav til miljømessig
og samfunnsøkonomisk håndtering av avfall fra større bygge- og rivingsvirksomhet, samt
forebygge ulovlig disponering av slikt avfall. Forskriften stiller krav om at avfallsprodusenten
utarbeider oversikt over forventet byggavfall og redegjørelse for håndtering av dette. En
avfallsplan skal foreligge for prosjektet og må kunne vises frem ved tilsyn.
Forurensingslovens § 32 regulerer håndtering av næringsavfall. Avfallet skal i utgangspunktet
bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.
Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte
vilkår.
Den europeiske avfallskatalog (EAK), identifiserer hvilke avfallsfraksjoner som betraktes
som farlig avfall. Alt bygg- og anleggsavfall som ikke er farlig avfall, skal leveres til godkjent
avfallsanlegg med mindre det ombrukes, gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte.
Statens vegvesen har ikke interne krav for materialvalg utover rammer som er gitt i aktuelle
håndbøker. Det fremgår av produktkontrolloven § 3a at alle som planlegger å bruke stoffer
som kan ha en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om de kan bruke mindre farlige
alternativer (substitusjonsplikt).
Byggteknisk forskrift 23 (TEK 10) § 9-6 til Plan og bygningsloven, har krav til 60 vektprosent
kildesortering. I følge håndbok R765 24, har Statens vegvesen en intern målsetting om at minst
80 vektprosent av byggeavfall skal gå til gjenvinning. Statens vegvesen har også egen
prosedyre for gjenbruk av riveavfall av betong 25, samt sjekkliste 26 for vurdering av
betongavfallets kvalitet, mens Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 27
inneholder mål som Statens vegvesen skal innfri. I tillegg har Miljødirektoratet utgitt et
faktaark 28 om gjenbruk av betong.

22

FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften).
FOR 2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk
24
Vegdirektoratet 2014, Håndbok R765 Avfallshåndtering
25
Vegdirektoratet 2014, Prosedyre for vurdering av rivemasser av betong med tanke på gjenbruk (vedlegg 6 til
håndbok R765)
26
Vegdirektoratet 2014, Sjekkliste for vurdering av betongavfallets renhet (vedlegg 7 til håndbok R765)
27
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2013-2016.
28
Miljødirektoratet 2013, Disponering av betongavfall (M-14 2013)
23
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Avfallshåndtering omtales også i internkontrollforskriften 29, forskrift om miljørettet
helsevern 30 (§ 9), forskrift om skadedyrbekjempelse 31 og i forurensingslovens bestemmelser
om forsøpling og deponering av avfall 32. Videre står det i Lov om offentlige anskaffelser 33 i §
6 at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn
til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Produktloven 34 og produktforskriften 35 skal bl.a. forebygge at produkter medfører
miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall og støy
gjennom f.eks. substitusjonsplikten. Kjemikalieregelverket REACH gjelder for alle som lager,
importerer, selger og bruker stoffene, og er gitt i REACH-forskriften 36. Et viktig mål med
REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet, og har bl.a.
krav til sikkerhetsdatablader.

4

Risikovurdering

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Ros-analysen er skrevet av Kristin Alsvik Rieck, etter håndbok V721 Risikovurdering i
vegtrafikken.
Det ble avholdt Hazid-samling i Oslo 22.januar 2016., med følgende deltagere:
Kristin Alsvik Rieck, prosessleder SVV
Øystein Ertesvåg, prosjektleder/referent SVV
Ida Vartdal Viddal, fagansvarlig Naturmiljø og naturressurser SVV
Gjerulf Smeland, fagansvarlig Trafikksikkerhet SVV
Morten Krogh Sand, observatør SVV
Finn Gulbrandsen, referent SVV

29

FOR 1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
FOR 2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern.
31
FOR 2000-12-21-1406 Forskrift om skadedyrbekjempelse.
32
LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
33
LOV 1999-07-16-69 Lov om offentlige anskaffelser.
34
LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
35
FOR-2004-06-01-922 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter (produktforskriften)
36
FOR-2008-05-30-516 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften)
30
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5

Tiltak

5.0

Mangler ved inngående prosjektgrunnlag

5.1

Permanente løsninger og tiltak

5.1.1 Støy

5.2 Midlertidige løsninger og tiltak
5.2.1 Støy
Krav

Tiltak

Støy fra
anleggsarbeiden
e skal ikke
overskride
grenseverdiene
gitt i gjeldende
retningslinjer
(T-1442
«Retningslinje
for støy i
arealplanlegging
»), og arbeidene
skal
gjennomføres
på en måte som
ikke er til
uakseptabel
sjenanse for
naboer og
berørte.

Støygrenser angitt i tabell 4 og 6 i støyretningslinjen (T1442/2012) skal legges til grunn for anleggsfasen.
Behov for støyberegning for anleggsperioden skal vurderes før
arbeidet starter for å forsikre at støy ikke overstiger
grenseverdier. Dette utføres i samråd med tekniske byggeledere
hos entreprenør og byggherren som vet x-antall maskiner og
type maskiner som skal brukes og hvor mye maskinene skal
brukes pr.døgn over en viss periode. Dersom det vurderes at
grenseverdiene ikke vil bli overholdt skal avbøtende tiltak
iverksettes.
Ved behov skal det søkes kommunen om dispensasjon fra disse
grenseverdiene/tidsrom for en gitt periode. Befolkningen skal da
informeres og det skal vurderes å tilby tiltak for berørte
beboere.
Naboer og andre berørte skal bli informert om arbeidet.

Videre
planlegging

Anlegg
X

X

X

X

X

X
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5.2.2 Vibrasjoner
Krav

Forskriftsmessig
oppførte
bygninger,
anlegg og
ledningsanlegg
skal ikke
påføres varige
skader på grunn
av vibrasjoner
fra
anleggsarbeiden
e (i henholdt til
NS 8141 37).

Videre
planlegging

Anleggsfasen skal ikke gi vibrasjoner over grenseverdier i
NS8141 i bebygde områder mellom kl. 23.00 og 07.00. Ved
behov skal det søkes kommunen om dispensasjon fra disse
grenseverdiene for en gitt periode. Befolkningen skal da
informeres og det skal vurderes å tilby tiltak for berørte
beboere.

5.2.3 Luftforurensing
Krav

Støvforurensnin
gen, og eventuel
annen
luftforurensing,
skal holdes på et
lovmessig
akseptabelt nivå
i anleggsfasen.

Tiltak

Tiltak

X

Videre
planlegging

Støvplager, og eventuelt andre luftplager, skal vurderes i
anleggsperioden og tiltak som salting, vanning og børsting av
veger, eller andre tiltak man ser hensiktsmessig, skal sette inn
ved behov.

5.2.4 Forurensning av jord og vann
Krav

Tiltak

Anleggsarbeide
ne skal ikke
forringe dagens
økologiske
tilstand i elver,
bekker, vann og
grunnvann.

Byggherre (gjennom planlegging)

Plassering av
rigg skal ikke
føre til skade på
det ytre miljø
Anleggsarbeidet
skal ikke
medføre
forurensning av
vann og grunn

Entreprenør er ansvarlig for å finne egnet riggområder som ikke
fører til skade på det ytre miljø.

Anlegg

Anlegg
X

Videre
planlegging
X

Anlegg

X

X

X

Entreprenøren skal etablere nødvendige tiltak for å unngå
tilslamming og forurensing av vassdrag fra sine aktiviteter

Deler av riggområdene hvor det er særlig fare for forurensninger
(eksempelvis tankdeponi/tankanlegg, vaskeplass) skal ha tett
dekke med oppsamling av søl og vann til tett tank og
oljeavskiller, ev. annen oppsamling som sikrer mot utslipp ut i
tillegg til lukket tank.
Slam fra oljeutskillere og renseanlegg leveres til offentlig
godkjent mottak, jf. forurensningsforskriften og
avfallsforskriften.
Det skal alltid være tilgjengelig absorpsjonsmateriale for bruk
ved uhell med olje/drivstoffsøl. Oppsamlingsmaterialet skal ha
kapasitet til å ta opp hele oljemengden ved havari.

X

X
X

37

NS 8176:2005 Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning
for å bedømme virkning på mennesker.
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Rigg skal
fjernes og
området ryddes
og revegeteres
ved
anleggsslutt.

Renhold av maskiner skal foregå på egnede steder hvor
forurensning til jord og vann unngås.
Lagre av olje, drivstoff og miljøfarlige kjemikalier skal sikres
mot lekkasje og ikke lagres nær vassdrag.
Det skal utarbeides en beredskapsplan for akutte utslipp av olje,
drivstoff og kjemikalier. Alle kjemikalier skal være merket med
innhold. Beredskapsplan samkjøres med SHA-personell og
byggeledere.
Eventuelle uhell som medfører utslipp skal så raskt som mulig
meldes byggherre og kommune. Konsekvensbegrensende tiltak
iverksettes i samråd med byggherre.
Plan for håndtering av uønskede hendelser som bl.a. inkluderer
beredskapsrutiner ved forurensning, ressurser og materiell til
bruk ved utslipp o.l. utarbeides av entreprenør
Ved mistanke om forurenset grunn skal arbeid stanses,
byggherren varsles, og prøver skal tas etter standard prosedyre.
Entreprenøren følger krav i Forurensningsforskriften kapittel 2,
§ 2-10
Sluttrapport skal leveres miljømyndighet som dokumentasjon på
håndtering av forurenset grunn.
Ved anleggsslutt/ overlevering skal riggområdet tilbakeføres
etter avtale med byggherre og grunneier.

5.2.5 Landskapsbilde/bybilde
Krav

Tiltak

Holde orden på
anleggsområdet

Anleggsområdene skal framstå som ryddige og være minst
mulig sjenerende for omgivelsene. Maskiner og utstyr skal
hensettes på en ryddig og ordentlig måte etter endt arbeidsuke.
Ved ferdigstillelse av arbeidene skal rigg/lagerplass så vel som
anlegget være ferdig ryddet.
Det tillates ikke inngrep utenfor det definerte anleggsbeltet. Om
dette likevel blir ansett som nødvendig skal det først godkjennes
av byggherre.

Inngrep i
landskapet skal
holdes på et
minimum
Det
opprinnelige
vegetasjonsbilde
t skal
opprettholdes

X
X

X
X
X

X
X

Videre
planlegging

Krav

Tiltak

Beboere i
området skal få
god informasjon
om
anleggsarbeidet
Tilgang til
nærmiljøet

Byggherre skal informere beboere som kan bli berørt av
anleggsarbeidet om planlagt fremdrift og aktiviteter som kan
være forstyrrende. Aktuelle informasjonskanaler er Internett,
utsendelse av informasjonsblad eller bruk av lokalavis
(annonser/artikler).
Alle normalt brukte anlegg for friluftsliv, gsv og turløyper skal
opprettholdes eller omlegges i anleggsperioden. Områdene for
ferdsel skal sikres og krav til universell utforming skal ivaretas
så langt som mulig.
Anleggsarbeidet sikres etter behov slik at ingen uvedkommende
har tilgang til området.

Anlegg
X
X

Ved behov for beplantning skal det bare plantes norske stedegne
arter i veganlegget, og de skal være naturlig hjemmehørende i
det naturmiljøet de skal etableres (gjelder ikke
grøntanlegg/parkanlegg).

5.2.6 Nærmiljø og friluftsliv

Sikring av
anleggsområdet

X

X

X

X

X

Videre
planlegging
X

X

Anlegg
X

X

X

Side 18 av 24

YM-plan: Fv 503 Finstadvegen

-79-

Anleggsområdet sikres slik at personer trykt kan ferdes lang
veien mens anleggsperioden pågår.
Anleggsområdet sikres og skiltes slik at biltrafikk trykt kan
passere uten fare for farlige situasjoner mellom kjøretøy og
personer.

5.2.7 Naturmiljø
Krav

Fremmede
skadelige
karplanter skal
ikke spres som
en følge av
anlegget.

Tiltak

Det skal utføres en detaljert kartlegging i forbindelse med
utarbeidelsen av byggeplan.
Kjente forekomster av fremmede skadelige karplanter markeres
i RM-planen.
Håndtering av fremmede skadelige arter skal følge Statens
vegvesen Region øst sin til enhver tid oppdaterte handlingsplan.
Planen angir art og ambisjonsnivå på bekjempning.
Vegetasjonssjikt og toppjord fra vegkanter med fremmede
skadelige karplanter (vist på RM-plan) skal fjernes,
mellomlagres på egnet sted og legges i bunnen av fylling eller
på områder som skjøttes ofte.
Ved mistanke om funn av ukjente forekomster av fremmede
skadelige karplanter skal arbeid stanses, byggherren varsles.
Maskiner og annet utstyr skal rengjøres godt etter det har vært i
kontakt med masser som er forurenset av fremmede skadelige
karplanter.

5.2.8 Kulturmiljø
Krav

Tiltak

Anleggsarbeidet
skal ikke
medføre
ødeleggelse av
kulturminner
som ikke er
frigitt

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk
fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på 5 m (KML §4 38).. Melding om funn skal straks
sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om
kulturminner § 8, annet ledd.

5.2.9 Energibruk
Krav

Det skal ikke
sløses med
energi

Tiltak

Det skal etterstrebes å utføre utbygging på en energieffektiv
måte. Dette innebærer blant annet god planlegging og
tilrettelegging for å redusere transport i anleggsperioden samt å
være bevisst på å f.eks. å unngå tomgangskjøring.

5.2.10 Materialvalg og avfallshåndtering
Krav

Tiltak

Alt avfall skal
håndteres
forskriftsmessig

Entreprenør skal utarbeide egen avfallsplan som er bindende for
virksomheten.
Byggherre skal godkjenne entreprenørs avfallsplan.

38

X
X

Videre
planlegging
X

Anlegg

X
X

X

X

X

X
X

Videre
planlegging

Anlegg
X

Videre
planlegging
X

Videre
planlegging

Anlegg
X

Anlegg
X
X

Kulturminneloven
Side 19 av 24

YM-plan: Fv 503 Finstadvegen

-80-

Det skal
benyttes
materialer som
har liten risiko
for å skade
miljøet

Alt avfall fra anlegget skal kildesorteres og leveres godkjent
avfallsplass (kommunale mottak). Det tillates ikke brenning
eller nedgraving av avfall på anlegget.
Sorteringsgraden skal være minst 80 % (andel kildesortert avfall
i vekt av total mengde avfall). Avfall sorteres i fraksjoner:
Farlig avfall
Metall
Betong
Treverkk
Plast
Papp og papir
EE-avfall
Definisjonen av farlig avfall er gitt i avfallsforskriften.
Eksempler på farlig avfall er asbest, PCB (inkl. betong med
PCB), maling, lim og lakk, olje, elektronikk og forurenset
masse.
Brukt absorpsjonsmateriale (med olje/drivstoffsøl) skal
behandles som farlig avfall.
Alt farlig avfall skal lagres forskriftsmessig og leveres til
godkjent oppsamlingssted for forskriftsmessig destruksjon.
Avfallsmengde og kildesorteringsgrad skal oppgis i
månedsrapport.
Avfallsplan og sluttrapport skal utarbeides og leveres til
kommunene med kopi til byggherren
Anleggsriggens avløp skal ha tett tank med regelmessig
tømming eller være tilkoblet kommunalt avløpsnett.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske
produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være
ajourført og sikkerhets-datablad for de kjemikalier som er i bruk
skal være tilgjengelig på brukerstedet.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt
håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra
inntransport fra under-leverandør, mottak, håndtering og intern
transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
Produktblad kontrolleres opp mot stoffer listet i den europeiske
kjemikalielista REACH av byggherre.

5.3

Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet

5.4

Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Kontroll av miljømessig kvalitet skal utføres og dokumenteres i henhold til kravene i Statens
vegvesen håndbok R760, kap. 4.1.13, 5.1.13 og 6.1.13 Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og
dokumentasjon.
• Ytre miljø skal være fast tema på byggemøter og vernerunder.
• Statens vegvesen skal gjennomføre egne kontrollrunder/stikkprøvekontroller for det som
har med ytre miljø å gjøre på anlegget.
• Det kreves at entreprenøren har fokus på ytre miljø og sørger for at målene i YM-planen
nås og at miljøpunktene i kontrakten følges opp. Entreprenøren skal utarbeide en egen
miljøplan som viser hvordan han vil følge opp Statens vegvesen sine miljømål og
miljøkrav, og hvordan dette skal dokumenteres. Miljøplanen skal overleveres Statens
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vegvesen før anleggstart. Entreprenør er ansvarlig for å kvalitetssikre egen miljøplan mot
Statens vegvesens krav. Miljøplanen skal revideres ved behov.
• Entreprenøren skal dokumentere at opplæring av utførende entreprenørs maskinfører(e) er
gjennomført og forstått.
• Byggherren skal ha myndighet til å kunne stanse arbeidene, og mulighet til å iverksette
sanksjoner ved brudd/overskridelser av miljøkrav/føringer.

5.5

Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer

5.6

Overlevering

6

Tids- og framdriftsplan

7

Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet

7.1

Hendelsesberedskap

7.2

Varslingsplan

• Entreprenøren eller Statens vegvesen skal utpeke miljøkoordinator som skal ha det daglige
ansvar for miljøarbeidet og som skal se til at det blir gjennomført i henhold til beskrevne
prosedyrer.
• Entreprenøren er ansvarlig for å informere alle sine medarbeidere som er knyttet til
prosjektet om hvilke krav og regler som stilles til ivaretakelse av det ytre miljø ved
utførelse av dette prosjektet. Statens vegvesen har rett til å delta på denne informasjonen
når det skal gjøres.

• Permanente løsninger og tiltak skal kvitteres ut når de er gjennomført.
• Miljømessig forhold som har betydning for forvaltning, drift og vedlikehold skal avklares
og oppfølging som er lagt på drifting av gang- og sykkelvei skal tas inn i YM-planen for
drifts- og vedlikeholdsfasen. Håndbok R760 Styring av vegprosjekter Vedlegg 11
Ferdigstillelsesdokumentasjon ved overlevering skal benyttes for formidling av denne
informasjonen.

Ytre miljø-planen skal ferdigstilles i byggeplanfasen og vil danne grunnlag for de videre
arbeider med ytre miljø i anleggsfasen. De viktigste tiltakene implementeres i
anbudsdokumentene slik at entreprenøren er klar over hvilke risikomomenter dette prosjektet
fører med seg.

Entreprenøren skal utarbeide beredskapsplaner som skal ivareta ytre miljø. De plikter også å
kontinuerlig arbeide for å forebygge uønskede hendelser som kan true det ytre miljø.

Entreprenøren skal, i samarbeid med byggherre, utarbeide varslingsplaner ved hendelser som
omfatter ytre miljø. Innhold/behov må avklares under utarbeidelsen av denne.
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8

Avviksbehandling

Avvik i forhold til krav i YM -plan og kontraktsamtuønskedeytre miljøhendelserskal
rapporteresskriftlig til byggelederog behandlespå byggemøter.
Entreprenørenskal sørgefor at informasjonog erfaringsoverføringfra avviksbehandlingen
kommerfram til alle
som arbeiderpå prosjektet/kontrakten.
Flytskjemaettil høyreviser prosessenfor avviksbehandling.
Strakstiltak:

Tiltak som gjennomføres
umiddelbartetterhendelsefor
å fjerne et avdekketavvik
(hjelpe,sikre skadested,
begrenseskadeomfang,mm)

Midlertidig tiltak:

Tiltak som gjennomføresi nær
tid etterhendelse,men før full
analyseav hendelseer foretatt,
for å muliggjøreviderearbeid
på stedetog hindretilsvarende
hendelser(opprydding,reparasjoner,informasjon,mm)

Endeligetiltak:

Endeligetiltak som gjennomførespå grunnlagav analyse
av hendelsen(analyseav data)
for å fjerne avvik (eventuelt
sikre kontroll med produkt
medavvik), samtbidra til
kontinuerligforbedring
(korrigerendetiltak og forebyggendetiltak, dvs endre
prosessog metode,endre
systemfor å ivaretaytre miljø,
informasjon,mm)

9

Dokumentasjon
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10

Begreper/definisjoner

Begrep
Miljø

Miljøaspekt
Miljøegenskap
Miljømål

Definisjon
Omgivelsene for en organisasjons
virksomhet, inklusive luft, vann, jord,
naturressurser, planteliv, dyreliv,
mennesker og deres innbyrdes
forbindelse
Den av en organisasjons aktiviteter eller
produkter eller tjenester som kan
innvirke på miljøet
Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning
Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon har
pålagt seg selv å oppnå

Referanse
NS-EN ISO 14001:2004

NS-EN ISO 14001:2004
NS 3644:2009
NS-EN ISO 14001:2004

MERKNAD:
Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt.

Miljøoppfølgingsplan

Plan som fastsetter hvordan prosjekter
skal følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser

NS 3644:2009

MERKNAD:
Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som
organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier og
hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til
sammen skal gi måloppnåelse.

Miljøpolitikk

Overordnede intensjoner og
retningslinjer for en organisasjon i
forhold til miljøprestasjon som på
forhånd er uttrykt av toppledelsen

NS-EN ISO 14001:2004

MERKNAD:
Miljøpolitikk danner rammen for handling og fastsettelse
av miljømål og miljødelmål.

Miljøprogram

Miljøpåvirkning

Miljøtema
Prosjekt

Program som er utformet på et
strategisk, overordnet nivå og som
fastsetter miljømål for et bygg-, anleggseller eiendomsprosjekt
Enhver endring i miljøet, enten den er
ugunstig eller fordelaktig, som helt eller
delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter
Tema som underinndeler begrepet miljø
Alt som er et resultat av bygge- og
anleggsvirksomhet

NS 3644:2009

NS-EN ISO 14001:2004

NS 3644:2009
NS 3644:2009

MERKNAD:
Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele
byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler samt
geotekniske arbeider mm.

Risiko

Kombinasjon av sannsynligheten for en
hendelse og konsekvensen av den.

NS 5815

MERKNAD: Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller
være tallfestet (kvantitativt).

Risikoanalyse

Systematisk framgangsmåte for å
beskrive eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging
av uønskede hendelser samt
konsekvenser av og årsaker til disse.

NS 5814

MERKNAD:
Risikoanalyse er første del av risikovurdering.

Side 23 av 24

YM-plan: Fv 503 Finstadvegen

-84-

Risikoevaluering

Prosess for å sammenligne estimert
risiko med gitte akseptkriterier for å
bestemme risikoens betydning.

NS 5815

MERKNAD:
Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en
beslutning om å akseptere eller hvordan man håndterer en
risiko.

Risikoreduserende
tiltak
Risikovurdering
Tiltak
Uønsket hendelse

Tiltak med sikte på å redusere
konsekvensen av og/eller
sannsynligheten for en uønsket hendelse.
Samlet prosess som består av risikoanalyse og risikoevaluering.
Utførelsesmetode, utforming eller design
med formål å innfri miljømål nedfelt i et
prosjekts miljøprogram
Hendelse som kan føre til eller kunne ha
ført til personskade, arbeidsbetinget
sykdom, skade på/tap av eiendom eller
skade på miljøet.

NS 5815
NS 5815
NS 3644:2009
NS 5815

MERKNAD:
Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer
ulykke, farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser
(nestenulykker).

Ytre miljøplan
(YM-plan)

Del av prosjektets kvalitetsplan.
Plan utarbeidet for å sikre at føringer og
krav for det ytre miljøet blir innarbeidet i
konkurransegrunnlag samt ivaretatt
under gjennomføringen av prosjektet.

SVV håndbok R760
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Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN

Tekniske

tegninger

Skol eveg - Fv5 03 Gan g- og s ykkel veg
Fin stadvegen
Skytterseter

- Kvennvegen

Eidsvoll kommune
TEKNISKE DATA
Fra - til profil:
Dimensjoneringsklasse:
Fartsgrense (ÅDT):

0 - 1 080
GS-veg
50 km/t (1 700)

Region Øst
Oslo kontorsted
Godkjent dato: 30/01 /201 7

Prosjektnummer:
1 08669
Arealplan-ID: 023726700
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1

Fv. 503 Gang- og sykkelveg, Finstadvegen
I forbindelse at det skal etableres gang- og sykkelveg fra Skytterseter til Kvennvegen i
Eidsvoll kommune er det utført beregninger av vegtrafikkstøy før og etter utbygging.
Formålet er å beregne hvilke boliger hvor utendørs lydnivå er i rød støysone på fasaden.

Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen (Ref.2004/047879-003)
Utendørs:
Støytiltak gjennomføres dersom:
- Lydnivå over Lden 65 dBA (rød sone)
- Lydnivå mellom Lden 55 og 65 dBA (gul sone) og samtidig øker mer enn 3 dB.
Lydnivå bringes under Lden 55 dBA etter tiltak på privat utendørs oppholdsplass.
Innendørs:
Støytiltak gjennomføres dersom utendørs lydnivå er over Lden 65 dBA (rød støysone) og
innendørs lydnivå samtidig er over LpAeq24h 35 dBA. Nivået bringes under LpAeq24h 30 dBA.
Boliger i gul støysone tilbys ikke fasadetiltak.
Boliger bygget etter 1987, da kravene i Teknisk forskrift om 30 dB innendørs støynivå ble satt
i verk, tilbys ikke støytiltak ved utbedring av eksisterende veg j.f. veilederen til T-1442.

Trafikkdata
Trafikkdata for fremtidig situasjon (prognose år = beregningstidspunkt + 20 år) i år 2035
Vegstrekning
Fv. 503

ÅDT 2015
[Kjøretøy/døgn]
1860

ÅDT i 2035
[Kjøretøy/døgn]

Tungtrafikkandel
[%]

Skiltet fart
[km/t]
50

Det er forutsatt at sann kjørehastighet er lik skiltet hastighet
Døgnfordeling:
For å kunne beregne Lden ut fra ÅDT er det brukt en døgnfordeling av trafikken i henhold til
T-1442/2012, gruppe 1 - typisk riks- eller fylkesveg:
Riksveg, fylkesveg
By, bynære områder

Dag (7-19)
75 %
84

Kveld (19-23)
15 %
10

Natt (23-7)
10 %
6

Beregnet støynivå
Oversikt over beregnet lydnivå Lden ved boligfasader, 2/3 opp på vindu.
Alternativ 0: Dagens situasjon i 2015.
Alternativ 1: Fremtidig situasjon uten ny gang- og sykkelveg / fortau, uten støytiltak i 2035.
Alternativ 2: Fremtidig situasjon med ny gang- og sykkelveg / fortau, med støytiltak i 2035.
Tabell 1 viser beregnet støynivå med ny gang- og sykkelveg og forslag til tiltak, se vedlegg.
Eventuelle tiltak står oppnevnt i tabellen.
Alle støyverdier er beregnet for prognoseåret 2035, dvs. 20 år etter beregningstidspunkt.
Fv. 503 Finstadvegen
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Beregningene viser at utbygging av gang- og sykkelveg / fortau fører til små endringer i
lydnivåer. Tabellen viser at 1 boliger ligger i rød støysone og 31 boliger i gul støysoner på
den mest støyutsatte fasaden. Beregningen viser at ingen boliger i gul støysone får økt
lydnivået med mer enn 3 dB som kan utløse kravet om skjerming av privat utendørs
oppholdsareal.
Det er ikke foreslått støyskjerm mot veg da disse ikke klarer å tilfredsstille målsetningen om
lydnivået under Lden 55 etter tiltak for boligene. Dette skyldes både åpninger i skjerm pga.
innkjørsler og sideveger og siktkrav i utkjørsler. I tillegg ligger noen boliger høyere enn vegen
og de vil få langt mindre effekt av langsgående støyskjerm. Her er det bedre å plassere
skjermen nær mottaker.

Videre arbeid
Boligen i rød støysone må i byggeplanfasen, detaljutredes for eventuelle fasadetiltak og
skjerming av en mindre privat uteoppholdsplass.
Tiltakene må også vurderes i forhold til effekt, teknisk gjennomførbarhet og kostnad.
Tiltakene må være innenfor tekniske og økonomiske akseptable grenser.

Vedlegg:
-

Støysonekart: X-001, X-002, X-003, X-004

-

Tabell 1. Beregnet støynivå med ny gang- og sykkelveg og forslag til tiltak

Tabell 1
ByggID

Adresse

G/B-nr

242
33
41
238
114

Skytters veg 12
Finstadvegen 37
Skytterseter 1
Skytterseter 3
Skytterseter 5

88/133
76/35
88/13
88/6
88/163

120
73
84
80
28
76
180
36
126
235
237
82
60
192
148
53
95
74
267
91
225
254
233
280
101
22
81

Finstadvegen 38
Engavegen 2
Engavegen 4
Finstadvegen 39
Granerudvegen 6
Finstadvegen 49
Finstadvegen 51
Finstadvegen 55 A
Finstadvegen 55 C
Skytterbakken 1
Skytterbakken 3
Granumvegen 2 A og B
Finstadvegen 68
Finstadvegen 70
Finstadvegen 74
Finstadvegen 76
Finstadvegen 77
Finstadvegen 92
Finstadvegen 99
Finstadvegen 108
Finstadvegen 118
Finstadvegen 124
Finstadvegen 126
Finstadvegen 128
Finstadvegen 132
Finstadvegen 134
Finstadvegen 136

88/10
76/42
76/86
76/157
88/171
76/40
76/56
76/39
76/39
88/45
88/202
76/106
88/46
88/20
88/28
88/28
76/36
88/21
76/38
88/25
88/40
88/34
88/33
88/39
88/41
88/32
88/42

Støynivå utendørs L den [dB]
Alt. 0
Alt. 1
Alt. 2
Uten tiltak
Uten tiltak
Med tiltak
53,6
54,2
55,8
57,4
59,7
60,4

Kommentarer
Endring i dB

55,9
59,2

56,7
62

58,1
62,3

1,6
0,7
0
1,4
0,3

62,4
60,4
56
57,1
57,7
52,3
49,5
59
55,6
57,7
55,3
57,9
58,1
59,7
56,2
55,4
53,5
54,6
55
54,8
54,7
53,8
53,9
56,9
56,2
53,8
54,9

66,1
64,1
60,4
58,8
61,4
53,5
50,5
61,4
57,7
60,2
57,4
59,7
60,6
62
58,8
58,6
56
57,4
58,4
57,2
57
55,7
55,3
58,7
57,7
56,4
57,7

66,3
64,1
59,3
60,3
62
55,7
53,2
62,1
58,2
60,7
61,3
60,1
60,9
62,1
59,4
58,7
56,7
58,3
57,5
58,1
58,3
56,6
56,1
59,2
58,7
58,3
59

0,2
0
-1,1
1,5
0,6
2,2
2,7
0,7
0,5
0,5
3,9
0,4
0,3
0,1
0,6
0,1
0,7
0,9
-0,9
0,9
1,3
0,9
0,8
0,5
1
1,9
1,3

Mangler støyberegning

Fasadetiltak og lokal skjerm av uteoppholdsplass må
vurderes.

Byggeår 2008?

Byggeår 2013. Utredes ikke i byggeplan
Byggeår 2004, utredes ikke i byggeplan

Bolig?
Bolig?
SEFRAK
SEFRAK

Prosjekt nr.

Beregningsdato:

Utført av

Novapoint støy

Rapport:

Rapport dato

108669

Desember 2015

Natalia Valtanen

V-19.XX

Ratab Malik

Januar 2016
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Ressursavdelingen
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Forord
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Eidsvoll kommune detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg
langs fv. 503 Finstadvegen på Dal. Etter Plan- og bygningslovens § 4.3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse
av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik
analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Ros-analysen er skrevet av Kristin Alsvik Rieck, etter håndbok V721 Risikovurdering i vegtrafikken.
Det ble avholdt Hazid-samling i Oslo 22.januar 2016., med følgende deltagere:
Kristin Alsvik Rieck, prosessleder
Øystein Ertesvåg, prosjektleder/referent
Ida Vartdal Viddal, fagansvarlig Naturmiljø og naturressurser
Gjerulf Smeland, fagansvarlig Trafikksikkerhet
Morten Krogh Sand, observatør
Finn Gulbrandsen, referent
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Innledning
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Eidsvoll kommune detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg
langs fv.503 Finstadvegen på Dal, mellom Skytterseter og Hagamoen Hensikten med planarbeidet er sikre
skolebarn på Dal og Hagamoen en trygg skoleveg. Det skal bygges sammenhengende gang- og sykkelveg fra
Kvennvegen til Hagamoen. 1140 meter ny gang- og sykkelveg skal øke tryggheten for brukerne og føre til mer
sykling og gåing til og fra Dal skole og for innbyggerne generelt.

1.1 Planområdet
Det er i dag ingen tilbud for gående og syklende langs strekningen. Gang- og sykkelveg fra Dal slutter i sørenden
av planområdet, ved Ola Skytters veg 12.
Parsellen starter i nordenden av busslommer ved Ola Skytters veg 12. Her går Finstadvegen relativt flatt de
første 40 meter før vegen går i en bakke med opp til 5% helning og sving ned til Finstadvegen 39. Herfra går
Finstadvegen oppover i bakke med 5% stigning for de neste 125 meter, og fortsetter deretter med varierende
slak stigning opp til Hagamoen hvor vegen flater ut.
Det er relativt mange, ca. 23, private direkteavkjørsler til eneboliger og tomannsboliger langs Finstadvegen. 4
kommunalveger møter Finstadvegen i T-kryss langs strekningen: Engavegen, Skytterbakken, Granumvegen og
Hagamoen. Kryss med Engavegen kommer med skrå vinkel inn på Finstadvegen, med dårlige siktforhold
spesielt mot nord når man skal inn på Finstadvegen. Krysset innbyder til høy fart for bilister til og fra Dal.
Engavegen har grusdekke.
Strekningen har fartsgrense 50 km/t. ÅDT for strekningen er ca 1700. I perioden 2002-2014 har det ikke skjedd
ulykker med myke trafikanter involvert. Siden 1979 har det vært 3 ulykker på strekningen, ingen med myke
trafikanter. I perioden 2002-2014 har det skjedd to bilulykker, en møteulykke med to personer lettere skadd
sør for krysset med Skytterbakken, og en utforkjøringsulykke med en person lettere skadd like nord for
parsellslutt.

3
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Figur 1: Kart over planområdet

1.2 Beskrivelse av prosjektet
Det anlegges gang- og sykkelveg med 3,5 meter langs østsiden i forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg i
sør og opp til og med Finstadvegen 118. Herfra legges gang- og sykkelvegen på vestsiden; samme side som
boliger på Hagamoen. Østsiden her er ubebygd.
Gang- og sykkelvegen krysser Finstadvegen på Hagamoen mellom felles innkjørsel til Finstadvegen 118 og 120
og innkjørsel til Finstadvegen 124. Her er det god sikt fra begge retninger,
Gående og syklende vil krysse vegen i plan, med tilrettelagt kryssing. Det anlegges forsterket punktbelysning på
begge sider av vegen.
C- tegninger ligger som vedlegg til dokumentet.
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1.2 1 Normalprofiler
Gang- og sykkelveg planlegges med 3,5 meter bredde inklusive skulder. For profil 400 – 1080 anlegges grøft på
3 meter mellom vegbane og gang- og sykkelveg. I ytterkant av gang- og sykkelveg mot bebyggelse der hvor det
ikke er konstruksjoner, er det varierende grøftbredde, men minst 3,5 meter
Boligbebyggelsen er tettest i den sørlige delen av planområdet, noe som gjør det utfordrende å få plass til
gang- og sykkelvegen her. Det er derfor valgt en smalere normalprofil med rabatt mellom veg og gang- og
sykkelvegen for de første 400 meter. Et tverrprofil med rabatt er 1,5 meter smalere enn med grøft. Her vil
gang- og sykkelveg være 3,25 meter bred inklusive skulder mot grøft.
F-tegninger ligger som vedlegg til dokumentet.
1.2.2 Kryssløsning Engavegen x Finstadvegen
For å bedre trafikksikkerhet planlegges ny kryssløsning Engavegen x Finstadvegen. Finstadvegen forskyves
delvis sørover for å møte Finstadvegen mer vinkelrett 90 grader, slik at bilister må senke hastighet i det de
møter kryssende gang- og sykkelveg og Finstadvegen. Kryssløsningen vil også bedre siktforholdene. For å gi
plass til biler som skal svinge inn på Finstadvegen, er gang- og sykkelvegen skyvet 5 meter ut fra vegen. Dette er
også gjort i kryss med Granumvegen.

1. Analysemetode
I denne analysen er grov risikoanalyse valgt som metode. En grovanalyse er en kvalitativ risikoanalyse der
risikoen blir definert ut fra uønskede hendelser og sannsynlighet for hendelser og konsekvens av disse
hendelsene. En grovanalyse utføres i en arbeidsgruppe bestående av minst tre personer. Personene bør ha
forskjellig kompetanse for å kunne se saken fra ulike sider.

2.1 Grovanalysens fem trinn

5
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2.1.1 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier
Før arbeidet igangsettes må man finne ut av hva analysen skal brukes til, og hvilke beslutninger analysen skal gi
et grunnlag for. Dette er viktig for at vurderingene gir et relevant resultat. Analyseobjektet avgrenses
geografisk, for hvilke trafikantgrupper som skal vurderes, spesielle risikofaktorer og lignende. Analyseobjektet
bør ikke være for stort, og det kan for eksempel bare ses på uønskede hendelser hvor myke trafikanter er
involvert. I større prosjekter kan man dele analyseobjektet inn i mindre elementer som analyseres hver for seg.
I tillegg må det vurderes hvilken risiko som aksepteres, før man setter inn tiltak mot den uønskede hendelsen.
Det må klarlegges hvilke kriterier resultatene skal vurderes mot, og hva som er høy og lav risiko. Hjelpemidler
for å vurdere om en løsning har høy eller lav risiko kan være nullvisjonens krav, forskrifter, vegnormaler og
liknende.

2.1.2 Identifisere sikkerhetsproblemer
I denne sammenheng er sikkerhetsproblemer farlige forhold ved vegen eller trafikken som kan føre til
uønskede hendelser. Først ses det på hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Deretter vurderes hvilke
farlige forhold eller risikofaktorer som kan bidra til de uønskede hendelsene. Identifiseringen av
sikkerhetsproblemer gjøres på grunnlag av innsamlede data og gruppens kompetanse i et HAZID‐møte.

2.1.3 Vurdere risiko
En vurdering av risiko skal si noe om størrelsen på problemet, hvor ofte man antar at den uønskede hendelsen
vil skje og hvilke konsekvenser de vil få. Hyppigheten av hendelser beskrives som sannsynlighet pr. år eller som
en frekvens innenfor et tidsintervall. Konsekvenser av de uønskede hendelsene kategoriseres slik at man viser
alvorlighetsgraden av hendelsen, som f.eks. lett skadd, hardt skadd og drept. Risikovurderingen vises i en
matrise som viser frekvensen av uønskede hendelser og hvilke konsekvenser de vil få. Matrisen har farger for å
vise hvor alvorlig man vurderer de forskjellige hendelsene, samt at de utgjør grunnlaget for om det skal
iverksettes tiltak eller ikke.

2.1.4 Foreslå tiltak
Neste skritt i analysen er å vurdere mulige risikoreduserende tiltak. Utgangspunktet for å vurdere tiltak er
gjerne risikomatrisen. Før man bestemmer seg for risikoreduserende tiltak bør det foretas en grov vurdering av
effekten av tiltaket i forhold til kostnader.

2.1.5 Dokumentere
Dersom resultatene fra analysen skal kunne brukes av andre, må datagrunnlaget, vurderingene og
konklusjonene kunne dokumenteres. Dette gjøres ved å følge rapportmalen som er beskrevet i Håndbok 271
Risikovurderinger i vegtrafikken, som bygger på de fem trinnene i en risikovurdering og som bidrar til en
systematikk i dokumentasjonen.

2. Analyse
3.1 Analyseobjektet
For fv. 503 ble det bestemt at det skulle sees på risiko for både helse og for miljø med to forskjellige
risikomatriser for de to ulike fagområdene. I tillegg så blir hvert fagområde vurdert for både driftsfase og
anleggsfase.
Geografisk vil analyseområdet i hovedsak være avgrenset av Kvennvegen i nord og Skytterseter i sør, i
anleggsfasen må det tas høyde for konsekvenser opp til Dal skole. Se kart under avsnitt 1.1.
6
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3.2 Identifisering av uønskede hendelser
I forkant av Ros-seminaret ble det identifisert uønskede hendelser. Det ble gitt anledning til å komme med flere
uønskede hendelser i selve ROS-seminaret. Følgende uønskede hendelser ble indentifisert:
Helse drift
UH1: Ulykker: bil mot bil
UH2: Ulykker: bil & myke trafikanter
UH3: Påkjørsel av hjortevilt
Helse anlegg:
UH4: Ulykker: bil mot bil
UH5: Ulykker: bil & myke trafikanter
UH6: Påkjørsel av hjortevilt
Miljø anlegg:
UH7: Forurensing
UH8: Spredning av svartelistede arter
UH9: Skade på matjord

3.3 Vurdere risiko
De uønskede hendelsene er alle vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens, og plassert inn i
risikomatrisene som vist under. Risikomatrisene i denne ROS‐analysen baserer seg på risikomatrisen fra
Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken, men er tilpasset dette prosjektet. Risikomatrisen deler
sannsynligheten inn i fem klasser, mens det benyttes fire klasser for konsekvens. I tillegg er det tre fargekoder
som viser hvor alvorlig man vurderer de forskjellige hendelsene, samtidig som de utgjør grunnlaget for om det
er behov for å iverksette tiltak eller ikke. Hvis en hendelse havner i grønt området, trengs det ikke å gjøres
tiltak. For hendelser som havner i gult området skal det vurderes å gjennomføre tiltak, mens for hendelser som
havner i rødt området skal det gjennomføres tiltak mot.

Helse Drift

Lettere skade Alvorlig skade Drept

Flere Drept

<5 år
5-15 år
15-30 år

UH4

30-60 år

UH6

UH5

>60 år

Helse Anlegg

Lettere skade Alvorlig skade Drept

Flere Drept

<5 år
5-15 år

UH1

15-30 år
30-60 år

UH2
UH3

>60 år

7
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Miljø Anlegg

Små

Miljøskader.

Betydelige

Alvorlige og

Svært

miljøskade Registerbarska

miljøskader.

langvarige

alvorlige og

r. Ikke

Restaureringst miljøskader.

langvarige

registrerba restaurerings-

de,

id 1-3 år.

Lokale

miljøskader.

rt i

Forurenset

konsekvenser Regionale og

grunn som

med

krever

restaureringst konsekvenser

oppgraving.

id 3-10 år.

tid < 1 år

resipient.

lokale
med
restaureringst
id > 10 år.

Forventes å
kunne skje i
prosjektet
Vil kunne skje
i prosjektet
Har vært
registrert i

UH7, UH8

sammenliknba
re prosjekter
Har vært
registrert
lignende
hendelser
Aldri registret
lignende

UH9

hendelse

8
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3.4 Vurderinger og forslag til tiltak
I driftsfasen ble det identifisert en viss risiko knyttet til ulykker. For ulykker med bil er dette knyttet til
påkjøring, utforkjøring og kryss. For ulykker med myke trafikanter er krysningene mest sannsynlig for ulykker.
Disse uønskede hendelsene bør hensynstas i driftsfasen, og da spesielt med tanke på sikt.
Det er en liten risiko for påkjørsel av hjortevilt i både anlegg- og driftsfase.
Ved nettstasjon ved profil 385 vil det være bedre å la Hafslund benytte gang- og sykkelvegen somadkomst ved
feil med trafokiosken, for å unngå å måtte tilrettelegge for kjøretøy gjennom rabatt, noe som kan føre til
uautorisert kjøring på gangvegen.
I anleggsfasen er det identifisert tre uønskede hendelser med lav risiko; ulykker med bil, skade på matjord og
skade på fauna. Skade på matjord skjer gjennom komprimering og fjerning. I utgangspunktet skal ikke områder
med matjord berøres av anlegget. Gjerde og bøter vil redusere sannsynligheten til skade på matjord.
Ulykker med myke trafikanter er gitt middels risiko i anleggsfasen. Her er influensområdet større enn i
driftsfasen, med flere krysninger hvor påkjørsler kan skje. Blindsoner på anleggsmaskiner kan også være en
utfordring. For å redusere sannsynligheten for dette bør ikke anleggstrafikken kjøre via Dal skole, og det bør
settes opp skolebuss under anleggsperioden. Det er også en mulighet å sette en tidsavgrening på
anleggstrafikken, som bør få en mest mulig vinkelrett adkomst til anleggsområdet.
Forurensing av jord og vann skjer gjennom kjemisk forurensing, via utslipp på riggområde og skade på vann- og
avløpsrør. Skaden vil være størst ved oljeutslipp. På grunn av relativt lang avstand til elven Risa vil skaden være
lokal. For å håndtere disse problemstillingene må beredskap være på plass før uhell skjer, YM-plan og
reserveløsninger for VA før graving starter. Ved funn av asbest må dette behandles etter gjeldende regelverk.
Spredning av svartelistede arter skjer ved massetransport, og sannsynligheten for spredning er størst ved
frøspredning. Maskiner må vaskes, behandling av masser innenfor anleggsområdet så langt som mulig og
deponering etter gjeldende kriterier.

4. Sårbarhet
Sårbarhet er uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse,
samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.
For fv. 503 Finstadvegen er dette først og fremst knyttet til gammelt og dårlig VA- nett, som vil tåle graving og
vibrasjoner i forbindelse med anlegget dårlig. Ved eventuelt brudd på VA-nett så vil dette stenges raskt. Det
planlegges å legge rør oppå bakken før anleggsstart. Konsekvensene anses som å være små, og sårbarheten
liten.

9
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Vedlegg

1. Risikovurderingsskjema

Uønsket hendelse
DRIFTSFASEN
UH1: Ulykker med bil

Årsak / Beskrivelse

Sannsynlighet

Påkjøring, utforkjøring, kryss. Lav 5-15 år
hastighet og forholdsvis få biler

30-60 år

Mulige tiltak

Virkning av tiltak
Risiko

Forhåpentligvis reduksjon i
sannsynlighet

Konsekvens
Lettere skade

Driftsrelaterte tiltak.
Prosjektet er for å bedre
sikkerheten for de myke
trafikanter

+M9

Drept

Lettere skade

Redusert sannsynlighet

Reduserer konsekvens
Driftsrelaterte tiltak og da
særlig sikt. Nedskiltet
fartsgrense med fartshumper.

Drept

Lettere skade

15-30 år Sjeldenere på
grunn av lavere hastighet.
Innsnevring

To påkjøseler av hjortevilt i 2008. 30-60 år
Noe som kan skje.

UH2: Ulykker:med myke trafikanter Få fotgjengere antatt ca 15.
Kryssingene mest sannsynlig
ulykke. ÅDT 1700. Konsekvens
blir alvorlig/drept
UH3: Påkjørsel av hiortevilt
ANLEGGSFASEN
UH4: Ulykker med bil

15-30 år
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Lavere hastighet. Selv om det er
flere tunge kjt så vil det fortsatt
være lettere skade

Beredskap. YM-plan.
Reserveløsning for VA før
graving.. Behandling av
asbest.

Helst ikke kjøre
anleggstrafikk via Dal skole.
Tidsavgrensning. Mest mulig
vinkelrett adkomst mot
anleggsområde.
Blindsoneproblematikk.
Skolebuss i anleggstiden

Restaueringstid 1-3

YM-plan. Vask av maskiner. Reduserer sannsynlighet
Behandle innenfor
anleggsområdet. Riktige
deponeringsrutiner

Lettere skade

Har vært regisrert på
sammenlignbare prosjekter

Restaueringstid 1-3.
Egentlig evigvarende
problem men mye av
mulig resipient allerede
kontermentert.

Gjerde, bøter.

To påkjøseler av hjortevilt i 2008. 30- 60 år
Noe som kan skje.

UH5: Ulykker:med myke trafikanter Større område med flere
krysningspunkter der man kan bli
påkjørt av både store og små
biler. Blindsoner.

UH6: Påkjørsel av hiortevilt

Ved massetransport. Størst
sannsynlighet ved frøspredning.
Lupiner

Restaueringstid < 1 år

Reduserer sannsynlighet
Aldri regirstrert Skal ikke
berøre matjord i dette
prosjektet

Har vært regisrert på
UH7: Forurensning av jord og vann Kjemisk forurensning. Utslipp.
Riggområde. Skade på VA. Størst sammenlignbare prosjekter
skade ved oljeutslipp. Lokalt på
grunn av avstand til elv.

UH8: Spredning av svartelistede
arter

UH9: Skade på matjord

Komprimering og fjerning. I
utgangspunktet skal ikke
matjordområder berøres av
anlegget.
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2. C- tegninger (foreløpige)
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3. F- tegninger (foreløpige)
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Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen
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Innledning
Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering på Haga gbnr.
76/34 m.fl. og Skytterseteren gbnr. 88/32 m.fl. i Eidsvoll kommune. Registreringen oppfyller
undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9. Utgiftene til registreringen dekkes av
tiltakshaver. Registreringen ble gjennomført av Lars Andersson i perioden 2.11.-2.12.2015.
Funnsammendrag
Det ble ikke registrert funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. De
tidligere kjente gravfelter, IDnr 29244, 51564, 68727 og 70153 har blitt kontrollregistrert og
målt inn på nytt. I forbindelse med dette ble det funnet to nye lokaliteter som ikke er
automatisk fredet, IDnr 217532 og IDnr 217533. Begge er kullmiler fra nyere tid.
Områdebeskrivelse
Gang- og sykkelveien går på begge sider av fv.503 Finstadveien mellom skytterseter i sør og
Kvennvegen i nord. Mesteparten av traseen går i villahager omgitt av skog og noe dyrket
mark i kupert terreng.
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

76 Haga

34 – 40, 42, 56, 68, 73, 86, 133, 159, 160, 170, 177

88 Skytterseteren

32, 33, 34, 39, 40, 41, 42

4
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Gan g- s yk ke lve i lan gs fv 50 3

Oversiktskart med plangrensen markert.

5

-161-

Steds- og gårdsnavn
Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien.
Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om
karakteristiske naturtrekk som i dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært
knyttet til området eller gården.
Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er opplysninger innsamlet og
systematisert av Oluf Rygh (1898a-b). Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste
skriftlige navnbeleggene gir sammen med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et
utgangspunkt for videre diskusjon av bebyggelsens alder.

Gårdsnavnsbeskrivelse
Haga er første gang nevnt i skriftlige kilder i RB (Biskop Eysteins jordebok Røde Bok)
omkring 1400.
Utdrag fra Rygh:
76. Haga. Udt. ha2ga. -- i Haga RB. 476. Haeghe 1520. Haage 1578. Hagge 1593.1/1.
Hauge 1666. 1723.
Skyttersæteren er et sammensatt navn hvor det første leddet kommer fra skytter og det
andre leddet er sæter. Sæter betyder bustad, tilhaldsstad og gården kan ha vært oppdyrket
allerede i jernalder.
Utdrag fra Rygh:
88. Skyttersæteren. Udt. sjý2ttersætra. Vel af Fællesordet Skytter, en Skytte. Der gives
vistnok Gaarde af Navnet Skytteren, men ikke i saadan Nærhed, at nogen af dem kan have
havt Sæter her, se Nittedalen GN. 3.

Tidligere funn på den/de berørte gården/gårder
Det er ingen kjente kulturminner på de berørte gårder.
Automatisk fredete kulturminner
Øst for den undersøkte traseen ligger det flere gravfelt datert til jernalder, mens det vest for
traseen ligger flere kullmiler fra nyere tid.
As k e l a d d e n s
idnr.

F u n n t yp e

Datering

Gårdsnr./-navn

Av s t a n d t i l p l a n e n

70153

Gravhaug

jernalder

76 Haga

186 meter nordøst

51564

Gravfelt

jernalder

76 Haga

44 meter øst

29244

Gravhaug

jernalder

76 Haga

104 meter øst

68727

Gravfelt

jernalder

76 Haga

22 meter øst

6
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Oversiktskart med plangrense og tidligere registrerte kulturminner markert.
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Metode
Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter
synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter,
hulveier mfl. Kulturminnene vil fortegne seg som fordypninger, forhøyninger eller som
steinansamlinger der størrelse, beliggenhet og form kan gi informasjon om den aktiviteten
som har vært i området. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen.
Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av ev. videre undersøkelser. Områdets
topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle
lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og
landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag.

Undersøkelsen
Det ble ikke vurdert som hensiktsmessig å sjakte med maskin i villahager. De tidligere
registrerte gravfelter IDnr 70153, 51564, 29244 og 68727 ble kontrollregistrert og målt inn på
nytt. Innmåling ble gjort av Reidun Aasheim fra feltenheten/AFK. Registreringen ble
gjennomført i november vor bakken delvis var dekket av snø.

Funn
Det ble ikke registrert funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
De tidligere kjente gravfelter, IDnr 29244, 51564, 68727 og 70153 har blitt kontrollregistrert
og målt inn på nytt. I forbindelse med dette ble det funnet to nye lokaliteter som ikke er
automatisk fredet, IDnr 217532 og IDnr 217533. Begge lokaliteter er kullmiler fra nyere tid.
Kullmilene er ikke målt inn men kartfestet manuelt.

8
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Oversiktskart med de kontrollregistrerte gravfelter IDnr 29244, 51564, 68727, 70153 og de
nyregistrerte kullmilene IDnr 217532 og IDnr 217533 markert.
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Idnr 217532.Kullmile fra nyere tid på Haga gbnr. 76/1.
Kullmila ligger i skogområde, ca. 20 meter sør for øst-vest gående sti, ca. 25 meter sør for
gravfelt IDnr 68727. Mila er bevokst med bjerketrær og noen gran-furutrær i den østre delen.
Mila har to bruksfaser og er fjorten meter i diameter. Mila har 7 fyringsgroper med største
dybde på 0,9 meter

IDnr 217532. Tatt mot sør.

Idnr 217533.Kullmile fra nyere tid på Haga gbnr. 76/1.
Kullmila ligger i skogområde rett sør for øst-vestgående sti og ca. 15 meter sør for gravfelt
IDnr 68727. Mila er bevokst med gran og furutrær, har to bruksfaser og en diameter på 17
meter. Mila har 7 fyringsgroper med største dybde på 0,7 meter.

10
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IDnr 217533. Tatt mot sør.

Idnr 68727. Gravminne fra jernalder på Haga gbnr. 76/1,170.
Lokaliteten består av fem rundhauger som alle er bygget av sandjord. Alle haugene er klart
markert og lett synlige i terrenget. Utstrekning: 126 meter nord-syd x 70 meter øst-vest Feltet
ligger på en tidligere dyrket sandjordslette med skråning ned mot bebyggelse i vest. Sletta er
bevokst med barskog med undervegetasjon av gress, lyng og mose. Gravfeltet som er
registrert 1971, har fått delvis ny beskrivelse og ny geometri i Askeladden.

F1 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er ni meter i diameter, ca. 0,5
meter høy og har noe avflatet profil. Haugen som virker urørt er bevokst med bjerketrær
samt noe gran. Haugen er den nordligste i feltet og ligger kant i kant med F2.

11
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Oversiktsbilde IDnr 68727-F1. Tatt mot sør.

F2 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er ni meter i diameter, ca. 0,5
meter høy og har noe avrundet profil. Den er bevokst med store grantrær. Haugen virker
urørt og ligger kant i kant med F1.

Oversiktsbilde IDnr 68727-F2. Tatt mot vest.

12
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F3 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er tretten meter i diameter, ca. en
meter høy og har noe avflatet profil. Den er bevokst med store grantrær. Haugen virker urørt.

Oversiktsbilde IDnr 68727-F3. Tatt mot øst.

F4 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er ti meter i diameter, ca. en meter
høy. Fra midten og ut mot syd-sydvest går det en avlang sjakt/grop, lengde tre meter, bredde
en meter, dybde 0,2 meter. Virker ellers urørt. Haugen er bevokst med fire store bjerker og
flere små plantegran.

Oversiktsbilde IDnr 68727-F4. Tatt mot øst.

13

-169-

F5 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er ti meter i diameter, ca 0,6 meter
høy og har noe avflatet profil. Den er bevokst med store grantrær og virker urørt. Haugen er
den sørvestligste i feltet og ligger ca. ti meter nord for øst-vestgående sti.

Oversiktsbilde IDnr 68727-F5. Tatt mot nordvest.

Idnr 29244. Gravminne fra jernalder på Haga gbnr. 76/1.
Lokaliteten består av en rundhaug bygget av sandjord og som er klart markert og tydelig i
terrenget. Haugen ligger på en liten flate på et nord – sørgående høydedrag med granskog.
Haugen er 16 meter i diameter, ca. tre meter høy og har toppet profil. Stor inngraving fra den
nordvestre kanten av haugen in mot midten. Lengde seks meter, bredde to meter, dybde 1,7
meter. Massen fra inngravingen ligger utfor åpningen i nordvest. Haugen er bevokst med
store grantrær. I søndre kant er det en maurtue og to store furutrær. Haugen ligger ca. 45
meter nordøst for gravfeltet IDnr 68727. Haugen, som er registrert 1971, har fått delvis ny
beskrivelse og ny geometri i Askeladden.

14
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Oversiktsbilde IDnr 29244. Tatt mot vest.

Idnr 51564. Gravminne fra jernalder på Haga gbnr. 76/1.
Lokaliteten består av to rundhauger som begge er bygget av sandjord. Haugene er klart
markert og lett synlige i terrenget.. Utstrekning: 59 meter nord-syd x 20 meter øst-vest.
Gravfeltet ligger i barskog, på et nord-syd-gående høydedrag i tidligere dyrket mark. Feltet
ligger ca. 90 meter nord for gravhaug IDnr 29244. Gravfeltet, som er registrert 1971, har fått
delvis ny beskrivelse og ny geometri i Askeladden.
F1 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er ti meter i diameter, ca 0,7 meter
høy og har noe avflatet profil. Den er bevokst med store grantrær og virker urørt. Haugen er
den nordligste i feltet og ligger ca. 30 meter vest for Kvennevegen.

15
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Oversiktsbilde IDnr 51564-F1. Tatt mot sør.

F2 Rundhaug. Klart markert og synlig i terrenget. Haugen er tolv meter i diameter, ca. 0,7
meter høy og har noe avflatet profil. Den er bevokst med store grantrær og virker urørt.
Haugen ligger noe høyere i terrenget, ca. 30 meter sør for F1.

Oversiktsbilde IDnr 51564-F2. Tatt mot sørvest.
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Idnr 70153. Gravminne fra jernalder på Haga gbnr. 76/1.
Lokaliteten består av en rundhaug bygget av sandjord og er klart markert og tydelig i
terrenget. Haugen ligger på ett nordøst – sørvest gående høydedrag med granskog. I
nordøstre del av haugen er det gravd in en sjakt, lengde fire meter, bredde en meter, dybde
0,5 meter. Haugen har en diameter på ti meter og er ca. 1,5 meter høy. Den er bevokst med
seks store grantrær og har en undervegetasjon med mose og lyng. Haugen, som er registrert
1971 har fått delvis ny beskrivelse og ny geometri i Askeladden.

Oversiktsbilde IDnr 70153. Tatt mot øst.

Konklusjon
Det ble ikke registrert funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
De tidligere kjente gravfelter, IDnr 29244, 51564, 68727 og 70153 har blitt kontrollregistrert
og målt inn på nytt. I forbindelse med dette ble det funnet to nye ikke tidligere kjente
lokaliteter som ikke er automatisk fredet, IDnr 217532 og IDnr 217533. Begge lokalitetene er
kullmiler fra nyere tid.

17
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Vedlegg
Til Kulturhistorisk museum
Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser
Funndybde
Totalt sjaktet (%)

Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser
Funndybde
Totalt sjaktet (%)

Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser
Funndybde
Totalt sjaktet (%)

Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser

2015/11985
217532
kullmile
Etterreformatorisk

ca. 19 meter2

2015/11985
217533
kullmile
Etterreformatorisk

ca. 20 meter2

2015/11985
68727
Gravfelt med 5 rundhauger
jernalder

ca. 762 m2

2015/11985
29244
gravhaug
jernalder

ca. 22 meter2
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Funndybde
Totalt sjaktet (%)

Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser
Funndybde
Totalt sjaktet (%)

Registrering FK
Saksnummer FK
Askeladdens id.nr.
Type lokalitet
Periode
Datering FK
Dateringsmetode
Antall positive prøvestikk
Lok størrelse (m2)
Antall funn
Jordsmonn
Forstyrrelser
Funndybde
Totalt sjaktet (%)

2015/11985
51564
Gravfelt med to rundhauger
jernalder

ca. 99 meter2

2015/11985
70153
Gravhaug
jernalder

ca. 10 meter2
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Oppdragsrapport
Nr.

16/26076-1

Labsysnr.

1150470

Geoteknikk
Fv 503 Finstadvegen.
Grunnundersøkelser for gs-veg

Region øst
Ressursavdelingen
Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk
Postadr.
Telefon

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
(+47 915) 02030

www.vegvesen.no
UTM-sone

Euref89 Ø-N

Oppdragsgiver:

Antall sider:

33

290474-6685734

Veg- og gateplan Oslo

40

Dato:

Antall vedlegg:

2016-02-17

9

Kommune nr.

Kommune

Utarbeidet av (navn, sign.)

Antall tegninger:

0237

Eidsvoll

Bjørn Stensby

13

Seksjonsleder (navn, sign.)

Kontrollert

Roar Øvre

bjoste

Oppdragsnummer

Sammendrag

Det er utført totalsonderinger og prøvetaking for gs-veg prosjektet Skytterseter-Hagamoen i Eidsvoll. Det er breelvavsetninger i
planområdet og undersøkelsene viser i hovedsak sand og grusmasser, telegruppe T2. I ett prøvehull noe siltig materiale, telegruppe T4.

Emneord

totalsondering, prøvetaking, sand, grus
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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:25 000 i (A4 format)
Bilag 3: Løsmassekart NGU
Bilag 4: Borpunktoversikt
Bilag 5: Oversikt prøver
Bilag 6: Korngraderingskurver
Bilag 7: Borelogg
Bilag 8: Innmålingsfil
Bilag 9: Bilder. Masser hull 101 og 107

Tegn. V01: Plantegning m/borpunkter
V02: Plantegning m/borpunkter
V03: Plantegning m/borpunkter
V04-12: Tverrprofil, profil
V13: Totalsondering hull 111

Målestokk
1:1000
1:1000
1:1000
1:500
1:200
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Format
A3
A3
A3
A3
A4
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1 INNLEDNING/ORIENTERING
Det arbeides med reguleringsplanen for gs-veg prosjektet Fv503 Finstadvegen, parsell
Skytterseter-Kvennvegen. Etter oppdrag fra seksjon for veg- og gateplan Oslo har berg- og
geoteknikkseksjonen i region øst utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger
for prosjektet.
Bilag 2 viser er oversiktskart i målestokk 1:25.000 for området.

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER
Det er fra tidligere ikke utført noen grunnundersøkelser for prosjektet.
Det er lagt ved løsmassekart fra NGU for området. Bilag 3.

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 11 totalsonderinger samt opptak av representative prøver i
5 punkter. Undersøkelsene er utført i desember 2015. Feltarbeidet er utført av Romerike
grunnboring.
Alle boringer er innmålt, innmålingsfil bilag 8.
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartene, tegn. V01 til V03
De opptatte prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Oslo med hensyn til vanninnhold
for alle samt korngradering og humusanalyse for en del av prøvene. Analysene er pr dato ikke
ferdige.
Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de
aktuelle tverrprofilene i tegn. V04 til V12, samt totalsondering hull 111 på V13.
Det er lagt ved bilder av materialer fra hull 101 og 107.

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
4.1 Skytterseter-Hagamoen
4.1.1 Grunnforhold
NGU’s løsmassekart viser at avsetningene i området består av breelvavsetninger. Det vil si
materialer transporter og avsatt av breelver der sedimentene består av sorterte lag av forskjellig
kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Avsetningene har ofte stor mektighet.
Sonderinger er avsluttet i dybde 12 m under terreng uten at en har truffet på berg.
Region øst - Ressursavdelingen – Seksjon berg-geoteknikk
Side 4 av x
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Det vil si at en ikke vil komme i berøring med berg på dette prosjektet.
Boringene viser et nokså ensartet forløp i alle borpunktene og viser middels fast til fast lagrede
sand og grusmasser. Det er lite stein og blokk i massene og finstoffinnholdet varierer mellom 5
og 31%. Det er høyest i hull 101 der alle enkeltprøvene ligger i telegruppe T4. I de øvrige
prøvepunktene er materialene litt telefarlige og ligger i telegruppe T2 med finstoffinnhold
mellom 5 og 10%.
Vanninnholdet er relativt lavt og ligger stort sett mellom 6 og 10 %. Det er noe høyere i hull
101 der det ligger mellom 12 og 19 %.
Det er utført humusanalyser på noen enkeltprøver. Disse viser lav verdier, < 1 %, med unntak
av topplaget i hull 107 der det er 2,8 %.

4.1.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført sonderinger eller analyser som direkte gir materialparametre, men det kan
antas en friksjonsvinkel  på 32o på disse massene.
Da det er noe variasjon i undergrunnens telefarlighet, anbefales det at overbygningen for gsvegen og eventuelt andre elementer, dimensjoneres for bæreevnegruppe 6, silt, leire, telegruppe
T4.

4.1.3 Stabilitetsforhold
Det er friksjonsmasser på hele strekningen og det forventes ikke stabilitetsproblemer i massene.
Større skjæringer kan være noe utsatt for overflateerosjon inntil vegetasjon er etablert. Det
anbefales derfor skråningshelning for permanente skjæringer på 1:2 eller slakere. Midlertidige
skråninger i forbindelse med mur- og ledningsarbeider kan være 1:1,5. Hvis en ønsker bratter
helning må en regne med behov for stabiliserende tiltak.
Det planlegges støttemur flere steder på parsellen. Det er telefarlige masser slik at det vil være
behov for frostsikring av murene. Frostmengden i Eidsvoll kommune gir nødvendig
isolasjonstykkelse på 90 mm XPS.
For en av murene vil det ikke være plass for graveskråning mellom mur og bebyggelse. Her vil
spunting eller annen form for sikring være nødvendig, hvis en ikke vil flytte eller rive
bebyggelse.

4.1.4 Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer i disse massene.

5 VIDERE ARBEIDER
Det antas ikke å være behov for videre undersøkelser.

Region øst - Ressursavdelingen – Seksjon berg-geoteknikk
Side 5 av x
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REFERANSER
Statens vegvesen (2005): R210 Laboratorieundersøkelser. Tidligere Håndbok 014
Statens vegvesen (2010): V220 Geoteknikk i vegbygging. Tidligere Håndbok 016
Statens vegvesen (2014): N200 Vegbygging. Tidligere Håndbok 018
Statens vegvesen (2012): V221 Grunnforsterkning, skråninger og fyllinger. Tidligere Håndbok
274
Statens vegvesen (2010): V222 Geoteknisk felt håndbok. Tidligere Håndbok 280
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Notat: vann, avløp og overvannshåndtering- fv.503 Finstadvegen
Eksisterende forhold langs strekningen
Drenering og Overvannshåndtering
Det finnes ingen registrert vassdrag innenfor planområdet.
I følge geoteknisk rapport er grunnforholdene egnet til infiltrasjon. I punkt 4.1.1 i den
geoteknisk rapporten vises: «Boringene viser et nokså ensartet forløp i alle borpunktene og

viser middels fast til fast lagrede sand og grusmasser.». Det kan antas at gjennomsnittsverdien

for infiltrasjon er 15 mm/min.

Eksisterende stikkrennen på tvers av fv.503 ved profil 160 skal bli kamerakjørt. På befaring er

det sjekket ut at overvannet ikke ledes ut til resipient men, tilføres kommunalt

overvannsystemet fra eksisterende overvannskum nummer 12689.

Vann- og avløp
Det finnes eksisterende kommunale spillvannsledning i PVC DN 110, 160, 200 mellom profil

0 og profil 350 anlagt på 90-tallet. Den ligger ikke sammenhengende langs Finstadvegen,
men skjærer punktvis inn under Statens vegvesens fremtidige utbyggingsområde.

Det ligger en vannledning i PVC160 til profil 100 og støpejern, fra 1950 tallet, langs resten av

strekningen som ikke vil tåle ombygging.

I tillegg har Sweco prosjektert nye kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i

forbindelse med Hagamoen).

Planlagte inngrep
Drenering og overvannshåndtering
Siden ingen registrerte vassdrag finnes innenfor planområdet så er derfor ikke gjennomført
flomberegninger i forbindelse med bekker/elver.

Alt overvann skal tas hånd om lokalt, gjennom infiltrasjon. Det skal settes 14

infiltrasjonskummer lang hele strekningen med overløp til ny overvannledning på grunn av
sikkerheten og for at overvannet ikke skal gi problemer om noe svikter eller blir overbelastet.

I og med at det finnes tre lavpunkter langs strekningen skal det settes tre infiltrasjonskummer

ved profilene 165, 575 og 1080. Bare den første, ved profil 165 (IF2), har overløp til det

offentlige overvannsnettet. Denne infiltrasjonskummen skal erstatte den eksisterende

kommunale overvannskummen 12689.
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Dimensjoneringen av infiltrasjonsanlegget følger N200. Overvannsmengden fra vegen
beregnes ved bruk av den rasjonelle metoden med følgende forutsetninger:
•
•
•

Nedbørsdata til nedbørstasjon, Gardermoen Sør.
Klimafaktor (Kf) på 1,4

Gjentaksintervall på 100 år

Mellom profil 0-575: med det første lav punktet ved profil 165 føres avrenning til grunn

gjennom 8 infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt infiltrasjonsrør med diameter
på 250 mm, som vil kunne ta imot 138 l/s (50+88).

Mellom profil 575-1000: ligger det andre lav punktet ved profil 575 og skal samle overvannet

inn i 5 infiltrasjonskummer som består av et 36 meter langt infiltrasjonsrør med diameter på

250 mm, som vil kunne ta imot 54 l/s.

Mellom profil 1000-1080 ved det tredje lavpunktet ved profil 1080 skal overvannet samles

inn i 4 infiltrasjonskummer som består av et 24 meter langt infiltrasjonsrør med diameter på

250 mm, som vil kunne ta imot 46l/s.
Kummene som skal plasseres ut blir:
•
•

17 Infiltrasjonskummer DN 1000

2 Sandfang DN 1000 koblet til infiltrasjonskummer IF2 og IF9 i nærheten av
støttemurer for å unngå eventuelt konflikter med infiltrasjon.

•

11 Hjelpesluk koblet til sandfang eller infiltrasjonskummer. De fleste er plassert langs

den åpen grøfta for å sikre en god fordeling av overvannet i infiltrasjonssonen.

•

7 Overvannskummer DN1200

Ledninger som skal legges blir:
•
•
•
•

Overvannsledning med diameter på DN250, DN300.

Overløp fra infiltrasjonskummene til overvannsledning skal være på DN200.
Utløp fra hjelpesluk til sandfangskum skal være på DN150.

Drensledning på DN150 benyttes under lukket drensgrøft, og skal legges 0,35 m
under forsterkningslaget. Bak støttemurene benyttes DN200.

•

Stikkrenner på DN250 under avkjørsler ved profiler: 260, 300, 920, 935, 980 og
1025.

•

Stikkrenner på DN250 under minikantstopper- Hagamoen

Vann- og avløp
Spillvann
De eksisterende kommunale spillvannsledningene langs strekningen trengs ikke skiftes ut
ifølge kommunen. Selv om de skal beholdes bør det i neste fase sjekkes at ledninger ligger
dypt nok til å holdes frostfrie.

De prosjekterte nye kommunale VA-ledningene mellom profil 575 og 725 (i forbindelse med
Hagamoen) kommer mest sannsynlig ikke i konflikt med den nye gang- og sykkelvegen.
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Derimot må noen tiltak gjøres med de nye ledningene der hvor de private avkjørslene krysser
over vår sidegrøft. Der kan det hende at dybden på ledningene ikke vil være trygg nok. SVV

mener det er behov for ekstra isolering under ny grøft i ytterkant av gang- og sykkelveg, for

de nye SP-stikkledningene til eiendommene mellom kummene SK 26 – SK 28 (som prosjektert

av SWECO).

Eidsvoll kommune må sørge for at dette blir inkludert i den pågående utbygging av SPledningen. Private eiere vil få pålegg til å koble seg på disse isolerte SP-stikkledningene
Vannledninger
Kommunen ønsker en ny vannledning i PVC DN 160 under ny gang- og sykkelveg langs hele
strekningen bortsett fra delen mellom profil 575-725 hvor det er allerede prosjektert en ny

vannledning. Derfor skal de nye vannledningene tilkobles på de prosjekterte vannkummene
VK26 og VK28.

Det skal settes ned 8 nye vannkummer med diameter DN1600 på strekningen.
Det skal også etableres stikkledninger i PVC på DN 110 ved profilene: 70, 260, 315, 345, 557,
875, 955.

Vedrørende brannutstyr, så skal dette diskutere nærmere med kommunen hvilke elementer,
hydranter eller brannkummer som trengs. I utgangspunktet skal det plasseres hydranter ved
profilene 70, 255, 470, 870, 1070.

Andre elementer som kommunen ønsker i tilknytning til de nye vannledningene må avklares i
neste fase gjennom kontakt med fagansvarlig for vann og avløp i kommunen.
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Navn
Ole Einar Løken
Vigdis Karlsen Løken
Leif Saasen
Aud Helene S Haaland
Lars Erich Haalans
Hans Petter Håkonss
Stine Håkonsen
Arne Severin Korsgas
Elin Grønvold
Rune Nyborg
Bente Slettvold Kirkems
Henning Slettvold
Astrid Helene Myrdals
Trond Øgård
Aud Kjærnli Tandbes
Leif Saasen
Odd Gunnar Øversvs
Arne Ingar Berglys
Unni Helene Rotan Bergly
Henning Rud
Torhild E Kristis
Ellen Elvetun Kristis
Bygg Og Eiendom As Hg
Wenche Elisabeth Aulie
Torunn Dønnum

Adresse
LØKENVEGEN 162
LØKENVEGEN 162
LØKENVEGEN 165
FINSTADVEGEN 136
FINSTADVEGEN 136
FINSTADVEGEN 134
FINSTADVEGEN 134
FINSTADVEGEN 132
FINSTADVEGEN 128
FINSTADVEGEN 128
FINSTADVEGEN 126
FINSTADVEGEN 126
FINSTADVEGEN 124
FINSTADVEGEN 124
FINSTADVEGEN 118
LØKENVEGEN 165
FINSTADVEGEN 107
FINSTADVEGEN 105
FINSTADVEGEN 105
FINSTADVEGEN 99
FINSTADVEGEN 93
FINSTADVEGEN 91
Postboks 86
HØIELIA 21
RINGVEGEN 41

Poststed
2073 BØN
2073 BØN
2073 BØN
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2073 BØN
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
2072 DAL
1921 SØRUMSAND
2150 ÅRNES
2066 JESSHEIM

Claudia Berger Asphaus
Ole-Kristian Østerud
Mohammadi Hadi Khan Ms
Mohammadi Yassin Khan Ms
Michal Debski
Anna Zdancewicz
Partner As Bolig

GRANUMVEGEN 12 C
GRANUMVEGEN 12 D
ALGARHEIMSVEGEN 16
GRANUMVEGEN 12 E
GRANUMVEGEN 12 F
GRANUMVEGEN 12 F
Brygga 11, Tjuvholmen

2072
2072
2053
2072
2072
2072
2317

Mette Bergmann
Arne Ingar Berglys

GRANUMVEGEN 2 B
FINSTADVEGEN 105

2072 DAL
2072 DAL

Daniela Krüger
Volker Mike Krügers
Bjørn Olav Olsen s
Oddbjørg Alvilde Olsen s
Berit Eilin Ørjasæter
Ingunn Birkeland Hansens
David Eidsæther
June Sofie Ringsts
Kommune Eidsvoll
Alexander Henriksen
Tinna Osk Kristjansdottir
Line Hauglie Pettersen
Tommy Pettersen
Kommune Eidsvoll
Kim André Bjørges
Hilde Charlotte Thomass
Tor Thomassen
Bente Hansen
Marianne Hansen

GRANUMVEGEN 1 A
GRANUMVEGEN 1 A
GRANUMVEGEN 1 B
GRANUMVEGEN 1 B
FINSTADVEGEN 55 A
FINSTADVEGEN 45
FINSTADVEGEN 49
FINSTADVEGEN 49
Rådhusgata 1
GRANERUDVEGEN 6
GRANERUDVEGEN 6
HOMLENVEGEN 13
VARDERINGEN 6 B
Rådhusgata 1
SKYTTERBAKKEN 1
FINSTADVEGEN 39
FINSTADVEGEN 39
ENGAVEGEN 4
ENGAVEGEN 4

2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2072
2080
2072
2072
2072
2054
2080
2072
2072
2072
2072
2072
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DAL
DAL
JESSHEIM
DAL
DAL
DAL
HAMAR

DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
EIDSVOLL
DAL
DAL
DAL
MOGREINA
EIDSVOLL
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Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Forslag fra Tone Cicilie Danielsdatter (H):
Saken utsettes.
Votering
Forslaget fra Tone Cicilie Danielsdatter (H) fikk 3 stemmer (3 H) og falt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Innstilling
Forslag til nytt økonomireglement godkjennes.

Rådmannens innstilling
Forslag til nytt økonomireglement godkjennes.
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SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Gjeldende økonomireglement ble sist revidert 22.6.2010 og denne bør revideres en gang i
hver kommunestyreperiode.
2. Vurdering
Det nye forslaget er omarbeidet fra tidligere og gammelt reglement er tatt med i sin helhet
uten sporing da sporing av endringer blir uoversiktlig.
Endringer i nytt reglement fra gammelt er følgende:
Gammelt reglement § 1
Punktene 1-1 og 1-2 er flyttet til kapitel 1 og 2 i nytt reglement.
Punkt 1-3 er flyttet til punkt 4.
Punkt 1-4 er flyttet til punkt 8-2.
Punkt 1-5 og 1-6 er flyttet til 3.
Gammelt reglement § 2
Punkt 2-1 og 2-2 er flyttet til 5-1 og 5-2.
Punkt 2-3 er flyttet til 5-3.
Punkt 2-4 er flyttet til 5-4.
Punkt 2-5 er flyttet til 5-6.
Gammelt reglement § 3
Punktene er tatt ut og er eget reglement.

Gammelt reglement § 4
Flyttet til punkt 6.
Gammelt reglement § 5
Flyttet til punkt 7.
Gammelt reglement § 6
Flyttet til punkt 10.
Nytt reglement punkt 1 og 2.
Endringer består i budsjetteringsprinsipper.
Nytt reglement punkt 3.
Mindre justeringer og fullmakter er overført i nytt kapitel 8-1.
Nytt reglement punkt 4.
Betydelig endring fra gammelt reglement.
Nytt reglement punkt 5.
Betydelig endring fra gammelt reglement.
Nytt reglement punkt 6.
Betydelig endring fra gammelt reglement. Interne regler i henhold til punkt 6-4 og 6-6 er
under utarbeidelse og vil bli referert i kommunestyret.
Nytt reglement punkt 7.
Mindre justeringer.
Nytt reglement punkt 8.
Betydelige endringer blant annet roller til attestant, bestiller og stedfortreder samt
interkommunalt samarbeid.
Nytt reglement punkt 9.
Nytt kapitel.
Nytt reglement punkt 10.
Mindre justeringer.

2
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I forhold til regler rundt innfordring (punkt 6) vil det laget et internt reglement i løpet av mai
2017 som bygger på statens regelverk i skattedirektoratets (SKD) melding 9/11 og 3/12.
Dette er lempningsregler som er delegert til skatteutvalg. I tillegg blir det laget interne regler
rundt berostillelse og avskrivninger av skatter og avgifter med renter og omkostninger. SKD
meldingene ligger på skatteetatens sider (skatteetaten.no) mens regler for berostillelse og
avskrivninger er unntatt offentlighet. Disse interne rutinene vil bli referert kommunestyret.
Finansreglementet er også under revisjon og vil bli lagt fram i juni 2017.
3. Alternativer
Forlenge gyldigheten av dagens reglement.
4. Konklusjon
Nytt økonomireglement godkjennes.
Vedlegg som følger saken:
1

Økonomireglement revidert 25.4.2017

2

Gammelt økonomireglement fra 2010

Vedlegg som ligger i saksmappen
Utskrift av behandlet sak sendes til
Øvre Romerike Revisjon IKS
Kontrollutvalget
Alle virksomheter

3

-223-

Økonomireglement

2009

Eidsvoll kommune

Eidsvoll
kommune

Vedtatt i Eidsvoll kommunestyre
XX.XX.2017

-224-

Innhold
1

Økonomireglementets virkeområde...................................................................... 3
1-1 Hensikten med reglementet ......................................................................................... 3
1-2 Lovgrunnlag................................................................................................................. 3
2 Økonomiske plan- og styringsdokumenter ........................................................ 3
2-1 Handlingsplan .............................................................................................................. 3
2-2 Årsbudsjettet ................................................................................................................ 3
2-3 Budsjetteringsprinsipper .............................................................................................. 4
3 Regnskap og regnskapsavslutning ........................................................................ 4
3-1 Regnskapsførsel........................................................................................................... 4
3-2 Regnskapsavslutning ................................................................................................... 4
4 Økonomirapportering.................................................................................................. 5
4-1 Årsoppgjørsdokumenter .............................................................................................. 5
4-2 Økonomioppfølging gjennom året............................................................................... 5
5 Investeringer.................................................................................................................. 6
5-1 Definisjon .................................................................................................................... 6
5-2 Planlegging .................................................................................................................. 6
5-3 Prosjektfaser i bygg og anlegg..................................................................................... 7
5-4 Rapportering ................................................................................................................ 8
5-5 Dokumentasjon av prosjektet ...................................................................................... 8
5-6 Avslutning ................................................................................................................... 8
6 Innfordring ...................................................................................................................... 9
6-1 Anvendelsesområde..................................................................................................... 9
6-2 Formål.......................................................................................................................... 9
6-3 Ansvar for innfordringsarbeidet .................................................................................. 9
6-4 Innfordringsskritt ......................................................................................................... 9
6-5 Gebyrer, forsinkelsesrenter og omkostninger............................................................ 10
6-6 Betalingsutsettelse, nedbetalingsavtaler og lempning ............................................... 10
6-7 Avskrivning av konstaterte tap .................................................................................. 10
6-8 Avsetning til usikre krav............................................................................................ 10
7 Salg av fast eiendom og andre anleggsmidler ............................................... 10
7-1 Anvendelsesområde................................................................................................... 10
7-2 Framgangsmåte.......................................................................................................... 10
8 Økonomiforvaltning og delegering ...................................................................... 11
8-1 Rådmannens fullmakter ............................................................................................. 11
8-2 Anvisning................................................................................................................... 11
8-3 Attestant/bestiller....................................................................................................... 12
8-4 Stedfortreder .............................................................................................................. 12
8-5 Interkommunale samarbeid ....................................................................................... 12
9 Internkontroll ............................................................................................................... 12
9-1 Definisjon .................................................................................................................. 12
9-2 Reglement og retningslinjer innenfor økonomiområdet............................................ 13
10 Andre bestemmelser ............................................................................................. 13

Side 2

Økonomireglement for Eidsvoll kommune

-225-

1

1-1

Økonomireglementets virkeområde

Hensikten med reglementet

Økonomireglementet gir de overordnede prinsippene for økonomisk styring i Eidsvoll
kommune. Reglementet legger føringer for arbeidet med kommunens økonomiske planog styringsdokumenter og for økonomirapportering.
Handlingsplan med årsbudsjett, årsmelding og årsregnskap er viktige
styringsdokumenter for å sikre helhetlig styring av kommunen. I økonomireglementet
fastsetter kommunestyret regler for økonomiforvaltningen, herunder oppfølging av driftsog investeringsbudsjett, regnskapsførsel, utlån og innfordring og salg av fast eiendom.
Regler for finansforvaltning fastsettes i eget reglement.

1-2

Lovgrunnlag

Utgangspunktet for økonomireglementet er de rammer og retningslinjer som følger av:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
 Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning
 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner
 Lov om bokføring (bokføringsloven)
 Lov om offentlige anskaffelser
 Forskrift om offentlige anskaffelser
Det vises også til Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS), som har en
sentral rolle i forhold til budsjett- og regnskapsprinsipper.
Økonomireglementet utfyller kommunelovens økonomibestemmelser med tilhørende
forskrifter.

2

2-1

Økonomiske plan- og styringsdokumenter

Handlingsplan

Handlingsplanen inneholder årsbudsjett og økonomiplan for påfølgende fireårsperiode.
Første året av økonomiplanen er identisk med årsbudsjettet. Den første uken i november
hvert år fremmer rådmannen forslag til handlingsplan. Forslaget til årsbudsjett skal
inneholde en detaljert oversikt over hvordan den enkelte bevilgning i årsbudsjettet er
tenkt benyttet. Bevilgningen gis på nettorammer pr. budsjettområde jf. budsjettskjema
1B og 2B.

2-2

Årsbudsjettet

Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret årsbudsjettet.
Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret.

Økonomireglement for Eidsvoll kommune
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2-3

Budsjetteringsprinsipper

Driftsbudsjett
Handlingsplanen tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan og utarbeides i faste priser.
Gjeldende handlingsplan korrigeres for konsekvensjusteringer, driftskonsekvenser av
investeringer, nye tiltak, innsparingstiltak og økte inntekter. Det gis normalt ikke
kompensasjon for generell prisstigning. Vekst i lønn og sosiale utgifter på tidligere
vedtatte stillinger kompenseres normalt fullt ut.


Konsekvensjusteringer: Endring i utgifter og inntekter som følge av sentrale og
lokale vedtak samt demografi hvor man ikke kan velge bort endringen.



Driftskonsekvenser av investeringer: Endringer i driftsbudsjettet som følge av
planlagte investeringer.



Nye tiltak: Forslag til endringer av eksisterende drift.



Innsparingstiltak: Effektivisering av drift og gevinstrealisering samt reduksjon av
tjenester og tjenestenivå.



Økte inntekter: Vekst i inntekter utover generell prisvekst.

Investeringsbudsjett
Hovedregelen er at investeringsforslagene har bakgrunn i den til enhver tid gjeldene
kommuneplan. Virksomhetene fremmer forslag til investeringsplan for rådmannen innen
utgangen av mai. Prosjektfase skal fremgå av investeringsforslaget.

3

Regnskap og regnskapsavslutning

3-1

Regnskapsførsel

Årsregnskapet skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, både når det
gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen
årsregnskapet skal gi. Økonomisjefen utarbeider de rutinebeskrivelser og interne
kontrollordninger som er nødvendige for å sikre og dokumentere dette.

3-2

Regnskapsavslutning

Når strykningsbestemmelsene jf. forskrift om årsregnskap § 9 trer i kraft, prioriteres
punkt 1 fremfor punkt 2 som gjengitt under.
Fra forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9:
1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av
utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets
eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i
driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i
investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføring fra drift.
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4

4-1

Økonomirapportering

Årsoppgjørsdokumenter

Årsoppgjørsdokumentene består av årsregnskap og årsmelding. Årsoppgjørsdokumentene leveres i henhold til frister satt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning
(for kommuner og fylkeskommuner). Disse dokumentene behandles og vedtas av
kommunestyret i forbindelse med sak om årsoppgjøret.
 Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noter. Årsregnskapet viser resultatet av kommunens
økonomiske disposisjoner i budsjettåret. Dette danner grunnlag for kontroll og
etterprøving av om kommunens midler er benyttet i samsvar med de politisk vedtatte
prioriteringer. I årsregnskapet skal det utarbeides økonomiske oversikter i tråd med
forskrift om årsregnskap og årsberetning og KRS nr 6 (Noter og årsberetning).
 Årsmeldingen er firedelt, og består av årsberetning, finansrapport,
virksomhetsanalyse/tjenestene og statusrapport investeringer. Årsberetningen
omhandler Eidsvoll kommunes regnskap for siste regnskapsår, og en analyse som gir
informasjon om viktige utviklingstrekk i kommunens økonomi. Virksomhetsanalysen
skal gi grunnlag for å vurdere om de vedtatte målsettinger for siste år er oppnådd.
Finansrapporten skal være i henhold til Eidsvoll kommunes finansreglement.
Statusrapport investering rapporteres i henhold til punkt 5-4.

4-2

Økonomioppfølging gjennom året

Rådmannen skal i løpet av året legge fram to rapporter som gir et helhetlig bilde av
kommunens økonomiske situasjon, og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av
året. Rapportene skal gi informasjon om både overordnede inntekter og utgifter, og
informasjon om den økonomiske situasjonen og prognose på årsresultat for
tjenesteområdene og investeringsområdene. For finansområdet skal rapporten være i
henhold til Eidsvoll kommunes finansreglement.
For investeringsområdet vises det til punkt 5-4.
I tillegg til økonomisk informasjon skal rådmannen i rapportene gjøre rede for status i
henhold til vedtatt måltavle og tiltak i handlingsplanen.
Forslag om budsjettendringer i henhold til bestemmelsene i dette reglementet skal gjøres
i sammenheng med økonomirapporteringen. Med nødvendige budsjettendringer menes
her endring av nettorammene for virksomhetene og investeringsområdene.
Budsjettjusteringer innenfor virksomhetenes nettoramme gjøres administrativt. For
investeringer se kapittel 5. Bare når særlige grunner foreligger fremmes forslag om
budsjettjusteringer for kommunestyret, uten at dette skjer i sammenheng med
økonomirapporten.
Første økonomirapport behandles normalt i kommunestyret i juni og andre rapportering
normalt i kommunestyrets møte i oktober.
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5

Investeringer

5-1

Definisjon

Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler med en forventet levetid på minst
3 år og anskaffelseskostnad på en grense for vesentlig verdi som fastsettes av GKRS.
Vanligvis vil investeringene ligge innenfor kategoriene:
- Bygg
- Inventar og utstyr inkl. IKT-investeringer, maskiner og transportmidler
- Anlegg – herunder park- og idrettsanlegg
- Faste eiendommer
Alle investeringer budsjetteres og regnskapsføres i investeringsbudsjettet/regnskapet.
Ved avgrensing mot driftsregnskapet legges uttalelser fra GKRS til grunn.


Investeringsområder: I handlingsplan fremstilles investeringer i naturlig
avgrensede områder, for eksempel skoler, barnehager og selvkost. De til enhver tid
gjeldende investeringsområder i Eidsvoll kommune framkommer av vedtatt
budsjettskjema 2B.



Rammestyring av investeringer: Rammestyring innebærer at rådmannen har
fullmakt til å kunne styre prosjektene innenfor et investeringsområde. Det vil si å
kunne foreta budsjettendringer mellom enkeltprosjekter uten ny politisk behandling
under forutsetning av at totalrammen overholdes og at politiske prioriteringer ikke
endres. Rammestyring gjelder ikke prosjekter som er under oppfølging av
byggekomiteen eller mellom de ulike gebyrområdene innenfor selvkost.



Rullerende investeringer: Bevilgning til påkostninger som for eksempel
oppgradering av veger, vann og avløpsnett samt årlige bevilgninger til maskiner og
utstyr.



Foreløpig ramme: Vedtatt ramme basert på estimat før anbud og
kontraktsinngåelse.



Opprinnelig ramme: Vedtatt ramme ved oppstart av prosjektet (ved
kontraktsinngåelse).



Tilleggsbevilgning: Vedtatte endringer av opprinnelig ramme som følge av endrede
behov etter at prosjektet er igangsatt.



Justert totalramme: Sum opprinnelig ramme og tilleggsbevilgning.



Merforbruk: Økt bevilgning som følge av avdekket merforbruk i prosjektperioden.

5-2

Planlegging

Investeringer fremmes gjennom rådmannen i forbindelse med den årlige rulleringen av
handlingsplan/årsbudsjett. Kommunestyrets vedtak om investeringer i handlingsplanens
første år (årsbudsjettet) er grunnlag for oppstart og igangsetting av
investeringsprosjektene.
Det er opprettet en fast politisk byggekomite som skal forestå den politiske oppfølging og
gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter for enkeltprosjekter på over
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100 mill. Mindre investeringsprosjekter kan også legges til byggekomiteen dersom det er
prinsipielle spørsmål som bør avklares i forbindelse med prosjektgjennomføringen.
Byggekomiteen skal særskilt
 godkjenne samlet fremdriftsplan for det enkelte år.
 ta stilling til entrepriseform for det enkelte prosjekt.
 følge opp at plan- og byggeprosess gjennomføres forsvarlig i henhold til økonomiske
rammer, tidsfrister mv.
 behandle sluttrapport for det enkelte prosjekt.
 rapportere kontinuerlig til formannskap/kommunestyre ved behov.
Som grunnlag for investeringene i handlingsplan/årsbudsjett skal det foreligge et
realistisk kostnadsoverslag.
Krav til dokumentasjon av nye investeringsbehov:
 Behovsanalyse.
 Funksjonsbeskrivelse.
 Arealbehov/antall plasser/brukere.
 Lokalisering.
 Forventet investeringskostnad (kostnadsramme) inklusive eventuelt kjøp av tomt,
opparbeidelse av tomt, inventar og utstyr, samt merverdiavgift.
 Finansiering og kapitalkostnader.
 Årlige driftskostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.
 Risiko/usikkerhet i prosjektet.
 Framdriftsplan for videre prosjektering og gjennomføring.
Alternative løsninger skal utredes der dette er relevant.
Investeringen skal budsjetteres i bruttobeløp pr. område jf. 2B.
Kun unntaksvis kan investeringer fremmes utenom rullering av
handlingsplan/årsbudsjett, og da primært i økonomirapportene.

5-3

Prosjektfaser i bygg og anlegg

Et investeringsprosjekt kjennetegnes ofte av følgende faser hvor graden av usikkerhet
knyttet til marginer og risiko vil avta med progresjonen i prosjektet.
Estimat: Program, hovedplaner eller behovsanalyser avklarer investeringsbehov.
Økonomiplan utarbeides med bakgrunn i behovsanalyser, utbyggingsprogram eller
hovedplaner. Kostnadsoverslag for enkeltprosjekt er i denne fasen beheftet med stor
usikkerhet (foreløpig ramme).
Forprosjekt og/eller skisseprosjekt er grunnlaget for utarbeiding av
kostnadsoverslag. I denne fasen avklares hovedløsning, kostnader og usikkerhet.
Kostnadsoverslaget er inklusive sikkerhetsmargin. Omfanget av forprosjektarbeidet
avhenger av prosjektets størrelse og kompleksitet. Forprosjektet skal gi et godt grunnlag
for prioritering mellom investeringer/prosjekt og for valg av detaljløsninger (foreløpig
ramme).
Anbud (Prosjektering, anbud og kontrahering/kontraktsinngåelse – oppstart i egenregi).
Med utgangspunkt i forprosjekt og budsjett har prosjektansvarlig ansvar for videre
prosjektering og eventuelle anbudsdokumenter. Prosjektansvarlig har ansvar for
gjennomføring, innhente anbud og inngå kontrakt (opprinnelig ramme).
Økonomireglement for Eidsvoll kommune
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I arbeid. Prosjektansvarlig er delegert ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Det
innebærer rettidig ferdigstillelse med riktig kvalitet og innenfor vedtatt økonomisk
ramme. Behov for tilleggsbevilgninger vedtas i økonomirapporter eller i
budsjett/handlingsplan. Det skal skilles mellom tilleggsbevilgninger for endrede behov og
økt bevilgning som følge av merforbruk. Prosjektansvarlig har ansvaret for å følge rutiner
i henhold til mal for prosjektrapportering. Prosjektansvarlig har ansvaret for evaluering
av prosjektet inklusiv økonomisk oversikt.
Ferdigstillelse (Drifts-, kontrakts- og reklamasjonsoppfølging). Eier overtar ansvaret for
forvaltning, drift og vedlikehold av bygningen/anlegget/objektet i forbindelse med
overtakelsesforretning. Kontrakts- og reklamasjonsoppfølging skjer i henhold til
gjeldende prosedyrer.

5-4

Rapportering

Kommunestyret holdes løpende oppdatert om status, progresjon og økonomisk prognose
gjennom økonomirapporter og årsregnskapet.
Rapportene skal som hovedregel fremstille investeringene samlet pr. prosjekt pr.
investeringsområde og det skal gis informasjon om:
 Forventet framdrift og eventuelt avvik i forhold til vedtatt budsjett.
 Forventet sluttkostnad i forhold til justert totalramme.
Det skal redegjøres for årsaker til avvik både i forhold til opprinnelig ramme og justert
totalramme. Eventuelle budsjettbehov skal fremmes gjennom årsbudsjettet eller
økonomirapportene. Det må fremgå av budsjettbehovet om det skal dekke merforbruk
eller tilleggsbevilgning.
Investeringsrapporten pr. 31.12 inngår som en del av regnskapssaken som fremmes for
kommunestyret. I rapporten skal det redegjøres for eventuelle rebudsjetteringer, det vil
si fornyet bevilgning til prosjekter som av ulike grunner ikke ble gjennomført etter planen
i løpet av året. Med grunnlag i dette fremmer rådmannen forslag til rebudsjettering av
investeringer i regnskapssaken.

5-5

Dokumentasjon av prosjektet

Alle kostnader må være henførbare og dokumenterbare.

5-6

Avslutning

Når en investering er gjennomført skal prosjektansvarlig sørge for at prosjektregnskapet
avsluttes så raskt som mulig og senest 15 mnd. etter ferdigstillelse. Et prosjekt er
normalt ferdigstilt når investeringsobjektet er tatt i bruk. Prosjektregnskap for
investeringsprosjekter fulgt opp av byggekomiteen behandles av kommunestyret i egne
saker. Øvrige prosjekter avsluttes og sluttregnskap behandles i forbindelse med
økonomirapporter eller årsregnskapet.
Det avlegges ikke sluttregnskap for rullerende investeringer slik som saneringstiltak
avløpsledninger, trafikksikkerhetstiltak osv.
Ved tvistespørsmål forutsettes de rettslige prosesser avsluttet og omtvistede forhold
avklart før prosjektet anses som ferdigstilt.
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Et







sluttregnskap skal som hovedregel inneholde:
opprinnelig ramme.
justert totalramme.
eventuelt inndekket merforbruk.
akkumulert regnskap.
totalt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk.
kort avviksanalyse/kommentar.

6

6-1

Innfordring

Anvendelsesområde

Denne paragrafen omhandler fakturering og innfordring av kommunale avgifter, gebyrer,
egenandeler og refusjonskrav og gir også bestemmelser om vilkår for konstatering av
tap, sletting av krav og endring av betalingsbetingelser. Bestemmelsene gjelder også for
innfordring av kommunens utlån.
Bestemmelsene gjelder ikke skattekrav (skatt på formue og inntekt).

6-2

Formål

Bestemmelsene skal sikre en korrekt og effektiv fakturering av alle pengekrav
kommunen retter mot sine innbyggere/brukere. Videre skal bestemmelsene sikre
fullstendighet i oversikten over utestående fordringer, sikre at omfanget av utestående
fordringer minimaliseres og at fordringsmassen er reell.

6-3

Ansvar for innfordringsarbeidet

Fakturerende enhet (dvs. den virksomheten som får inntekten) har ansvaret for at
fakturagrunnlaget er korrekt. Dette innebærer både ansvaret for at den enkelte bruker
får tilsendt korrekt faktura og ansvaret for at alle som skal faktureres blir fakturert.
Fakturerende enhet har videre ansvaret for at eventuelle feil i fakturagrunnlaget
omgående korrigeres og at søknader/krav om endring i fakturagrunnlaget behandles og
avgjøres uten unødig opphold.
Regnskapsavdelingen har ansvaret for rettidig utsendelse av faktura i samsvar med
mottatt fakturagrunnlag. Kemneren har ansvar for innfordring av alle misligholdte krav.
Kemneren har videre ansvaret for at konstaterte tap blir utgiftsført, lagt til
langtidsovervåkning og for løpende vurdering av fordringenes realitet.

6-4

Innfordringsskritt

Fremgangsmåten i innfordringen skal bygge på inkassoloven, alternativt
skattebetalingsloven, felles rutiner som er utarbeidet i ØRU og egne interne retningslinjer
utarbeidet av rådmannen.
Når fristen for betalingsoppfordring, etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, er gått ut
opphører tjenestetilbudet og de rettslige innfordringsskritt som er hjemlet i de
bestemmelsene som angår den enkelte ordning gjennomføres umiddelbart.
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6-5

Gebyrer, forsinkelsesrenter og omkostninger

Ved innfordring av misligholdte krav beregnes gebyrer og forsinkelsesrenter i henhold til
bestemmelsene i inkassoloven og lov om forsinkelsesrente. Eventuelle utlagte
rettsgebyrer kreves også inn fra skyldneren.

6-6

Betalingsutsettelse, nedbetalingsavtaler og lempning

Kemneren har fullmakt til å gi kortere betalingsutsettelser, inngå betalingsavtaler og
foreta lempning av krav etter interne rutiner.

6-7

Avskrivning av konstaterte tap

Krav skal konstateres tapt og avskrives når minst ett av disse vilkårene er oppfylt:
-

konkursbehandling er åpnet.
dødsbobehandling er avsluttet.
akkord er stadfestet.
foreldelse er inntrådt.
utleggsforretning ikke har ført fram.
saken er avgjort ved rettsavgjørelse eller dom.
rådmannen finner at skyldig beløp er for lite til å rettferdiggjøre bruk av
tvangsinnfordring.

Gjeld ettergis i forbindelse med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
Regnskapsavdelingen utgiftsfører konstaterte tap i driftsregnskapet og reduserer
balanseposten kortsiktige fordringer tilsvarende. Virksomheten må selv anvise
avskrivningen.

6-8

Avsetning til usikre krav

Kemneren vurderer ved årsavslutningen risikoen ved utestående krav og gir anbefaling
om avsetninger for å dekke fremtidig tap på usikre krav. Virksomheten må selv anvise
avsetningen.

7

Salg av fast eiendom og andre anleggsmidler

7-1

Anvendelsesområde

Bestemmelsene regulerer framgangsmåten rådmannen skal følge når det foreligger
politisk vedtak om avhendelse av anleggsmidler. Som anleggsmidler regnes kommunale
eiendommer, boliger, tomter, mindre parseller, kjøretøyer, anleggsmaskiner m.v. hvor
salgsinntekten er å anse som kapitalinntekt i henhold til god kommunal regnskapsskikk.

7-2

Framgangsmåte

Salg av anleggsmidler skal som hovedregel skje til høystbydende etter
anbudskonkurranse som gjennomføres i kommunal regi, eller ved bruk av megler.
Ved salg av mindre parseller o.l. hvor konkurranseelementet mangler, kan det foretas
salg etter forhandlinger.
Kjøretøyer, anleggsmaskiner o.l. kan avhendes ved innbytte.

Side 10
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8

Økonomiforvaltning og delegering

Rådmannen har disponeringsfullmakt over kommunestyrets bevilgninger i samsvar med
hovedregelen i § 9 i Forskrift om årsbudsjett.

8-1

Rådmannens fullmakter

Dersom virksomheter har ubrukte øremerkede midler (statlige eller eksterne midler til
finansiering av spesielle formål) ved årets slutt skal midlene avsettes til bundne fond
eller tilbakebetales. Rutine for avsetning til bundne fond er beskrevet i kvalitetssystemet.
Dersom en virksomhet har et regnskapsmessig mindreforbruk knyttet til ordinær drift
kan dette avsettes etter vurdering av rådmannen. Utover det budsjetterte gis rådmannen
fullmakt til å:
 avsette og bruke en virksomhets regnskapsmessige mindre-/merforbruk til/fra
merket disposisjonsfond innenfor rammen i skjema 1B. Ubrukte midler påfølgende år
tilbakeføres generelt disposisjonsfond.
 bruke og avsette netto negativt/positivt premieavvik fra/til merket disposisjonsfond.
 overføre merkede disposisjonsfond til et udisponert disposisjonsfond når midlene har
stått ubrukte i 3 år og tiltaket er iverksatt og fullført.
 overføre ubrukte midler på ubundne investeringsfond til et udisponert
investeringsfond når anleggsmidlet/investeringen er ferdigstilt/overlevert.
 bruke av forsikringsfond etter gjeldende retningslinjer.
 bruke og avsette mer-/mindreforbruk fra/til disposisjonsfond innenfor rammen av
skjema 1B på prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret. Dette gjelder også
forskuttering av spillemidler.
Utover avsetning til og bruk av disposisjonsfond, gis rådmannen fullmakt til å:
 flytte midler mellom investeringsprosjekter innenfor samme investeringsgruppe i
skjema 2B.
 foreta budsjettendringer fra felles lønnspott til virksomhetene i saker som følge av
lokale og sentrale lønnsoppgjør.
 overføre fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i den grad en driftsramme
benyttes til investeringsformål.
 innvilge startlån innenfor 100 % av boligens omsetningsverdi.
 disponere inntil 1 mill. i krisesituasjoner for å avverge tap av eller skade på personer,
verdier eller eiendom.

8-2

Anvisning

Ethvert krav på kommunen som skal dekkes over kommunens budsjett, skal være
anvist. Anvisningsmyndigheten tilligger rådmannen og kan videredelegeres. Ordfører gis
anvisningsmyndighet i tilfeller hvor rådmannen er inhabil.
Anvisningsmyndighet delegeres til laveste effektive nivå. I virksomheter hvor
anvisningsmyndigheten er videredelegert fra virksomhetsleder er virksomhetsleder
uansett ansvarlig. Anvisningsmyndigheten skal til enhver tid utøves i henhold til de
rammer og retningslinjer som er gitt i rådmannens reglement for videredelegering.
Regnskapsavdelingen og revisor skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om hvem
som har anvisningsmyndighet.
Den som anviser plikter å påse at bilaget tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i henhold til bokføringslovens § 10 jf. bokføringsforskriften
kapittel 5. I tillegg påses det at beløpet som anvises er riktig i forhold til kravet, at
beløpet er anvist på riktig kontostreng (konto, ansvar, funksjon, merverdiavgiftskode og
evt. prosjekt mv.), samt at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen.
Økonomireglement for Eidsvoll kommune
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Den som anviser skal også påse at rutiner for innkjøp og bestilling er fulgt og at
levering/arbeid er utført i overensstemmelse med regningens pålydende, kontrollere
enhetspriser, timepriser og at utregninger er riktige i henhold til anbud, avtale e.l.
Bekreftelse på at levering er utført kan i alminnelighet bygge på påtegning av annen
person på pakkseddel e.l., men den som anviser har et selvstendig ansvar for ved
tilfeldig stikkprøvekontroller å kontrollere at leveransen har funnet sted som anført.
Den som har anvisningsmyndighet, kan ikke anvise utbetalinger hvor vedkommende er
inhabil etter forvaltningsloven. I slike tilfeller skal utbetalingsanmodningen oversendes til
overordnet for eventuell anvisning. Anviser kan ikke anvise regninger som medfører
utbetalinger til egen person, som for eksempel reiseregninger, overtidslister,
utleggsskjemaer o.l.
Anvisende myndighet har også ansvar for at all utfakturering og at utsendelse av
refusjonskrav skjer fortløpende.

8-3

Attestant/bestiller

Før et bilag anvises, skal det være attestert av en person som har kjennskap til de
underliggende forhold. Attestant har ansvar for å utføre tilsvarende bilagskontroll som
anviser jf. punkt 8-2. Attestant kan ikke attestere regninger som medfører utbetalinger
til egen person, som for eksempel reiseregninger, overtidslister, utleggsskjemaer o.l.
Når det gjelder bestilling av varer og tjenester vises det til kommunens
innkjøpsreglement.

8-4

Stedfortreder

Stedfortreder har leders myndighet ved leders fravær i økonomiske saker, personalsaker
og til å treffe vedtak, herunder klagebehandling, og gi uttalelse etter særlover med
forskrifter. Saker av prinsipiell betydning avklares med overordnet leder.
Stedfortreder møter i leders sted.

8-5

Interkommunale samarbeid

Når kommunen velger å sette ut en tjeneste til et interkommunalt samarbeid gjennom
ulike interkommunale organiseringer slik som aksjeselskaper, § 27-virksomheter i
kommuneloven, interkommunale selskaper (IKS) eller lignende påhviler det et
oppfølgingsansvar. Ansvaret er plassert hos den virksomhet som samarbeidet tilhører.
Ansvaret omfatter alt fra budsjett, regnskap, rapporteringer og eventuelle politiske saker
som samarbeidsorganet utløser. Ved uklar tilhørighet avgjøres dette av rådmannen.

9

Internkontroll

9-1

Definisjon

I tråd med kommuneloven § 23 skal rådmannen påse at kommunen drives i samsvar
med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende
kontroll. Kommunens kvalitetssystem er et viktig virkemiddel for at administrasjonen
skal oppfylle kravet i loven.
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Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav og mål for virksomheten. Internkontroll er et ledelsesverktøy som
fungerer som et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift ved alle
virksomheter.
Internkontroll i kommunen er beskrevet gjennom prosedyrer og dokumenter i
kvalitetssystemet.
Virksomhetene skal minst en gang i året gjennomgå internkontrollsystemet og vurdere
om prosedyrer og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

9-2

Reglement og retningslinjer innenfor økonomiområdet

Under gis det en oversikt over andre sentrale reglement og retningslinjer innenfor
økonomiområdet:
 Reglement for finansforvaltning
 Innkjøpsreglementet for Eidsvoll kommune
 Delegeringsreglementet
 Etiske retningslinjer
 Lokale retningslinjer for tildeling av startlån
 Interne rutiner lempning av hensyn til det offentlige som kreditor og skyldner
 Interne rutiner for berostillelse og avskrivning kommunale fordringer
Reglementene er tilgjengelig i kvalitetssystemet. Virksomhetsleder har plikt og ansvar til
å påse at de reglement og retningslinjer som til enhver tid gjelder er kjent på
virksomheten.
Innsynsrett ved kommunal støtte
Revisjonen for Eidsvoll kommune skal ha innsynsrett i mottakernes bruk av, og regnskap
for, all ytt kommunal støtte. Støttemottaker skal gjøres kjent med denne innsynsretten.

10 Andre bestemmelser
Tilgodebeløp på kommunale krav, lønn, feriepenger, ukjente innbetalinger mv. som ikke
er hevet innen foreldelsesfristen jf. foreldelsesloven §§ 2 og 10 inntektsføres.
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2014/568-4
Arkiv:
Grinda
Saksbehandler:
Sissel Pettersen
Dato:
03.04.2017

Kommunal forvaltning

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

21/17
36/17

02.05.2017
09.05.2017

Formannskapet
Kommunestyret

Utbyggingsavtale - Grinda
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2017

Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Forslag fra ordfører:
Saken utsettes.

Votering
Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

Rådmannens innstilling
Utbyggingsavtale for Grinda, datert 17.2.2017 og undertegnet av Øvre Romerike Boligutvikling
AS, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger

-247-

Eiendommen gbnr 96/616 ligger innenfor reguleringsplan Grinda – Råholt, gnr/bnr 127/29,
129/16 m.fl, delfelt 2-6, vedtatt i kommunestyret 19.5.2003, med mindre endring vedtatt
10.06.2014.
Med grunnlag i denne reguleringsplanen ønsker Øvre Romerike Boligutvikling AS en
utbyggingsavtale med kommunen for utbygging av eiendommen. Utbyggingen av området
legger til rette for bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse med maks BYA=55%, med
mulighet for ulike typer konsentrert småhusbebyggelse som kjedede hus, rekkehus og
flermannsboliger, samt blokkbebyggelse.
Det forelå en utbyggingsavtale som gjaldt fra 2009-2013 i henhold til opprinnelig
reguleringsplan for Grinda vedtatt 2003. Foreliggende utbyggingsavtale erstatter denne med
grunnlag i reguleringsplanen vedtatt 10.6.2014.
Deler av reguleringsplanen er allerede utbygd. Dette gjelder felt 2.1 som er bebygd med 24
leiligheter i lavblokkbebyggelse. Veg o_KV1 er ferdig opparbeidet i henhold til reguleringsplan
og overtatt av Eidsvoll kommune. For felt 6.2 og 6.3 foreligger det byggetillatelse for rekkehus
og det pågår nå oppføring av 14 leiligheter. For felt 2.2 er det innsendt rammetillatelse og det
planlegges 89 leiligheter i lavblokkbebyggelse.
Eidsvoll kommune fattet 19.10.2006 prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler iht. plan- og
bygningsloven. Vedtaket innebærer blant annet at kommunen krever utbyggingsavtale for all
utbygging med fem eller flere boenheter innenfor samme utbyggingsområde i en periode på 5
år.
Denne utbyggingen faller således inn under kravet om utbyggingsavtale.
Oppstart av forhandlinger ble varslet i Eidsvoll Ullensaker Blad 5.10.2016. Offentlig
ettersyn av avtalen ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad og på kommunens hjemmeside, og
avtalen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20.2.2017 til 17.3.2017. Det har ikke kommet inn
merknader til avtalen i forbindelse med offentlig ettersyn. Avtaleforslaget er underskrevet av
Bjørn Akre - Øvre Romerike Boligutvikling AS, og følger som vedlegg til saken.
Hensikten med utbyggingsavtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom
utbygger og kommunen i forbindelse med utbyggingen. Utbygging av eiendommene skal skje i
henhold til forutsetninger gitt i den vedtatte reguleringsplanen. Nedenfor følger i hovedtrekk
noen av de viktigste punktene i avtaleforslaget.
Avtalt utbyggingstakt for området er ca. 300-400 boliger i perioden 2017-2024. Utbygger
plikter i denne perioden å gi Eidsvoll kommune tilbakemelding på status for utbyggingen av
området. Rapporten om dette skal sendes kommunen ved utløp av hvert år innenfor
avtaleperioden, senest 31.desember hvert år.
Utbygger er ansvarlig for å finansiere og bygge ut alle veger med tilhørende veglys og
overvannssystem, både offentlige og private, etter de krav som framgår av reguleringsplanen.
Utbygger er også ansvarlig for å finansiere og bygge ut alle vann- og avløpsanlegg som må
anlegges for å betjene bebyggelsen innenfor planområdet.
Kommunen skal overta veggrunn - o_KV2 med tilhørende fortau som vist i reguleringsplanen.
Vegarealer som skal overtas av kommunen skal fradeles og overdras til Eidsvoll kommunen,
og være ferdig opparbeidet med asfalt, veglys, trafikkskilt, vegnavnskilt, og ha overdekte
skjæringer og fyllinger, før overtagelse kan finne sted. Kommunen fastlegger hvilke tekniske
anlegg for vann, spillvann og overvann som kommunen vil overta som kommunale anlegg.
Overtagelse skal skje i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 18-1, og etter
rutiner fastlagt i kommunens VA-norm.
Som sikkerhet for gjennomføring av gjenværende del av de anlegg som kommunen overtar
forplikter utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti fra godkjent
kredittinstitusjon. Garantien skal være uten utløpsdato og skal være godkjent av kommunen
før kommunestyret godkjenner avtalen. Garantibeløpet er i avtalen satt til kr 1 350 693.
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2. Vurdering
Utbyggingsavtalen er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven kap. 17, og kommunestyrets
prinsippvedtak av 19.10.2006. Siden utbyggingen omfatter mer enn fem enheter faller den
innenfor kravet i prinsippvedtaket. Avtalen følger i hovedsak kommunens mal for slike avtaler.
Siden det ikke har kommet inn merknader i høringsprosessen/ved offentlig ettersyn har det
ikke blitt gjort endringer i avtalen etter dette.
Utbyggingsavtalen regulerer de viktigste forholdene mellom utbygger og Eidsvoll kommune, og
vil være et viktig virkemiddel for at utbyggingen av området Grinda kan gjennomføres
på en tilfredsstillende måte, hva gjelder nødvendig infrastruktur mv.
Boligområdet Grinda ligger meget sentralt til på Råholt og i gangavstand til sentrumsområdet
og togstasjonen, og er således i tråd med overordnede føringer om konsertert utbygging
innenfor gangavstand til kollektivknutepunkt. Administrasjonen mener det er viktig å følge opp
avtalen slik at framdriften på utbyggingstakten følges.
Administrasjonen har utover dette ingen merknader til avtalen og dens innhold, og anbefaler
at den godkjennes.
3. Alternativer
Ingen.

4. Konklusjon
Rådmannen anbefaler at utbyggingsavtale for Grinda – Råholt, gnr/bnr 127/29, 129/16 m.fl,
delfelt 2-6 godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
Vedlegg som følger saken:
1
2

Utbyggingsavtale - Grinda signert
Kart over reguleringsplanen Grinda

Vedlegg som ligger i saksmappen
Utskrift av behandlet sak sendes til
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2015/313-57
Arkiv:
023725800
Saksbehandler:
Hans Martin Scharning
Dato:
22.02.2017

Kommunal forvaltning

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

40/17
38/17

25.04.2017
09.05.2017

Hovedutvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Planid 023725800 - Detaljregulering for Dovrebanen - Eidsvoll stasjon
- Langset - Behandling av klage
Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 25.04.2017

Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak av 18.10.2016 opprettholdes.

Rådmannens innstilling
Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak av 18.10.2016 opprettholdes.
SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Innledning
Kommunestyret fattet i møte den 18.10.2016, sak 87/16, følgende vedtak:
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for
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Dovrebanen Eidsvoll - Langset i Eidsvoll kommune» med bestemmelser. Plandokumentene
er datert 15.08.2016.
1. Passasjemuligheter for vilt ved Doknes må tilfredsstille kravene for åpenhetsindeks.
2. Det må lages skråninger så vilt kommer opp av elva og en bankett så dyra kan gå til
nærmeste passasjemulighet.
3. Alle passasjemulighetene, også de små, må legges til rette for vilt av mindre størrelse.
4. Alle viltpassasjer må stenges/begrenses for allmenn tilrettelagt ferdsel.
Eidsvoll kommunestyre anmoder jernbaneverket å gjøre sitt ytterste på å unngå å stenge
Skibladner traseen i seilingsperioden ved bygging av ny jernbanebru på Minnesund.»
Kommunestyrets vedtak ble kunngjort og grunneiere, naboer og offentlige instanser ble
særskilt varslet ved brev datert 31.10.2016. Brev og kunngjøring inneholdt blant annet
opplysninger om klageadgang, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, § 1-9 og forvaltningsloven
kap. VI. Klagefristen ble satt til den 25.11.2016.
Innkommet klage
Det har kommet inn klage på vedtaket i brev datert 23. november 2016 fra Advokatfirmaet
Thallaug ANS på vegne av Terje Dønnum. Klagen er i så måte rettidig.
Det vises i klagen til at: «Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad foretatt en egenvurdering av
de innspill som Terje Dønnum framsatte under høringen. Dette blir særlig problematisk fordi
kommentarer og vurderinger som Jernbaneverket har hatt til de innsendte merknader er
mangelfulle».
Konkret vises det til de vurderingene som er gjort rundt muligheten til å opprettholde
undergang ved Dytterudevja, hvor det hevdes at kommunen ikke har foretatt selvstendige
vurderinger rundt behovet og muligheten for å opprettholde en slik undergang.
Det vises videre til at kommunen i sin saksutredning ikke selvstendig har vurdert flere av
Dønnum sine konkrete innspill til planen.
I klagen vises det videre til at Terje Dønnum i sine merknader har pekt på at det for
eiendommen gnr. 252 bnr. 2 er nødvendig med støysikring av eiendommens tun med tanke på
mulig framtidig oppføring av våningshus. Eiendommen har pr i dag ikke våningshus. Klager
anfører at en eventuell merkostnad med støyskjerming av framtidig hus må sikres i
planprosessen.
Klager bemerker videre at det ikke er tilstrekkelig at avbøtende tiltak for berørte naboer
vurderes videre i byggeplanfasen, men at det må tas inn i reguleringsplanen at de skal
gjennomføres før den nye banen tas i bruk.
Avslutningsvis bemerker klager at det i reguleringsbestemmelsene ikke er inntatt
bestemmelser som sikrer at driftsbygninger for dyrehold undergis samme støykrav og
beskyttelse som følger av retningslinjen T-1442. Klager viser til at dette ikke er kommentert
eller vurdert i prosessen, og hevder at reguleringsbestemmelsene må endres slik at dette tas
inn som krav.
2. Vurdering
Vurdering av klagen
Klager trekker i hovedsak fram at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har foretatt en
egenvurdering av de innspill som Terje Dønnum har framsatt under høringen av
reguleringsplanforslaget.
Administrasjonen vil til dette bemerke at detaljreguleringsplanen for Eidsvoll stasjon – Langset
er gjennomført i medhold av plan- og bygningsloven § 3-7. Det vil si at Jernbaneverket, med
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samtykke fra Eidsvoll kommune, har overtatt de oppgavene planadministrasjonen i kommunen
har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslaget. Bakgrunnen for dette er at
planadministrasjonen ikke selv har den spesialkompetansen eller de ressursene som kreves for
å gjennomføre en detaljreguleringsplan av denne typen for et stort jernbaneprosjekt.
Administrasjonen har i forbindelse med samtykket etter pbl. § 3-7 satt krav om at kommunen
aktivt skal være med i planprosessen. Administrasjonen har i gjennom hele prosessen vært
deltakende i arbeidsmøter med Jernbaneverket og konsulenter, og bidratt med sin kompetanse
på plan, landbruk mv.
Administrasjonen har i så måte derfor vært direkte deltakende i de beslutninger og vurderinger
som er gjort i planfasen.
Med bakgrunn i dette har administrasjonen ikke sett behov i saksframlegget til å knytte
spesielle kommentarer til de ulike innspillene fra Terje Dønnum. Dette framkommer også av
saksframlegget. Administrasjonen stiller seg i så måte bak de vurderingene som er gjort i
saken. Spesielle kommentarer og vurderinger fremkommer kun der administrasjonen ikke er
enig i, eller mener vurderingene fra Jernbaneverket er mangelfulle, ut i fra kommunens
ståsted for enkelte konkrete problemstillinger. Det er ikke tilfelle for de problemstillingene
Terje Dønnum framsatte i høringsprosessen.
Når det gjelder forholdet til støy, er det forutsatt at «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442» følges i forbindelse med jernbaneprosjektet. Administrasjonen kan
ikke se at bestemmelsene i denne detaljreguleringsplanen avviker fra andre planer for store
samferdselsprosjekter det kan sammenliknes med, men ivaretar de forhold de er ment å
ivareta. Administrasjonen har vurdert det dithen at forholdene nevnt av klager er tilstrekkelig
ivaretatt i den vedtatte reguleringsplanen.
Rent planmessig og juridisk vil støykrav ved oppføring av ny bebyggelse håndteres i den
framtidige byggesaken, dersom dette en gang i fremtiden vil bli aktuelt.
3. Alternativer
Det er ikke vurdert alternativer i den konkrete klagesaken.
4. Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye vesentlige momenter i klagen sammenlignet
med det som var kjent da planen ble behandlet i Kommunestyret. En kan heller ikke se at det
er gjort manglende vurderinger i planprosessen som kan gi grunnlag for å påpeke
saksbehandlingsfeil.
Rådmannen anbefaler derfor å opprettholde vedtaket fra Kommunestyret den 18.10.2016.
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Juridisk avdeling), for avgjørelse, jf.
plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.
Vedlegg som følger saken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klage på vedtatt reguleringsplan - Eidsvoll stasjon - Langset
PlanId 023725800 - Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll - Langset Sluttbehandling
Planbeskrivelse med bestemmelser
Reguleringsplankart 1
Reguleringsplankart 2
Reguleringsplankart 3
Reguleringsplankart 4
Reguleringsplankart 5
Reguleringsplankart 6
Samlet innkomne merknader/innspill
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11
12

Merknadsbehandling
Vedtak kommunestyret

Vedlegg som ligger i saksmappen
Utskrift av behandlet sak sendes til
Advokatfirmaet Thallaug ANS
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2015/313-51
Arkiv:
023725800
Saksbehandler:
Hans Martin Scharning
Dato:
16.08.2016

Kommunal forvaltning

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

Hovedutvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

20.09.2016
18.10.2016

PlanId 023725800 - Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll Langset - Sluttbehandling
Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Dovrebanen
Eidsvoll - Langset i Eidsvoll kommune» med bestemmelser. Plandokumentene er datert
15.08.2016.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §3-7 har Jernbaneverket utarbeidet og lagt
«Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset» ut til offentlig ettersyn.
Organisering av planarbeid etter pbl. §3-7 er avklart med Eidsvoll kommune i oppstartfasen av
planarbeid. Jernbaneverket har i brev datert 06.04.2016, varslet følgende:
«l samsvar med planprogrammet, fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 16.06.2015, og i henhold
til § 12-10 i plan- og bygningsloven, legger Jernbaneverket ut til offentlig ettersyn forslag til
reguleringsplan for Dovrebanen fra Eidsvoll til Langset.»
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for nytt dobbeltspor på Dovrebanen,
med tilhørende anlegg, på strekning fra Eidsvoll stasjon til Langset. Planforslaget omfatter ca.
8,5 km nytt dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset ved Minnesund.
Herunder omfatter forslaget en 836 meter lang bru over Minnevika og tilpasning til
eksisterende Eidsvoll stasjon. Planforslaget omfatter nødvendig omlegging av private veger,
men det er ikke behov for omlegging av offentlige veger. Jernbaneverket planlegger også
støytiltak og omfattende vilttiltak som viltgjerder og flere faunapassasjer over og under nytt
dobbeltspor.
Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund tilrettelegger Jernbaneverket for turveg, som over en lengre
strekning også skal tjene som driftsveg for jernbanen. Den nedlagte jernbanen brukes dels til
tur-/driftsveg og dels til oppfylling for dyrking.
Etter høringsperioden/offentlig ettersyn har Jernbaneverket valgt også å innlemme
eksisterende jernbanebru på Minnesund i planforslaget. Brua er foreslått bevart, regulert til
turveg og vil bli en del av fremtidige Vorm- og Mjøstråkk. Det er forutsatt at Jernbaneverket vil
eie brukonstruksjonen, mens Eidsvoll kommune vil drifte og vedlikeholde turvegen over brua.
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Det inngås en separat avtale mellom Jernbaneverket og Eidsvoll kommune vedrørende dette
forholdet.
Parallelt med forslaget til reguleringsplan har Jernbaneverket utarbeidet en egen
miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Det er et mål at planen skal bidra til å minske
ulempene som følger av et slikt anlegg. Miljøoppfølgingsplanen har fulgt reguleringsplanen på
høring og offentlig ettersyn.
Planprosess
Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for parsellen ble kunngjort på Jernbaneverkets
nettsider, i Romerikes blad og Eidsvoll Ullensaker blad samt i brev til berørte naboer og
grunneiere 06.04.2016. Forslaget til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og
dokumenter har ligget ute til offentlig ettersyn fra 8. april med høringsfrist 27. mai 2016. Det
har kommet 34 merknader/innspill til plandokumentene. Mottatte merknader/innspill er
sammenstilt og kommentert av Jernbaneverket i vedlagte dokument.
På grunnlag av innkomne uttalelser under høring og offentlig ettersyn foreslo Jernbaneverket
enkelte endringer i planmaterialet. Dette dreide seg om tre konkrete endringer av
planforslaget. Endringene gikk ut på å sikre at Jernbaneverket og Eidsvoll kommune kan
benytte to private veger for å få adkomst til Vormtråkk/driftsvegen for drift og vedlikehold. De
to aktuelle vegstrekningene er ved Doknes (privat del av Doknesgutua fra gbnr. 52/18 ned til
gnbr.53/2) og ved Kråkvål (hele Kråkvålveien som er privat kjøreveg). Den siste endringen var
å innlemme den gamle jernbanebrua og regulere den til bevaringsformål i planforslaget, samt
gi mulighet for etablering av turveg på brua. I tillegg til endringer i plankartet er
reguleringsbestemmelsene for turveg detaljert med hensyn til funksjon og standard.
Disse endringene ble sendt på begrenset høring i perioden 24. juni til 1. august 2016. Berørte
grunneiere og regionale myndigheter ble tilskrevet og gitt mulighet til å komme med
kommentarer. Det kom to merknader til den begrensede høringa.
Kommunen er holdt løpende orientert om planprosessen, og har bidratt i avklaringer om
utforming av planforslaget. Det er avholdt møter med planavdelingen og andre relevante
avdelinger i kommunen med jevne mellomrom gjennom hele prosessen.
2. Vurdering
Det har i planprosessen ikke kommet vesentlige merknader eller innsigelser fra offentlige
myndigheter. De merknader som har kommet mener planavdelingen at Jernbaneverket har
svart ut på en tilfredsstillende måte. Planforslaget som foreligger bygger i det vesentlige på
kommunedelplanen som ble vedtatt av Eidsvoll kommune 25.06.2007 og godkjent av
Miljøverndepartementet 24.02.2009.
Jernbaneverket har i sin oppsummering av merknader listet opp hovedtrekkene i uttalelsene
og de gjennomgående problemstillingene i plansaken. Oppsummeringen, samt merknadene i
sin helhet, følger som vedlegg i saken.
Følgende tema har vært gjennomgående i de innsendte merknadene: erosjon, støy, utforming
av skjæringer og fyllinger, støv i anleggsfasen, undergang ved Dytterudevja, Turveg/
Vormtråkk, bevaring av dagens jernbanebru, grunnerverv, brygger/båtfeste, utforming av ny
jernbanebru. Planavdelingen ønsker å knytte kommentarer til enkelte av temaene nedenfor.
Dyrka mark/avbøtende tiltak:
For berørte grunneiere, spesielt ved Kråkvål, vil den nye jernbanetraseen få store
konsekvenser. Som kommunen tidligere har forutsatt er det viktig med avbøtende tiltak for å
redusere ulempene så godt det lar seg gjøre. I det foreliggende planforslaget har
Jernbaneverket i samråd med grunneierne og landbruksmyndigheten i kommunen, kommet
frem til løsninger som vil kunne minske disse ulempene. Løsningene innebærer blant annet at
overskuddsmasser benyttes til å opparbeide dyrkbar mark.
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Det legges i planforslaget opp til at det er ca. 70 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt.
Dette er hovedsakelig jord som brukes til grønnsaksdyrking på Kråkvålhalvøya, samt et mindre
areal innmarksbeite på ca. 2 dekar. I planbeskrivelsen er det i pkt. 4.5.2 s. 54 beskrevet
løsning som bidrar til netto tilvekst av dyrka mark:
«I reguleringsplanen er det avsatt i alt 250 daa til permanent lagring av overskuddsmasser,
som i sin helhet er løsmasser. Lagringsområdene er utformet slik at de egner seg for
fulldyrking. Områdene er i dag dyrka mark (90 daa), skogsmark (150 daa) og annen fastmark
(ca. 10 daa). I tillegg er det lagt opp til oppfylling for dyrking av dagens jernbanegrunn ved
Dytterud. Netto tilvekst av dyrka mark kan da bli ca. 180 daa, som er vesentlig mer enn det
permanente beslaget av dyrka mark.»
Reguleringsplanen følges av bestemmelser som er ment å sikre best mulig håndtering av
matjord, samt håndtering av de arealene som skal dyrkes opp. I tillegg, for å sikre at de
arealene som skal oppdyrkes får best mulig kvalitet og at dyrkajorda i de midlertidige
anleggsområdene sikres i anleggsperioden, er det i miljøoppfølgingsplanen supplert med
ytterligere tiltak i anleggsfasen. Miljøoppfølgingsplanen følger saken som vedlegg.
Planavdelingen forutsetter at dette arbeidet, samt grunnervervet, vil bli gjennomført på best
mulig måte.
Erosjon:
Som jernbaneverket skriver i sin oppsummering er det flere som uttrykker bekymring for at
strømningsforholdene i Vorma skal endres som følge av nye jernbanefyllinger og ny
jernbanebru. Bekymringene går ut på at dette vil kunne skape mer erosjonsproblemer enn
dagens situasjon.
Planavdelingen vi i denne sammenhengen vise til de omfattende utredningsarbeidene
Jernbaneverket har gjort i forbindelse med planarbeidet. Vedlagt saken følger supplerende
rapport hvor det er utført hydrauliske beregninger for å vurdere konsekvensene av ny
jernbanebru over Vorma. Denne utfyller tidligere rapport om samme tema. Alt
grunnlagsmaterialet er å finne via lenken nederst i saksutredningen.
Rapporten innehar følgende konklusjon: «Vi anser det som lite sannsynlig at det vil skje noen
vesentlig endring i strømningsforhold og erosjonsfare som følge av den nye brua. Brua
opprettholder et stort gjennomløp og er plassert i et avsnitt av Vorma med begrenset
strømning… Det er uansett viktig at erosjonssituasjon i Vorma overvåkes. Årsaken for erosjon i
Vorma bør utredes i større skala, og tiltak mot erosjon planlegges deretter.» Rapporten viser
videre til at: «Den nye brua ligger Vorma et sted hvor elva har naturlig et stort tverrsnitt.
Beregnet vannhastighet var før maksimal 1m/s ved den planlagte område for brua. Den nye
broen vil derfor ikke påvirke strømningen i Vorma vesentlig.»
Dette viser viktigheten av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følger opp den
generelle problemstillingen rundt erosjon langs Vormas bredd, uavhengig av ny
jernbaneutbygging.
Støy:
Planavdelingen har forståelse for bekymringene rundt støyproblematikk knyttet til den nye
jernbanetraseen. Jernbaneverket har i sitt planarbeid forholdt seg til den gjeldende
retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging – T-1442/2012. Planavdelingen viser i
den sammenheng til de gjennomførte støyvurderingene, samt vurderingene som fremkommer
i oppsummeringsnotatet etter offentlig ettersyn. Disse vurderingene fremstår som fornuftige
og gjennomarbeidede. Lokale støytiltak vil bli vurdert i utbyggingsfasen.
Bevaring av dagens jernbanebru:
Planavdelingen er positiv til at Jernbaneverket har innarbeidet dagens jernbanebru i forslaget
til reguleringsplan i tråd med kommunens krav. I dialog med kommunen utarbeides det
parallelt med reguleringsplanprosessen et forslag til avtale om fremtidig bruk av brua som
turveg.

3

-263-

Utforming av ny jernbanebru:
Kommunen har i sine tidligere merknader vist til mangelfulle vurderinger rundt utforming av
ny jernbanebru. I det reviderte planmaterialet mener planavdelingen at dette er beskrevet på
en tilfredsstillende måte.
Utforming av skjæringer og fyllinger:
Kommunen har i sin merknad til planforslaget vist til at prosjektet vil føre til en god del
dominerende steinfyllinger langs Vorma. Kommunen m.fl. poengterte at det er positivt at
Jernbaneverket etablerer odder og bukter med beplantning for å bryte dette monotone
uttrykket, men spurte samtidig om Jernbaneverket også ville se på mulighet for beplantning av
andre deler av steinfyllingene på strekningen. Jernbaneverket har i sine kommentarer vist til at
disse ikke vil bli beplantet på grunn av sikkerhetskrav knyttet til nærhet av jernbanesporet,
samt varierende vannstand. Planavdelingen tar dette til etterretning.
Planavdelingen mener utover dette at Jernbaneverket har besvart merknadene/innspillene på
en tilfredsstillende måte, og har ingen merknader utover dette.
3. Alternativer
Planforslaget bygger på kommunedelplanen vedtatt av Eidsvoll kommune 25.06.2007 og
godkjent av Miljøverndepartementet 24.02.2009, og følger i hovedsak denne korridoren. Med
bakgrunn i dette er ikke andre alternativer vurdert.
4. Konklusjon
Rådmannen mener at Jernbaneverkets forslag til detaljreguleringsplan i det vesentlige
samsvarer med kommunedelplanen godkjent av Miljøverndepartementet i 2009, og at
planprosessen er utført på en grundig og tilfredsstillende måte.
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljreguleringsplan
for Dovrebanen Eidsvoll - Langset i Eidsvoll kommune» vedtas.
Vedlegg som følger saken:
1
Planbeskrivelse med bestemmelser
2
Reguleringsplankart 1
3
Reguleringsplankart 2
4
Reguleringsplankart 3
5
Reguleringsplankart 4
6
Reguleringsplankart 5
9
Reguleringsplankart 6
10 Merknadsbehandling
11 Samlet innkomne merknader/innspill
12 Miljøoppfølgingsplan - MOP
12 Strømningsanalyser Vorma
Vedlegg som ligger i saksmappen
Grunnlagsmaterialet kan i sin helhet finnes på Jernbaneverkets hjemmesider via lenken
nedenfor:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/venjar-langset/innhold/2016/forslag-tilreguleringsplaner-for-venjareidsvoll-stasjonlangset/
Utskrift av behandlet sak sendes til
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
E-post: postmottak@jbv.no

4
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Forord
Jernbaneverket følger opp Nasjonal transportplan 2014 – 2023 med omfattende planlegging av
jernbaneutbygging i InterCity-triangelet på Østlandet. Videre utbygging av dobbeltspor på
Gardermobanen og Dovrebanen i Eidsvoll kommune er viktige elementer i denne satsingen.
Jernbaneverket har varslet arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor for jernbanen på
strekningen fra Eidsvoll stasjon til Langset i Eidsvoll kommune. Som del av varsel om planoppstart
ble det utarbeidet forslag til planprogram i henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 12. Dette
er en særskilt hjemmel til å bruke planprogram for å avklare alternativ for videre planlegging.
Konsekvensutredningen i tilknytning til kommunedelplanen for E6/Dovrebanen (2009) dekker det
formelle behovet for konsekvensutredning. Planprogrammet ble fastsatt av kommunen 16.06.2015.
Parallelt med forslaget til reguleringsplanen er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for
anleggsfasen. Det er et mål at planen skal bidra til å minske ulempene som følger denne type anlegg.
Miljøoppfølgingsplanen skal følge reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn. Merknader til
miljøoppfølgingsplanen vil bli vurdert og innarbeidet i endelig utgave. Tiltakene vil bli brakt med
videre inn i prosjekteringsfasen for anlegget. Det er også utarbeidet en samlet risiko- og
sårbarhetsanalyse for tiltaket. Konklusjonene er gjengitt i kap 4.11. Analysen er tilgjengelig som eget
dokument.
Det legges fram et planforslag for dobbeltspor for det trasealternativet som er avklart i fastsatt
planprogram. Reguleringsplanen er fremmet av Jernbaneverket med hjemmel i pbl § 3-7, 3. ledd.
Eidsvoll kommune sluttbehandler planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.
Planforslaget har vært på høring og ute til offentlig gjennomsyn i perioden 08.04.2016 – 27.05.2016.
Tre endringer er i ettertid forelagt berørte grunneiere og myndigheter. Innkomne merknader til
planforslaget og endringene er sammenstilt og kommentert i eget vedlegg. I kapittel 2.5 er det
redegjort for endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn.
Med vennlig hilsen
Anne Braaten
Prosjektsjef Venjar – Langset
Jernbaneverket
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1 Forutsetninger for planleggingen
1.1 Bakgrunn
Gjennom behandlingen av Meld.St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, ble det
besluttet målrettet utbygging av IC (InterCity)-strekningene på jernbanenettet på Østlandet.
Begrunnelsen for denne satsningen er at jernbanens fortrinn må utnyttes for at målet fra
klimameldingen og Klimaforliket skal nås, samt at konkurransekraften forbedres i form av redusert
reisetid i de markedene der dette er spesielt viktig. Nasjonal transportplan legger opp til at InterCitystrekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen
2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

Figur 1 IC-strekningene
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Planområdet er begrenset til området for nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll stasjon og Langset i
Eidsvoll, med tilhørende anlegg for gjennomføring og drift. En stor del av planområdet eies av
Jernbaneverket, men også privat grunn er berørt. Behovet for å erverve grunn og rettigheter er omtalt i
kap 3.6.

1.2 Planstatus og vernevedtak
1.2.1 Kommunedelplan
Kommunedelplanen for Fellesprosjektet for Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Hedmark grense og E6
Minnesund – Hedmark grense viser nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll stasjon og til
Julsruddalsevja som utvidelse øst for dagens jernbane mot Vorma med nødvendige kurveutrettinger.
Fra Julsruddalsevja til Minnesund følger dobbeltsporet ny trasé over Kråkvålhalvøya og Minnebukta.
Kommunedelplanen ble vedtatt at Miljøverndepartementet i februar 2009 og er i samsvar med
kommunens planvedtak i juni 2007.
Kommuneplanens arealdel 2013 - 2024, vedtatt mars 2015, viser samme løsning som en båndlagt
korridor mellom Eidsvoll stasjon og Langset.
Jernbaneverket har gjennomført en optimalisering av dobbeltsportraseen for å ivareta sikkerheten ved
arbeider langs eksisterende spor, behov for rasjonell framdrift for anleggsarbeider og færrest mulig
stengninger av Dovrebanen. Optimaliseringsprosessen medfører at planforslaget avviker fra noe
illustrasjonsplanen som fulgte kommunedelplanen, men forslaget er likevel i samsvar med
kommunedelplanen. Se utfyllende beskrivelse i kap 3.3.
Et forslag om trasé som avviker fra kommunedelplanen på strekningen Julsruddalsevja – Langset ble
belyst i planprogrammet (se kap 2.2). Konklusjonen er at prinsippet fra kommunedelplanen ligger fast.

1.2.2 Reguleringsplaner for kryssingsspor Eidsvoll stasjon – Dokknes og
Eidsvoll vending
Reguleringsplanen for nytt kryssingsspor og parsell av framtidig dobbeltspor på Dovrebanen ble
vedtatt i februar 2010. Basert på denne planen er det igangsatt utfylling for ny bane i området fra
Eidsvoll stasjon og opp mot Dokknes.
Forutsetningene og løsninger som ble avklart i den vedtatte reguleringsplanen blir videreført i
foreliggende reguleringsplan. Det vil bl a si at anleggsatkomsten via Eidsvoll stasjon og
trafikksikkerhetsvurderinger knyttet til transport anses ivaretatt. I tillegg videreføres prinsipper om en
landskapstilpasning for fyllingsfronten mot Vorma og ivaretakelse av naturmiljø og hydrologiske
forhold som finnes i ravinene.
Reguleringsplanen Eidsvoll stasjon – Dokknes er delvis erstattet av reguleringsplanen for Eidsvoll
stasjon – Kommesrud («Eidsvoll vending»), vedtatt 12.02.2013. Eidsvoll – Dokknesplanen og planen
for Eidsvoll vending blir fullt ut erstattet av foreliggende plan.

1.2.3 Reguleringsplan for rigg og deponi ved Minnesund
Reguleringsplanen for lagring av overskuddsmasser samt riggområde ved Minnesund stasjon ble
vedtatt i juni 2011. Planen legger til rette for å mellomlagre overskuddsmasser av stein fra utbygging
av E6 og Dovrebanen nordover i Eidsvoll, for framtidig bruk under utbygging av dobbeltsporet
Eidsvoll stasjon – Minnesund. Deponeringsmulighetene er beregnet å være i underkant av 200.000 m3.
Det er fortsatt aktuelt å utnytte deponiet, selv om det også blir anbrakt stein rett i framtidig
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jernbanelinje. Planen viser også et område for lagring av jernbaneutstyr. Foreliggende planforslag
inkluderer hele dette planområdet, med samme formål og bestemmelser. Planens krav om
detaljreguleringsplan for å avklare etterbruk av nedlagt jernbanegrunn blir ivaretatt i foreliggende
plan.

1.2.4 Reguleringsplan for Dorr bru i E6 (Minnesund nord)
Reguleringsplanen for Dorr bru i E6 ble vedtatt i februar 2010. Planen la primært til rette for å kunne
bygge bru over framtidig dobbeltspor på Dovrebanen, samtidig som E6 likevel var stengt på
strekningen. Planen omfatter en mindre del av E6 og Dovrebanen, med strandområde, fra Minnesund
nord til området vest for Langset skole. Nord for E6 er planen gjennomført, men hele planen foreslås
innlemmet i foreliggende plan.

1.2.5 Andre reguleringsplaner som blir berørt
Jernbaneverket ønsker å bruke to områder som er regulert til næringsbebyggelse, men der utbyggingen
ikke er gjennomført, til riggområde. Det gjelder del av reguleringsplanen for Botshaugtangen, nord for
parkeringsplassen ved Eidsvoll stasjon, og del av reguleringsplanen for Vorma Vest, der
Jernbaneverket har kontorrigg i dag. Disse to områdene foreslås regulert til midlertidig anleggsrigg.
Reguleringsplan for undergang under dagens jernbane ved Bunes/Dytterud er gjennomført. Den del av
planen som omfatter allmenn atkomst fra Sætrevegen til drifts-/turveg, foreslås videreført.
Undergangen erstattes i prinsippet av ny gangatkomst til Dytterudevja fra Kråkvål.

1.2.6 Oppsummering av endring og oppheving av reguleringsplaner
Planforslaget innebærer følgende endringer i reguleringsplansituasjonen:
 Del av reguleringsplan for Vorma Vest (PlanID 023720800) endres midlertidig.
 Del av reguleringsplan for Botshaugtangen (PlanID 023720700) endres midlertidig.
 Reguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Kommesrud (vendesporprosjektet Eidsvoll
vending, PlanID 023721700) erstattes og oppheves.
 Reguleringsplan for kryssingsspor på Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Dokknes (PlanID
023719100) erstattes og oppheves.
 Reguleringsplan for nedlegging av planoverganger, ny jernbaneundergang ved Bunes /
Dytterud gbnr 215/2 m.fl., vedtatt 18.10.1999, (PlanID 023712700) erstattes og oppheves.
 Reguleringsplan for massedeponi på Minnesund (PlanID 023720200) erstattes og oppheves.
 Reguleringsplan for Dorr bru i E6 (PlanID 023719200) erstattes og oppheves.

1.2.7 Vernevedtak
Fuglelivet i Vorma, med strandkanter og evjer, mellom Minnesund og Svanfoss ble i 1935 fredet etter
daværende lov om naturfredning «mot ødeleggelse eller skade av ethvert slags». Dette er en
artsfredning som gir beskyttelse mot jakt, reirødeleggelse mm. Forskriften har ingen bestemmelse som
forbyr terrenginngrep generelt, men tiltak i leveområdene må vurderes opp mot tiltakets innvirkning
på fuglelivet1. Det formelle forholdet til artsfredningen må anses å være avklart i og med vedtaket om
kommunedelplan for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen i 2009.
Vegbruene i Minnesund er fredet etter kulturminneloven. Se nærmere omtale i kap 4.4.

1

Forholdet til fuglelivsfredningen er vurdert i brev av 16.03.2015 fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Oslo
og Akershus.
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2 Planprosessen
2.1 Samarbeid med kommunen
Det er gjennomført oppstartmøte med kommunen i hht pbl § 12-8. Det ble, på grunnlag av formell
henvendelse fra Jernbaneverket, avklart at planleggingen skjer etter pbl § 3-7, tredje ledd. Det vil si at
Jernbaneverket, i samarbeid med kommunen, forestår planarbeid og planprosess fram til og med
offentlig ettersyn av planforslaget.
Kommunen er holdt løpende orientert om utviklingen av tekniske løsninger og har bidratt i avklaringer
om utforming av planforslaget. Det er avholdt møter med kommunens planavdeling med jevne
mellomrom gjennom hele planprosessen.

2.2 Kunngjøring og behandling av planprogrammet
Planarbeidet for dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset ble kunngjort med brev til
berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner 18. juni 2015. Samtidig ble
planarbeidet annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og Romerikes Blad. Uttalefristen var 2. mai 2015. I
ettertid har det blitt kunngjort justeringer av planområdet direkte til berørte grunneiere.
For å få avklart alternativ trasé fra Julsruddalsevja til Langset ble det utarbeidet planprogram etter KUforskriften § 12. Planprogrammet ga en særskilt vurdering av alternativ trasé som avviker fra
kommunedelplanen. Planprogrammet ble fastsatt av Eidsvoll kommunestyre i vedtak av 16. juni 2015.
Det ble da fastsatt et kommunedelplanens korridor skal legges til grunn for reguleringsplanen.

2.3 Informasjon om planarbeidet
Det ble arrangert åpent informasjonsmøte på Minnesund 25. mars 2015 og åpen dag samme sted 27.
oktober 2015. Det har også vært møter med enkeltgrunneiere med sikte på å avklare tilgang til arealer,
interesse for mottak av overskuddsmasser mm. Prosjektet informerer også via nettsider, jf forordet.
For grunneiere som blir berørt av tiltaket ble det avholdt et møte i april 2015. Hensikten med dette
møtet var å komme i direkte dialog om tilgang for arkeologiske undersøkelser og grunnerverv.
Informasjon om prosjektet og planprosessen er også tilgjengelig på nettet (se forordet).

2.4 Høring og offentlig ettersyn
2.4.1 Varsel om planoppstart og høring av planprogram
Til varsel om planoppstart og til planprogrammet kom det 32 innspill og uttalelser fra myndigheter,
organisasjoner og grunneiere. Mange av uttalelsene fra organisasjoner og private støttet en alternativ,
vestre trasé. Av grunner som det er redegjort for i planprogrammet, anser Jernbaneverket dette å være
et urealistisk alternativ. Kommunen sluttet seg til dette i sitt vedtak 16. juni 2015.
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Uttalelsene for øvrig bekrefter kjente verdier og interesser på strekningen, først og fremst Vorma. Se
planprogrammet for nærmere redegjørelser.

2.4.2 Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan
Forslag til reguleringsplan ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 8. april – 27.
mai 2016. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte i høringsperioden. Planforslaget ble også drøftet
med regionale myndigheter i eget møte.
Det er kommet ialt 34 uttalelser fra myndigheter, organisasjoner og grunneiere. Befolkningen er
bekymret for støysituasjonen, både i anleggsfasen og permanent. Både myndigheter, grunneiere og
allmennheten er opptatt av fyllingsfronten mot Vorma; om den kan dekkes med vegetasjon, om den gir
mulighet for opphold for folk og vilt, hvor stor barriere den vil bli osv. Spesielt ønskes tilgangen til
Dytterudevja opprettholdt med en undergang. Både myndigheter og grunneiere er opptatt av
konsekvenser for landbruket, spesielt om de forutsatte oppdyrkingstiltakene vil gi tilfredsstillende
kvalitet på jorda.
Mange av uttalelsene gjelder forhold som må følges opp i byggeplan og i krav til utførelse av
anleggsarbeidene.
Alle kommentarer er sammenstilt og kommentert i eget dokument.
I juni ble forslag om følgende endringer, konkretisert i plankart og bestemmelser, forelagt berørte
grunneiere og myndigheter:




Inkludere Doknesgutua fram til offentlig veg for å sikre bruksrett for Jernbaneverket på denne
vegen.
Inkludere hele Kråkvålvegen fram til Setrevegen for å sikre Jernbaneverket og øvrige
eiendommer bruksrett.
Inkludere den gamle jernbanebrua på Minnesund for bevaring og etterbruk som turveg; dette i
tråd med ønsker fra mange uttaleparter.

Det var to uttalelser til dette.

2.5 Endringer i planen etter føring og offentlig ettersyn
Planforslaget er endret med utvidelse av planområdet på de tre områdene nevnt over. Endringene
omfatter plankartene 2, 5 og 6 og reguleringsbestemmelsene pkt 4.2 og 5.1.
Bestemmelsen om krav til undersøkelse av automatisk fredete kulturminner er oppdatert i henhold til
Riksantikvarens krav. Beskrivelsen er oppdatert i henhold til dette.
Etter ønske fra kommunen er det gjort endringer i bestemmelsene, slik at atkomstrettigheter for drift
og vedlikehold av turvegen, Vormtråkk, er sikret. Tilsvarende er enkelte private bruksretter presisert.
Markeringen av midlertidig anleggsområde i området langs dagens bane sør for Minnesund stasjon er
utvidet, slik at det ikke oppstår tvil om adgangen slik bruk. Utvidelsen omfatter kun Jernbaneverkets
grunn som er foreslått avhendet. Kravene til istandsetting framgår av bestemmelsene.
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Se ellers kommentarer om rettelser og tilføyelser i merknadsdokumentet.
Det er i tillegg gjort noen redaksjonelle endringer i plankartene, spesielt feltbetegnelser.
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3 Planforslaget
3.1 Tekniske krav og forutsetninger
Kurvaturen på det nye dobbeltsporet skal dimensjoneres for hastigheter på minst 200 km/t, men
høyere hastighet tilstrebes. Trasé (horisontal og vertikal geometri), underbygning og konstruksjoner
skal dimensjoneres for 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med
en hastighet på 200 km/t. Overbygning (overhøyde og ballastprofil) skal dimensjoneres for maksimal
kjørehastighet 200 km/t. Bredden på kjørevegen (fundamentet for sviller og skinner) er normalt 13,9 m
bredt. I tilknytning til sporet blir det etablert kjøreledninger, signalanlegg mm.
Driftsveg og turveg
Jernbaneverket har behov for kjørbar tilgang til banen for å betjene installasjonene. På strekningen fra
Eidsvoll stasjon til Minnesund er det i dag ingen offentlige eller private vegatkomster som kan dekke
dette behovet. Det er derfor behov for driftsveg langs det nye dobbeltsporet. Vegen vil få grusdekke og
driftes av Jernbaneverket etter behov. Når dobbeltsporet er etablert, kan denne vegen være allment
tilgjengelig, med gjerde mot jernbanen.
Fri høyde
Minimum frihøyde for kryssende konstruksjoner/veger er i henhold til teknisk regelverk 7,6 m.
Krav til minste fri høyde for kryssende veger (underganger) er 4,90 m for alle offentlige kjøreveger,
4,00 m for Jernbaneverkets driftsveger (inkl strekninger med kombinert bruk med turveg) og 3,50 m
for gang-/sykkelveger.
Gjerder
Det skal bygges gjerde på begge sider av jernbanetraseen, enten som sikringsgjerde, viltgjerde eller
som støyskjerm. Sikringsgjerde skal verne mot alminnelig ferdsel og for å beskytte allmennheten mot
å komme i berøring med høgspentanlegg. Utstrekning av sikringsgjerde vurderes med hensyn til
bebyggelse og mulig ferdsel langs og på tvers av banen. Viltgjerdet utformes med trådnetting og med
høyde 2,6 m.
Minste avstand mellom sikkerhetsgjerde og spormidt er 7,0 m. Der gjerdet ikke er i avstandskonflikt
med annen veggrunn/geometri, plasseres det 10 m fra senter spor. Langs Vorma plasseres gjerdet på
topp ordnet steinfylling. Behov for gjerde ved fylling mot vann vurderes strekningsvis.
Ved skjæring plasseres gjerdet 3 m fra topp skjæring, med tilpasninger til grunnerverv mm. Avstand
mellom støyskjermer og spor skal være minimum 4,4 m. På bruer monteres evt støyskjerm på
kantdrager, med avstand 4,0 m.
Avstand mellom jernbane og veg
Uten særskilt sikring er det krav om minste avstand fra senter spor til vegkant er 9 meter. Dette kravet
økes dersom vegen ligger høyere enn banen og bortfaller helt der vegen ligger vesentlig lavere enn
banen. Avstandskravet til turveg eller gang- og sykkelveger er tilsvarende 5 meter. Det skal bygges
tilfredsstillende sikringsanordninger mot utforkjøringer dersom ikke minimumskravene til avstanden
mellom jernbane og veg kan overholdes.
Byggegrense
Byggegrense langs ny jernbane er angitt i hht jernbanelovens krav, dvs 30 m fra nærmeste spormidt.
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Figur 2 Normalprofil dobbeltspor

3.2 Planbeskrivelse
3.2.1 Planavgrensning
Planområdet er avgrenset til det arealet Jernbaneverket har behov for til å gjennomføre tiltaket. Dette
inkluderer arealer for anleggsveg, områder for midlertidig og permanent lagring av masser, riggarealer
mm. Mellom Eidsvoll stasjon og Dytterud følger planavgrensningen Jernbaneverkets eiendom på
vestsida av dagens bane og til og med areal for ny bane i øst. Fra Dytterud til Minnesund omfatter
planområdet brutto anleggsareal over Kråkvålhalvøya samt eksisterende bane og områder for
plassering av overskuddsmasser ved og vest for dagens bane. På Minnesund nord/Langset er
planområdet identisk med gjeldende reguleringsplan for Dorr.
Planforslaget legger opp til etablering av et nytt dobbeltspor på østsiden av eksisterende spor, fram til
Dorr. Dette er i samsvar med kommunedelplanen. Etter å ha krysset dagens bane og E6, knyttes
dobbeltsporet til nybygd bane ved Langset.

Figur 2: Oversikt parsellen Eidsvoll stasjon – Langset

3.2.2 Illustrasjon og strekningsvis beskrivelse
Under vises planløsningen med illustrasjoner fra 3D-modellen og med kort beskrivelse.
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På den første strekningen
fra Holsevja og opp til den
eksisterende
driftsundergangen er både
spor og gang- /tursti
allerede bygget.

Figur 3 Ombygging av Eidsvoll stasjon

Ombygging av
sporarrangementet inne på
Eidsvoll stasjon innebærer
behov for to nye tekniske
hus og 4 mindre kiosker.
Disse gis en enhetlig
utforming og bygges inn i
en voll som skjermer
arealet fra omgivelsene.

Figur 4 Nye tekniske hus i nordenden av Eidsvoll stasjon
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Figur 5 Eidsvoll stasjon – Kommisrud

På denne strekningen legges drifts-/turveg på Vormasiden. Nordre 200 m av støyskjerm som ble satt
opp i 2014, har ingen effekt, og fjernes i forbindelse med sporomleggingen. Nytt teknisk bygg
nedenfor Kommisrud. Fyllingen på Vorma-siden er «myket opp» både for å bedre det visuelle
uttrykket og for å skape små bakevjer/lune viker som er gunstige for plantelivet og dyrelivet i Vorma.
Baneutvidelsen krever ytterligere utvidelse og utslaking av skjæringene vest for banen.
Overskuddsmasser fra disse skjæringene deponeres i mellomliggende ravine. Den mellomliggende
ravinen som fylles opp kan dyrkes og binde sammen eksisterende dyrkede arealer.

Figur 6 Dokknesevja

Ved Kommisrud bygges en kulvert for drifts-/turveg som herfra følger dagens spor videre nordover
på innsiden av dobbeltsporet. Det bygges ny bru over utløpet til Dokknesevja og nytt teknisk bygg
samt ny driftsatkomst fra kommunal veg ved Dokknes. Denne vegen vil også være en viktig
turforbindelse mellom Dokken og Vormtråkk. Ved utløpet av evjene fylles ut små odder på
Vormasiden for å bryte opp den lange fyllinga og skape større biologisk mangfold.
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Figur 7 Dokknes – Julsruddalsevja

Drifts-/turveg er lagt på innsiden av dobbeltsporet i nedlagt bane. Bekkene krysser veg og bane i
gangbare kulverter for å sikre god gjennomstrømming og muligheter for mindre dyr å komme
igjennom. Restareal mellom driftsveg og bane fylles opp med overskuddsmasser fra skjæring ved
Sætre.
I tillegg til en ny 65 m lang bru for
dobbeltsporet bygges det en ny 40
m lang bru i traseen for drifts-/
turveg for å øke vanngjennomstrømmingen.
Det tilrettelegges for friområde og
adkomst til evja mellom vei og
bane på nord- eller sørsiden av evja.
Foran landkarene på bruene er det
banketter over normalvannstand for
at dyr og mennesker kan krysse.

Figur 8 Julsruddalsevja
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Fra Julsruddalsevja til Sætre følger
drifts-/ turveg ny bane fram mot
Bunes hvor den heves og danner en
støyvoll. Sammenliknet med
kommunedelplanen er utfylling i
Vorma her redusert med ca 10 m.
Ved Sætre etableres en gangbar
kulvert i bunnen av eksisterende
ravine og under veg og bane ut på
fyllinga i Vorma.

Figur 9 Sætre – Bunes

Etter at Dytterudevja er passert går
dobbeltsporet i en dyp skjæring
over Kråkvålhalvøya. På Kråkvål
bygges en ca 50 m lang kulvert som
i tillegg til lokalvegkryssing av
banetraseen fungerer som
viltkryssing.
Det store masseoverskuddet fra den
dype skjæringa disponeres i
forsenkninger og raviner øst for ny
bane og ved gjenfylling av
eksisterende spor, og gir grunnlag
for et sammenhengende
dyrkingsareal. Det etableres også
støyvoll vest for sporet. Atkomst til
Dytterudevja for turgåere etableres
med sti øst for banen.

Figur 10 Dytterudevja – Kråkvål

Driftsveg/turveg legges i gammel
banetrasé og turvegen krysser
sundet på den gamle jernbanebrua.
Minnesund nord/Dorr: Se figur 20.

Figur 11 Perspektiv Minnevika
jernbanebru.
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3.2.3 Bruer og konstruksjoner
Som følge av prosjektet er det behov for nye bruer, underganger for driftsveg og gangatkomst samt
flere vanngjennomløp for å sikre framføring av dobbeltspor, driftsveg / turveg og øvrige forbindelser
på tvers av banen.
Felles krav til utforming
Konstruksjoner langs strekningen er utviklet for å harmonere med Gardermobanen og Fellesprosjektet.
Konstruksjonene langs strekningen er utformet i samsvar med en helhetlig designprofil og består av et
system av klare, gjenkjennelige arkitektoniske elementer og materialer. Tunnelportaler, bruer,
kulverter, tekniske bygg, støyskjermer og gjerder får formmessig helhetlig utførelse i støpt betong og
galvanisert stål. Hensikten er å gi jernbaneanlegget en gjenkjennelig identitet. Et hovedelement er
skråstilt betongflate (106 grader) som i landkar forankrer bruer til terrenget og åpner for lys og luft i
kulverter. Tilsvarende skråskårne formater i stål gir variasjon til bygningsfasader, lange flater i
støyskjermer osv. Kulvertåpninger og brutverrsnitt har avfaset betongkant med samme skråvinkel.
Alle disse elementene vil påvirkes av dagslyset, forskjellige lys - og skyggeforhold vil skape visuell
variasjon.
Kulverter for gjennomføring av drensvann og bekker utføres normalt med 2,5 m bredde og 2,5 m
høyde. Bunnen utformes med to nivå for å forebygge isdannelse. Dette vil også ha en viktig økologisk
funksjon, ved at både fisk og mindre dyr kan passere i hvert sitt «løp» ved varierende vannføring.
Undergang ved Kommisrud
Kulvert for driftsveg og Vormtråkk under Dovrebanen inklusive overkjøringsspor bygges som
plasstøpt betongkulvert med innvendig lysmål minimum 4,0 x 4,0 meter. Innervegger skrår utover fra
bunnplate til tak med helning 3,5:1 og gir kulverten en åpen og luftig form. Sidevangene føres parallelt
med sporet og hjørnene mot inngangen fases av for å skape en lysere åpning.

Figur 12 Undergang ved Kommisrud

Dokknesevja jernbanebru
Ny jernbanebru ved Dokknesevja bygges som ei ett-spenns platebru i betong med spennvidde 20
meter. Det skal gå tre jernbanespor over brua. Brua blir liggende tett inntil den eksisterende
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jernbanebru som skal bevares og benyttes som drifts-/turveg (Vormtråkk). Den nye brua
fundamenteres på friksjonspeler.

Figur 13 Bru over Dokknesevja med eksisterende bru i bakgrunnen

Underganger ved Dokknes
Det er i dag 3 mindre underganger under Dovrebanen som gir atkomst til Vorma på strekningen
mellom Dokknesevja og Julsruddalsevja. Det bygges nye kulverter under nytt dobbeltspor som
forlengelse av de to søndre av disse undergangene. Undergangene bygges som plasstøpt betongkulvert
med innvendig lysmål 3,0 x 2,4 meter.

Figur 14 Undergang og teknisk bygg ved Dokknes, med turveg ned fra Dokken

Figur 15 Julsruddalsevja jernbanebru med Sæterdal driftvegbru bak
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Julsruddalsevja jernbanebru
Den nye jernbanebrua blir liggende lengre ut i Vorma enn eksisterende bru og foreslås utformet som ei
bjelkebru i betong med total lengde mellom landkar på 65 m. Brua bygges med 3 spenn og søyler i
evjas utløp. Brua fundamenteres på friksjonspeler og fundamentene bygges under elvebunnen slik at
de ikke blir synlige ved lavvann. Eksisterende jernbanebrua vil bli revet og erstattet av ei ny bru for
drifts-/turveg (Vormtråkk).
Sæterdal driftsvegbru
Eksisterende åpning til Julsruddalsevja er i dag en trang passasje under ei kort bru. For å åpne evja
visuelt mot Vorma fjernes eksisterende undergang og erstattes av ei ny bru for drifts-/turveg/. Brua
bygges som ei bjelkebru i betong med 3 spenn og totallengde 40 meter. Søylene fundamenteres under
elvebunnen slik at de ikke blir synlige ved lavvann. Terskel for elvebunn under ny bru legges på
samme nivå som i eksisterende undergang. Dette sikrer samme vannstand i evja som i dagens
situasjon. Brua fundamenteres med landkar direkte på grunn og søyler med friksjonspeler.

Figur 16 Sæterdal driftsvegbru med jernbanebrua i bakgrunnen

Sætre kulvert
Ved Sætre bygges en ny undergang som erstatning for en eksisterende plankryssing. Undergangen er
en kombinert gang- og vanngjennomløpskulvert som utføres i plasstøpt betong. Den bygges for å
opprettholde tilgang til Vorma for personer og dyr samt sikre vanngjennomløp. Innvendig tverrsnitt B
x H = 2,5 x 2,2 m i gangarealet. I tillegg er det en nedsenket renne for vann med B x H = 1,25 x 0,5 m.
Fyllingsfoten nordover vil være gangbar ved normalvannstand fram mot Dytterudevja.

Figur 17 Sætre kulvert med fylling fram mot Dytterud
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Kråkvål jernbanekulvert
Ved Kråkvål danner ny jernbane en dyp skjæring, og det bygges en jernbanekulvert som overgang for
Kråkvålvegen. I tillegg vil kulverten tjene som overgang for vilt samt gang atkomst til Dytterudevja.
Kulverten bygges med ca. 50 meter lengde. Portalene skrås med helning 1:2.

Figur 18 Kråkvål jernbanekulvert sett mot nord

Minnevika jernbanebru
Den nye jernbanebrua over Vorma ved Minnevika vil gå rett nordover fra Kråkvål til Langset. Brua
krysser over Vorma i en vinkel på omtrent 45 grader i forhold til de tre eksisterende bruene, og blir
den største og mest dominerende konstruksjonen på strekningen. De eksisterende bruene har et
markert hovedspenn med massive brupilarer som danner seilingsløp for Skibladner. De to eldste
bruene har en buekonstruksjon i hovedspennet. Elementer fra dette formspråket er videreført i den nye
jernbanebrua, ved et markert hovedspenn med en overliggende buekonstruksjon.
Total brulengde blir 836 meter fordelt på 20 spenn. Hovedspennet over djupålen i Vorma er 100 meter
og gir seilingsløp for Skibladner. Fri seilingshøyde er 15 meter over høyeste regulerte vannstand.
Brua utføres i spennarmert betong der hovedbjelkene er plassert på utsidene og danner også en skjerm
mot sporet. Med utvendig bæring oppnås en relativt slank konstruksjon. Hovedspennet er utformet
med samme gjennomgående hovedbjelker og en overliggende betongbue med stål hengestag mellom
bue og brubjelkene. Brua fundamenteres på friksjonspeler i alle akser.
Valget av bruløsning har vært grundig vurdert i hele planprosessen. Løsningen som er valgt er en
kombinasjon av estetisk tilpasning til det øvrige brumiljøet i området og teknisk gjennomførbarhet.
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Figur 19 Minnevika jernbanebru

Strandheim jernbanebru
Strandheim jernbanebru ligger under fv 177 Langset bru ved Minnesund. Brua bygges for å unngå
tilleggsbelastning fra fylling på fundamenter og terrenget rundt fundamentene for fylkesvegbru. I
tillegg vil dette sikre tilgjengelighet for folk og vilt ned til Mjøsa. Brua foreslås utformet som ei
bjelkebru i betong med total lengde mellom landkar på 61 meter. Brua bygges med 3 spenn og
fundamenteres med friksjonspeler.

Figur 20 Strandheim jernbanebru under fylkesvegbrua
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Oversikt over konstruksjoner innenfor planområdet
Tabell 1 Oversikt over konstruksjoner Eidsvoll – Langset

Konstruksjonsnavn
Botshaug kulvert
Kommisrud kulvert
Dokknesevja jernbanebru
Dokknes kulvert
Dokknes kulvert nord
Julsruddalsevja jernbanebru
Sæterdal driftsvegbru
Sætre kulvert
Kråkvål jernbanekulvert

Ca km
69,22
69,65 – 69,67
70,41
71,17
72,40 – 72,47
72,4
73,12
74,27 – 74,31

Minnevika jernbanebru
Minnesund jernbanebrua
Strandheim jernbanebru
Dorr vegbru

74,78 – 75,62
75,72 – 75,78
-

Tegnings nr
K-56501
K-56601
K-56701
K-56801
K-56901
K-57101
K-57201
K-57401
K-57601
K-57801
-

Konstruksjonstype, funksjon (eier)
Undergang for drifts-/turveg, bygd. (JBV)
Undergang for drifts-/turveg og vann (JBV)
Jernbanebru (JBV)
Undergang (JBV)
Undergang og vanngjennomføring (JBV)
Jernbanebru (JBV)
Drifts-/turvegbru i eksisterende jernbanetrasé (JBV)
Undergang og vanngjennomføring (JBV)
Kulvert for jernbanen. Felles atkomstveg og
viltkryssing. (JBV)
Jernbanebru (JBV)
Kulturminne/turveg (JBV)
Jernbanebru (JBV)
Vegbru over Dovrebanen, bygd (SVV)

Navnene er forslag som er gjenstand for høring. Tegninger er tilgjengelig under høring og offentlig
ettersyn av planforslaget.

3.2.4 Teknisk bygg og installasjoner
Det skal bygges ulike typer tekniske bygg på stasjonsområdet (nord for bussgarasjen), ved
Kommisrud, ved Dokknes, Julsruddalsevja og Kråkvål. Byggenes plassering er vist i
reguleringsplanen. Størrelsen spenner fra 8 m2 for radiohytter til 130 m2 for bygg med mer omfattende
installasjoner. Disse byggene er typisk 7 m breie og 19 til 23 m lange. Høyden på bebyggelsen er inntil
5 m, normalt 4 m, over terreng. I tilknytning til radiohytte sør for Julsruddalsevja er det planlagt en
radiomast med høyde inntil 20 m. Plassering av byggene framgår av flere av de foregående
illustrasjonene.
Alle byggene skal ha kjørbar atkomst, som også er regulert.
Traseen krysser flere kraftledninger på Kråkvål. Det vil bli foretatt ombygginger av høyspentlinjer for
å tilpasse dem ny skjæring over Kråkvål. Fem av linjene har master som står i ny trasé. Tre av linjene
får nye master og to av linjene legges i kabel. Alle eksisterende lavspenningsledninger rives og legges
i jordkabel. Omleggingene planlegges sammen med ledningseierne.

3.2.5 Offentlige og private veger
Del av E6 og fv. 177 reguleres som de ligger. Privat veg forbi renseanlegget ved Minnesund må legges
om. Atkomsten til Kråkvålgårdene foreslås også lagt om, dels i kombinasjon med driftsveg for
jernbanen og Vormtråkk. Se også kap 3.3 om bruk av det offentlige vegnettet i anleggsperioden.

3.2.6 Etterbruk av dagens bane; landbruk, driftsveg og turveg
Planforslaget omfatter en gjennomgående drifts-/turveg langs ny bane fra Eidsvoll stasjon til Kråkvål.
Vegen, kalt Vormtråkk, vil hovedsakelig gå på vestsiden av jernbanen, med unntak av en kortere
strekning sør i planområdet, hvor turvegen Vormtråkk er plassert på østsiden av jernbanen for å unngå
ytterligere terrenginngrep på innsiden av banen. Fra Kråkvål og nordover etableres turvegen i
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prinsippet i dagens jernbanetrasé forbi Minnesund stasjon og over den gamle jernbanebrua for kobling
mot Mjøstråkk og eksisterende gang- og sykkelvegsystem mot Langset. Det foreslås å tilpasse vegen
framtidig oppfylling med støyskjerm og dyrking. Det legges opp til å fylle dagens jernbaneskjæring
ved Kråkvål med overskuddsmasser for dyrking. Vegen vil i første omgang være anleggsveg. Når
dobbeltsporet er etablert, vil den bli tilgjengelig for allmennheten som Vormtråkk; på mesteparten av
strekningen i kombinasjon med driftsveg for jernbanen. Det er forutsatt turvegstandard, dvs grusdekke
og ikke belysning. Vegen har en regulert bredde på 4 m.
Brukonstruksjonen Minnesund jernbanebru har betydelig verdi som teknisk kulturminne. Det er ikke
avklart hvor omfattende arbeider som kreves for å bygge den om til turveg. Jernbaneverket vil stå som
eier av brua, mens kommunen vil få ansvar for drift og vedlikehold av turvegen.

3.2.7 Mulighet for kryssing av jernbanen
Det er i dag flere kryssinger på tvers av jernbanen. Disse kryssingene har ulike funksjoner, spesielt for
landbruket og som tilkomst til Vorma. Tverrforbindelsene har også en viktig funksjon for dyrelivet.
Nytt dobbeltspor vil bli en større barriere for vilt, spesielt pga inngjerding. For befolkningen er det
vesentlig å legge til rette for trygg kryssing på de riktige stedene. Tilkomst til Vorma er sentralt. Det
legges til rette for underganger nord for Eidsvoll stasjon, ved Kommisrud og ved Dokknes. Bruene
ved Dokknesevja og Julsruddalsevja vil være viktige for vilt og for småbåter. I området mellom
Dytterudevja og Kråkvål har det vært vurdert flere løsninger for å dekke behovet for atkomst til
Kråkvål, viltkryssing og allmenn tilgang til Vorma. Forslaget er en felles overgang over jernbanen på
en 50 m lang kulvert. Fra kulverten med veg over til Kråkvål og sørover mot Dytterudevja, øst for ny
bane, etableres i tillegg en gangforbindelse ned mot området som foreslås regulert som friluftsformål.
Gangforbindelsen anlegges på jernbanefyllingen.
Mellom Dokknes og Dytterud er det i dag to underganger og en overgang i plan på dagens bane. Disse
tre kryssingspunktene foreslås beholdt med underganger i kulverter, se kap 3.2.3. Dette er først og
fremst tenkt som robuste løsninger for vanngjennomføring, men de vil også fungere for småvilt og
folk. Planforslaget omfatter også den allerede regulerte og opparbeida forbindelsen fra Sætrevegen ned
til Vormtråkk.
Ved Langset er det lagt opp til kryssinger under ny bane, både for atkomst langs stranda og for
atkomst til skolen mm.
Figur 34 viser plassering av planlagte tverrforbindelser.

3.2.8 Massehåndtering
Alle skjæringsmasser i området er løsmasser. Fyllingsmasser for kjernefylling til bane og veg
transporteres inn utenfra. Overskuddsmasser foreslås deponert permanent innenfor anleggsområdet,
nærmest mulig uttaksområdene, primært til dyrking eller støyskjerming. Deponiene er dimensjonert ut
fra beregnet masseoverskudd på aktuelle delstrekninger.
Tabell 2 Masseoversikt

Eidsvoll – Langset (Lengde inkluderer alle bruer/kulverter på strekningen)

Dovrebanen

Lengde:
(m)
8 990

Skjæringsmasser:
(m3)
929 000

Fyllingsbehov:
(m3)
286 000 **)

Behov for frostsikringslag/
forsterkningslag: (m3)
368 000

Driftsveger etc.

10 364

132 500

21 000

36 500

1 061 500

307 000 **)

404 500

Totalt:
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**)I tillegg blir det behov for en del masser til steinfylling ved foten av deponiene, og til å sikre stabilitet for fyllinger
inn mot banen ved Dytterud. Totalt er det anslått at det går med ca. 60 000 m3 til disse stabiliseringstiltakene.

Overskuddsmassene oppstår i hovedsak i skjæringene mellom Eidsvoll stasjon og Kommisrud og på
nordsiden av Julsruddalsevja, der både ny bane, anleggsveg og midlertidig spor skal fram. Etter
omlegging legges Vormtråkk i trasé for midlertidig spor. Den største skjæringen blir imidlertid for
banetraseen over jordbruksarealene på Kråkvål. Her blir det tosidig skjæring, og skjæringsskråningene
er prosjektert med helning 1:2.5. Totale skjæringsmasser er 1 062 000 m3. Behovet for fyllingsmasser
knytter seg i hovedsak til utfylling i Vorma mellom Kommisrud og Dytterud. Skråningene mot Vorma
plastres med steinmasser med egnet størrelse. På strekningen Minnesund – Langset er det noe
skjæringsmasser fra landkaret og inn mot Dorr bru og overskuddsmasser i forbindelse med at sporet
senkes mot Langset.
Behovet for steinmasser på hele strekningen er da beregnet til ca. 770 000 m3. Av dette er allerede
150 000 m3 lagt ut fra sør og opp mot Dokknes. Gjenstående utfyllingsbehov med atkomst fra sør er
beregnet til ca. 250 000 m3, mens 370 000 m3 vil bli lagt ut med atkomst fra nord. Se kap. 3.3 om
anleggsgjennomføring.
En del av overskuddsmassene fra skjæringen nord for Julsruddalsevja, ved Sætre, benyttes til
landskapsutforming mellom jernbanen og Vormtråkk. Massene deponeres mellom driftsveg og
eksisterende spor og nytt spor sør for Julsruddalsevja som en voll som skjermer Vormtråkk og gir
variasjon i landskapsbildet. Noe av masseoverskuddet benyttes også til oppfylling av restarealer
mellom driftsveg og ny bane. Uttaket i skjæringen er imidlertid veldig stort, og mye av løsmassene må
fraktes nordover til Dytterud, der det er lagt til rette for et ganske stort dyrkingsfelt. Også en ravine
nord for Eidsvoll stasjon planlegges fylt opp for framtidig dyrking.
Det største masseuttaket blir den dype skjæringa ved Kråkvål. Overskuddsmassene herfra benyttes til
oppfylling av en sammenhengende støyvoll fra Sætre til skjæringa ved Kråkvål og til arrondering av
jordbruksarealer. Bak vollen blir det sammenhengende dyrbart areal fram til driftsvegen langs toppen
av vollen. Oppfyllingen skjer både på skogsmark og på eksisterende dyrka mark, som heves. Deler av
dette arealet er avsatt til massedeponi i kommunedelplanen.
Utover dette er det vedtatt reguleringsplan for rigg- og massedeponi ved Minnesund stasjon. I dette
området er det planlagt mellomlagring av stein, evt permanent lagring av løsmasser.

Figur 22 Snitt gjennom terrengformer mot Vorma, snitt mellom Eidsvoll stasjon og Kommisrud, km 69,05. Kun
tilførte masser
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Figur 23 Snitt gjennom løsmasselager sør for Julsruddalsevja, km 72,35

Figur 24 Snitt gjennom støyvoll og oppfylling for dyrbar mark ved Dytterud, km 74,04

Figur 25 Jernbane og driftsveg i skjæring ved Kråkvål medfører stort uttak av løsmasser

3.2.9 Tiltak mot skred og flom
Skred
Planområdet ligger i et område med marine avsetninger. Det er derfor behov for å sikre
områdestabilitet og forebygge skredfare.
Tiltaket vil medføre inngrep i eksisterende skjæringer og etablering av nye skjæringer. Nye
skjæringer, og eksisterende skjæringer hvor det gjøres inngrep, etableres med en skråningshelning på
1:2,5. Både for nye skjæringer og eksisterende skjæringer det gjøres inngrep i, må det gjøres tiltak for
å sikre overflatestabiliteten. Dette vil være tiltak som etablering av dype drensgrøfter, terrenggrøft bak
skjæringstopp, samt tiltak i selve overflaten for å etablere et vegetasjonsdekke så raskt som mulig. I
eventuelle spesielt problematiske skjæringer kan det være nødvendig med steinplastring.
På deler av strekningen skal eksisterende fylling langs Vorma utvides. Generelt gir ny fylling i foten
av terrassene langs Vorma en bedret totalstabilitet. Fyllinger ut i Vorma må erosjonssikres med
plastring.
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Ved oppfylling av raviner og andre områder til massedeponi, må eksisterende bekker og vannsig
håndteres slik at det ikke bygger seg opp et vanntrykk som kan gjøre oppfyllingene ustabile. Videre
må deponiene bygges opp med drenerende lag i bunn og på sidene, samt en drenerende grøft i bunn
for å unngå heving av grunnvannsnivå.
Vurderinger av skredfare og områdestabilitet er omtalt i kapittel 4.8.
Flom og vannhåndtering
Nedbørfeltene vest for Vorma drenerer betydelige vannmengder ut i ravinene og evjene. Det legges
opp til å gi langt bedre drenering av dette vannet gjennom jernbanekonstruksjonen, enn det som har
vært langs dagens bane. Alle drens- og overvannsanlegg for hele banen dimensjoneres for
nedbørstilfeller med returperiode på 200 år. Dette gir større dimensjoner på rør og kulverter, og fordrer
at stikkrennene under banen blir lagt høyere, slik at de er tilgjengelig for drift ved høyeste regulert
vannstand i Vorma. For å få til dette, må det gjøres tiltak et stykke på innsida av jernbanen. Det er
regulert for slike tiltak. For å enkle driften av de stikkrenne som er mest utsatt for tilslamming,
reguleres disse inn som kjørbare kulverter for maskinell vedlikehold.
Skred- og erosjonsutsatte skjæringer dreneres med drensledninger i et systematisk grøftesystem som
skal hindre utslag av grunnvann og effektivt samle opp og transportere overvann ned til
ledningsanlegg eller vassdrag i bunnen av skjæringen. I overkant av skjæringene avskjæres overvann i
terrenggrøfter og ledes ned langs sidene av det bearbeidede terrenget. De drenerte skjæringene
erosjonssikres i hovedsak med revegetering i kombinasjon med mekanisk sikring med duk/nett.
Eventuelt tilleggssikring med steinplastring vil bli vurdert.
I raviner og bekkedaler vurderes erosjonstiltak opp til nivå for 200 års flom og også en eventuell
sikringssone over dette flomnivået. Erosjonstiltakene kan være steinplastring, revegetering eller bruk
av jordarmering. Valg av tiltak vil være på bakgrunn av potensial for løsmassetransport og vannets
potensielle volumstrøm og hastighet.
Jernbanen skal bygges i et område som er utsatt for elveflom. Høyeste regulerte vannstand i Mjøsa er
123,15 m (NN2000). Tiltaket skal dimensjoneres etter 200-års flom i Mjøsa/Vorma pluss en
sikkerhetsmargin. NVE har gjennomført flomfrekvensanalyse for Hamar som tilsier en flomkote på
+126,64 for 200 årsflom.
Søndre del av stasjonsområdet ved Eidsvoll stasjon er ut fra flomsonekartet utsatt for flom.
Sporområdet på stasjonen ligger på det laveste på høyde +126,7, altså 30 cm over nivået for en 200
årsflom. Det vil si at i en slik flomsituasjon er publikumsadgangen begrenset til vestre spor, mens
togdriften i utgangspunktet går uhindret. Publikumsdelen av stasjonen er ikke del av det planlagte
tiltaket. Det forutsettes at Jernbaneverket iverksetter nødvendige tiltak for å sikre sine tekniske
installasjoner, slik at flom ikke medfører langvarige skader.
Nordre del av stasjonsområdet og banestrekningen og planlagte tekniske bygg nordover på traseen
ligger er ikke flomutsatt. Kulvertene under jernbanen nord for stasjonen og ved Kommisrud er utsatt
for flom, og vil gi redusert tilgjengelighet ved flomsituasjoner. For togdriften er dette uproblematisk,
ettersom det er tilgang til installasjoner fra vestsida av banen.

3.2.10 Støytiltak
Det er beregnet støy fra jernbane på strekningen Venjar – Langset. Denne beskrivelsen gjelder for
strekningen Eidsvoll stasjon ved km 67,87 (Holsevja) og til Langset. Retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen, T-1442, er lagt til grunn med Lden 58 dB som nedre grenseverdi for gul
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støysone fra jernbane. Tiltaket omfatter ikke ny veg og det er derfor ikke beregnet støybelastning fra
veg.
Støybelastningen er beregnet med utbygd dobbeltspor og trafikktall som estimert for år 2050. På
strekningen er det forutsatt at eksisterende støyskjermer beholdes og at det bygges en ny støyvoll. Det
bygges ingen nye støyskjermer.
Støyskjerm km 67,885 – km 68,76
Øst for Eidsvoll stasjon er det satt opp en støyskjerm fra Holsevja (km 67,88) og videre nordover til
km 68,76. Støyskjermen har en høyde på 1,8 m sett mot overkant skinne (SOK). 40 m av nordre del av
denne skjermen må rives. Inntil 200 m kan rives uten at dette får konsekvenser for tilgrensende
boliger. Skjermen må beholdes opp til km 68,56.
Støyvoll km 73,050 – km 74,2
Støyvollen vest for sporet er utformet slik at den integreres med den naturlige stigningen i terrenget
mot vest ved Sætre. I nord går støyvollen naturlig over i skjæringen som etableres ved Dytterud.
Støyskjerm fra fellesprosjektet E6-DB km 1700-1970
Det er satt opp en 3 m høy støyskjerm på overkant av brink nord for Langset skole ned mot E6. Denne
skjermen reduserer hovedsakelig støy fra E6 til skolens uteareal og boligbebyggelse på Langset. Den
vil også ha en positiv effekt på støy fra jernbane.
Støyberegninger og støysonekart er vist i kap 4.7. Oversikt over eiendommer med helårs- og
fritidsbebyggelse som skal vurderes for lokale tiltak, framgår av vedlegg 1.

3.3 Anleggsgjennomføring
3.3.1 Anleggsatkomst fra sør
Atkomsten fra sør skjer fra Botshaugtangen forbi Eidsvoll stasjon via etablert undergang under
jernbanen nord for stasjonen.

Figur 26 Anleggsatkomst fra sør fra Eidsvoll stasjon på begge sider av sporet

Strekningen fra Eidsvoll stasjon og opp til og med skjæringa ved Sætre bygges fra denne atkomsten.
Også nye bruer og underganger samt jernbaneteknisk anlegg mellom Eidsvoll stasjon og Sætre vil bli
bygget med atkomst fra sør. Ved Julsruddalsevja vil det bli etablert en midlertidig anleggskryssing
under dagens bane. Kryssingen etableres for å få tilgang til den høye skjæringa på innsiden av dagens
bane for bygging av midlertidig spor og senere Vormtråkk.
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En stor del av utfyllinga mot Vorma opp forbi Dokknes er allerede utfylt. Steinmasse for resterende
utfylling fram til Julsruddalsevja vil bli kjørt inn fra sør.
Massene fra skjæringene like nord for Eidsvoll stasjon vil bli deponert i ravinen sør for skjæringene.
All tilført masse for steinfylling, oppbygging av banelegemet, betong, peler og øvrige
materialleveranser for bygging av konstruksjoner samt alle materialer for jernbaneteknisk anlegg må
kjøres inn via anleggsatkomsten fra sør.
Ved Dokknes vil det bli bygget en permanent atkomstveg fra Dokknesgutua ned ravina til et teknisk
bygg på innsiden av eksisterende spor. Dette bygget må være ferdig når nytt spor tas i drift, og både
atkomstveg og teknisk bygg må derfor bygges med atkomst via Dokknesgutua. Masseuttak fra denne
byggingen må kjøres bort for lagring, f eks sør for Kommisrud.

Figur 27 Anleggsatkomst og framtidig turveg ved Dokknes

Ved bygging av Dokknesevja og Julsruddalsevja jernbanebruer vil anleggsvegen bli lagt ved siden av
ny jernbanetrasé. Ved Dokknes bygges en midlertidig bru for anleggsvegen på utsiden av brustedet,
mens ved Julsruddalsevja legges anleggsvegen tilsvarende på innsiden av ny bru.
Ved Sætreskjæringa vil jernbanen midlertidig lagt inn i fremtidig trasé for driftsveg/Vormtråkk, slik at
nytt dobbeltspor kan bygges kontinuerlig forbi. For å få tilgang til å grave ut skjæringa, bygges en
anleggsundergang på nordsiden av eksisterende Julsruddalsevja jernbanebru. Massene vil dels bli kjørt
til fylling ved Julsruddalsevja og dels til fylling ved Dytterud.
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Figur 28 Anleggsatkomst fra sør forbi Julsruddalsevja

3.3.2 Anleggsatkomst fra nord
Strekningen fra Sætre og over Kråkvål inklusive brubygging over Minnevika bygges med atkomst
nordfra Minnesund. Anlegget nord for Minnesund fram til kobling med eksisterende spor ved Dorr
inklusive nordre del av bru bru over Minnevika bygges med atkomst fra Langset.
Anleggsatkomst fra nord etableres fra fylkesveg 177 Trondheimsvegen. Det bygges en anleggsveg ned
gjennom ravina som ender like øst for krysset Sætrevegen/Trondheimsvegen. For å krysse
Dovrebanen må det bygges en undergang gjennom jernbanefyllinga ved Minneverket. Derfra blir det
anleggsatkomster langs planlagt bane mot Dytterud og langs strandlinja nord for Kråkvålhalvøya ut til
brustedet for jernbanebrua. Atkomst til Bjørknes legges om parallelt med anleggsvegen og tilpasses
gjennomføringsfasene.

Figur 29 Anleggsatkomst fra nord forbi Minnesund stasjon

Skjæringa over Kråkvålhalvøya medfører et stort masseuttak. Denne massen skal deponeres innenfor
anleggsområdet, i hovedsak som oppbygging av nye jorder ved Dytterud og gjenfylling av indre del av
Dytterudevja samt gjenfylling av eksisterende jernbaneskjæring ved Kråkvål og bygging av støyvoll
ved Sætre, Bunes og Dytterud. Denne massetransporten vil foregå på interne anleggsveger, men
Kråkvålvegen må krysses i plan. Skjæringa graves ut i etapper slik at det til enhver tid kan sikres
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atkomst til Kråkvål. Jernbanekulverten helt sør i skjæringa må derfor bygges tidlig slik at vegen kan
legges over denne før hele skjæringa kan graves ut.
På Dytterud vil det være et stort massedeponi i anleggsperioden som er høyere enn det nye permanente
terrenget. Dette er masse som skal disponeres i eksisterende jernbanetrasé og støyvoll etter at
jernbanen er lagt om til ny trasé.
Ved det gamle grustaket på Minnesund vil det være et midlertidig masselager for stein til anlegget, evt
også permanent lagring av overskuddsmasser.
Ved Langset blir det anleggsatkomst for bygging av nordre landkar for Minnesund jernbanebru,
Langset bru i Dovrebanen og jernbanetraseen Langset – Dorr fra fylkesvegen på østsiden.

Figur 30 Anleggsatkomst til Langset og Dorr

3.3.3 Anleggstrafikk på offentlig vegnett
For søndre del av strekningen vil anleggstrafikken til og fra E6 Bogsrudkrysset kjøre fv. 181
Eidsvollvegen. Dette omfatter steintransport inn til anlegget, samt alle materialer for bygging av
konstruksjoner og jernbaneteknisk anlegg. Det blir ikke kjørt masse ut fra anlegget.
Det vil også bli trafikk i begrenset omfang på fv. 501 Trondheimsvegen fram til Dokknesgutua for
bygging av atkomstveg fra Dokknesgutua ned til driftsvegen/Vormtråkk samt teknisk bygg.
For nordre del av strekningen vil anleggstrafikken til og fra E6 Minnesund kjøre fv. 177
Trondheimsvegen. Dette gjelder både anlegget fra Minnesund og sørover mot Sætre og anlegget ved
Langset og Dorr. Tilsvarende som for søndre del omfatter transporten stein til anlegget, samt alle
materialer for bygging av konstruksjoner og jernbaneteknisk anlegg. Det blir ikke kjørt masse ut fra
anlegget, men noe løsmasse kan bli transportert fra parsellen Venjar – Eidsvoll til området ved
Kommisrud.
Steinmasser til fyllinger og veg/banefundament vil bli transportert inn i anleggsområdet via offentlig
veg til Eidsvoll stasjon i sør og via atkomstveg forbi Minneverket i nord. Transport av løsmasser vil
kun skje innenfor anleggsområdet og vil derfor i begrenset grad belaste offentlig vegnett.

-297-

Utbygging
Eidsvoll – Hamar
Eidsvoll – Langset

Reguleringsplan
Eidsvoll stasjon – Langset
Planbeskrivelse

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Side 32 av 72
UEH-10-A-55302
04B
15.08.2016

3.3.4 Rigg- og anleggsområder
Det er behov for boligrigg, som bør etableres i område med tilrettelagt infrastruktur. I planforslaget er
det avsatt areal til boligrigg like nord for Eidsvoll stasjon. Videre er det tilgjengelig areal avsatt til
næringsvirksomhet i Minnesundområdet, som også har gunstig beliggenhet.
For anleggsområdet mellom Eidsvoll og Sætre er det foreslått ytterligere ett riggområder nord for
bussgarasjen ved Eidsvoll stasjon. Dette kan benyttes som hovedrigg eller boligrigg.
For anleggsområdet mellom Minnesund og Sætre kan det etableres en hovedrigg på området mellom
Minnesund stasjon og det gamle grustaket. Alternativt område for hovedrigg kan være ved
eksisterende riggområde på Langset.
Ved alle konstruksjoner vil det i tillegg bli etablert lokale rigger. For bygging av brua over Minnevika
må det etableres riggområder på begge sider av Vorma. Ved søndre landkar på Kråkvålsiden må det
etableres en rigg for bygging av brua. Brua antas å bli bygd fra sør fordi det er begrenset plass mot
eksisterende jernbane på nordsida.
I tillegg er det behov for midlertidige bruer og kulverter for anleggstrafikk ved Julsruddalsevja,
Dytterud og Minneverket. Disse vil bli fjernet etter bruk.

3.4 Arealformål og hensynssoner i reguleringsplanen
Jernbanens kjøreveger og anleggs-/drifts- og turveg er regulert til eget formål, mens øvrige arealer eid
av Jernbaneverket foreslås regulert til annet baneareal.
Følgende dimensjonerende forutsetninger er brukt:
 Brutto reguleringsbredde minst byggeforbudssone på 30 + 30 m
 Jernbaneformål ut til 15 m fra nærmeste spormidt, evt mer ved skjæring/fylling. Formål
utenfor denne sonen reguleres til eksisterende arealbruk, dvs enten som kommuneplanens
arealdel eller annen regulering.
 Det skilles på jernbanens kjøreveg og annet jernbaneareal.
 Jernbaneformål 5 m utenfor topp skjæring/bunn fylling; dette dekker også opp plassering av
viltgjerde mm.
 Anleggssone (midlertidig): På fastmark 30 m utenfor jernbaneareal, i vann 20 m utenfor
teoretisk fyllingsfot. Større område rundt konstruksjoner.
 Areal under jernbanebruer: På fastmark reguleres til jernbaneformål, i bredde ut til 15 m fra
nærmeste spormidt. På vannflata reguleres til vannformål.
 Kulverter oa konstruksjoner: I utgangspunktet kombinert formål jernbane/landbruk evt med
veg, ut til 15 m fra nærmeste spormidt, ellers jernbane for selve konstruksjonen.
Ut fra de konklusjoner som framgår av kap 3 foreslås følgende reguleringsformål, jf pbl § 12-5,
hensynssone, jf pbl §§ 11-8 og 12-6, og reguleringsbestemmelser, jf pbl § 12-7:
Bygg og anlegg (nr 1)
 Kontor/industri/lager
 Forretning/kontor/industri/lager/hotell/bevertning
 Renseanlegg Langset
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2):
 Jernbane
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 Område for (eksisterende og) ny jernbane,
 Annen banegrunn, teknisk (omfatter skjæringer og fyllinger oa sideterreng)
 Annen banegrunn, grønt (omfatter etablert sideterreng to steder)
Veg
 Offentlig veg (dagens situasjon)
 Privat/felles veg

Grøntstruktur (nr 3)
 Turveg
Landbruk (nr 5)
 Landbruk
 Friluftsområde
Område i sjø og vassdrag (nr 6)
 Naturområde i sjø
Områder med kombinerte formål
 Samferdselsformål kombinert med andre hovedformål (Annen banegrunn / grøntstruktur)
Hensynssone (pbl § 11-8)
 Sikrings-, støy og faresone pga kryssende høgspentledninger.
 Sikringssone for brukonstruksjoner
 Særlige bevaringshensyn (gamle Minnesund jernbanebru)
 Båndlagte områder; eksisterende fredninger
Område med særskilt bestemmelse
 Midlertidig anleggsområde i område regulert til landbruk og naturområde i sjø og vassdrag.
 Automatisk fredete kulturminner som søkes frigitt.
Byggegrense langs eksisterende og ny jernbane i hht jernbanelovens krav, 30 m fra nærmeste
spormidt, er angitt kun der arealbruksformålet er annet enn jernbaneformål.

3.5 Miljøoppfølgingsplan
I henhold til Jernbaneverkets rutiner for systematisk oppfølging av miljøhensyn i utbyggingsprosjekter
skal det for alle reguleringsplaner utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) iht. NS 3466. Det er for
Venjar - Langset utarbeidet en MOP, UEH-00-A-56151 - Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen, som
ivaretar dette kravet. MOP Jernbaneverkets plan for ivaretakelse av miljøhensyn i anleggsfasen.
Jernbaneverkets rutiner for systematisk oppfølging av miljøhensyn i utbyggingsprosjekter omfatter, i
samsvar med NS 3466, også et miljøprogram. Det ble ikke utarbeidet et miljøprogram i hovedplanen,
men derimot plan for ytre miljø Vendespor Eidsvoll stasjon og Dovrebanen Kommesrud – Kråkvål,
15.06.2012 (som del av Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen) Denne er sammen med kommunedelplan
benyttet som miljøprogram og grunnlag for miljøoppfølgingsplanen.
Aktuelle krav og tiltak gitt i følgende grunnlaget er videreført i prosjektets MOP:
 Kommunedelplanen for Dovrebanen Eidsvoll – Sørli
 Plan for ytre miljø Vendespor Eidsvoll stasjon og Dovrebanen Kommesrud – Kråkvål
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Retningslinjer for miljø i InterCity
Konsekvensutredningen med tilhørende temarapporter
Risiko- og sårbarhetsanalysen inkludert miljørisikoanalysen
Miljøbudsjett for Venjar - Langset

Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til å ivareta de som bor og ferdes langs/nær banen, anleggsområdet
og anleggsveger, i tillegg til generelle samfunnsinteresser. Det skal vise hvordan ytre miljøhensyn skal
innarbeides og følges opp under prosjektering, kontrahering og bygging av jernbaneanlegget, slik at
prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som ellers blir berørt av tiltaket.
Miljøoppfølgingsplanen skal sikre at miljøkrav fastsatt i lover og forskrifter, sentrale retningslinjer og
Jernbaneverkets styringssystem ivaretas i bygge- og anleggsperioden. En miljøoppfølgingsplan skal
også sikre at relevante vedtak og beslutninger fra tidligere planfase ivaretas, og på hvilke vilkår tiltaket
skal gjennomføres i bygge- og anleggsperioden.
Miljøoppfølgingsplanen følger reguleringssaken og høres parallelt med den. Planen redegjør for mål
og krav nedfelt i lover og retningslinjer, og anviser konkrete tiltak for følgende tema og interesser:
 Naturmiljø
 Støy og vibrasjoner
 Landskap og visuelt miljø
 Utslipp til luft, vann og grunn
 Kulturminner og kulturmiljø
 Avfallshåndtering
 Nærmiljø og friluftsliv
 Naturressurser
 Materialvalg, energibruk og miljøbudsjett
 Setninger og stabilitet
 Massehåndtering, massetransport og deponier
 Hydrologi og vassdrag
For driftsfasen for det nye dobbeltsporet vil det bli utarbeidet egen plan for å ivareta hensynet til det
ytre miljøet. Aktuelle tema i denne planen vil være:
•
Rutiner for vedlikehold av viltgjerder og sikkerhetsgjerder
•
Rutiner for vedlikehold av grøfter, stikkledninger og kulverter samt overvåking av
massestabilitet
•
Rutiner for vegetasjonspleie langs banen, herunder vedlikehold av særskilte
landskapstiltak, ivareta utsyn fra bane og turveg mm
Planen forutsettes utarbeidet av Jernbaneverket i samråd med berørte myndigheter og kommunen.

3.6 Gjennomføring av planen
3.6.1 Erverv av grunn og rettigheter
Vedtatt til reguleringsplan gir grunnlag for nødvendig grunnerverv for å gjennomføre tiltaket. Dette
gjelder både permanent erverv av grunn og midlertidig erverv av rettigheter til anleggsgjennomføring.
De ulike arealbruksformål i planforslaget framgår av tabell 3.
Jernbaneverket må erverve ca 280 daa landareal samt rettigheter i vann/bunn i Minnevika til tiltaket.
Samtidig kan Jernbaneverket avhende areal fra Dytterud til Minnesund. Dette dreier seg om
ca 100 daa. 60 daa, områdene langs dagens bane fra Minnesund stasjon og fram til Minnesund
jernbanebru, er foreslått regulert til friluftsområde. Om lag 40 daa er foreslått omdisponert til
landbruk, etter at dagens jernbanetrasé er tilbakeført til opprinnelig terreng. Sett sammen med
oppfyllingsområder på Dytterud og grunnerverv på Kråkvål ligger det her til rette for et
tiltaksjordskifte.
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Det er et relativt stort behov for arealer til anleggsgjennomføring, det vil si midlertidige rigg- og
anleggområder. Det dreier seg om i alt 460 daa fastmark, mest landbruksareal. 194 daa er løpende
rigg-/anleggsområder langs ny bane på fastmark, mens 270 daa er permanent masselagring for
etterbruk til landbruk; herunder noe avhendet jernbanegrunn. 187 daa vannareal disponeres midlertidig
i anleggsperioden. Områder for kontor-/anleggsrigg ved Eidsvoll stasjon dekker om lag 22 daa.
Tabell 3 Arealoversikt

Arealformål - ervervskategori
Samferdsel - permanent
Samferdsel - permanent
Grøntstruktur og turveg –
permanent
Landbruk
Landbruk og friluftsliv –
midlertidig
Landbruk - midlertidig
Landbruk - midlertidig
Friluftsområde
Naturområde i sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag –
midlertidig
Andre formål
Bygg og anlegg - midlertidig
Grunnervervsbehov permanent
Midlertidig rettigheter til grunn
Sum planområdet

Forklaring
Reguleres til samferdselsformål
Som over; eies allerede av JBV/SVV/kommune
Erverves / avhendes til turveg; også
eksisterende regulering på Dorr
Permanent regulering til landbruk
Midlertidig erverv til anlegg på land (#1)

Areal daa
744
463
14
469
194

Midlertidig erverv til masselager (#3)
Midlertidig erverv til dreneringstiltak (#4)
Permanent regulering til friluftsområde
Permanent regulering til naturområde i
vassdrag
Midlertidig erverv til anlegg i vassdrag (#2)

249
6
75
195

Byggeområde i eksisterende planer
Midlertidig erverv til anleggsrigg (#5)
Privat eiendom som må erverves
Midlertidige anleggsområder (#1-5)

25
22
281
655
1520

3.6.2 Tidsplan
Følgende overordnede tidsplan legges til grunn for gjennomføring av planen:
Gjennomføre grunnerverv

2015-2018

Forberedende arbeider

2016-2017

Utbygging av tiltaket

2018-2023

Åpning

2023

Forberedende arbeider gjennomføres for å sikre oppetid for togene ved hovedarbeidene.
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4 Konsekvenser av planforslaget
4.1 Landskap
Planområdet fra Eidsvoll stasjon til Langset går gjennom tre ulike landskapstyper; elvelandskapet
langs Vorma fra Eidsvoll til Dytterud, jordbrukssletta ved Kråkvål og sundstedet mellom Mjøsa og
Vorma ved Minnesund.
Det nye dobbeltsporet bygges langs det eksisterende sporet på fylling ut i Vorma. Fyllingsfronten mot
Vorma utføres som en plastret steinfylling under flomnivå. Den nye fyllinga blir dominerende i det
store landskapsrommet, men oppleves ikke på nært hold. For å bryte opp den monotone steinfyllinga
etableres små odder og bukter mellom ny bane og elva på enkelte partier. Dette gjelder spesielt hvor
det er kulverter og bekkeutløp. Fra Eidsvoll stasjon til kulverten ved Kommisrud går drifts-/turvegen
mellom nytt spor og Vorma og her bygges lave terrengformer i driftsvegens kurver og disse kan
beplantes for å bryte silhuetten. De vegetasjonskledte skråningene og ravinene vest for eksisterende
bane vil bli minst mulig å bli berørt.

Figur 31 Perspektiv fra terrengmodellen av ny bane langs Vorma

Nord for Julsruddalsevja skjærer det nye dobbeltsporet seg inn i løsmasseskråningen ved Sætre. Dette
blir en høy og bratt skjæring, men det er det også i dag som en naturlig ras-skråning mot elva. Her vil
skråningen fra dagens bane og ned i Vorma bestå og vil således bryte opp skråningen så det ikke blir
et sammenhengende nytt sår.
Videre fra Sætre til Dytterud går det nye sporet parallelt med dagens spor på østsiden. Vest for ny
bane, over dagens spor, etableres en sammenhengende støyvoll. Støyvollen vil skjerme all
bebyggelsen i Bunesgrenda mot jernbanestøy. Vest for vollen fylles ytterligere mot det stigende
terrenget i vest slik at det kan etableres sammenhengende dyrkbar mark fram til toppen av støyvollen.
Støyvollen og oppfyllingen bak blir et stort permanent massedeponi som vil endre landskapets
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karakter fra litt småskala jordbrukslandskap med små raviner til et stort sammenhengende jorde.
Oppfyllingen vil dekke et stort areal, men vil gi et ryddig og funksjonelt område. Driftsveg /
Vormtråkk vil her følge langs toppen av støyvollen med utsikt mot Vorma.
Fra Dytterud til Minnevika skjærer det nye dobbeltsporet gjennom jordbrukssletta på Kråkvål-halvøya.
Det er en dyp skjæring på vel 15 m og med skråninger på 1:2,5 blir det et betydelig terrenginngrep (se
snitt, figur 25). Ved gjenfylling av eksisterende bane og oppfylling vest for støyvollen vil dette utvide
den jordbrukssletta som går tapt, visuelt og bruksmessig. I sørenden av dagens jorde etableres en
kulvert for ny bane som vil fungere som viltkryssing, atkomstveg til gårdene og turveg mot
Dytterudevja. Dette vil gi en bedre arrondering av dyrket mark og en samling av kryssingsbehov.

Figur 32 Perspektiv fra terrengmodellen av Bunes-Kråkvålområdet, med mulige dyrkingsområder

Figur 33 Perspektiv fra terrengmodellen over området ved Dorr

-303-

Den nye jernbanebrua ved
Minnesundet vil føye seg inn i det
historiske brumiljøet som en ny og
moderne bru. Brua går over det
grunne sundstedet med mange søyler
og et relativt beskjedent markert
hovedspenn. Terrenginngrepene for
brua blir minimale. Rundt nordre
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4.2 Friluftsliv og nærmiljø
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i
fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Med nærmiljø menes områder og
ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet til der folk
bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til
fots eller sykkel.
Planområdets funksjon som friluftsområde er primært
knyttet til båtbruken på Vorma, samt noen båtfester. Det
er noe fritidsfiske i Vorma, i hovedsak fra båt.
Strandsonen er pga jernbanen svært lite tilgjengelig for
allmenn ferdsel fra land. Planforslaget vil ikke føre til
vesentlige endringer for aktiviteten på Vorma. For
konsekvenser av støy, se kap 4.7.
Nærmiljøinteressene er først og fremst ved
Botshaugtangen og Holstangen, samt ved Sætrevegen.
Disse områdene ligger utenfor planområdet, men vil bli
berørt i anleggsfasen.
Planforslaget legger til rette for en langsgående turveg
(Vormtråkk) og forbindelsene på tvers av jernbanen,
samt tilkoblinger til fra bakenforliggende områder ned
mot Vormtråkk. Vormtråkk kobler seg til «Mjøstråkk»
og øvrig gang- og sykkelvegsystem på Minnesundsiden
av Minnevika. Videre legger planforslaget til rette for at
området innenfor Dytterudevja åpnes for allmennheten
gjennom kryssing over jernbanen i kombinert løsning for
viltovergang/lokalveg.
Sammenholdt med dagens situasjon vil planforslaget gi
vesentlig bedre muligheter for aktivitet og friluftsliv
langs Vorma.
Se fig 34, som viser kryssingsmuligheter og
forbindelseslinjer etter utbygging av dobbeltsporet.
Det vil bli anleggstrafikk i området, både på offentlig
veg og på egne anleggsveger/driftsveger. I anleggsfasen
må det vurderes trafikksikkerhetstiltak for å sikre gående
og syklende spesielt ved langsgående skoleveg, i
kryssingspunkter og i stasjonsområdet. Det må også
vurderes tiltak for å reduserer ulemper med støy og støv
ved anleggstrafikk.
Figur 34 Kryssingspunkter og tur-/driftsveg langs
Vorma
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4.3 Naturmiljø
4.3.1 Innledning og verdivurdering
Avgrensning av temaet
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske (ferskvann) systemer,
inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til
naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som
ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning (Statens vegvesen 2014).
Kriterier for verdi
Verdivurderingen fastsettes normalt ut fra en regional vurdering. Verdivurderingsskalaen er inndelt i
en tredelt skala, liten, middels eller stor. Verdivurderingen av naturmiljøet er basert på kartlegging av
naturtyper etter DN-håndbok 13 - oppdatert versjon 2007 (Direktoratet for naturforvaltning 2007) og
på nye faktaark for et utvalg av naturtyper utarbeidet på grunnlag av nytt system for kartlegging av
naturtyper (Naturtyper i Norge, NiN, 2015). Verdiklassifisering av lokaliteter er basert på DNhåndbok 13-2007 og HB V712 (Statens vegvesen 2014).
Etter revisjon av Naturbase (Miljødirektoratet 2015) er en del av de opprinnelige viltområdene fjernet,
mens andre er erstattet av områder knyttet til forekomst av enkeltarter eller grupper av arter.
Verdisetting av ravinesystemene er basert på nye faktaark utarbeidet av Erikstad & Jansson (2014),
basert på NiN-systemet (Natur i Norge). Avgrensning av ravinesystemene er utført vha. GIS-analyse
basert på beregning av helningsgrad avledet fra terrengmodell.
Rødlistekategorier og fremmede arter
Rødlistekategorier for arter i temarapporten følger siste utgave av «Norsk rødliste» (Kålås m. fl.
2010). Risikovurderinger for fremmede arter følger «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste
2012» (Gederaas m.fl. 2012).
Kilder
Utredningen bygger i hovedsak på følgende digitale kilder:




Artskart. (Artsdatabanken 2015a. http://artskart.artsdatabanken.no/)
Naturbase. (Miljødirektoratet 2015. http://kart.naturbase.no/)
Naturtyper i Norge, NiN. (Artsdatabanken 2015b. http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/)

Det foreligger flere tidligere undersøkelser av biologisk mangfold i området, i tillegg er det er søkt i
relevante litteraturbaser og øvrig relevant litteratur er gjennomgått.
Feltarbeid er gjennomført av biolog Oddmund Wold, Asplan Viak 12., 15., 18. og 25. juni 2015. Det
er utarbeidet egen underlagsrapport.
Naturverdier i området
Planområdet omfatter hele eller deler av 14 naturtypelokaliteter hvorav 11 av disse tillegges stor verdi
(B- eller A-lokaliteter, dvs stor verdi etter Statens vegvesens håndbok V712). Tilsvarende inngår deler
av fire viltområder som i større eller mindre grad faller innenfor influensområdet, samtlige med stor
verdi. Ett verneområde blir berørt, VV00000544 Vorma (fuglefredningsområde).
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På strekningen Eidsvoll – Langset vil banen krysse 6 ravinesystemer som er over grenseverdiene for
raviner mht. kartlegging (lengde minst 500 m, Erikstad & Jansson 2014). Ravinesystemene som
krysses eller berøres på denne strekningen er preget av div. tidligere inngrep, men flere er store, har
sidegreiner og er relativt dype, og tre av disse ravine-systemene, Kommisrud, Dokknes og
Julsruddalsevja tillegges derfor stor verdi (A- eller B-områder, jf. Erikstad & Jansson 2014). De øvrige
har middels verdi (C-områder, lokalt viktige). Vurderingen av ravinesystemene er uavhengig av
forekomst og verdisetting av naturtype-lokaliteter, verneområder osv. som ev. faller innenfor ravinene.
På bakgrunn av dette vurderes verdien mht. naturmiljø på strekningen Eidsvoll - Langset til stor verdi.

4.3.2 Konsekvenser av tiltaket
Dovrebanen krysser flere verdisatte ravinesystemer på vestsiden av Vorma på denne strekningen.
Banen krysser i dag på fyllinger kombinert med stikkrenner eller kulverter av ulik bredde. Tre raviner
er verdisatt med stor verdi etter håndbok V712 (Statens vegvesen 2014). To av disse, Julsruddalsevja
og Dokknes har i dag kryssing av banen på kulverter. Kommisrud-ravinen er påvirket av
bakkeplanering og fylling i nedre del, i tillegg til at banen krysser på fylling med stikkrenne.
Ny bane blir liggende på utsiden av eksisterende, og planlegges i hovedsak på fylling, men med
breiere bruer over Julsruddalsevja og Dokknesravinen. Opprinnelig banetrasé vil bli benyttet til
driftsveg/turveg over disse ravinene. For Dokknesravinen innebærer det antagelig ingen endring mht.
kulverten under eksisterende bane, men for Julsruddalsevjas ravine er det planer om en større, bredere
åpning. Dette vil være gunstig for dynamikken i ravinen.
Fyllinger på utsiden av eksisterende spor (i hht eksisterende og vedtatte planer) har allerede gitt
arealbeslag i betydelige arealer med mudderbanker som tidligere er vurdert som viktige for
naturmangfoldet, både som raste- og næringsområder for vannfugl, og som naturtypelokaliteter for
spesielle plantearter og –samfunn (Solvang 2007, Wold 2012, Larsen, 2012). Dette gjelder strekningen
Eidsvoll stasjon – Kommisrud. Videre utfylling og utbygging vil sannsynligvis gi inngrep i to
kartlagte naturtypelokaliteter (mudderbanker med «pusleplanter», bl.a. minst en rødlistet art) ved
utløpet av Julsrudåa i Vorma, samt i minst en naturtypelokalitet ved Bunes, en mindre evje med stor
verdi (B).
Anleggsveg fra Minneverket mot brufoten på sørsiden av Minnevika berører del av naturtypelokalitet
10 (se eget kart) direkte. Anleggsvegen vil bli lagt så langt inn som det ut fra geotekniske hensyn er
mulig.
Utfyllinger i Vormas mudderbanker og gruntvannsområder på Vormas vestside, spesielt ved utløpet av
Julsruddalsevja, er spesielt negativt. Tiltaket omfatter utfylling og arealbeslag i fuglefredningsområdet i Vorma, og innebærer en forstyrelse av fuglelivet og reduksjon av viktige arealer for
overvintrende vann- og våtmarksfugl, samt for fugl på trekk i dette området. Mindre inngrep ved
Bunes og Dorr og i nordskråningen av breelvterrassen ved Bjørknes er også negativt.
Planlagte deponiområder vil gi arealbeslag i flere kartlagte naturtypelokaliteter, bl.a. i lokalitet
BN00026578 Bunes (stor verdi).
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Figur 35 Kartlagte naturtyper Eidsvoll – Dokken
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Figur 36 Kartlagte naturtyper Dokken – Dorr
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Figur 37 Utfylling i Vorma (gjennomført og planlagt)
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Figur 38 Verdisatte ravinesystemer på strekningen Eidsvoll – Dokken),
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Figur 39 Verdisatte ravinesystemer på strekningen Dokken – Langset
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø
4.4.1 Innledning og verdivurdering
Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i kulturminneloven: ”Med kulturminner menes alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor et eller flere kulturminner inngår
som en del av en større helhet eller sammenheng.” Forvaltningen skiller mellom automatisk fredete
kulturminner (også kalt fornminner) og nyere tids kulturminner. Fornminner er kulturminner eldre enn
1537 (reformasjonen).
Det er kulturminner fra forhistorisk tid og nyere tid som blir berørt av tiltaket. Tiltaket består av en
utvidelse av jernbanen fra ett til to spor. Vurderingen av kulturminnetema er basert på den nasjonale
kulturminnebasen www.askeladden.ra.no, SEFRAK-registeret, tidligere utredninger og registreringer,
Akershus fylkeskommune sine kml § 9-registreringer i planområdet, samt befaring i planområdet.
I hovedsak er fornminnelokalitetene i plan- og influensområdet vurdert å ha liten til middels verdi.
Kulturhistoriske bygningsmiljø fra nyere tid og enkeltbygninger innenfor plan- og influensområdet er
vurdert til liten og middels verdi i søndre del. De kulturhistoriske verdiene i nordre del av plan- og
influensområdet, med Minnesund stasjon, Mjøssamlingene, sundstedet, brumiljø (jernbanebru og
fredete vegbruer) er vurdert til stor regional og nasjonal verdi.

4.4.2 Konsekvenser av tiltaket
Sør i planområdet lå Botshaugen/Vormen teglverk. Ovner og bygninger knyttet til teglverket er
fjernet, og det er i dag få spor etter teglverket fra tidlig på 1900-tallet. På Botshaug sør for
Kommisrud, og like vest for jernbanen ligger det et automatisk fredet kullfremstillingsanlegg (Id
156944). Lokaliteten består av en kullgrop fra middelalder. I dette området, like nordvest for
kullgropen, ligger et automatisk fredet gravfelt (id 215740) bestående av tre gravhauger. Begge
kulturminnelokalitetene blir direkte berørt av tiltak. Videre nordover står transformatorstasjonen til
Botshaug teglverk bygd mellom 1925 og 1950. Vest for Kommisrud ligger det tre nyregistrerte
automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Dette er id 215577 (kokegrop), 215576 og 215575 (begge
dyrkningsspor). Lokalitet id 215577 ligger like utenfor planområdet. Lokalitet id 215575 og 215576
reguleres til bevaring. Lokalitet 156943 består av et dyrkingslag fra eldre jernalder som er fjernet.
I midtre del av planområdet ligger det 5 kullfremstillingsanlegg (Id 156945, 156947, 156948, 156949
og 156950), der ett er fra middelalder og dermed automatisk fredet. Det automatisk fredete
kullfremstillingsanlegget (id 156949) reguleres til bevaring. De andre er fra nyere tid. Lokalitet
156951 består av en kokegrop fra eldre jernalder som er fjernet. Akershus fylkeskommune har i sine
registreringer avdekket flere kulturminnelokaliteter i dette området. Lengst sør ligger to automatisk
fredete kullgroper (id 215650 og 215651) utenfor planområdet. Videre nordover er det registrert fire
automatisk fredete kullfremstillingslokaliteter (id 215732, 215652, 215656 og 215658), en
kokegroplokalitet (id 215734), fem kullmiler fra nyere tid (id 215730, 215736, 215738, 215655 og
215657). Alle disse ligger utenfor planområdet.
Øst for eksisterende jernbanespor, ut mot Bjørknes, ligger det et automatisk fredet veganlegg, en
hulveg (Id 156985). Videre nordover langs østre side av jernbanen ligger det en nedgraving fra nyere
tid (Id 156941). En bosetningslokaliteten (Id 156940) fra middelalder og en kullmile fra
seinmiddelalder (Id 156939) lenger nord er utgravd og fjernet i forbindelse med utvidet registrering.
Det samme gjelder en lokalitet med dyrkingsspor (id 156942). Like nord for hulveg id 156985 er det
en nyregistrert automatisk fredet hulveg (id 216190) og en kullgrop (id 215644).
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Figur 40. Temakart kulturminner og kulturmiljø i søndre del av plan og influensområdet. (Kart 1 av 3 dekker strekningen
Venjar - Eidsvoll.)
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Figur 41. Temakart kulturminner og kulturmiljø i nordre del av plan- og influensområdet.

Innenfor planområdet, både sør og nord for Kråkvålvegen, er det registrert automatisk fredete
bosetning - og aktivitetsområder (id 215628 og 215624. Kulturminnelokalitetene i dette området blir
direkte berørt av tiltak. Det er videre nyregistrert sju lokaliteter med kullmiler fra nyere tid (id 215618,
215619, 215621, 215636, 215620, 215642 og 215639). To av disse ligger innenfor planområdet og
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blir direkte berørt av tiltak. I tillegg er det registrert en automatisk fredet kullgrop (id 215643) og en
hulveg (id 216189) som ligger utenfor planområdet.
Lenger ute på Bjørkneset ligger tunene på Bjørknes og Kråkval med SEFRAK-registrerte
bygningsmiljø. Hoveddelen av bygningsmiljøet i tunet på Bjørknes er i fra siste halvdel av 1800-tallet,
men det ene våningshuset er fra siste del av 1700-tallet. På Kråkval er det registrert en jordkjeller og
driftsbygning. På Minneverket ligger det et bolighus fra 1800-tallet, som opprinnelig har vært en
husmannsplass.
Nordre del av planområdet ligger innenfor et større område med regional og/eller nasjonal
kulturminneverdi, med Minnesund stasjon, Mjøssamlingene, sundstedet, brumiljø (jernbanebru og
fredete vegbruer), mm (jf Grøntstruktur på Romerike). Minnesund stasjon er ifra siste del av 1800tallet. På stasjonsområdet står også et godshus.
Minnesund er et gammelt trafikknutepunkt ved Minnesundbrua. Mjøsmuseets avdeling på Minne
ligger på det tidligere ferjestedet. Museet rommer utstillinger om Mjøsas flomhistorie, tømmerfløting
og båttrafikk. Anlegget på Minne må ses i sammenheng med Skibladner. Det er funnet, registrert og
fotografert 20 sunkne fartøy i Mjøsa, blant annet Mjøsjakta Wega. Anlegget er et nasjonalt viktig
kulturminne som representerer innenlandsk transport av tømmer, varer og folk på Mjøsa fra tidlig
1800-tall til langt ut på 1900-tallet. Mjøsferdselen er et ledd i et større kommunikasjonssystem. I
kommunedelplan for kulturminner i Eidsvoll er dette kulturmiljøet vurdert til bevaringskategori 1,
fredningsverdig. Kulturminnet er av nasjonal betydning. Kulturminnet kan vurderes fredet etter
kulturminneloven.
Miljøet innbefatter tre brukonstruksjoner som rager over det gamle sundstedet på Minnesund.
Ferjekaia hører også med til miljøet. Funksjonen som ferjested/sundsted var en viktig forutsetning for
bosetting på begge sider av sundet. De tre bruene over Minnesundet, samt ei fergekai fra 1800, ble i
2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (Id 110597).
Riksantikvaren fredet de to vegbruene 17. april 2008, men ikke jernbanebrua.

Figur 42. Tre generasjoner bruer, med jernbanebrua nærmest. Bildet er tatt fra det gamle fergeleiet på Minne.
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Jernbanebrua er ei fagverksbru som var kombinert bil og jernbanebru fra 1925 til 1959. Bilbruene ble
demontert i 1965. Det er fremdeles spor etter innkjørselen på brua. Langset bru er en buebru fra 1959
(nr 02-0322) ligger på fylkesveg 177 og er brua på den gamle Trondheimsvegen. Den nyeste brua,
Minnesund bru på E6 (nr. 02-1327), er fra 1993, og ble bygd i forkant av OL på Lillehammer. Brua er
ombygd fra 2 til 4 felt som del av E6 Gardermoen – Biri i 2011. De to kjørebruene inngår i
landsverneplanen for Statens vegvesen og er fredet av Riksantikvaren. Fredningene skal sikre bruenes
arkitektur og hovedpreg.

Figur 43. Utsnitt fra temakart for kulturminner i området ved Minne og Minnesund.
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Minnesund er et viktig kulturminne for samferdsel, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Bruene
synliggjør en viktig del av den historiske utviklingen av vegnettet i Norge. Til sammen viser bruene på
Minnesund endringer i krav til vegbredde og akseltrykk som har skjedd i løpet av 1900-tallet.
Utenfor fergestedet i Minnevika er det registrert fem lokaliteter med automatisk fredete skipsfunn som
alle ligger utenfor planområdet. Dette er jakta «Wega» som sank mellom 1910 og 1914 (Id 89557), 3
stokkanker (Id 115693, 115698 og 115696) og vraket av «Industri 2» (Id 117744). Like utenfor
planområdet ligger to lokaliteter med uavklart vernestatus. Dette er en klinkbygd småbåt (Id 115665)
og en konstruksjon av lange planker med vinkeljern og opphengere (Id 115699). Kan være rester av
hesteslede eller del av fløtningsinnretning.
Mellom Langset bru og jernbanebrua på nordsiden av Minnesund lå bolighuset på Strandheim,
opprinnelig et handelshus fra siste del av 1800-tallet. Dette er fjernet. Like innenfor planområdet på
Dorr ligger et automatisk fredet gravminne, en rundhaug fra jernalder (Id 76607). Eksisterende
jernbaneskjæring har tatt bort om lag halve haugen. Ved Akershus fylkeskommune sin registrering i
området ble denne kulturminnelokaliteten ikke gjenfunnet, og regnes som tapt.
Vegmiljøet på Minnesund, med jernbanebru og to vegbruer, samt ferjested, blir ikke direkte berørt av
tiltak. Deler av vegmiljøet med vegbruene ligger innenfor planområdet og er markert som eksisterende
fredning. Jernbanebrua foreslås regulert til bevaring. Brumiljøet med Mjøsmuseets avdeling på Minne
blir påvirket visuelt med en ny brukonstruksjon framfor museumsområdet. Den nye brukonstruksjonen
griper visuelt inn i brumiljøet ved Minnesund. Støy vil også kunne påvirke de nasjonale kulturminnene
ved sundstedet.
Marinarkeologiske kulturminnelokaliteter ute i sundet kan bli påvirket av tiltaket selv om selve
brukonstruksjonen ikke berører disse direkte.
Det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Minnesund stasjon foreslås regulert til friluftsformål, men
etterbruk er ikke avklart.

4.5 Naturressurser
4.5.1 Innledning og verdivurdering
Vurderingen av naturressurstema er basert på nettbaserte karttjenester (Kilden fra NIBIO (tidligere
Skog og Landskap); jord- og skogressurser. Verdivurderingen er gjennomført i tråd med Håndbok
v712 – Konsekvensanalyser (se for øvrig Tabell 4).
Tabell 4. Kriterier for verdisetting av naturressurser etter v712
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder

Innmarksbeite eller
overflatedyrket jord som
ikke er dyrbart

Fulldyrket/ overflatedyrket/
innmarksbeite som er dyrkbart men
som har mindre god jordkvalitet eller
liten størrelse (≤15 daa)

Fulldyrket jord/ overflatedyrket/
innmarksbeite som er dyrkbart og
har god til svært god jordkvalitet og
er ≥ 15 daa

Skogbruksområder

Skogarealer med lav
bonitet og skogarealer
med middels bonitet og
vanskelig driftsforhold

Skogarealer med middels bonitet og
gode driftsforhold og skogarealer
med høy bonitet og vanlige
driftsforhold

Skogarealer med høy bonitet og gode
driftsforhold
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Jordbruksressursene er karakterisert å ha god kvalitet hvor den sørligste delen er svært stor – middels
erosjonsutsatt, mens den nordligste delen hovedsakelig er lite erosjonsutsatt. Skogbruksressursene har
i området sør for jordbruksarealene høy bonitet.
Det dyrkes i dag gulrot på jordbruksområdet som berøres. Jordarten er sandholdig. Det er planlagt en
dyp skjæring gjennom jordbruksarealet. Grunnundersøkelser foretatt viser at de øverste ca 10 m består
av sand, før overgang til mer siltige og muligens leirholdige masser. Videre indikerer undersøkelser
foretatt at grunnvannstanden i området ligger dypt; på ca. 9 meters dyp (målinger to steder). Skjæringa
vil få en dybde på ca. 18 m ved fullt uttrauet profil (i anleggsperioden). Grunnvannstanden vil derfor
senkes i traseområdet etter utbyggingen. I tillegg vil det sannsynligvis dannes en grunnvannstrakt mot
skjæringen, noe som gjør at grunnvannsstanden synker noe i området på to sider av traseen. Hvis
grunnvannsstanden ligger såpass dypt på hele området, er det lite trolig at grunnvannet har bidratt til
vannhusholdningen for jordbruksvekstene i området.
Jordas evne til å holde på vann varierer med finstoffinnholdet. Sandholdig jord dreneres raskere for
fritt vann enn finstoffholdig jord, hvor andelen bundet vann er høyere. Transport av vann fra dypere
lag til grunnere lag (kapillær transport) er størst for finstoffholdige lag. Denne transporten bidrar også
til vannhusholdningen for vekster på overflaten, men anslås å være liten i dette området med
sandholdig jord.

Figur 44. Løsmassekart over planområdet EidsvollLangset. Lys blå farge er hav- og fjordavsetninger
mens gul farge er elv- og bekkeavsetninger.
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Figur 46. Jordsmonnskart over planområdet nord for Julsruddalsevja
hvor jordbruksressurser og i noe grad skogbruksressuser blir påvirket.
Mørk gul farge viser jord av god kvalitet (Kråkvålhalvøya). Rød skravur
viser dyrkbar jord som ikke er dyrket i dag (hovedsakelig skog i dag).

4.5.2 Konsekvenser av tiltaket
Det er hovedsakelig jord- og skogressurser som blir berørt ved dette tiltaket, og mest på den nordre
delen, nord for Julsruddalsevja. Her blir hovedsakelig jordbruksressurser påvirket da ny jernbanetrasé
vil krysse rett gjennom jordbruksarealet på Kråkvålhalvøya. Noe skogareal blir også påvirket sør i
dette området.
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Tabell 5 viser arealbeslag ved utvidelse av jernbanen fra et til to spor med tilhørende verdivurdering
for jordbruks- og skogareal. Arealet omfatter fotavtrykket inklusiv skråningsutslag. Det er ca. 70 dekar
med fulldyrka jord som blir beslaglagt. Dette er hovedsakelig jord som brukes til grønnsaksdyrking på
Kråkvålhaløya. Dette får ifølge håndbok v712 stor verdi. I tillegg vil et lite areal innmarksbeite bli
beslaglagt (ca 2 dekar – liten verdi). Skogsarealet som blir beslaglagt har stort sett høy bonitet
(barskog, løvskog og blandingsskog). En høy andel av denne skogen ligger imidlertid i ravineområder
med vanlige eller vanskelige driftsforhold. Verdien settes derfor til middels.
Tabell 5. Oversikt over arealbeslag ny jernbane - fotavtrykk med skråningsutslag. Alle verdier er rundet av til
nærmeste dekar. Se for øvrig Tabell 4 for kriterier for verdisetting.
Arealtype

Skogbonitet

Areal,
daa

Verdi

Merknad

Fulldyrka jord

-

70

Stor

God til svært god jordkvalitet

Skog, barskog,
løvskog og
blandingsskog

Hovedsakelig høy, men
stor andel i
ravineområder med
vanlige eller vanskelige
driftsforhold. Ca 34 daa
av totalt areal er
kartlagt som dyrkbart.

291

Middels

Verdien er nedskalert fra stor til middels da
hovedandelen av skogen som blir
beslaglagt ligger i ravineområder med stor
helling. Verdien skal nedskaleres fra stor til
middels hvis driftsforholdene
karakteriseres å være «vanlige» eller
dårligere (i flg. V712).

Impediment

-

38

Liten/ingen

I reguleringsplanen er det avsatt i alt 250 daa til permanent lagring av overskuddsmasser, som i sin
helhet er løsmasser. Lagringsområdene er utformet slik at de egner seg for fulldyrking. Områdene er i
dag dyrka mark (90 daa), skogsmark (150 daa) og annen fastmark (ca 10 daa). I tillegg er det lagt opp
til oppfylling for dyrking av dagens jernbanegrunn ved Dytterud. Netto tilvekst av dyrka mark kan da
bli ca 180 daa, som er vesentlig mer enn det permanente beslaget av dyrka mark.
Anleggsfasen
I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier skape midlertidig
beslaglagte områder (Tabell 6). Hovedandelen jordbruksjord som blir midlertidig beslaglagt er
fulldyrka jord av god kvalitet. Midlertidig beslaglagt skog består av barskog, blandingsskog og
løvskog med høy bonitet.
Tabell 6. Oversikt over midlertidig beslaglagte områder (rigg- og anleggsområder, samt midlertidige deponier)
Arealtype

Skogbonitet

Areal, daa

Fulldyrka jord

-

157

Barskog, løvskog og blandingsskog

Vesentlig høy

268

Annen fastmark

-

34

Tidspunkt for gjennomføring av anleggsfasen vil være avgjørende for konsekvenser – på kort sikt –
spesielt for jordbruksressursene. Gjennomføring av jord og masseforflytninger i perioder med mye
nedbør kan skape jordpakking og redusert avling i etterfølgende år. Det mest gunstige er
gjennomføring av de største masseforflytningene i perioder med tørt vær om sommeren eller om
vinteren på telen jord. Det bør vurderes stopp i anleggsgjennomføringen (jordflytting) ved stor nedbør.
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Dette gjelder spesielt i områder med mye finstoff – spesielt leirholdig jord. Sandholdig jord er noe mer
robust i forhold til nedbør og jordpakking.
Videre må det etterstrebes bruk av faste anleggsveger for forflytning av masser, og bruk av gode
bærelag (pukk) i anleggsveger. Anleggsvegene må anlegges med filterduk mellom eksisterende masser
og bærelag, slik at det er lett å tilbakeføre arealet etter bruk. For jordbruksarealer må matjorda tas av
før anleggsveger anlegges.
Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper vannproblemer for
arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, etableres på nytt etter
anleggsgjennomføring. Dette gjelder også åpne grøfter i skogsområder. Videre må vanningsanlegg på
dyrket mark reetableres så snart det er praktisk mulig.

4.6 Hydrologi og vassdrag
Effekten den planlagte utfyllingen og jernbanebrua over Vorma vil gi på elva er undersøkt.
Undersøkelsene er gjort ved å beregne endring i hydrauliske parametere på elvestrekningen.
Beregningene er gjort ved bruk av en 1-dimensjonal hydraulisk modell der Vorma er modellert med
og uten planlagte tiltak. Basert på resultatene fra modelleringen er effekten tiltakene vil ha på
hydrauliske parametere vurdert. Modellen er bygd opp basert på gjeldende brutegninger og
tverrprofiler av elva målt opp av NVE i august 2015.
Resultatene fra beregningene viser en minimal økning av vannhastigheter i Vorma som en konsekvens
av fyllingen ved en 200-årsflom. Økningen samsvarer med resultatene fra tidligere beregninger
(Multiconsult, 2007). Vannstanden vil ved en 200-årsflom også i minimal grad bli påvirket. Dette
skyldes i stor grad det store strømningsarealet. Det konkluderes med at erosjonen på Vormas østre
bredd vil fortsette, men den planlagte fyllingen vil ikke gi økt erosjon da den er styrt av andre
prosesser enn strømmende vann; først og fremst bølger og vann i sidebekker (Sweco, 2013).
Endring i vannlinje og vannhastighet som en konsekvens av ny jernbanebru, er også ifølge
beregningene minimale, noe som samsvarer med tidligere beregninger (Multiconsult, 2007). Falltapet
forbi brua vil være tilnærmet neglisjerbart, noe som blant annet skyldes at elva er bred ved brustedet
samt at vannhastighetene er lave.
Det vil bli gjennomført ytterligere beregninger av mulige endringer av strøm- og erosjonsforhold i
øvre del av Vorma, dvs den strekningen som kan bli påvirket av nye brufundamenter og utfylling i en
yttersving nær djupålen. Dette omfatter ny kartlegging av bunnforhold og beregninger med en 2dimensjonal hydraulisk modell. Dersom beregningene viser et annet resultat enn foreliggende analyser
viser, må erosjonstiltak vurderes.2 Uansett vil det være behov for å gjøre regelmessige kartlegginger av
erosjonsomfanget på Vormas østbredd.

2

Kartleggingen er gjennomført, men analyseresultatene er ikke ferdige.
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4.7 Støy og vibrasjoner
Det er beregnet støybelastning for nytt
dobbeltspor med prognoser for trafikktall og
togtyper for år 2050.
På strekningen Eidsvoll stasjon – Langset stiger
terrenget mot vest og danner en naturlig
støyskjerming. Det er beregnet et støynivå
tilsvarende rød sone for fem helårsboliger. For
55 helårsboliger og 9 fritidsboliger på
strekningen er det beregnet en støybelastning
tilsvarende gul sone (Lden 59-68 dB).
Tabellen viser antall bygninger som vil bli
vurdert for lokale støytiltak.
Helårsboliger
Fritidsboliger

Gul sone
55
9

Rød sone
5
0

Støytiltakene forutsettes gjennomført i forkant
av endringer/tiltak som medfører økt støy, og i
samråd med eierne. Alle eiendommene ligger
utenfor planområdet.
Forutsatte støytiltak langs jernbanen er omtalt i
kap 3.2.10. Ved Dytterud er det planlagt en
støyvoll som skjermer bebyggelse i Setrevegen.
Også stasjonsområdet er skjermet på østsida av
sporene, dvs mot Vorma og Sundet.
Hele Vorma har et støynivå tilsvarende gul og
rød støysone. En støyskjerm øst for sporet mot
Vorma vil kunne bidra til å dempe støyen inntil
10 dB, dvs ned mot og under grenseverdien Lden
58 dB for de østre delene av Vorma. En skjerm
må minimum dekke hjulstøy, som er det
dominerende bidraget fra tog. Høyden må da
være minst 75 cm over skinneoverkant (SOK).
Dersom skjermen skal plasseres på nivå med
skinnene, må fyllingen utvides pga krav til
avstand fra kjøreledning, plass til snølagring
mm. Kostnaden, driftsmessige ulemper samt økt
inngrep i Vorma ved et slikt tiltak vurderes alt i
alt å være betydelig større enn nytten.
Det er ikke forventet overskridelse av
grenseverdiene for vibrasjoner og strukturstøy
på strekningen Eidsvoll stasjon – Langset.
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4.8 Grunnforhold, skredfare og områdestabilitet
4.8.1 Grunnforhold
Parsellen ligger i hovedsak sør for det store Minnesundtrinnet med mektige avsetninger med
glacifluviale og fluviale sand- og grusavsetninger. Området er under øvre marin grense og det er lag
med marine silt- og leiravsetninger i sand- og grusavsetningene. Nordligste del av parsellen, fra
Minnevika og nordover, ligger mer sentralt i randmorenen for Minnesundtrinnet. Utsnitt av
kvartærgeologisk kart under viser de forskjellige type avsetninger på strekningen.
Det er utført en del grunnundersøkelser langs parsellen, og det pågår fremdeles undersøkelser.
På strekningen langs Vorma fra Eidsvoll stasjon til Dytterud ligger jernbanetraseen ved foten av høye
og bratte terrasser. Undersøkelser viser at disse består av sand og siltige masser. I nivå med
eksisterende jernbanen/Vorma er det for den sørligste delen truffet på leire. Undersøkelser indikerer at
leira er overkonsolidert og fast.
På Kråkvål skjærer traseen gjennom et landbruksområde/jorde. Her består grunnen de øverste ca. 10 m
av sand, før overgang til mer siltige og muligens leirige masser. I Minnevika indikerer enkelte
sonderinger at det kan være avsatt et bløtere lag med antatt leire/silt over fastere overkonsoliderte
masser, antatt hovedsakelig sand. Sonderinger er utført til ca 50 og 100 m dybde i ny brulinje over
Minnevika uten å treffe på berg. Det er ved boringer ellers langs traseen boret til 20-50 m dybde uten å
treffe på berg.

4.8.2 Skredfare og områdestabilitet
Det er utført vurderinger i henhold til NVEs retningslinje 2/2014 «Flaum- og skredfare i arealplaner»
av 22.05.2014 med tilhørende veiledninger, NVE-veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper» og NVE-veileder 8/2014 «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av
skredfare i arealplanlegging og byggesak».
Skredfare
Utvidelse av eksisterende bane langs Vorma vil føre til inngrep i eksisterende skjæring ved Sætre.
Eksisterende skjæringer er bratte, og det har vært problemer med overflatestabiliteten i skjæringene for
dagens jernbanetrasé. Ny skjæring vil bli bygd slakere enn eksisterende, og dette vil generelt forbedre
stabiliteten. Avskjærende drenering vil også bidra til å forbedre overflatestabiliteten.
NVEs registrering av potensielle skredfaresoner for jord- og flomskred i sideraviner til Julsruddalsevja
og i områder langs fv. 177 ved Røysi. Tiltaket vil ikke påvirke disse områdene, og områdene med
skredrisiko vil heller ikke true ny jernbane.
Områdestabilitet
Planområdet ligger i område med marine avsetninger (silt- og leiravsetninger), og det skal derfor i
henhold til NVEs retningslinje 2/2014 «Flaum- og skredfare i arealplaner» gjøres en vurdering av
områdestabilitet.
Området for jernbanetraseen langs vestsiden av Vorma ligger ikke innenfor et eksisterende fareområde
i henhold til tidligere nasjonal skredkartlegging. Nærmeste registrerte område ligger ca. 1 km unna, se
figuren under. Utførte grunnundersøkelser har heller ikke påvist kvikkleire eller jordarter med
sprøbruddegenskaper på strekningen Eidsvoll stasjon og opp til Minnevika.
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Det er utført grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av områdene øst for Vorma, rundt Lynes
gård og Fremmin gård i henhold til NVEs veileder: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Fremmin gård
ligger i en kartlagt kvikkleiresone, Fremmin. Nye grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger viser
at kvikkleireområdet ved Fremmin ikke trenger ytterlige utredning av områdestabiliteten: endringer i
elvestrømningen vil ikke kunne utløse et kvikkleireskred på Fremmin, fordi det ikke finnes et
sammenhengende lag av sprøbruddmateriale i skråningen langs elva.

Figur 48 Utsnitt av kvartærgeologisk kart (NGU)

Figur 49 Marin grense og registrerte
kvikkleireområder (NVE)
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4.9 Avbøtende tiltak
4.9.1 Naturmiljø
Ved gjennomføring av tiltaket må det vektlegges at naturområder berøres i minst mulig grad, og at det
spesielt tas hensyn til verneverdier, lokaliteter for rødlistede arter og verdisatte naturområder som
naturtypelokaliteter og raviner.
Et spesielt tilfelle mht. tiltak er mudderbankene med tilhørende plante- og dyreliv i Vorma.
Mudderbankene er et resultat av sedimentering av organisk og minerogent materiale i områder med
mindre strøm. Dette er igjen grunnlaget for plante- og dyrelivet, spesielt «pusleplanter» og virvelløse
dyr, som igjen er viktig næringsgrunnlag for vann- og våtmarksfugl. Betydelige arealer av slike
mudderbanker vil bli nedbygd som følge av tiltaket, men en svært viktig forekomst i Minnevika, på
vestsiden av Vorma, vil bli lite påvirket av tiltaket. Denne lokaliteten har normalt store forekomster av
«pusleplanter» og vil være en viktig kilde for reetablering av slike arter på mudderbanker nedstrøms i
Vorma. Her vil økologisk kompensasjon (jf. Hårklau m fl 2013) være et aktuelt tiltak og etablering av
buner, dvs. strømbrytere som senker strømhastigheten, kunstige viker i strandsonen, eller lignende
tiltak som kan gi sedimentering og nye mudderbanker i grunne partier av Vorma må gjennomføres.
Ved etablering av slike buner eller lignende tiltak er det viktig å utføre hydrauliske beregninger for å
beregne strømhindrenes innvirkning på øvrige strømforhold og sedimentering/erosjon i elveløpet.
Midlertidige rigg- og anleggsområder/-veger må i størst mulig grad legges til områder som allerede er
sterkt påvirket. Det må tas hensyn til at noen arealer lettere kan restaureres eller revegeteres enn andre.
F.eks. vil eldre og lite påvirket skog eller gamle, ugjødslede beitemarker ikke kunne reetableres innen
oversiktlig tid, eller ev. ta lang tid å reetablere og utvikle til opprinnelig tilstand, mens f.eks. fulldyrket
mark kan reetableres raskt hvis de øverste jordlagene i et område kan bevares på plass eller ev. kan
lagres og tilbakeføres etter bruk av arealene.
Rigg- og deponiområder, samt traseer for anleggsveger, må sjekkes spesielt mht. naturmangfold hvis
de legges i områder med mer eller mindre naturlig vegetasjon. Slike områder må også om mulig
restaureres og tilbakeføres til opprinnelig tilstand i størst mulig grad, og så snart som mulig etter
inngrepet.
Avrenning og utslipp kan være skadelige for plante- og dyrelivet, f.eks. ved nedslamming av
leveområder for virvelløse dyr eller gyteområder for fisk og det må sikres at minst mulig utslipp når
vassdraget. Det gjelder også partikkeltilførsel ved f.eks. ved at midlertidige anleggsveger må passere
bekker og elver eller at rigg- og deponiområder plasseres nær bekker.
Plan- og influensområdet omfatter deler av et fuglefredningsområder, hvor øvre del av Vorma nevnes
som det viktigste området. Dette er også et viktig overvintringsområde for vannfugl som ender og
svaner. Kantsonene ved Vorma er også viktige hekkeområder og anleggsarbeid her i hekkesesongen
(ca. medio april – ultimo juni) må unngås.
Ut fra hensynet til dynamikken i ravinen, og hensynet til viltet, må det anlegges en bredere og noe
dypere kulvert enn eksisterende også under driftsveg/turveg ved Dokknesevja (ravinen). Øvrige
avbøtende tiltak for hjortevilt og enkelte andre pattedyr er vurdert i egen viltrapport; se liste over
vedlegg.

4.9.2 Kulturmiljø
Avbøtende tiltak som omfatter kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både naturlandskap og
kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i mange tilfeller ha virkning også for
kulturminner og kulturmiljø i samme landskapsrom. I utforming av planer og tiltak skal det være et
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generelt prinsipp å dempe negative virkninger på kulturminner og kulturlandskap. En god
landskapstilpasning reduserer negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.
For å redusere virkningen vil gjennomføring av avbøtende tiltak være viktig for et godt sluttresultat,
for eksempel gjennom bearbeiding av terreng og kantarealene inn mot områder med
kulturlandskapskvaliteter og kulturminner.
Det må fortrinnsvis søkes å justere avgrensingen av tiltaksområdet for å unngå direkte konflikt eller
for tett nærføring med de kulturminnene som er mest uberørt og har høyest verdi i området. Blir tiltak
justert slik at det blir en god avgrensing mot kulturminnelokalitetene vil negative konsekvensen bli
betydelig redusert.
Det må tas særlig hensyn til det fredete brumiljøet og jernbanebrua ved Minnesund i utformingen av
ny jernbanebru, slik at bruenes arkitektur og hovedpreg ikke blir forringet.
Tiltaket medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner. Om det ikke lar seg gjøre med
justering av tiltak, kreves det dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon
blir gitt av Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger. Ved fjerning av
automatisk fredete kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil sikring av kunnskapsverdien som
kulturminnene har gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak. Dette kan være aktuelt tiltak for
flere fornminnelokaliteter i planområdet som ikke lar seg gjøre å sikre gjennom bruk av hensynssoner.
Automatisk fredete kulturminner med sikringssoner og buffersone som ligger nærme tiltaksområdet
må sikres med midlertidige gjerder i anleggsfasen, for å unngå at kulturminner blir skadet. Dette
gjelder også de sju marinarkeologiske lokalitetene ved Minne som kan bli berørt av anleggsarbeid.
Disse må midlertidig markeres i anleggsfasen.

4.9.3 Landbruk
Det er usikkerhet knyttet til vannhusholdningen på jordbruksarealet på to sider av skjæringen på
Kråkvålhalvøya etter jernbaneutbyggingen. Det er foretatt grunnundersøkelse i området som viser ca
10 m med sand over finere masser og som indikerer at grunnvannsnivået ligger dypt; på ca 9 m. Det er
sannsynlig at grunnvannet på to sider av jernbaneskjæringen vil senkes etter utbygging, men hvis
grunnvannsnivået ligger like dypt på hele området, er det lite sannsynlig at grunnvannet har bidratt til
vannhusholdningen til jordbruksvekstene i området. Dette bør undersøkes nærmere i neste fase av
prosjektet.
Deler av de permanente deponiene vil dyrkes opp og benyttes som jordbruksmark. Dette gjelder
spesielt masseuttaket fra skjæringa ved Kråkvål hvor overskuddsmassene skal benyttes til oppfylling
av et område vest for banen med støyvoll og dyrkbart areal vest for denne. Oppfyllingen vil foregå på
både eksisterende småskala jordbruks- og skogbrukslandskap, og bli et større sammenhengende
dyrkingsområde med netto tilskudd av jordbruksareal.
Som redegjort for i kap 3 er det forutsatt lokal håndtering av et betydelig volum overskuddsløsmasser.
Mye av disse massene er planlagt brukt til oppfylling av enkelte lavereliggende
jordbruksforsenkninger og lavproduktiv skogsmark. Også skjæringa for nedlagt jernbaneskjæring sør
for Minnesund stasjon foreslås fylt igjen. For å få ønsket nytte av dette, kreves nøye planlegging og
utførelse av oppfyllingen. Det er krevende å oppnå like god kvalitet, jordstruktur og avlingsnivå på
oppfylte areal som på etablerte jordbruksareal med velutviklet jordstruktur. Det må derfor påpekes at
det er betydelig usikkerhet knyttet til framtidig avlingsnivå på nydyrkingsarealene.
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4.10 Konsekvenser i anleggsperioden
4.10.1 Naturmiljø
Anleggsfasen er spesielt kritisk for overvintrende vannfugl, og spesielt ved nærføring på Vormas
vestside, ved Julsrudåas utløp, og ved brubygging over Minnesund. Midlertidige rigg- og
anleggsområder/-veger kan gi arealbeslag i områder viktige for biologisk mangfold. Ved
anleggsarbeidet er det risiko for at bekker og vassdrag påvirkes av ulike utslipp som kan være
skadelige for plante- og dyrelivet, f.eks. ved nedslamming av leveområder for virvelløse dyr eller
gyteområder for fisk.

4.10.2 Kulturmiljø
I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier og anleggsveger
skape midlertidig beslaglagte områder. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs, og midlertidige tiltak
vil gi samme konsekvenser for kulturminneverdier som det permanente tiltak vil gi. Anleggsfasen vil i
større grad enn driftsfasen legge beslag på områder med kulturminneverdier, og dermed ha noe høyere
konsekvensgrad enn for det permanente tiltaket.
I Minnesundet ligger det sju marinarkeologiske lokaliteter som vil kunne bli berørt av anleggsarbeid.
Tiltak vil i dette området kunne ha større negative konsekvenser i anleggsfasen enn for det permanente
tiltaket, og det må sikres at kulturminneverdiene her ikke blir påført skade i anleggsperioden.

4.10.3 Forurensning til vann og grunn
De deler av planområdet der det skal skje utfylling, er kartlagt for forurenset grunn. Det er ikke funnet
spor av gammel forurensning. Tiltak innenfor eksisterende spor-/jernbanearealer berører nyere
banegrunn, slik at det er liten sannsynlighet for å finne forurenset grunn. Jernbaneverket forutsettes å
gjennomføre miljøtekniske undersøkelser ved evt større gravearbeider på stasjonsområdet.
Risikoen for forurensning til vann og påvirkning på livet i vann er knyttet til akutte utslipp fra
anleggsvirksomheten i forbindelse med håndtering av drivstoff mm, og til avrenning av partikler og
nitrogenrester fra sprengstein og evt gravearbeider. Problemstillingene er:
•
Effekt av ammonium/ammoniakk og skarpkantede partikler på storørret i Vormas løp
•
Effekt av skarpkantede partikler (nedslamming) på nedstrøms gyteområder
•
Effekt av slam fra gravearbeider i forbindelse med evt masseutskifting i utfyllingsområdene
I Vorma er ut fra foreliggende dokumentasjon en transport av ca 2,6 tonn ammonium pr døgn. Med
det planlagte utfylllingstempoet pr dag og et maksimum forutsatt innhold av restnitrogen fra
sprengstein, vil jernbanefyllingen bidra med inntil 10 kg ammonium pr døgn mens utfyllingen pågår.
Dette tilsvarer et tillegg på 0,4 %. Sannsynligvis er bidraget enda mindre, da mye nitrogenrester vil bli
omsatt før det når vann. Det er svært lite sannsynlig at en ekstra tilførsel av ammonium på 0,4 % vil
øke konsentrasjonen av ammonium til et slikt nivå at det vil være til fare for fisk.
Bidraget av partikler kan med de forutsatte sprengsteinmengdene være inntil 7 tonn/dag. Ved
middelvannføring vil dette gi en konsentrasjon på 0,3 mg finstoff pr l. Grenseverdiene for skade på
fisk er ned mot 270 mg/l. Partiklene i steinmassene som planlegges brukt stammer dessuten fra gneis
og ikke fra skifrige bergarter som har skarpere partikler. De fyllingsnære elveområdene er ikke
registrert som gyte- eller oppvekstområder for fisk. Det vil si at fisk heller ikke vil bli utsatt for høyere
belastninger – punktbelastninger – under utfylling. Oppvirvling av elvesedimenter ved dumping og evt
masseutskifting er ikke beregnet mht konsentrasjoner i vann. Dette vil i tilfelle være partikler som
naturlig fins i vassdraget, og fortynningseffekten vil være stor. Det er dessuten forutsatt at gravemasser
transporteres ut og deponeres tørt.
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Overvåking av utslipp fra fyllingsarbeidene fra stasjonsområdet og til Dokknes viser at belastningen
på vannmiljøet er lokal og begrenset til utlegging av masser. Se overvåkingsrapport URH-84-A-000040 (COWI, 2014).
Når det gjelder gyteområder, er det kartlagt mulige gyteområder for storørret ca 20 km nedstrøms
planområdet. Det er lite sannsynlig at finstoff fra sprengstein vil kunne påvirke disse negativt.
Risikoen for skade på fisk og vannmiljø vurderes etter dette å være liten. Sannsynligheten for at
Vormas økologiske tilstand blir endret fra god til middels som følge av tiltaket er også svært liten.

4.10.4 Støy og luftforurensning
Det er ikke utført beregninger av anleggsstøy i denne planfasen. Grenseverdier i tabell 4 i retningslinje
for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, skal legges til grunn for anleggsstøy. Det skal
utarbeides et handlingsprogram for behandling av støy i anleggsfasen.

4.10.5 Trafikksikkerhet
For anleggstrafikk fra sør videreføres dagens anleggsatkomst via Eidsvoll stasjon.
Trafikksikkerhetsmessig ser denne ut til å fungere greit på grunn av at de ulike trafikantgruppene
skilles fra hverandre gjennom et separat system for gående og syklende.
I nord planlegges det atkomst for anleggstrafikk fra fv. 177 via E6, over Minnesund bru. Atkomsten
krysser gang- og sykkelvegen langs fv. 177. Krysset mot fv. 177 må utformes slik at
trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretas på en god måte med tilstrekkelig sikt og akseptable
stigningsforhold. Gjennom planområdet er det planlagt et eget vegsystem, uavhengig av det
eksisterende lokalvegsystemet, for anleggstrafikk.
For anleggstrafikk på offentlig vegnett må det vurderes konkrete trafikksikkerhetstiltak der
anleggstrafikken kan bidra til redusert trafikksikkerhet for gående og syklende, eksempelvis forbi ved
langsgående skoleveg og i kryssingspunkter.

4.11 Samfunnssikkerhet
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket, jf krav i pbl § 4-3. En bredt
sammensatt gruppe har identifisert mulige farer og uønskete hendelser som deretter er karakterisert
mht sannsynlighet for og konsekvensen av at hendelsen inntreffer. Risiko- og sårbarhetsanalysen
omfatter strekningen Venjar – Langset, dvs for de foreliggende reguleringsplanene for Venjar –
Eidsvoll stasjon og for Eidsvoll stasjon – Langset. Analysen er eget vedlegg til planen. Konklusjonen
er gjengitt under.

4.11.1 Risikonivå i anleggsfasen
Naturrisiko: Dårlige grunnforhold representerer en betydelig risiko i anleggsfasen. Dette gjelder både
bygging av bruer, midlertidig anleggsveger, uttak av masser i skjæring, permanent og midlertidig
deponering av masser. Det er gjennomført beregninger av områdestabilitet og iverksatt nødvendige
tiltak.
Det er risiko for overflateskred langs strekningen. Det må prosjekteres tilstrekkelig med midlertidige
stikkrenner for å sikre god vanngjennomstrømning i jernbanefyllinga samt at stikkrenner må
dimensjoneres for å tåle flom med 200 års gjentaksintervall med en sikkerhetsmargin. Anleggsområdene må så langt mulig beskyttes mot erosjon som er sannsynlig ved store nedbørsmengder.
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Det er gjennomført overvåkning som tilsier at fyllingen i Vorma som er gjennomført ikke har medført
økt erosjon. Overvåkningen opprettholdes.
I foregående planfase var det fokus på potensielt kvikkleireskred på Vormas østre bredd som følge av
fare for økt erosjon. Det ansas at tiltaket generelt ikke gir økt fare for kvikkleireskred.
Sårbare områder: Vassdraget og hele naturmiljøet langs Vorma kan bli berørt av inngrep og
partikkelavrenning. Det er gjennomført overvåkning i som tilsier at partikkelavrenningen kun er lokal
og kortvarig.
Anleggsveg og riggområde på dyrka mark må etableres slik at arealene lar seg tilbakeføre til
jordbruksformål. Ved avdekking og tilbakelegging av matjord må spredning av
ugras/plantesykdommer og svartelistearter forebygges.
Innenfor tiltaksområdet drives økologisk landbruk og produksjon av såfrø. Ved beslag av slike arealer
må avdekking og midlertidig deponering av matjord som skal gjenbrukes sikres slik at kvaliteten på
massene ikke forringes.
Teknisk og sosial infrastruktur: Før anleggsgjennomføring må det gjøres grundige
stabilitetsvurderinger knyttet til fundamentering av Langset bru. Dette er forhold som må vurderes
detaljert i det videre prosjekteringsarbeidet.
Virksomhetsrisiko: Anleggsvirksomheten er kilde til mulig forurensning til Vorma. Beskyttelsestiltak
må inngå i kravet til entreprenør.
Støybelastningen i anleggsperioden forutsettes håndtert med krav til driftstider og rutiner for
informasjon og varsling, for å forebygge urimelige ulemper for naboene.
Kryssing av høyspentlinjer må ivaretas i videre prosjektering og plan for anleggsgjennomføring.
Anleggstrafikken, spesielt i kryssene med offentlig veg, representerer ulykkesrisiko, både for biltrafikk
og for gang-/sykkeltrafikk. Trafikksikkerhetstiltak, herunder rutiner for massetransport, bør vurderes.
Det er en risiko for uønsket ferdsel i anleggsområdet. Anleggsområdet forutsettes avstengt på en effektiv
måte.

4.11.2 Risikonivå i driftsfasen
Naturrisiko: Det er risiko for masseras langs strekningen som følge av at tiltaket medfører endringer i
vanngjennomstrømningen. Det må prosjekteres tilstrekkelig med stikkrenner for å sikre god
vanngjennomstrømning i jernbanefyllinga samt at stikkrenner må dimensjoneres for nedbør med 200
års gjentaksintervall med en sikkerhetsmargin.
Det er kjent at driftsveg/turveg på utsiden av jernbanen nordover fra Eidsvoll stasjon, inkl kulverter
nord for stasjonsområdet og ved Kommisrud er flomutsatt.
Området Minnevika, spesielt på nordsiden av Vorma, er vindutsatt. Det må prosjekteres høy nok
vindlast for å hindre problemer med kontaktledningene, samt at det må sikres at objekter ikke blåser
ned på jernbanen med tilhørende installasjoner.
Sårbare områder: Ny jernbane går igjennom verdifulle jordbruksområder. Dagens vannhusholdning
må ivaretas for ikke å medføre varig skade på jordbruket i området.
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Teknisk og sosial infrastruktur: I driftsfasen bør det vurderes å markere hovedseilingssleden gjennom
brumiljøet i Minnevika for å hindre at småbåter kjører feil.Det er risiko for hendelser med behov for
innstas fra brann- og redningstjenesten på jernbanen. Brann- og redningstjenesten må sikres tilkomst
til bruer fra begge sider gjennom f eks driftsveg.
Virksomhetsrisiko: Pga økning i planlagt togtrafikk og økt hastighet vil støybelastningen for beboere
langs banen øke. Det vil være behov for lokale tiltak ved boliger og fritidsboliger.
Risikoen for påkjørsel av folk/vilt i sporet vil bli redusert som følge av bedre inngjerding, forutsatt at
naturlige kryssingspunkter under/over jernbanen opprettholdes. Rutiner knyttet til drift av banen
forutsettes ivaretatt av Jernbaneverket. For skjæringer over Kråkvålhalvøya kan det være risiko for at
objekt faller ned på spor. Det må vurderes bruk av gjerder for å hindre dette.
Det er en generell fare for skogbrann ved at gnist fra tog antenner skog/lyng. Driftsveger gir brann- og
redningstjenesten god tilkomst.

4.12 Vurdering etter naturmangfoldloven
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av
offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger:
•
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Eidsvoll kommune er tidligere godt kartlagt mht. naturmiljø
(Bye 1994, Bratli m.fl. 2005, Bratli & Blindheim 2008, Blindheim, 2012). I tillegg er det tidligere
foretatt registreringer i forbindelse med dette tiltaket (Solvang 2007, Dønnum 2009, Wold 2012) samt
ytterligere registreringer som er presentert i denne rapporten. Fuglelivet er svært godt dokumentert på
strekningen (Larsen 2012). I tillegg er informasjon fra artskart (www.artsdatabanken.no), Naturbase
(www.naturbase.no) og andre relevante databaser benyttet. Det foreligger derfor nå god og oppdatert
dokumentasjon av naturtypelokaliteter og arter i planområdet som et godt grunnlag for videre
planlegging.
•
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget må vurderes som godt, er
konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet vurdert som godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget
vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative
konsekvenser for naturmangfoldet.
•
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Strandsonen i Vorma er allerede
sterkt påvirket av tidligere anlegg av jernbane. Tiltaket medfører en økt tilleggsbelastning, spesielt i
form av direkte arealbeslag i områder med mudderbanker langs Vorma. Her finnes
pusleplantesamfunn med rødlistede og regionalt sjeldne og uvanlige plantearter i strandsona. Disse
samfunnene består av arter som har stor frøproduksjon som er viktig næringsgrunnlag for mange
dyrearter. Mudderbankene er også viktige rasteområder for våtmarksfugl. Artene som utgjør
pusleplantesamfunnene er i hovedsak ettårige, og med ustabile forekomster. Det er derfor viktigst at
det er egnet substrat for etablering av slike samfunn, dvs. arealer med lite strøm hvor det kan
sedimenteres finkornet materiale og organisk driftmateriale. Som kompenserende tiltak vil det bli
anlagt kunstige viker, buner eller andre tiltak som gir arealer beskyttet mot strøm og hvor slike ettårige
arter kan reetableres gjennom frøtilførsel fra lokaliteter oppstrøms eller på østsiden av Vorma på
denne strekningen (jf. naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for relevante arter,
naturtyper).
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Tiltakshaver (JBV) må reetablere vegetasjonsdekket i den grad det er mulig i områder med
midlertidige inngrep, og hvor det har vært mer eller mindre naturlig vegetasjonsdekke tidligere.
Jernbanen utgjør i dag en barriere for landlevende dyr som har strandsona mot Vorma som en del av
sitt naturlige leveområde. Barriereeffekten vil forsterkes ved en bredere fylling. Kulvertene må derfor
gjøres bredere, med en kantsone på begge sider, slik at dyr kan passere ved vanlig sommervannstand.
Flere kulverter med mulighet for passering vil også bidra til å kompensere for denne barriere-effekten.
Hensynet til vilt på denne strekningen er grundigere behandlet av Lundsbakken (2015).
•
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Det vil si at
eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor skal dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal etter § 11
begrense skader på naturmangfoldet.
•
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er en forutsetning at de mest
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn, spesielt ved kryssing av evjer og bekker, for å unngå
skadelig avrenning og partikkeltilførsel til vassdrag. Det må også tas hensyn til at for eksempel
kulverter blir tilstrekkelig brede til at hydrologiske forhold for evjer og bekker ikke endres vesentlig,
og at kulvertene er egnet som viltunderganger. Anleggsveger, deponier osv. må fortrinnsvis legges i
områder uten spesielle verdier mht. naturmiljø.
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Vedlegg:
I dette dokumentet:
1. Boliger og fritidseiendommer som skal vurderes for lokale støytiltak
2. Reguleringsbestemmelser Eidsvoll – Langset
3. Plankart, 6 ark (nedfotografert)
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Reguleringsplan Dovrebanen Eidsvoll – Langset
Vedlegg 1:
Boliger og fritidsboliger som skal vurderes for lokale støytiltak
Bygningene er også vist på plankartet.
Adresse

Bygningstype

Lden

L5AF

Adresse

Bygningstype

Lden

L5AF

Botshaug 22

Helårsbolig

59

70

Setrevegen 305

Helårsbolig

63

74

Doknesgutua 184

Helårsbolig

60

71

Setrevegen 308 A

Helårsbolig

59

68

Doknesgutua 186

Helårsbolig

60

71

Setrevegen 309

Helårsbolig

69

80

Dorrgutua 16

Helårsbolig

59

71

Setrevegen 310

Helårsbolig

59

69

Dorrvegen 22

Helårsbolig

68

79

Setrevegen 310

Helårsbolig

69

81

Evjevegen 10

Helårsbolig

63

74

Setrevegen 315

Helårsbolig

66

77

Evjevegen 13

Helårsbolig

63

75

Setrevegen 319

Helårsbolig

62

73

Evjevegen 15

Helårsbolig

62

74

Setrevegen 324

Helårsbolig

61

72

Evjevegen 7

Helårsbolig

64

76

Setrevegen 332

Helårsbolig

61

72

Evjevegen 8

Helårsbolig

62

74

Setrevegen 337

Helårsbolig

64

76

Evjevegen 9

Helårsbolig

64

76

Setrevegen 345

Helårsbolig

64

76

Hagalykkja 52

Helårsbolig

59

69

Setrevegen 369

Helårsbolig

63

76

Holstangen 16

Helårsbolig

61

72

Setrevegen 371

Helårsbolig

70

82

Holstangen 18

Helårsbolig

61

73

Setrevegen 375

Helårsbolig

70

82

Holstangen 19

Helårsbolig

62

74

Seterdalsgutua 10

Helårsbolig

62

71

Holstangen 20

Helårsbolig

61

72

Seterdalsgutua 36

Helårsbolig

66

78

Holstangen 21

Helårsbolig

62

74

Seterdalsgutua 4

Helårsbolig

62

71

Holstangen 21

Helårsbolig

62

74

Seterdalsgutua 44

Helårsbolig

65

76

Holstangen 22

Helårsbolig

64

77

Torget 13 - 1

Helårsbolig

60

71

Holstangen 23

Helårsbolig

62

74

Torget 15

Helårsbolig

60

70

Holstangen 26

Helårsbolig

64

75

Trondheimsvegen 595 Helårsbolig

60

69

Holstangen 28

Helårsbolig

64

75

Trondheimsvegen 597 Helårsbolig

61

71

Holstangen 33

Helårsbolig

69

81

Østsidavegen 860

Helårsbolig

59

69

Kråkvålvegen 100

Helårsbolig

59

72

Østsidavegen 864

Helårsbolig

59

69

Kråkvålvegen 52

Helårsbolig

62

75

Østsidavegen 870

Helårsbolig

59

70

Kråkvålvegen 98

Helårsbolig

60

72

Østsidavegen 882

Helårsbolig

61

72

Langsetvegen 1

Helårsbolig

66

78

Lynesvegen 125

Fritidsbolig

59

69

Langsetvegen 3

Helårsbolig

64

76

Setrevegen 368

Fritidsbolig

59

69

Langsetvegen 6

Helårsbolig

60

72

Setrevegen 342

Fritidsbolig

60

71

Langsetvegen 7

Helårsbolig

63

75
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EIDSVOLL KOMMUNE
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf pbl § 12-7,
for Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Langset, plan-ID 023725800
Planens juridiske dokumenter:
Plankart (6 kartblad, målestokk 1:2 000, format A1)
Planbestemmelser (foreliggende dokument)
Planbeskrivelse
Vedtatt av kommunestyret
Møtedato:

1

Dato:
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016

Sist revidert:
….
….

Saksnummer:

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

Planen legger til rette for å etablere nytt dobbeltspor på (Gardermobanen) – Dovrebanen, med
tilhørende anlegg, på strekningen Eidsvoll stasjon – Langset.
2
2.1

GENERELLE BESTEMMELSER / FELLESBESTEMMELSER
Støyreduserende tiltak

Luftoverført støy
Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal
legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.
Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C, eventuelt klasse
D der kost-nytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C.
For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs ny jernbane får et støynivå som overskrider de
anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442, skal det gis tilbud om lokale skjermingstiltak. Kravene
til innendørs støynivå kan ikke fravikes. Eiere av bolig der de økonomiske og praktiske
konsekvensene med å innfri dette kravet er åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen.
Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de
anbefalte grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med
støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold.
Bygninger som skal vurderes for lokale støytiltak, er angitt på plankartet og listet i planbeskrivelsen.
Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de lokale
støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom
byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres
tilfredsstillende ventilasjon i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs ny jernbane som er markert på plankartet og beskrevet i
planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny bane tas i bruk.
For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf også tabell 4 og
6 i retningslinje T-1442 som veiledning for støy i anleggsperioder.
Strukturlyd
Maksimalt strukturstøynivå skal ikke overstige LAFmax = 32 dB i oppholdsrom i boliger, ref NS 8175.
Vibrasjoner
For vibrasjoner settes grenseverdien til Vw,95 = 0,3-0,6 mm/s. Den laveste av de parvise
grenseverdiene legges til grunn som en målsetting. Nivået for vibrasjoner skal tilfredsstille NS 8176
tab B1 klasse C, eventuelt klasse D der kostnytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C.
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2.2
Byggegrenser langs jernbane
Byggegrense til jernbane er 30 meter fra nærmeste spormidt. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor
byggeforbudssonen.
2.3
Ytre miljø og samfunnssikkerhet
Tiltak beskrevet i miljøoppfølgingsplanen (MOP), som er vedlegg til reguleringsplanen, skal legges til
grunn for byggeplan, utbygging og drift av jernbaneanlegget. Miljøoppfølgingsplanen oppdateres ved
behov. Fylkesmannen skal varsles og gis mulighet til å avgi uttalelse før det foretas endringer.
Risiko- og sårbarhetsanalysen, som er vedlegg til reguleringsplanen, skal legges til grunn for
byggeplanen. Analysen oppdateres før anleggsgjennomføring og før baneanlegget åpnes, særlig med
vekt på tiltak for å forebygge uønskete hendelser. For anleggsfasen og driftsfasen skal det utarbeides
beredskapsplaner.
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere risikoen for forurensning i anleggsperioden,
herunder gjennomføres overvåking av Vorma.
Før utfyllingsarbeider starter, skal grunnforholdene dokumenteres mht områdestabilitet, jf NVEs
retningslinje nr 2/2011 (revidert 2014). Tilsvarende skal bunnforhold kartlegges og strømningsforhold
modelleres i Vorma på strekningen Minnesund – Sætre.
Jernbaneverket skal overvåke og dokumentere erosjon i de områder som kan bli påvirket av tiltaket
under og etter utførelsen.
2.4
Kulturminner
Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser for de automatisk
fredete kulturminnene som berøres av tiltaket. Før iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen skal det
foretas arkeologiske utgravinger av automatisk fredete kulturminner ID156985 (bestemmelsesområde
#15), ID215644 (bestemmelsesområde #17), ID215628 (bestemmelsesområde #20), ID215624
(bestemmelsesområde #21) og ID215740 (bestemmelsesområde #22), jf. pkt. 10.2.
Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av arkeologiske utgravinger kan fastsettes.
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatiske fredete kulturminner som tidligere
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Akershus fylkeskommune, jf lov om
kulturminner § 8 annet ledd.
2.5
Universell utforming og tilgjengelighet
Framtidig drifts- og turveg, vist på plankartet med kombinert formål SBT/GT, eller turveg GT, skal så
langt mulig gis universell utforming.
2.6
Overvann, flom og vannforsyning
Konstruksjoner ved Vorma skal dimensjoneres for vannstand tilsvarende 200 årsflom + 1 m.
Underganger for tur-/driftsveg under dette nivået aksepteres.
Alle bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års
nedbørintensitet, med sikkerhetsmargin på + 20 %. Jf også pkt 4.4.
Gjennomføringer under jernbanen skal utformes med sikte på tilstrekkelig drenering samt å ivareta
grunneiernes behov for vannforsyning fra Vorma.
Før anleggsstart skal det utarbeides en beredskapsplan for midlertidig vannforsyning og for erstatning
av brønner som kan bli skadet som følge av jernbaneanlegget.

2
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1)

3.1
Byggeområde for forretning/kontor/industri/lager/hotell/bevertning, BKB1
Utbygging i hht reguleringsplan med PlanID 023720700 kan gjennomføres når Jernbaneverkets bruk
som riggareal er avsluttet, jf pkt 10.1.
3.2
Byggeområde for kontor/industri/lager, BKB2
Utbygging i hht reguleringsplan med PlanID 023720800 kan gjennomføres når Jernbaneverkets bruk
som riggareal er avsluttet, jf pkt 10.1.
3.3 Kommunalteknisk anlegg, BKT
Innenfor område regulert til bebyggelse og anlegg tillates eksisterende kommunaltekniske anlegg
vedlikeholdt og videreutviklet.
4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2)

4.1
Generelt
I områder for samferdselsformål (jernbane) kan det anlegges tekniske anlegg for jernbane med
tilhørende anlegg. Konstruksjoner i tilknytning til banen kan bygges som vist i tegningsvedlegg til
planen.
Områdene kan benyttes til anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. For
utbygging og drift av Dovrebanen innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som er fastsatt i plan for
ytre miljø, som følger reguleringsplanen (jf pkt 2.3). Anleggsområder tillates inngjerdet.
Masser med moderat forurensningsnivå under eksisterende jernbane som skal nedlegges, kan
disponeres i det nye anlegget dersom utlekking forebygges.
Matjord som ikke benyttes i anlegget, skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra.
4.2
Områder regulert til vegformål, SV
Område f_SV1 (Doknesgutua) og område f_SV2 (Kråkvålvegen) er felles atkomst fra offentlig veg til
tilgrensende eiendommer, herunder Jernbaneverket. Eidsvoll kommune og Jernbaneverket har rett til
atkomst i forbindelse med drift og vedlikehold av turveger og tekniske installasjoner. Vegene skal
være tilgjengelig for allmenn umotorisert ferdsel.
Område o_SV3 er eksisterende E6.
4.3
Område regulert til jernbane, STJ
Areal for jernbanespor, STJ, omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg.
4.4
Område regulert til annen banegrunn, SBT
Innenfor område avsatt til annen banegrunn tillates nødvendig anleggsarbeid, herunder mellomlagring
av masser, maskinrigg osv, for å etablere bane og tilhørende anlegg. Innenfor området skal det
gjennomføres støytiltak og inngjerding som angitt i reguleringsplanen. Det tillates inntil 2,6 m høyt vilt-/
sikringsgjerde langs banen, med plassering som vist i tegningsvedlegg til planen.
For delområder angitt på plankartet gjelder spesielt:
 I område SBT1, områder på innsida av jernbanen, tillates vedlikehold av eksisterende og
etablering av nye skjæringer som illustrert på plankartet, samt erosjonssikring, bekkerensk og
tilrettelegging for stikkrenner (jf pkt 2.6). Sideterrenget skal for å forebygge erosjon ferdigstilles
raskest mulig. I områder som ligger mer enn 15 m fra nærmeste spor skal eksisterende
vegetasjon bevares, og det skal tilrettelegges for etablering av ny vegetasjon. Det tillates også
teknisk bygg som angitt på plankartet.
 Område SBT2, fyllingsfronten mot Vorma, skal etableres som ordnet steinfylling og gis utforming
som sikrer konstruksjonen mot flom og bølger og som legger til rette for lav vegetasjon, jf
illustrasjoner i planbeskrivelsen. Der strandsonen skal gis en ny utforming for etablering av nye
strandområder, slakes skråningene ut og det legges til rette for vegetasjonsetablering. Ved
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5

beplantning skal det brukes stedegen vegetasjon. Det tillates etablert båtfester som fastsatt i
avtale eller skjønn.
I område SBT3 ved Dytterud skal det opparbeides kjørbar tursti fram til område LF1. Denne er
også atkomst til eiendommen 216/9.
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 3)

5.1
Turveg, GT
Regulerte turveger skal opparbeides innen to år etter at ny jernbane er satt i drift og eksisterende
jernbanegrunn er frigitt. Vegene GT1, 2 og 3 skal ha grusdekke. Område o_GT4 skal opparbeides
med turvegstandard etter avtale med Eidsvoll kommune.
Eidsvoll kommune har rett til atkomst for drift og vedlikehold av turvegene.
I område GT1, GT2 og o_GT3 har Jernbaneverket rett til atkomst til tekniske installasjoner ved
jernbanen.
Tilgrensende landbrukseiendom har rett til driftsatkomst over GT2.
6

LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5 NR 5)

6.1
Landbruk, L
Innenfor områder regulert til landbruk tillates oppført bebyggelse som er nødvendig for landbruksdrift.
Områdene L1 fylles opp med løsmasse for dyrking når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet
av nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til oppfyllingen framgår av pkt 10.1.
6.2
Friluftsformål, LF
Innenfor områder regulert til friluftsformål tillates ikke nye terreng- eller byggetiltak. Kommunen kan
tillate spesielle tilretteleggingstiltak for å bedre tilgjengeligheten i strandsonen.
I område LF1 tillates eksisterende fritidsbebyggelse på gnr 216 bnr 9. I område LF3 tillates kun
eksisterende stasjonsbebyggelse. Område LF4 er atkomst til turveg, område GT3 («Vormtråkk»), og
Eidsvoll kommune har rett til atkomst for drift og vedlikehold av turvegene.
7

OMRÅDE REGULERT TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE (PBL § 12-5 NR 6)

7.1
Naturområde i sjø og vassdrag, VNS
I område avsatt til naturområde i sjø og vassdrag tillates ingen nye, varige konstruksjoner. Det tillates
likevel masseutskifting eller liknende, dersom dette er nødvendig av hensyn til stabilitet for ny
jernbanefylling. Overflaten skal i så fall dekkes med muddermasser.
8

OMRÅDER MED KOMBINERTE FORMÅL

8.1
Annen banegrunn – turveg, SBT/GT
Området skal være driftsveg for jernbaneanlegget og turveg for allmenn ferdsel. Allmenn motorisert
ferdsel tillates ikke.
Kombinert drifts- og turveg merket SBT1/GT og SBT2/GT skal være etablert til dette formålet innen to
år etter at ny bane er tatt i bruk.

4
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9

HENSYNSSONER I PLANEN

9.1
Sikringssone for brufundament, H190
I sonen er det ikke tillatt med gravearbeider, masseforflytning, massemottak eller andre tiltak som kan
skade brufundamentene.
9.2
Høyspenningsanlegg, H370
Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer skal tiltak godkjennes av linjeeier.
9.3
Særlig kulturminnehensyn, H570
Minnesund jernbanebru, med fundamenter og konstruksjon, skal bevares. Etablering av turveg tillates,
jf pkt 5.1.
9.4
Båndlagt for vern, H730
Innenfor områdene gjelder automatisk fredning av kulturminneområdene IDnr 215576, 215575 og
156949, samt vedtaksfredete vegbruer, IDnr 110597.
Ingen må sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut eller tildekke kulturminnene eller
fremkalle fare for at det kan skje. Området kan benyttes til landbruksformål, så lenge pløying og annet
jordarbeid ikke skjer dypere enn tidligere, jf. kulturminneloven § 3.
10

OMRÅDER MED SÆRSKILT BESTEMMELSE

10.1

Midlertidige anleggsområder

Generelt
Områder med bestemmelse om anleggsvirksomhet for jernbaneutbygging er tilgjengelig for
anleggsarbeid, med rammer som angitt nedenfor. Sonen fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og
arealene får permanente formål som angitt. Områdene skal istandsettes i samsvar med dagens bruk
evt planlagt etterbruk innen 2 år etter at nytt dobbeltspor er satt i drift.
Innenfor områdene #1 – 4 tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser mm.
Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning. Matjord skal legges til side. Dyrka mark
skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet. Dyrka mark skal beskyttes mot spredning av
ugras og plantesjukdommer. Berørte arealer skal settes i stand til jordbruks- eller
skogbruksproduksjon avhengig av hva de er egna til i henhold til oppdyrkingsplan nevnt under.
Midlertidig anleggsområde på land, #1
Innenfor områdene tillates nødvendige terrengarbeider, herunder dreneringstiltak, mellomlagring av
masser lokalt, bygging av midlertidig anleggsveg, lokale rigger for konstruksjoner mm.
Midlertidig anleggsområde i vassdrag, #2
Innenfor området tillates nødvendig anleggsarbeid for å bygge fylling for jernbanen, herunder
masseutskifting, fylling og midlertidig anleggsveg. Bunnsubstratet skal så langt mulig tas vare på og
legges tilbake etter endt anleggsdrift.
Permanent masselagring, #3
I områdene tillates permanent masselagring. Så langt mulig skal områdene tilrettelegges for
fulldyrking for jordbruksformål, jf definisjon i forskrift om nydyrking § 3. Før tiltak kan igangsettes, skal
det utarbeides en detaljert oppdyrkingsplan som godkjennes av kommunen. Følgende krav gjelder:






Planen skal vise håndtering av masser med ulik jordkvalitet og oppbygging av jordprofilet. Planen
skal inkludere drenering av området og håndtering av overflatevann.
Innstrømmende bekker og vannsig skal så langt mulig legges åpne gjennom eller i kanten av
oppfyllingsområdene.
Eventuell drenering skal utføres etter at faren for setninger som kan endre fallforholda, er over.
Planen skal angi under hvilke værforhold dyrkingsarbeidene kan gjennomføres.
Overflaten på arealer som skal dyrkes skal ryddes for stein/røtter/kvist og jevnes før påføring av
matjord/undergrunnsjord.
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Ferdig opparbeidet areal skal ha stein/røtter/kvist-fritt matjordsjikt (pløyedybde) og undergrunnsjikt
til grøftedybde. Maks helling skal være 1:8 (anbefalt 1:10).
Dyrkingsfeltenes avslutning mot sideterreng skal tilpasses eksisterende landskapsform og
utformes slik at det ikke er fare for erosjon.
Transporten av overflatevann fra områdene skal utformes slik at miljøtilstanden i berørte vassdrag
ikke forringes, jf krav til vannkvalitet i vannforskriften.

Det er bare tillatt med tilførsel av lokale, naturlige overskuddsmasser fra bygging av ny jernbane på
strekningen. Tilført jord skal være fri for planteskadegjørere og floghavre, og det skal sikres at både
tilførte masser og plantemateriale ikke medfører spredning av skadelige fremmede arter.
Dreneringstiltak langs jernbanen, #4
I områdene tillates dreneringstiltak for å sikre jernbaneanlegget.
Kontor- og anleggsrigg, #5
I områdene tillates midlertidige bygg, utendørs lagring mm. Områdene skal tilknyttes offentlig
vannforsyning og avløp.
10.2
Automatisk fredete kulturminner som blir direkte berørt, #11 – 15, 17, 18 og 20 – 22
Automatisk fredete kulturminnelokaliteter blir direkte berørt av tiltak og hvert område er markert som
bestemmelsesområde og markert med # og eget nummer i plankartet.
Riksantikvaren har i brev av 29.06.2016 med hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd gitt tillatelse
til inngrep.
Før iverksetting av tiltak i medhold av reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgravning av
følgende automatisk fredete kulturminner:
 #15 – ID156985
 #17 – ID215644
 #20 – ID215628
 #21 – ID215624
 #22 – ID215740
Følgende automatisk fredete kulturminner kan fjernes uten ytterligere vilkår:
 #11 – ID156944
 #12 – ID156943
 #13 – ID156951
 #14 – ID156942
 #18 – ID156940

6
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Ny jernbanebru på Minnesund
Vi har valgt å si noe om den nye jernbanebrua som kommer på Minnesund.
L1)
Forslag til reguleringsplan for jernbanestrekningen Eidsvoll stasjon – Langset er lagt ut på høring. Frist
for å komme med meninger er 27. mai i år. På Langset er vi opptatt av den nye jernbanebrua som
kommer tvers over minnevika og vil forandre mye på Minnesund
L2)
Her ser dere hvor jernbanen kommer til å gå. Byggingen har startet ved Eidsvoll stasjon. Den svarte
streken er den gamle jernbanen og den blå er den nye. Der den gamle jernbanen går nå skal det bli
Vormtråkk. Vormtråkk er gang og sykkelvei fra Hamar til Eidsvoll stasjon.
L3)
Den nye brua må bygges for at togene skal slippe å måtte bremse for å ta svingen. Vi skjønner at den
nye jernbanen er nødvendig, men vi er redde for all støyen som følger med. Både i byggeperioden og
når brua er ferdig. Jernbanen ødelegger mye jord ved å krysse over kråkvålhalvøya. Jeg bor på
kråkvålhalvøya og der er vi redde for at det skal rase mer utfor kanten mot bruene når det begynner
å bygges ny jernbane.
L4)
Den nye brua blir 836 meter lang og vil gå 15 meter over høyeste vannstand. Byggingen starter etter
planen i 2018 og skal stå ferdig i 2023.
L5)
De tre bruene på Minnesund ble foreslått fredet i 2002. De to veibruene ble fredet i 17. april 2008,
men det ble ikke Jernbanebrua. Jernbanebrua ble bygget i 1879 og under krigen ble den sprengt for å
stoppe tyskerne fra å få tak i den norske kongen. Den ble bygget opp igjen, men nå står den en
usikker fremtid i vente.
L6)
Klasser fra skolen går på tur over Langsetbrua og ned til Mjøssamlingene som er et gammelt
båtmuseum. Nedenfor der er det et veldig fint område som kan brukes som badeplass og grillplass.
Det blir holdt aktivitetsdager ved Mjøssamlingene hvor folk som har lyst kan komme og lage små
trebåter og annet. På begge sider av bruene har folk på Minnesund båtene sine. Her er vi redd det
blir så mye støy at det ikke er mulig å være.
L7)
Siden vi må være oppi dette byggeprosjektet såpass lenge og fordi Minnesund er et trafikknutepunkt
syns vi det er rimelig at det blir bygget en egen jernbanestasjon her på Minnesund. Vi håper det vil
trekke flere beboere hit som også vil trives med disse bruene.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aslak Aslaksen <aa@aaslaksen.no>
9. mai 2016 13:01
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 - Planforslag Eidsvoll stasjon – Langset merknad fra Glomma og Vorma Elvelag SA (GVE)
SCAN0070.JPG; SCAN0071.JPG; SCAN0072.JPG; SCAN0069.JPG

Importance:

High

Jernbaneverket
Vi viser til dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn samt informasjonsmøte på Minnesund.
Vi vedlegger herved GVE’s høringsuttalelse til planforslaget.
Vennligst bekreft mottak av denne melding.
Mvh
Glomma og Vorma Elvelag SA
For styret
Aslak Aslaksen
91633026
aa@aaslaksen.no
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Christina Hansen <Christina.Hansen@statnett.no>
18. mai 2016 12:42
Postmottak Jernbaneverket
Magne Gullingsrud
13/02167-7 - Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt
dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset

Vi viser til oversendte dokumenter i saken.
Utbyggingsplanene til JBV kan komme i berøring med Statnetts eksisterende kraftledninger Vang-Minne
og Minne-Frogner, i tillegg til veldig nære Minnesund stasjon. Her skal det allerede være etablert dialog
mellom Statnett Drift og JBV, og vi foreslår tett dialog med møte og befaring også fremover.
Statnett ønsker å legge til følgende generelle opplysninger:
I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, ikke tillatt å
endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk av anleggsmaskiner,
kraner, sprengstoff etc, nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, skal vår ledningsmester varsles i
god tid før anleggsstart. Det vil da bli tatt kontakt for en befaring, og informasjon om hvilke regler og
forskrifter som gjelder ved arbeid nær ved Statnetts høyspenningsanlegg.
Fjellsprengning i nærhet av linjer må utføres av kvalifiserte personer og det må brukes Noneltennere, i
tillegg til full dekning. Alle som skal arbeide innenfor det klausulerte beltet må ha gjennomgått Statnetts
sikkerhetskurs.
Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som
kan bety bruk av både kjøretøy og helikopter.
Kontaktpersoner:
Statnett Drift: Magne Gullingsrud, tlf 907 38 878
Vi ber om at denne informasjonen blir ivaretatt i den videre planleggingen.

Christina Hansen
Planlegger
Miljø og tillatelser
M +4792065655
D +4723904531
T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

-363-

Fra: Tangen Jarle Kristian [mailto:Jarle.Kristian.Tangen@jbv.no]
Sendt: 7. april 2016 12:39
Til: firmapost-ost@vegvesen.no; fmoapostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@akershus-fk.no;
ro@nve.no; mail@dirmin.no; post@forsvarbygg.no; postmottak@mattilsynet.no;
post.romerike@politiet.no; Maj-Britt.Aarnes.Hvammen@ahus.no; postmottak@orbrann.no;
fmopohs@fylkesmannen.no; sfn@telenor.no; firmapost-glb@glb.no; Statnett Firmapost
<firmapost@statnett.no>; post@stange.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no;
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; postmottak@nesak.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; mon-so2@online.no; ole.randin@krogsrudsag.no; karin@eidsvollalmenning.no; aslak.aslaksen@dlapiper.com; post@fortidsminneforeningen.no;
hs@naturvernforbundet.no; akershus@fnf-nett.no; leder@nofoa.no; rogenes@online.no;
leder@jernbane.no; post@norsk-jernbanemuseum.no; fellespost@marmuseum.no;
nhf.innlandet@nhf.no; flytoget@flytoget.no; cargolink.booking@cargolink.no; post@cargonet.no;
info@greencargo.com; firmapost@grenlandrail.no; info@hectorrail.com; Tågåkeriet, Info
<info@tagakeriet.se>; skibladner@skibladner.no; eidsvoll@mdg.no; b.solheim25@gmail.com
Kopi: venjar.soerli <venjar.soerli@jbv.no>
Emne: Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, EidsvollLangset
Se vedlagt brev

Med vennlig hilsen
Jarle Kristian Tangen
Prosjekteringsleder Venjar-Langset/Kleverud-Sørli
Jernbaneverket
Utbyggingsprosjekter Øst
Mobil: 924 57 020
E-post: jarle.kristian.tangen@jbv.no
www.jernbaneverket.no

-364-

Jernbaneverket
V/Anne Braaten
20.05.16
Henrik Rønsen
Rønsenvegen 71
2080 Eidsvoll

Merknader for Reguleringsplan Eidsvoll-Langset saksnr: 201500832.

Viser til Jernbaneverkets forslag til Reguleringsplan for Eidsvoll- Langset.
Jeg eier, bor og driver en flott landbrukseiendom som grenser til Vorma på østre side mellom
Eidsvoll og Langset. Fra jordekanten på min dyrkede mark og ned til Vorma går en meget bratt
skråning. Den har vært utsatt for store erosjonsskader, spesielt de siste årene. Jeg har hatt utgifter
på flere hundre tusen kroner for utbedring av disse store erosjonsskadene og dyrkbar mark raser ut.
Slik terrenget, grunn og strømningsforhold er på denne strekningen i dag, er den allerede meget
risikoutsatt. Med planer om en massiv steinfylling på 77 meter ut i Vorma må jeg si at det bekymrer
meg veldig. Når vi ser på de utrasinger og skader som er skjedd på flere eiendommer på østre side pr
d.d. Så vil jeg påstå at sammen med et våtere klima er faren for ras og erosjon i fremtiden betydelig
større med en så massiv utfylling som vil øke hastigheten på vannstrømmen betydelig. Jeg dyrker
korn på min eiendom. Som alle vet er det i dag meget viktig med vern av matjord og dyrket mark.
Dere skriver i planprogrammet punkt 4.2.» Det er påpekt risiko for endringer i
strømningsforholdene, noe som igjen kan få konsekvenser for erosjon på østsiden av Vorma. NVE har
derfor krevd overvåkning av dette området.»
Da har jeg til slutt noen spørsmål det må svares på fra deres side. Hva innebærer en overvåkning av
strømningsforholdene og hvilket tidsaspekt er dette satt til å utføres? Har det blitt vurdert
steinsetting på østre side? Det økonomiske ansvar ved fremtidige erosjonsskader?
Jeg håper dere ser alvoret i dette og svarer konkret på spørsmålene jeg belyser i dette brevet.

Mvh

Henrik Rønsen

-365-

Mjøssamlingene, Minnestranda 35, 2092 MINNESUND
Org.nr. 975500403 Bank: 2050.56.35648 www.mjossamlingene.no
E-post: p-iho@online.no Tlf 95 12 50 70 / 90 11 51 62

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse vedr. Minnevika jernbanebru over Vorma
Mjøssamlingenes anlegg med museum, slipp, havn, verksted og opplagsplass for vernede og
fredede fartøy i Minnevika vil bli betydelig berørt av ny bru over Minnevika. Mjøssamlingene er
innlandets eneste sjøfartsmuseum. Ny bru over Minnevika vil være et svært betydelig visuelt
inngrep for Mjøssamlingene sin del, og vi er ikke overbevist om at skissert bruløsning er den beste.
På generell basis er vi svært tilfreds med å se at Jernbaneverket (JBV) ser Mjøssamlingenes verdi i
kulturlandskapet, og at Mjøssamlingenes verdi ses i sammenheng med Skibladner. Vi er også tilfreds
med at de sunkede skipsvrakene og andre gjenstander er funnet og ID-merket, og bl.a. omtales i
reguleringsplanens (side 51). Vi tar det for gitt at JBV vil ha fokus på å vise svært stor forsiktighet for
å unngå skade på disse vrakene under byggeperioden, eller som følge av erosjon, strømendringer
og/eller forflytninger av løsmasser i Minnevika etter at ny bru ser satt opp. Norsk Maritimt Museum
har registrert disse historiske skipene, som iht. lov er automatisk fredet. Av erfaring vet vi at inngrep i
elvebunnen endrer topografien i Vorma, og at strømendringer forflytter løsmasser raskt – dette har
vist seg ved alle tidligere inngrep – deriblant jernbaneutfyllingen lengre sør i Vorma.

Bruløsning:
Seilingsbredden i de gjeldende illustrasjonene og i tegningene oppgis til å være 100 meter. Dette
mener vi ikke gir ett korrekt bilde, da bruas vinkel på strømretningen (og seilingskursen) gjør at
den faktiske seilingsbredden er langt under de oppgitte 100 meter. Den faktiske seilingsbredden blir
også betraktelig smalere enn dagens bruer på Minnesund (ca. 80 meter), og vi stiller oss svært
undrende og skeptisk til de svært små sikkerhetsmarginene som for eksempel Skibladner må seile
gjennom. Minnestryken og Minnesvika er utfordrende område, som til tider er preget av sterke
turbulente strømmer. Andre mindre fartøyer er også avhengig av å kunne seile på én kurs i dette
området.
Vi gjør også JBV oppmerksom på at mudringsfartøy og slepeoperasjoner kan forekomme i området,
og at de korte bruspennene vil gi en betydelig økt risiko, både for fartøy og bru i slike operasjoner.
Inngripener i Vorma og Minnevika vil øke sannsynligheten for at Vorma må mudres i fremtiden, og
dette bør tas med i vurderingene.
Vi leser i reguleringsplanen at JBV mener gjeldende bruløsning vil være den minst «synlige» og mest
helhetlige løsningen i Minnevika, dette er vi ikke enige i. Vi mener at en bruløsning med færre brukar
(og med kanskje ett noe mer dominerende bruspenn) ville være bedre tilpasset det visuelle synet og
ikke oppleves så «tett» som denne brua oppleves. Vi mener at gjennomseilingsmarginer for
Skibladner og andre fartøy, samt de betydelige elveinngrep som blir gjort, ikke er forenlig med ønsket
om en «lite dominerende bru», og at dagens bruløsning ikke vil være den minst dominerende.
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Færre brukar i vannet, vil også redusere strømpåvirkningene. Bruas generelle plassering og
seilingshøyde er tilfredsstillende for oss.
Kort oppsummert mener vi altså den skisserte bruløsningen ikke er den beste, og at denne bør
vurderes justert med tanke på de overnevnte punkter!

Utbyggingsperioden (2018-2023):
Vi regner med at brubygginga planlegges på en slik måte at anleggsarbeidene ikke blir til vesentlig
hinder for vår virksomhet, og at hel eller delvis avstengning av gjennomseilingsmuligheter begrenes
til et minimum. Hvis mulig – håper vi bygging i seilingsområdene vil prioriteres utenfor
«båtsesongen».

Slippen:
Som nevnt i vår høringsuttalelse til planprogrammet datert 04.04.15 ser vi for oss at det kan bli
nødvendig å utstyre Minneslippen med en mindre moderne taubåt med adekvat maskinkraft og
manøvreringsevne som kan sikre operasjoner i et farvann, som nå blir trangere foran slippen.
Mjøssamlingene kan tilby plass et slikt fartøy, men har ikke midler til anskaffelse og drift.

Seilingslanterner:
I løpet av våren 2016 vil de eksisterende bruene på Minnesund utstyres med seilingslanterner, og vi
regner med at JBV vil utstyre den nye brua med tilsvarende belysning for å sikre en sikker
gjennomseiling på kurs. Mer om hvilken løsning som ønskes, kan vi komme tilbake til.

Mjøssamlingene har lang erfaring og mye kunnskap om forholdene på utbyggingsstedet, og vil mer
enn gjerne bidra til at alt blir så bra som overhodet mulig!
Dersom alle ovennevnte forhold blir tilfredsstillende ivaretatt – har Mjøssamlingene ingen videre
innsigelser mot brubygging – og ser fram til et godt samarbeid i utbyggingsperioden!

Vi ønsker svar på denne henvendelsen med beskrivelse av vurderinger, tiltak og ansvarsforhold.

Minnesund 01.05.16
Styret i Mjøssamlingene
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sKommentar til saksnummer 211500832 Eidsvoll-Langset.

Hei.
Vi holder til på G/B nr : 216-7
eksisterende jernbanespor.

rett ovenfor Dytterudevja på vestsiden av

Det vi er optatt av, er enkel tilgang til Dytterudevja og utsikten til Vorma.
Dytterudevja er en naturperle og et flittig brukt friluftsområde for alle i
nærområdet som vi hevder å ha tilgang til. Vi har båt i Dytterudevja og
bruker Vorma daglig hele sommerhalvåret. "Djupveien" har alltid eksistert,
og gir god tilgang til Vorma, noe som BØR opprettholdes. Vi "ser" at
terrenget vil bli bratt for en kulvert, men hva med en "trappekulvert" ?
Det er planlagt støyvoll og "Vormtråkk" som vil ødelegge viktig utsikt til
Vorma. Vi opplever IKKE støy fra jernbane som noe problem, og kan ikke
"se" at det vil bli noe problem i framtiden heller. Utsikt til Vorma er derimot
MYE viktigere for oss. Vi foreslår derfor å droppe støyvoll og å legge
"Vormtråkket" så lavt i terrenget som mulig. Dette vil være av STOR
betydning for trivselen og meget verdifullt for oss og framtidige
generasjoner.

MVH
Siri og Per Aasland
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Statens vegvesen
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region øst

Torhild Sletten / 24058226

16/53659-2

201500832

20.05.2016

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen
fra Eidsvoll stasjon til Langset
Vi viser til brev datert 06.04.2016 fra Jernbaneverket.
Beskrivelse av saken
Jernbaneverket har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for
Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset.
Planforslaget omfatter dobbeltspor, jernbanebruer, omlegging av private veger,
støytiltak og vilttiltak. Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund vil det bli tilrettelagt for turveg,
som over en lengere strekning også er driftsveg for jernbanen. Når dobbeltsporet er
anlagt vil turvegen/driftsvegen bli tilgjengelig for allmennheten som Vormtråkk.
Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor
på Dovrebanen, Eidsvoll – Langset.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen
Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Kopi
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Jernbaneverket SF

Eidsvoll, 22 mai 2016

Saksnummer 201500832 – Planforslag Eidsvoll stasjon – Langsetmerknad Hanne Jendal /Aslak Aslaksen
Vi er eiere av Fremmingøya (gnr/bnr 183/14 i Eidsvoll kommune) og har følgende merknader
til reguleringsplanforslag JBV har lagt ut til offentlig ettersyn.
1.   Behov for erosjonssikring på Lynes og Fremmingøya - fare for kvikkleireskred
mot Vorma – fare for skader på areal nord på Lynes/Fremmingøya samt to
høyspentledninger
Vi viser til rapport om områdestabilitet Venjar – Langset, kapittel 4 og 5 med
konklusjon for området Fremmin –Lynes i pkt. 5.2 hvor det fremgår:
”Siden det er påvist aktiv erosjon langs Vormas østre bredd, anbefales det å etablere
erosjonssikring i det området hvor det er påvist kvikkleire / sprøbruddmateriale.
Konsekvenser av et skred kan være en vesentlig forverring av erosjonsforhold
nedstrøms, noe som kan påvirke jernbanen. Oversikt som viser områder hvor det
anbefales å iverksette geotekniske tiltak er vist på tegning 011. Sett i lys av at
jernbanefyllingen ikke vil påvirke erosjonsforholdene i Vorma, /8/, vurderes det ikke
som rimelig å legge ansvaret på JBV å utføre sikringstiltak langs Vormas østre bredd.
Problemstillingen bør tas av NVE og ev. kommunen”.
Det er bra at fagrapporten anbefaler erosjonssikring i området og vi mener denne
sikringen bør utføres av JBV eller NVE som nasjonalt ansvarlig for skredsikring.
JBV omtaler dessverre ikke boreprøver og funn som viser fare for skred nord på Lynes i
forslaget til reguleringsplan (dette fremkommer ikke i pkt. 4.8 men kun i separat
rapport). Dette antar vi betyr at JBV ikke akter å utføre sikring i dette området selv om
fagrapporten anbefaler sikring.
Manglende sikring med påfølgende stort skred her kan bli svært alvorlig for områder
rundt hele Mjøsa (midlertidig stor vannstandsheving over HRV ) og påføre store skader/
sterk erosjon nedstrøms skredet og spesielt i området Lynes nord og Fremmingøya. Vi
minner om skredet ved Tesenfallet lenger syd i Vorma rundt 1790 hvor Vorma ble
blokkert og vannstanden i Mjøsa økte med 8 meter i 4 måneder. Moderne teknologi vil
hindre langvarige blokkering av Vorma. Pga. potensielt store skader ber vi om at sikring
utføres og at JBV / NVE vurdere sannsynlighet for og konsekvens av et kvikkleireskred
ved Lynes.
Vi gjør oppmerksom på at to store høyspentledninger tilhørende Statnett har fundament
i kvikkleireområdet og at et skred her vil rive bort fundamentene til kablene. JBV/NVE
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bes derfor kontakte Statnett for å vurdere konsekvensen av et skred for sine to linjer i
området.
JBV bør derfor erosjonssikre området som vist med rødt på tegning 011til rapporten.
Alternativt dersom det ikke kan påvises økt erosjon som følge av tiltaket eller fare for
jernbaneanlegget ved et skred må dette utføres av NVE, Statnett eller Eidsvoll
kommune pga. de store konsekvenser et slikt skred vil ha for andre enn jernbanen.
Når erosjonssikring utføres (iht tegning 011) ber vi om at erosjonssikring samtidig
utføres i umiddelbar nærhet på nord og østsiden av Fremmingøya. Dette området har
høy erosjonsgrad noe som er vist i rødt på figur 47 på side 54 i reguleringsplanforslaget
se også Figur 4-2 i fagrapporten.
Vi merker oss at NVE har anmodet JBV å utføre ytterligere undersøkelser (stabilitet i
grunn, samt bunnkartegging og modellering av strømforhold i området Minnesund –
Sætre), ref pkt. 2.3 i forslag til reguleringsbestemmelser. Vi ber om at resultatet av disse
undersøkelser samt full korrespondanse mellom JBV og Eidsvoll kommune/ NVE om
områdestabilitet og erosjonsforhold oversendes oss da vår eiendom er svært utsatt ved et
kvikkleireskred på Lynes. Vi varsler ytterligere bemerkninger etter at resultatene av
ytterligere undersøkelser er kjent og vurdert.
2.   Sikring av vanntilførsel fra kommunalt vannanlegg på Dytterud/Sætre til vår
eiendom gnr/bnr 183/14 via eiendommen 216/9 og 216/12
Vår eiendom har fått godkjenning fra Eidsvoll kommune for tilknytning til kommunalt
vannanlegg på Dytterud/Sætre. Vår eiendom har dessuten sikret tinglyst rett til å legge
ledninger og kople oss til vannledningsnettet på eiendommen 216/9 og 216/12 på
østsiden av nytt dobbeltspor. Ledninger er lagt fra vår eiendom ca. 2/3 ut i Vorma og
skal videreføres og tilkobles ledningsnettet på gnr bnr 216/9/12 for å sikre vår eiendom
kommunal vanntilførsel.
Vi ber således at JBV sikrer at tilstrekkelig kapasitet på vannledninger fra det
kommunale anlegg til gnr 169/9/12 samt til 183/14 opprettholdes under og etter
anleggsgjennomføring. Dette bes bekreftet av JBV da det er viktig at vår eiendom blir
sikret tilknytning til kommunalt vann iht. godkjenning fra Eidsvoll kommune og som vi
har sikret ved avtaler.
3.   Manglende støyskjerming mot vassdraget - et løftebrudd fra JBV og i strid med
statlige og kommunale føringer. Vi forventer at støyskjerming i form av lav
skjerm/voll mot Vorma etableres.
Vi tar utgangspunkt i vedtak fra Miljøverndepartementet 24.02.2009 side 11 da bl.a.
trase A1 ble godkjent i kommunedelplanen. Følgende fremgår av vedtaket som skal
legges til grunn for videre planarbeid:
« i etterfølgende reguleringsplaner skal det fastsettes krav om avbøtende tiltak......
…Planene skal utformes med vekt på god landskapstilpasning og støyskjerming.» (vår
understrekning)
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Vi viser dessuten til planprogram for dette planarbeidet fastsatt enstemmig av Eidsvoll
kommunestyre i 2015. Her ble rammene for reguleringsplanforslaget fastsatt.
Forslagsstiller JBV uttaler her på side 22:
”Jernbaneverket konkluderer med at videre planlegging vil bli basert på
kommunedelplanens og hovedplanens prinsipp, og der det vil bli lagt betydelig vekt på
å begrense ulempene for vassdraget og vassdragsmiljøet. Dette gjelder både ved
linjeføring (trasé), utforming av anlegget og anleggsgjennomføring.” (vår
understrekning).
Vi mener at JBV ikke følger opp føring fra Miljøverndepartementet samt eget løfte fra
planprogrammet da JBV ikke planlegger noen støytiltak mot vassdraget. Bl.a. blir
nesten hele vassdraget Vorma, friluftsområde LF 1 og bygg på østsiden av sporet ved
Dytterud og Lynes liggende i rød og gul støysone. Dette er ikke ”å legge vekt på
støyskjerming” og ”å ta betydelig hensyn vassdragsmiljøet ved utforming av anlegget”
og er et løftebrudd som vi forventer at JBV og/eller Eidsvoll kommune retter opp før
vedtak av endelig plan.
Manglende støyskjerming mot vassdraget er ikke bare et brudd på
Miljøverndepartementets vedtak og løftebrudd men også i strid med statlige føringer for
kommunal planlegging. Vi viser både til plandelen i Plan og bygningsloven samt brev
fra Fylkesmannen til kommuner i Akershus av 8 april 2015 der det forutsettes at det
innenfor 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap med mer. Nevnte føringer er heller ikke fulgt opp når
JBV ikke foreslår støyskjerming mot vassdraget.
Eidsvoll kommuneplan (KP) gir også føringer ift. støyskjerming mot vassdraget. KP
§16 fastsetter en byggeforbudsgrense på 100 meter langs vassdrag som har betydning
for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser. I samme punkt i KP stilles som betingelse
for dispensasjon at tiltaket ikke må være i konflikt med viktige friluftsinteresser, turdrag
eller viktige områder for biologisk mangfold.	
  Vi minner også om KP § 10 som fastsetter
at miljø, naturressurser og arealer skal forvaltes på en måte som bevarer og
videreutvikler kommunens grønne preg og natur-, kultur- og miljøkvaliteter. 	
  
JBV’s reguleringsplan bryter fullstendig med byggeforbudet langs nesten hele
planstrekningen og det burde derfor være en selvfølge at når JBV får unntak fra lov og
kommuneplanen ved en reguleringsplan innenfor 100 meters beltet, at JBV sørger for
støyskjerming i samsvar med egne løfter, statlige føringer og kommunens føringer i
kommuneplan.
JBV’s forslag til mindre skjermingstiltak nær støyplaget bebyggelse oppfatter vi som et
lite egnet sparetiltak og en mye dårligere løsning enn skjerming lang sporet mot
vassdraget.
Det er et aktivt friluftsliv på Vorma i store deler av året og at dette forventes å øke. Mye
båtliv skjer med kano/kajakker/robåter og særlig i nord ved Fremmingøya der er det
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mye fiske fra båter som ligger stille/driver med strømmen. Vi minner også om at hele
Vorma er fuglefredningsområde og særlig nordlige deler av fredningsområdet anses
svært verdifullt. Verdien av dette fuglefredningsområdet og friluftsliv uten plagsom
støy er dessverre ikke hensyntatt av JBV.
Vi ber derfor om at JBV /Eidsvoll kommune inntar i reguleringsbestemmelsene krav til
støyskjerming/demping, i form av lav skjerm/voll, på østsiden av sporene på hele
strekningen fra Eidsvoll stasjon til nær skjæring syd for Kråkvoll.
Marginalt større arealbeslag eller ekstra kostnader/ulemper kan ikke rettferdiggjøre
unnlatelse av skjerming med de betydelige støyulemper det innebærer. Slik skjerming
vil dessuten gjøre skjermingstiltak nær bebyggelse i støysoner unødvendig.
Som et minimum ber vi om at det inntas krav til støyskjerming på østsiden av sporene
på strekningen syd for Julsruddalsevja/Sætre til nord for Dytterudevja /nær skjæring syd
for Kråkvoll.
Vi mener effekten av støyskjerming i dette området vil være særlig stor. I dette området
vil en voll/skjerm langs sporet både gi støyskjerming for atkomsten til /nytt
friluftsområde (LF1) på Dytterud, skjerme friluftslivet nord i Vorma og skjerme
gjenværende bebyggelse på Dytterud og mange støyutsatte bygninger på østsiden som
alle er merket rødt i støysonekartet (se reg planforslaget side 55, pkt 4.7 og brev til
grunneiere i området inkludert til oss).
4.   Utforming av anlegget -skjæringer og fyllinger mot Vorma
Skjæringer i skråninger langs sporet bes utformet mest mulig naturlig og ved
beplantning med lokal lav vegetasjon. Vi ber om at det tilføres jord/lav beplantning på
alle steinfyllinger over nivå HRV slik at fyllinger/elvebredden får et mest mulig grønt
preg. Vi ber om mest mulig variasjon for å oppnå en mer naturlig elvebredd der det er
mulig. Gjerne i kombinasjon med utfyllinger, buner, viker og nes, som letter atkomst
for vilt samt etablering av planteliv.
Vi er positive til at fyllingsfrontene mot elva gjøre gangbare for friluftsliv og fiske og at
atkomst til fyllingsfoten etableres fra turvegen Vormtråkk via passasjer/kulverter under
jernbanen. Dette bør innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
5.   Turveg/Vormtråkk
Det er fint at drifts- og turveien ”Vormtråkk” etableres langs den nye linjen, at den blir
åpen for allmenheten og at dekke skal være av grus.
På attraktive områder langs Vormtråkk foreslås at det tilrettelegges for opphold med for
eksempel benker og bord.
Vi ber JBV og Eidsvoll kommune vurdere å beholde dagens jernbanebro over
Julsruddalsevja. Denne er vakker og et flott kulturminne som ikke bør rives. Denne synes
godt egnet som bro for Vormtråkk. Dette vil også medføre sparte kostnader.
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Planforslaget viser at Vormtråkk passerer Minnesund på fylkesvegbroeen. Dagens
jernbanebro er flott og vi mener den er mye bedre egnet for Vormtråkk. Fylkesvegbroen
er et svært dårlig alternativ med mye biltrafikk og trang plass til syklister og gående.
Etterbruk av den flotte jernbanebruen er også viktig.
6.   Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste
Nær evjer og andre passasjer under/over ny jernbane ber vi om at det tilrettelegges for
friluftsliv og at fritidsbåter kan fortøye og gjøre opphold på land / benytte nye
friluftsområder (LF1- LF3) og Vormtråkk. Vi foreslår at det lages båtfeste/ brygger,
benker, bord, gapahuk og utegrill på egnede steder innenfor planområdet.
Atkomst fra Vorma til Vormtråkk vil bli et verdifullt tilskudd for friluftslivet. Særlig
egnete områder for tilrettelegging for opphold/båtfeste synes å bli nær Dytterudevja (ved
det nye friluftsområde LF1), innerst i Minnevika (syd i LF2), nye utfylte områder mellom
turveg og jernbane hhv nord/syd for Julsruddalsevja, og ved Dokknesevja.

Vi ber om bekreftelse på mottak av denne merknad.
Med vennlig hilsen
Aslak Aslaksen og Hanne Merete Jendal
Kopi: Eidsvoll kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, Statnett SF, Akershus
Fylkeskommune
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ole Kr. Lynes <o.lynes@online.no>
22. mai 2016 11:34
Postmottak Jernbaneverket
Erosjonssikring og støyskjerming

Jernbaneverket
Undertegnede og Jorunn Valdresbråten eier og bor på Lynes, gårdsnummer 177/2, rett ovenfor
Sætre.
Vi krever erosjonssikring langs eiendommen da denne er veldig utsatt. Både Eidsvoll Kommune,
ved landbrukssjef Dag Opsahl, og NVE har ved tidligere henvendelser om problemet innrømmet
at denne strekningen burde vært sikret. Det har vært gjentatte ras på eiendommen som følge av
erosjon pga elven i sommerhalvåret. Det må settes opp faste målepunkter. Da vil kravet bli
tydeliggjort. Vedlegger punkt 4.2 i utbyggingsplanen.
Vi krever også at Vorma og derved også alle eiendommene på motsatt side blir skjermet fra
hjulstøyen fra jernbanen.
Det er enkelt å forstå at siden jernbanen ligger i en skråning ut mot elva, vil mesteparten av lyden
kastes ut i elva og forsure miljøet i elva og på motsatt side for all fremtid. På informasjonsmøtet
ble det opplyst at tidligere planlagt hjulstøyskjerming er fjernet pga for høye kostnader på
bekostning av miljøet for all fremtid.
Ved å ta en titt på støykartet som er utarbeidet iområdet Julsruddalsevja til Dytterud, ser mat at jo
nærmere Dytterud man kommer jo mindre rød sone er det markert ut i Vorma. Jeg kan ikke finne
noen annen forklaring enn at beregningsmodellen som er anvendt beregner støyen nede ved
vannflata. Jernbanen har her en jevn stigning opp mot Kråkvål og støyen kastes mer rett over
elva. Uheldigvis er bebyggelsen på andre siden, gårdsnummer 177/1, 177/2 og 177/12 i høyde
med jernbanen her. Vi har i dag veldig støy fra jernbanen og krever at noen kommer og måler
støy hos oss fra dagens jernbane. Det sier kanskje mer en beregningsmodeller med mange
variabler og usikkerheter som pakker det hele inn til noe nærmest abstrakt. Siden trafikken og
hastigheten økes, derved støvmengden, krever vi at Vorma og motsatt side skjermes for fremtidig
hjulstøy.
Mvh
Ole Kristian Lynes

4.2 Hydraulikk og hydrologi
Formål
Videre utredning skal dokumentere eventuell påvirkning på Vorma av planlagte tiltak, og gi grunnlag for
tilpasninger med sikte på å begrense ulemper.
Problemstillinger
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Utbyggingen berører Vormas elveløp direkte, og dette kan få hydrauliske konsekvenser. Tidligere
utredninger (konsekvensutredningen til kommunedelplanen og ytterligere dokumentasjon i hovedplanen)
tilsier at utfylling i søndre del, der tiltaket ikke er nær djupålen, verken påvirker strømforhold eller
avrenningskapasitet. I området mellom Julsruddalsevja og Dytterud har traseen tidligere krevd utfylling
nær og dels ut i djupålen. Det er da påpekt risiko for endringer i strømforholdene, noe som igjen kan få
konsekvenser for erosjon på østbredden av Vorma. NVE har derfor krevd overvåking av dette området. Til
sist medfører ny bru over Minnevika en risiko for redusert avrenningskapasitet fra Mjøsa.
Videre arbeid
Tidligere beregninger av hydrauliske konsekvenser oppdateres med utgangspunkt i valgte løsninger.
Resultatene dokumenteres i fagrapport og oppsummeres i planforslaget.

Sendt fra min iPad
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På vegne av Storenga AS inngis merknader til reguleringsforslag

for Dovrebanen på oven-

nevnte strekning.
Kort om virksomheten
Storenga AS eies og drives av Hans Petter Flesvig fra hans eiendom med gnr. 186 bnr. 24 og
50.
På eiendommen er det blant annet:
Et bolighus (Østsidavegen 860), som leies ut
Oppstillingsplass

for campingvogner

(både faste plasser og plasser for døgngjester)

4 hytter for utleie
Bryggeanlegg med plass til ca 25 båter
Driften på eiendommen har en årlig omsetning på ca kr 500 000.
Det vedlegges kart og flyfoto som viser eiendommen og bygningsmassen.

207654
Advokatfirmaet

Thallaug
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Storgata 121, Pb. 354, NO-2602 Lillehammer, Tlf.: 61 27 99 50, Faks: 61 27 99 51
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www

advocatia no

-379-

THALLAUG
Merknader til planforslaget
Den nye jernbanebrua

over Vorma vil få store konsekvenser

for driften av campingplassen.

Foruten de mer estetiske forholdene som gjelder endret utsikt og opplevelse av å være på
campingen, er det særlig støyulemper som gir grunn til bekymring. Dette gjelder både i anleggsfasen og etter at brua er satt i drift.
I lys av dette fremstår det som uforståelig at campingplassen
eller kommentert i plandokumentene.

verken ser ut til å være vurdert

Bortsett fra utleiebofigen er byggene tilknyttet campingen

ikke avmerket på plankartet som bygninger der støytiltak skal vurderes og de fremgår heller
ikke av opplistingen i vedlegg 1.
Det antas at dette må være en forglemmelse.
inntegnet på kommuneplanens

Det vises for øvrig til at Storenga Camping er

arealdel for 2015-2026, vedtatt så sent som 10. mars 2015.

På vegne av Storenga AS varsles det om at det vil bli fremsatt krav om støyfiltak og/eller
erstatning som følge av den nye brua. Det bes om at konsekvensene for driften av campingen
blir hensyntatt i det videre planarbeidet. Det må blant annet foretas støyberegninger
fatter virksomheten

på eiendommen

og det må inntas begrensninger

som om-

knyttet til arbeid på

kvelds- og nattestid i anleggsfasen.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet

rsi
g vein Træt

Thallaug ANS

au

Advokat
bt@thallaug.no

13566/207654
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1

Til Jernbaneverket
(sendt som e-post til postmottak@jernbaneverket.no onsdag 25. mai 2016)

Saksnummer 201500832; Planforslag Dobbeltsporet jernbane,
strekningen Eidsvoll stasjon–Langset; merknader fra Johan Holst
Følgende merknader til reguleringsplanforslag, som JBV har lagt ut til offentlig ettersyn,
kommer med bakgrunn i at jeg er eier av «Rasmusholm», på østsiden av Vorma, rett sør for
Fremmingøya (gnr./bnr. 177/6 i Eidsvoll kommune) og har følgende merknader.

1. Manglende støyskjerming mot vassdraget
Det er svært overraskende at det ikke er planlagt noen støyskjerming ut mot vannet
nordover fra Eidsvoll stasjon. Da spesielt langs Vorma, hvor det er relativt smalt, og
støy fra den dobbeltsporede jernbanelinjen vil bidra til forringelse av naturopplevelsen
under folks ferdsel på elva og opphold i strandsonen. Det må etableres støyskjerming i
form av lav skjerm eller voll mot Vorma.
Elvevannet som ferdselsvei og rekreasjonsområde vil framover øke i betydning og få
enda større verdi enn i dag. Skjerming og ivaretakelse av denne miljøressursen bør
derfor absolutt prioriteres mer enn hva som framgår av planene så langt.

2. Utforming av anlegget; skjæringer og fyllinger mot Vorma
Slik planen foreligger nå vil det bli en massiv, monoton mur langs hele Vorma fra
Eidsvoll stasjon til syd for Dytterudevja. Særlig ille virker utformingen å bli fra
Julsruddalen til Dytterudevja. JBV har understreket at hensynet til skipsleden for
Skibladner ikke tillater noen utbuktninger eller variasjoner på muren her. Jeg vil likevel
framholde at det må la seg gjøre med bedre estetisk utforming av den høye og
dominerende muren i dette området.
Selve kvaliteten og detaljer for utformingen av fundamentet ned mot vannet er så vidt
jeg kan se ikke nærmere angitt. Jeg antar derfor at det hele blir basert på «steinfylling»
og ikke gammel klassisk steinhuggerarbeid som tidligere. Tidene er endret siden forrige
anleggsperiode; pris på arbeidskraft og tilgjengelig kompetanse for fagmessig utforming
av fundamenterings-mur er klart noen av utfordringene. Dog må det la seg gjøre med en
vakrere og mer variert utforming enn slik anlegget foreløpig framstår.

3. Behov for erosjonssikring på Lynes/Fremmingøya
Det vises til rapport om områdestabilitet Venjar–Langset, kapittel 4 og 5 med
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2

konklusjon for området Fremming–Lynes. Det påpekes fare for kvikkleireskred mot
Vorma og fare for blokkering av Vormas østre løp forbi Fremmingøya
Det er bra at fagrapporten anbefaler erosjonssikring i området, men hvem tar dette
ansvaret og når gjøres det? Sikringen bør vel utføres av JBV og NVE i fellesskap?
De omtalte områdene er jo fra naturens side erosjonsutsatt og ras er ikke noe nytt.
Imidlertid er det en økt fare pga det store inngrepet i landskap og vassdrag som det nye
dobbeltsporete anlegget representerer. Anlegget med ny bro over Vorma, kan klart
tenkes å framprovosere økt erosjon og dermed høyne rasfaren i området.
Manglende sikring med påfølgende store skred i området kan bli svært alvorlig. Pga.
potensielt store skader bes det herved om at sikring utføres og at JBV/NVE vurderer
grundigere sannsynlighet for og konsekvens av et kvikkleireskred i området ved Lynes
og Fremmingøya.

4. Bevaring av eksisterende broer og steinarbeider
I den foreliggende planen for anlegget er det besluttet å bevare den meget spesielle og
flott utførte steinbroen over Doknesevja. Dette er klart berettiget og bra. Samme
begrunnelse og behov for pietetsfølelse gjelder også den fine broen over Julsruddalen.
Den er også historisk og vakker foruten at den representerer steinhugger-arbeid som
knapt nok utføres mer. Noen eksplisitt og god begrunnelse for å rasere dette
kulturminnet er heller ikke angitt. Det som faktisk bør gjøres er at JBV retter opp
tidligere tiders slendrian og ubetenksomhet ved å fjerne en del store steiner i
innseilingsløpet fra tidligere «reparasjon&forsterkningsarbeid»; hvor man bare har
tippet noen lass kampestein på utsiden av mur og innsiden av brospenn.
JBV og Eidsvoll kommune må altså beholde dagens jernbanebro over Julsruddalsevja.
Denne synes dessuten å være godt egnet som bro for «Vormtråkk».
Dagens jernbanebro over Minnestryken er flott utformet og av stor historisk verdi.
Videre bruk, ansvar for bevaring og vedlikehold må avklares og følges opp aktivt.

5. Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste
Nær evjer og andre passasjer under og over ny jernbane bør det tilrettelegges for
friluftsliv slik at fritidsbåter kan fortøye og at folk kan gjøre opphold på land og benytte
nye friluftsområder og «Vormtråkk». Det bør lages flere båtfester og brygger samt
benker og bord, gapahuk og utegrill på egnede steder innenfor planområdet.

Med vennlig hilsen

Johan Holst
Johan Holst (sign.)
e-post: johan.holst@fhi.no; mobil 915 36 782

-382-

330 /7

ORD00007133

212 /19

212 /1
Minneverket

212 /15
212 /24

212 /4

ORD00044409E0069
212 /25

212 /30

Grustak

212 /14

212 /1

212 /1

Grustak

212 /34

v
Setre
212 /41

213 /9

213 /1
213 /4

egen

212 /48

0 /1

212 /35

213 /5

Bjørknes

E0315
Minnesund
212 /3

Kråkvålvegen

Bjørknes

E0070

Minne

E0402

212 /21
213 /21
212 /29
213 /22
212 /27 609 /1
212 /32 213 /19

n
vege
l
å
v
Kråk
Kråkvål

213 /20

213 /8

213 /17
213 /15

213 /7

213 /1

213 /14
213 /16
214 /20

214 /1

213 /1

214 /7

214 /8

213 /10

214 /13

214 /12

214 /18
214 /6
214 /5
214 /8 214 /1

214 /7

214 /19

216 /1

215 /7

214 /6
214 /16
214 /15

216 /41

0 /1

213 /1

215 /5

E0257
216 /35

214 /9

Dytterud
215 /5
215 /11

215 /2

215 /11

Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke
overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle datasett
er presentert på kartutsnittet , traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer ajourhold i nettet.

0

-383-

Målestokk

Dato:

1:3 500

26.05.2016
70

140

A3 liggende

±

280 Meters

Deres dato
2016-04-11

Vår dato
2016-05-26

Deres referanse
Saksnummer 201500832
Eidsvoll - Langset

Vår referanse
46217

Vår saksbehandler
Ronja M. Skaug
Mail: ronja.martine.skaug@
hafslund.no

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Kopi til

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL DETALLJREGULERINGSPLAN FOR DOVREBANEN EIDSVOLLLANGSET I EIDSVOLL KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til forslag til detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset i
Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 27. mai 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen.
For øvrig viser nettselskapet til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart, og korrespondanse
med nettselskapet.

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har flere anlegg innenfor planområdet. Jernbaneverket er i kontakt med nettselskapet vedrørende
konfliktpunkter mellom nettselskapet sine anlegg og ny jernbane samt strømforsyning. Saksbehandler
hos nettselskapet er Øystein Fiskerud.

2
Transformatorstasjon
På eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ligger Minnesund og Minne transformatorstasjon. Statnett SF er
hjemmelshaver til eiendommen, og eier av Minne transformatorstasjon. HN er rettighetshaver, og eier av
Minnesund transformatorstasjon. En liten del av eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ser ut til å være avsatt til
riggområdet i planforslaget. Dersom Jernbaneverket ønsker å benytte området til riggområde, må nettselskapene
kontaktes for avklaringer.
For øvrig informerer nettselskapet om 66 kV kraftledningene som går ut fra Minne transformatorstasjon. Det må
tas hensyn til disse.
Med hilsen
Hafslund Nett AS
Ronja Martine Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg: Kartutsnitt over Minnesund og Minne transformatorstasjon

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Gudrun Kjos

Oslo 27.05.2016

Smiuvegen 227
0981 Oslo

Jernbaneverket

Saksnummer 2015500832.

Pb217, sentrum.
0103 OSLO

Planprogram Eidsvoll - Langset.
Eier av gnr. 216/9 og 12, Eidsvoll.
Det vises til deres frist innen 27.mai 2016 og har følgende merknader til reguleringsplanforslag JBV
har lagt ut til offentlig ettersyn.

Først vil jeg uttrykke glede over at det nå viser seg at jeg får beholde eiendommen og hytta som hele
familien er så glade i og bruker flittig.

1. Støyskjerming mot hjulstøy ut mot Vorma bør bygges på hele strekningen da elva med
omegn er flittig brukt til fritidsformål store deler av året. Det er også et rikt dyre/fugleliv her
som må vernes mot støy.
2. Skråninger/nye fyllinger langs sporet bes utformes mest mulig naturlig og beplantes med lav
vekst.
3. Vann og strømforsyningen til min eiendom bes opprettholdes under anleggstiden da vi
ønsker å benytte hytta mest mulig i denne perioden også. Dette er mest aktuelt i
sommerhalvåret.
4. Veien som bygges til Dytterudevja og min eiendom bør bygges parallelt med, og samtidig
med fyllingen til ny trasé. Dette også for å ha best mulighet til å benytte eiendommen.
Byggeperioden i dette området bør også begrenses til kortest mulig varighet, både for
tilgjengelighet til elva og til min eiendom. Hvis jeg har forstått det riktig er Dytterudevja det
eneste stedet langs denne strekningen hvor almenheten har tilgang til Vorma, spesielt i
anleggstiden. Flere har også båtplasser i evja. Det er to eiendommer ytterst på Kråkvål som
helt sikkert vil få tilgang til sine eiendommer i anleggstiden så da må det gjelde for oss også.
Det bør kunne legges føringer fra JBV’s side overfor entreprenørene angående dette.
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5. Jeg har også forstått det slik at deler av min eiendom vil bli benyttet under anleggstiden. Det
forventes at eiendommen blir benyttet å skånsomt og respektfullt som overhodet mulig.
6. Vi ser frem til positive forhandlinger angående kompensasjon for disse relativt store
ulemper.
Jeg ber om bekreftelse på mottak av denne merkning.

Med vennlig hilsen
Gudrun Lilly Kjos m/familie

Kopi: Eidsvoll Kommune
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Ida$Moen$Skatvedt$
Milligutua$129$
2080$Eidsvoll$
$
Eidsvoll$27.mai$2016$$
$
$
$
$
Jernbaneverket$
Postboks$4350$
2308$Hamar$
$
$
$
Saksnummer*201500832*Planforslag*for*Eidsvoll*stasjon*–*Langset.*
*
Jeg$tillater$meg$herved$å$komme$med$noen$merknader$til$Jernbaneverkets$
detaljreguleringsplan$for$Dovrebanen$EidsvollJLangset$i$Eidsvoll$Kommune$som$ble$
offentliggjort$4.$April$2016.$$
$
Utvikling$av$vei$J$og$særlig$bane$er$viktig$for$Eidsvoll$Kommune.$Med$raske$forbindelser$kan$
vi$ha$glede$av$å$bo$på$bygda$og$samtidig$ha$raske$forbindelser$til$de$fleste$knutepunkt$på$
hele$Østlandet.$Jeg$er$en$utålmodig$sjel$og$liker$å$komme$meg$raskt$dit$jeg$vil.$Derfor$
applauderer$jeg$at$toget$på$Dovrebanen$skal$kunne$nå$hastigheter$opp$mot$250$km/t.$Med$
slike$hastigheter$skjønner$jeg$også$at$dere$må$bygge$rette$strekninger.$Jeg$har$også$
forståelse$for$de$vurderingene$som$ligger$bak$valget$om$å$legge$disse$rette$strekningene$ut$i$
Vorma.$Det$jeg$har$problemer$med$å$forstå$er$hvordan$dere$kan$fylle$ut$Vorma$i$den$grad$
det$vises$til$i$reguleringsplanen,$uten$at$det$er$planlagt$konkrete$sikringstiltak$mot$erosjon$på$
østsiden$av$Vormas$bred.$$
$
Som$grunneier$av$eiendom$166/1$på$østsiden$av$Vorma,$er$det$særlig$utfyllingen$i$
Julsruddalsevja$og$området$sørover$som$opptar$og$bekymrer$meg.$Ved$Julsruddalsevja$er$
det$planlagt$en$utfylling$som$på$det$bredeste$strekker$seg$77$meter$ut$i$Vorma.$Vormas$
vannløp$blir$dermed$redusert$samtidig$som$den$samme$mengde$vann$skal$passere.$Jeg$er$
derfor$bekymret$for$at$dette$vil$påvirke$både$vannhastighet$og$endre$strømningsmønsteret$i$
Vorma,$da$min$eiendom$allerede$er$erosjonsutsatt$fra$før.$$
$
NVE$skriver$i$sin$uttalelse$datert$21.$mai$2015$at$”en$utfylling$vil$trolig$kunne$gi$effekt$på$
sedimentasjonsJ$og$strømningsmønsteret$som$igjen$kan$gi$erosjonsskader$på$motsatt$bred”.$$
$
Jeg$leser$også$i$SWECOs$rapport$(2013)$at$”erosjon$er$nært$knyttet$til$vannhastighet”$og$at$
”vannhastighet$er$den$viktigste$parameteren$for$å$beregne$erosjonsbelastningen”.$$
$
• Basert$på$det$vi$nå$kjenner$fra$uttalelsene$til$NVE$og$SWECO$om$vannhastighet$og$
dens$negative$påvirkning$på$erosjon,$hva$vil$Jernbaneverket$gjøre$for$å$sikre$østsiden$
av$Vorma$sør$for$Julsruddalsevja?$$
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$
Dersom$SWECOs$rapport$”Registrering$av$erosjon$på$Vormas$østre$bred”$(2013)$danner$
grunnlaget$for$risikoanalysen$som$er$gjort$med$tanke$på$erosjon$på$østsiden,$så$kan$jeg$ikke$
annet$enn$å$forstå$at$det$grunnlaget$må$være$alt$for$dårlig.$Denne$rapporten$baserer$seg$på$
undersøkelser$gjort$mellom$Måeevja$og$Sundbrua.$Utfyllingene$som$ligger$langs$denne$
traseen$er$langt$mindre$omfattende$enn$det$som$er$planlagt$nord$for$Måeevja.$$
$
• Jeg$lurer$derfor$på$hvilke$andre$undersøkelser$som$er$utført$eller$planlagt$utført$for$å$
kartlegge$i$hvilken$grad$inngrepene$på$vestsiden$av$Vorma$vil$påvirke$erosjon$på$
østsiden?$$
$
Jeg$ber$samtidig$om$at$det$ses$på$muligheten$for$at$Jernbaneverket$i$sitt$arbeid$med$
friluftsliv$og$nærmiljø$ser$på$mulighetene$for$å$kunne$tilrettelegge$for$avJ$og$
påstigningsplasser$for$kajakk.$Eidsvoll$har$et$aktivt$kajakkmiljø$og$Vorma$er$en$populær$elv$
for$padlerne.$$
$
Jeg$ønsker$en$bekreftelse$på$at$mine$merknader$er$mottatt$og$at$mine$spørsmål$og$mitt$
innspill$besvares.$$
$
Med$vennlig$hilsen$$
$
$
$
Ida$Moen$Skatvedt$
$
$
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Vidar Bamrud <v-bam@online.no>
26. mai 2016 18:04
venjar.soerli
post@eidsvoll.kommune.no; Postmottak Jernbaneverket
Kommentar til forslag til reguleringsplan , sak nr. 201500032

Hei,
Vi viser til telefonsamtale med Hans Martin Scharning, 26.5.2016, vedr. sak nr. 201500032.
Etter å ha lest Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan Eidsvoll stasjon - Langset, kan vi
ikke se at det er tatt hensyn til grunnforhold på østsiden av Vorma. Her er det leire i
grunnen, og det har gått ras tidligere.
Vi er bekymret for rasfaren grunnet vibrasjon ved nedpåling i Vorma.
Ved store nedbørsmengder ser vi stadig små ras og utglidinger i skråningen ned mot elva.
Er det tatt hensyn til muligheten for slike skader og evt. gjort sikring av bygninger og
masser? Vi har ikke fått noen henvendelser angående dette.
Vi er også bekymret for støy/vibrasjoner i forbindelse med brobyggingen. Dette gjelder både
økt trafikk på Fv 177 og direkte støy fra arbeidet.
Hvordan skal vi forholde oss ved støy/vibrasjoner fra arbeid som utføres på nettene?
Vil det bli satt opp støyskjerming av noe slag og vil det bli tilbud om ekstra isolering av
boliger?
Vil bygninger og masser bli sikret mot ras?
Vil vannstanden i Vorma bli høyere/lavere enn normalt under arbeidet? Vi ser at vannet tar
med seg mer masse/slam jo sterkere strømmen er.
Vil elva bli mudret under eller etter endt arbeid?
Vi håper disse problemstillingene er, eller vil bli, utredet og imøteser tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Gun Ellen M. Stranden og Vidar Bamrud
Østsidavegen 836
2092 Minnesund
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Jon Wenger
213/1
202 Minnesund
Jernbaneverket

Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset
Viser til utsendte forslag til reguleringsplan april 2016
Ut fra kartene og Jernbaneverkets kommer denne utbyggingen til å bli en stor belastning for
meg og min familie og næringen vi har på gården. Mine barn er 11 og 13 år gamle, de går og
sykler på tvers av det planlagte anleggsområdet til skole og fritidsaktiviteter hver dag. På
gården driver jeg med jordbruk, overnatting/selskapsutleie, paintball og barna ønsker seg hest
og hund.
Min eiendom blir betydelig berørt ikke bare etter utbyggingen er ferdig, men særlig i selve
anleggsfasen. Så vidt jeg kan se inneholder ikke forslaget til reguleringsbestemmelser
tilstrekkelig vern av vårt bosted under anleggsfasen. Vår bolig vil bli utsatt for betydelig støy
og støv i anleggsfasen og det kan ikke være tilstrekkelig at det kun henvises til en
retningslinje for støy i anleggsfasen. På denne bakgrunn krever jeg at det inntas i
reguleringsbestemmelsene et krav om at tunet på min eiendom sikres mot støy og støv i
anleggsfasen. Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene et krav om at det etableres
støyvoller rundt tunet samt et krav om at støybelastningen skal være mindre enn det som
følger av retningslinjene for støy i anleggsfasen. Slik jeg har oppfattet disse retningslinjene vil
de ikke være anvendelig når en står overfor en eiendom som blir så betydelig berørt som min.
Det kravet til desibel som følger av retningslinjene bør derfor settes minst 5 db lavere for vårt
tun enn det som gjelder generelt. Hvis dette ikke kan ivaretas gjennom midlertidige
støyvoller, så må det inntas en reguleringsbestemmelse om at hele bebyggelsen reguleres som
ubeboelig i anleggsfasen.
Det er videre en stor fare for utrasing fra vår eiendom i anleggsperioden dette bekymrer meg
veldig. Det fremkommer at en skal senke grunnvannsnivået under anleggsarbiedene og at det
er leier og silt under et lag på 9 meter med sand på vår eiendom. Dette skulle tilsi at hele
prosjektet vil kunne utløse et leirskred. Det må derfor inn en bestemmelse i reguleringsplanen
om at anleggsarbeidet ikke kan starte før dette er utredet og det eventuelt kan konstanters at
det ikke er noen risiko og fare for liv eller helse som følge av en slik hendelse.
Etter å ha hørt sakkyndige uttalelser i forbindelse med presentasjonen som Vorma elvelag
hadde i Eidsvoll rådhus, har jeg om mulig blitt enda mer skeptisk en tidligere. Tog i stor
hastighet lager bølgebevegelser i grunnen, og Jernbaneverkets representant som har sett på
jordprøvene har nevnt at det er mye silt i grunnen. I kontakt med vann blir denne etter sigende
gjørme, noe som kan få hele min eiendom til å rase ut i Vorma. Det er påvist kvikkleire i
grunnen på motsatt side av elven. Det er derfor viktig at eiendommens skråning mot Vorma
sikres forsvarlig før anleggstart slik at man motvirker faren for ras, dvs at sikringen må flge
hele odden/skrenten sørover ikke bare rundt jernbanens overgang til bro fra min eiendom.
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Dette medfører at det må inn som et varig krav i reguleringsplanen at tiltakshaver etablerer en
sikring mot utrasing fra eiendommen, dette tiltaket og sikringen må være et ledd av
jernbanetiltaket.
Grunnen til at det ikke hadde blitt problemer med grunnforholdene ved Eidsvoll Stasjon var at
togene kjørte sakte her. Når jeg går tur på min egen strand ser man leire og ved høy vannstand
mye strøm graver dette innunder skrenten med påfølgende flak skred. Uten forsvarlig sikring
før anleggsperioden starter vil usikkerheten ved å bo på eiendommen være stor. Dette må
være viktig for Jernbaneverket også da banen skal ligge der og være sikker i mange år
framover. En av grunnene til at Jernbaneverket lager så stor bredde på banen over jordet er
nettopp at de er redd for at massen skal klappe sammen og rase ut på linja.
I Dytterrudevja har jeg bryggeanlegg med vei og adkomst til stranda. Kun få meter fra dette
bryggeanlegget, vil det nå bli fylt opp med stein og togene vil passere jevnlig. Denne brygga
benyttes av fisketurister/overnattingsgjester og meg selv til min fritidsbåt. Dette
brygganlegget kan ikke benyttes når transporten av masse starter opp. Dette må flyttes og det
må anlegges ny vei ett annet sted på eiendommen. Det må avklares og bygges et alternativ før
anleggstart.
Sandjorden på Minnesund er svært attraktiv til produksjon av poteter og gulrøtter, og utleie av
disse arealene er en viktig del av inntekstgrunnlaget på min eiendom. Forslaget som er
langsert fra Jernbaneverket innebærer en mengde mastefester fra Statnett, Eidsiva og
Haflsund på erstatningsjordene. I reguleringsplanen skal flere av disse ledningen i jordkabel,
En plan for å få jordkabel videreført over de eksisterende landbruksarealene og nye arealer
mellom Statnett og Jernbanen bør kunne være enkelt å få utført i samme slengen slik at de nye
arealene blir uten hindringer utover at størrelsen på jordene er mindre. De mastene som ikke
kan legges i kable bør stå samlet slik at disse ikke er spredt over hele arealet. Som følge av
dette må det inn en bestemmelse i reguleringsplanen som pålegger tiltakshaver å besørge at alt
av strømmaster fjernes fra dyrkede arealer. Rørgaten til mitt vanningsanlegg kommer opp lia
på nordsiden midt i anleggområdet, denne må flyttes og legges slik at den kan vanne arealet
som blir igjen å dyrke på.
Sikring av matjord må foretas i følge Jernbaneverket ikke høyere enn to meter og inngjerdet
slik at ikke den blir brukt til fyllmasse eller dør. Matjorda vil ligge i minst fem år har jeg
forstått, da det gamle sporet skal virke fram til det nye er ferdig. Videre må det legges og
avtales en plan for oppdyrkingen igjen, da det er mange kriterier for å så raskt som mulig få
nye arealer dyrkbare igjen. Matjorda skal for ikke å dø ikke lagres i høyere lag en to meter og
sikres med gjerde rundt slik at ikke entrepenøren tar feil av den og annen fyllmasse. Det må
legges en plan for hvem som skal sprøyte de små landbruksarealene som ikke kan dyrkes i
anleggsperioden slik at disse ikke blir oversvømt av ugress og vekster som vil ødelegge for
videre jordbruk.
I skogen ned mot Dytterudevja sør for jordet til naboeiendommen blir skogen i dag benyttet til
events med paintball. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre med støyen fra
massetransporten og nytt egnet område for slike arrangementer trenger jeg hjelp til å
opparbeide. De to gapahukene som ligger i traseen må tas vare på og jernbaneverket må
skaffe nytt passende areal til formålet slik at ikke denne næringsveien blir ødelagt.
Gapahukene må settes opp igjen i dette omårdet. Det er etablert en annen bane i Eidsvoll som
fort kan ta kundene.
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Støy i anleggsperioden vil påvirke overnattings gjester og turister som kommer til min ”bed
and breakfast”(bjerknes-bb.no). Vi reklamerer med stille, rolige og idylliske omgivelser.
Dette blir vanskelig å argumentere med i anleggsperioden og jeg ønsker en dialog med
jernbaneverket i denne sammenhengen, enten for å kompensere med lyddemping eller andre
bøtende tiltak. Slik som det ble beskrevet fra Norsk Bane vil det heller ikke etter
ferdigstillelse bli fredelige omgivelser verken for meg eller gjestene på overnattingen. Dette
må da trolig avvikles.
Hvis det viser seg at min eiendom er beboelig i anleggsperioden må det settes opp
lysregulering ved kryssende anleggstrafikk. Dette er viktig for å eventuelt kunne opprettholde
døgnkontinuerlig adkomst både for meg og min familie, men også for mine gjester.
Det må lages strenge restriksjoner med tids og fartsbegrensninger for anleggstrafikk. Min jobb
krever at jeg må ha kjørevei til eiendommen til alle døgnets tider da jeg har beredskap og
jobber turnus.
Det må i god tid før anleggstart settes opp støv og støyskjerming. Jeg er aktiv i et bilmiljø
med veteranbiler og racerbiler som benytter mitt verksted jeg har i låven, det er derfor viktig
at det ikke blir liggende stein eller jordklumper i veibanen som kan skade disse bilene som er
vanskelig å skaffe deler til og har lav bakkeklaring.
I forbindelse med produksjon av ved må jeg ha midlertidige veier til alle områder på
eiendommen som inneholder bjørk da jeg driver med plukkhogst av bjørk og benytter traktor
og tømmervogn for å hente denne i egen skog. Dette foregår mest på vinter tidlig vår.
Flere utsagn fra naboer og beboere, samt NVE som var på befaring her for 3 år siden sier at
bevegelser i grunnen pga anleggstrafikken og banking av brufundamenter kan få innvirkning
på ras fra min eiendom ut i Vorma. Det er usikkert hvordan massene i grunnen reagerer på
utbyggingen og annen eksponering for vann enn tidligere og det må være en forutsetning at
dette undersøkes og det foretas ras sikring fra min eiendom mot Vorma før massetransporten
starter opp. Dette kan like godt gjøres så tidlig som mulig da det uansett ifølge dere selv må
sikres før jernbanebroen bygges, slik at vi unngår store ras i anleggsperioden.

Med hilsen
Jon Wenger
Bjerknes
2092 Minnesund.
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Minnesund 27.mai 2016

Jernbaneverket,
postmottak@jbv.no

Forslag til reguleringsplan Eidsvoll - Langset. Høring
Vi viser til forslag til detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll-Langset 4.4.2016, saksnummer
201500832 Eidsvoll – Langset, til offentlig møte 28. april 2016, og til møte med prosjektledelsen
18.5.2016. Her drøftet vi forslaget mer i detalj for de områder som spesielt omfatter vellets
organisasjonsområde, fra Julsrudelva til og med Ørbekk.
Høringsbrevet er gruppert etter innholds-nummeringen i planforslaget.

3 Planforslaget
3.1. Tekniske krav og forutsetninger
Driftsveg og turveg
Det bør vurderes oljegrus og eller asfalt på driftsveger som ligger i områder med bebyggelse for å
hindre støvplager.
Gjerder
Sikkerhetsgjerdet bør vurderes med gjennomsiktig pleksiglass eller lignende, spesielt mot vest, og
som også kan bidra til å redusere støyen fra tog-hjulene, i tillegg til annen støyskjerming, i bebygde
områder.
Avstand mellom jernbane og veg
Er avstandskravet til turveg eller gang- og sykkelveg på 5 meter nok i forhold til lufttrykket fra
passerende tog i 200-250 km/t?

3.2 Planbeskrivelse
Fig. 11 Ordet -fylkesvegbrua- tas ut, for ikke nå å fastlegge hvor turvegen skal krysse sundet. (vi vil
foreslå at turvegen går over gamle Minnesund jernbanebru, når ny Minnesund jernbanebru er i
drift.)

Minnevika jernbanebru
Vi vil be om en ny navnevurdering på den nye bru, f.eks. Minnesund nye jernbanebru, eller Langset
jernbanebru.
I siste setning tilføyes etter brua fundamenteres på, ca. 40 m dype armerte stålrør. Det må bores hull
før pæling av stålrørene, pga. lyd og støybølgene for omgivelsene.

3.2.4 Tekniske bygg og installasjoner
Siste avsnitt: Det bør vurderes å legge alle linjene i kabel?

3.2.6 Etterbruk av dagens bane; landbruk, driftsveg og turveg.
Siste setning side 21 – etter deretter settes inn ordet midlertidig, og etter fylkesvegbrua – RV 177.
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Ny setning: Når gamle Minnesund jernbanebru er nedlagt, føres Mjøstråkk over brua, og knyttes
sammen med Vormtråkk på vestre side av brua.
Nest siste setning, side 22, turvegstandard, dvs. grusdekke, endres til g/s standard, dvs. asfalt, og
vedlikeholdes hele året. (av kommunen)

3.2.8 Massehåndtering
Ny setning til slutt: Massetransport må beskrives og detaljeres.

3.3.2 Anleggsatkomst fra nord
Ny første setning: Anleggsatkomst fra nord etableres fra E6, via avkjøring ved Statoil, og inn på
Trondheimsveien – RV 177 – fra vest.
Massetransport med store lastebiler/semi-trailere/trucker, gjennom miljøgaten i Langset sentrum
(FV 501) tillates ikke.

3.3.3 Anleggstrafikk på offentlig vegnett. Jfr. 3.3.2.
3. avsnitt: etter fra E6 endres til: kjører over Minnesundbrua, til avkjøring via Statoil inn på
Trondheimsvegen - RV 177 - og inn på ny anleggsveg ved Sætrevegen, og til omlagt privat veg ved
renseanlegget, og inn fra Dorr. Dette må bli en stor utbygging, og blir temmelig vanskelig både
praktisk og ikke minst trafikksikkerhetsmessig for alminnelig ferdsel på RV 177. Kan gammel ved på
nordre side av renseanlegget utvikles til anleggsveg. I så fall mener vi at adkomst/tilkomst blir
vesentlig bedre i alle forhold. Transporten kjøres ned under Langset bru. Sløyfe av RV 177, på
sørsiden av Trondheimsvegen ved Dorr, stenges av for offentlig trafikk, men slik at biltrafikk fra
Dorrgårdene kan kjøre til og fra Trondheimsvegen, jfr. vedtatt reguleringsplan fra 2008 – Langset
sentrum, hvor denne sløyfen er nedlagt om omgjort til G/S veg.

3.6.2 Tidsplan.
Utbygging av tiltaket - 2018 -2023 - bør spesifiseres nærmere.

4.10.5 Trafikksikkerhet
Første setning side 62: fra fv.177, endres til E6, over Minnesund bru, via Statoil, inn på
Trondheimsvegen (RV 177) og ned på ny anleggsveg, jfr. pkt. 3.3.2 og 3.3.3.

4.11 Samfunnssikkerhet
4.11.1 Risiko i anleggsfasen
Siste avsnitt: Det tas forbehold om at stabilitetsvurderinger knyttet til fundamentering av Langset bru
blir endelig godkjent. Vi ønsker møte for endelig vedtak fattes.

Medvirkning i videre planleggingsprosess
Minnesund Vel ønsker medvirkning i den videre planleggingsprosessen, etter at reguleringsplanen er
vedtatt av kommunen, og før anbudsinnhenting.
Med hilsen
Stein Åge Lysgård (sign)
Leder MV og medlem planutvalg

Per Aanum (sign)

Dagfinn Habberstad (sign)

Planutvalget

Planutvalget

Adresse: c/o Stein Åge Lysgård, Ovrilia, 2092: Minnesund. Telefon 415 22 690. Bank: 0530.50.08925. Org.nr: 998782074. Epost: lysgaard@online.no Internett www.minnesund.info/ – https://www.facebook.com/minnesundvel.
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SaksbehandlerTor
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MOTTATT
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
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Merknader
til forslag til detaljreguleringsplanene
Venjar-Langset
i Eidsvoll kommune
Eldsvoll
«Høring
55301

viltnemnd
på forslag
og Eidsvoll

behandlet

saken

i møte

til detaljreguleringsplan
-Langseth

25.5.I6,og

vedtok

jernbane

utbygging

for Dovrebanen

enstemmig
Eidsvoll

følgende
- Venjar

uttalelse:
UHE-00-A-

UEH-10-A-55302.

Eidsvoll Viltnemnd
har lest gjennom
dokument
UHE-A-55301
og UHE-A-55302.
I tillegg også
UHE-00-A-55415
(vilttiltak)
og UHE-00-A-56151
(Miljøoppfølgingsplan
for anleggsfasen).
Viltnemnda
syntes det er beskrevet
gode tiltak i anleggsfasen.
Anleggsfasen
er en relativt
kort periode i forhold til hvilke konsekvenser
utbyggingen
får i flere 100 års perspektiv.
Her
må vi se på hele reguleringsplanen
og innarbeide
gode tiltak for ivaretakelse
av vilthensyn
selve reguleringsplanen.
Det er ikke godt nok at det finnes tilleggs rapporter
som beskriver
at viktige ting bør eller anbefales
utført hvis de ikke står konkret
i selve reguleringsplanen.
I
rapporten
UHE-00-A-56151
(MOP) står det under punkt 3.1.3. side 19 et avsnitt
om
hjortevilt
som er meget bra. Selve rapporten
om vilttiltak
har mange gode betraktninger,
men også enkelte store svakheter.
Viltnernnda
bemerker
følgende
(UEH-00-A-55415-viltrapporten):
Å dra konklusjoner
etter en dags befaring,
30.jan 2015,
troverdig.

gjør

hele rapporten

En telefonsamtale
med leder i viltnemnda
(Ole Randin Klokkerengen)
sekretær
i viltnemnda
(Tor Fodstad) er også for lite dokumentasjon.

lite

og et møte

med

Å påstå i rapporten
at Elgmerkingsprosjektet
ved prosjektleder
Ole Roer mener at
Vorma fungerer
som en barriere
for vilt er helt uakseptabelt
og det er ansvarsløst
å
legge slike påstander
tii grunn for en så stor utbygging
uten nødvendig
kvalitetssikring.
Eidsvoll har sittet i styringsgruppa
for dette prosjektet
og kan
bekrefte
at det ikke er merket noen elger som bekrefter
denne påstand.
Spesielt
mellom Minnesund
og Eidsvoll stasjon er det stor trafikk over Vorma på hele
strekningen,
men det er ingen tydelige
sesongtrekk.
Gaupe og Ulv har også beviselig
krysset Vorma.

Avsencleradresse.:
Poslboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66107000
Telefaks: 66107001
E-post:
post@eidsvoll
kommune

Beseksadresse.:
Rådhusgata
1
2080 Eidsvoll
Dir.telefory
66107018
Telefaks:
no

Bankkonto:
8601 41.88209
7855 05.02371 (skatt)
Org.nr.:
964 950 113
Internettadr.:
vmweidsvoll.kommune.no

IBAN:
N09286014188209
N02178550502371

BIC-adr.:
DABAN022
DNBAOKK
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Skle

I kapitel 3, Kunnskap
om viltkryssinger,
så beskriver
rapporten
dokumenterte
krav for at
passasjemulighetene
skal fungere.
Det må være en åpenhetsindeks
på over 2.4 og det må
ikke være mere enn 2 til 3 km mellom hver passasjemulighet.
Det er beskrevet
i planen al
fyllingen
må utformes
slik at vilt som svømmer,
kommer
opp av elva og at det må bygges
en bankett
som vilt kan komme opp på som leder til passasjene.
Dette er veldig bra, men
må også tas med i selve reguleringsplanen
før denne vedtas.
Eidsvoll Viltnernnd
ser at alle krav for viltet ved en utbygging
ikke kan ivaretas,
men en
bedre ivaretakelse
en dagens reguleringsplaner
legger opp til har samfunnet
råd til ved en
så stor, permanent
og langsiktig
utbygging.
Eksisterende
bane fra Venjar til Eidsvoll har
fungert
tilfredsstillende
og vil fungere relativt
bra med de tiltak planen beskriver.
Derimot
er
Eidsvoll viltnemnd
mer bekymret
for Eidsvoll til Langseth.
Vi vil derfor ha med mere detaljer
i reguleringsplanen.
Eidsvoll Viltnemnd
vil ha følende
tillegg
inn i reguleringsplanen
UEH -10-A-55302
(Eidsvoll-Langseth)
før denne vedtas:
(Viser til UEH-00-A-55415-vitrapporten,
spesielt
tabell
1. side 15)
Passasje
muligheten
for vilt ved Doknes
åpenhetsindeks.
Det må lages skråninger
så vilt kommer
kan gå på mot nærmeste
Alle passasjemulighetene,
størrelse.
Alle viltpassasjer

Eidsvoll Viltnemnd
reguleringsplanen,
naturmiljø.

må tilfredsstille
opp av elva

for allmenn

for

og en bankett

passasjemulighet.
også de små må tilrettelegges

må stenges/begrenses

kravene

for vilt
tilrettelagt

som

de

av mindre
ferdsel.

har ingen konkrete
forslag på hvor dette skal legges til i
men ser det naturlig
at dette legges til under avbøtende
tiltak

for

Med hilsen
Eidsvoll viltnemnd

Ole Randin

Klokkerengen
leder

Tor Fodstad
sekretær

Dokumentet

er elektromsk

godkjent.

2
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Dato:
Vår ref:
Deres ref:

Jernbaneverket Region Øst
Postboks 4350
2308 HAMAR

27.05.2016
16/00611-2
201500832

Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt
dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset i Eidsvoll kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 6. april 2016.

TELEFON + 47 73 90 40 50

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i
plansammenheng.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralressurser av
regional eller nasjonal verdi eller masseuttak i drift. DMF har dermed ingen merknader
til forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset i
Eidsvoll kommune.

Vennlig hilsen

Randi Skirstad Grini

Ine Cecilie Mork Olsen

direktør

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen

Mottakere:
Jernbaneverket Region Øst

Postboks 4350

2308 HAMAR

Kopi til:
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
Att. Jarle Kristian Tangen
Vår saksbehandler
Benedicte Søgnen Bendiksen

Vår dato
26.05.2016

Vår referanse (oppgis ved svar)
2015/3927-11/73711/2016 EMNE N21

Telefon
22 05 56 22

Deres dato
06.04.2016

Deres referanse
201500832

Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Dobbeltspor Inter City Dovrebanen - Eidsvoll-Langset
- Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn
Det vises til kommunens oversendelse datert 06.04.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Tiltaket omfatter ca. 8.5 km nytt dobbeltspot på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset ved
Minnesund. Herunder omfatter forslaget en 836 m lang bru over Minnevika og tilpasning
eksisterende Eidsvoll stasjon. Planforslaget omfatter nødvendig omlegging av private veger, med
det er ikke behov for omlegging av offentlige veger. Det planlegges støytiltak og omfattende
vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor. Fra Eidsvoll stasjon
til Minnesund blir det tilrettelagt for turveg, som over en lengre strekning også er driftsveg for
jernbanen. Nedlagt jernbane brukes dels til tur-/driftsveg og delt til oppfylling for dyrking.
Etterbruk av eksisterende jernbanebru på Minnesund inngår ikke i planforslaget og vil bli avklart i
egen prosess.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern.
Fylkesrådmannen har oversendt planen til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter
kulturminneloven § 8, 4. ledd. Behandlingsfristen er 1. juli 2016. I påvente av
Riksantikvarens behandlingen vil fylkesrådmannens uttalelse i saken ikke være endelig.
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 04.05.15 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for
området, og har følgende merknader til planforslaget:
Gang- og sykkelveg
I planforslaget skriver JBV i avsnitt 3.1 Tekniske krav og forutsetninger om driftsveg og turveg at:
«Jernbaneverket har behov for kjørbar tilgang til banen for å betjene installasjonene. På
strekningen fra Eidsvoll stasjon til Minnesund er det i dag ingen offentlige eller private
vegatkomster som kan dekke dette behovet. Det er derfor behov for driftsveg langs det nye
dobbeltsporet. Vegn vil få grusdekke og driftes av Jernbaneverket etter behov. Når dobbeltsporet er
etablert, kan denne vegen være allment tilgjengelig, med gjerde mot jernbanen.»

Postadresse
Postboks 1200 sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492 MVA

Fakturaadresse
Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222
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Fylkesrådmannen ser at denne strekningen kan erstatte behovet for gang- og sykkelveger langs
både fv. 181/501 (på vestsiden av Vorma) mellom Botshaug (i sør) og Minnesund (i nord) og fv.
177 (på østsiden av Vorma) mellom Skovseth (i sør) og Langseth (i nord).
Fylkesrådmannen vurderer det som usannsynlig at angitte strekninger kommer til å prioriteres i
utbyggingen av gang- og sykkelvegnett i Eidsvoll kommune. Derfor er (muligheten for) en
asfaltering av ovenfor beskrevne turveg viktig. For å holde kostnadene så lave som mulig er det da
viktig å kunne gjennomføre asfalteringstiltak innenfor anleggsperioden av dobbeltsporutbyggingen.
Fylkesrådmannen anbefaler at Eidsvoll kommune å få muligheten for dette nedfelt i
reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser. Dette er i tråd med både de generelle føringene i
Nasjonal sykkelstrategi og målet i regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus om å ta
fremtidig vekst i persontransporten med gange, sykkel og kollektivtransport.
For andre forhold som gjelder fylkesveg, viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen
Region øst.
Automatisk fredete kulturminner
Planforslaget kommer i konflikt med bevaring av automatisk fredete kulturminner ID156940,
ID156942-44 og ID156951, ID156985, ID215624, ID215628, ID215644 og ID215740.
Fylkesrådmannen har derfor oversendt planen til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter
kulturminneloven § 8, 4 ledd. Riksantikvarens uttalelse til planforslaget vil inngå i
fylkesrådmannens endelig uttalelse i saken.
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse til varsel av 04.05.2015. Sammen med de to fredete
veibruene har jernbanebrua på Minnesund verdi i nasjonal sammenheng. For å få til en helhetlig
plan hvor den gamle jernbanebrua bevares og tas i bruk burde brua ideelt sett ha vært inkludert i
reguleringsplanen og jernbaneverkets holdning til bevaring av brua burde vært avklart i forkant av
at reguleringsplanen godkjennes.
I regionalt planforum 10. mai opplyste representanter for Jernbaneverket at det skal legges fram en
sak for ledergruppa i jernbaneverket vedrørende jernbanebrua og dens status i landsverneplanen for
jernbaneverket. Dette vedtaket vil imidlertid ikke være klart i forkant av at reguleringsplanen skal
godkjennes. Fylkesrådmannen forutsetter at jernbaneverkets vedtak vedrørende jernbanebrua
oversendes fylkeskommunen så fort dette foreligger og at det jobbes for en løsning for bevaring og
bruk av brua. Vi er av den oppfatning at forslaget ovenfor om å ta i bruk brua som gang- og
sykkelveg kan være en god løsning og deltar gjerne i en videre dialog rundt hvordan brua for
eksempel kan oppgraderes med nytt dekke for videre bruk.
Jernbaneverket er i dag eier av jernbanebrua. Da brua og brumiljøet den er en del av har verdi i
nasjonal sammenheng er fylkesrådmannen av den oppfatning at jernbaneverket bør stå som eier
også i framtiden og ha ansvaret for det «grove» vedlikeholdet av selve brukonstruksjonen.
Minnesund stasjon ble opprettet som Minne stasjon i 1880 da Hedmarksbanen mellom Eidsvoll og
Hamar ble fullført. I 1919 fikk den navnet Minnesund. Stasjonen er tegnet av arkitekt Balthazar
Lange. Stasjonen har bevaringsverdi og vil være et viktig historiefortellende element ved den
nedlagte jernbanetraseen. Vi registrerer at stasjonen nå ligger innenfor LNF-område (LF3) hvor det
ikke tillates nye terreng- eller byggetiltak. Vi anbefaler at det utdypes ytterligere at stasjonen har
bevaringsverdi og skal bevares, ved hensynssone og/eller bestemmelser.

2

-403-

Masseforvaltning
Det brukes mange begreper om uttak av byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser. Dette
fører til ulik forståelse for og tilnærming til massforvaltning hos statlige, regionale og lokale
myndigheter, samt hos konsulenter og entreprenører. Det fører igjen til upresise planer, dokumenter
og avtaler. Det er derfor viktig å ha en felles begrepsbruk om masseforvaltning. I regional plan for
masseforvaltning for Akershus er det gjort et arbeid med å definere ulike begreper, og det er viktig
at dette følges opp i aktuelle planer. Et annet moment som vektlegges i den regionale planen, er
gjenbruk av overskuddsmasser, og at disse brukes til samfunnsnyttige formål.
Planen skal vedtas til høsten, og det kan skje endringer på grunnlag av høringsuttalelsene. Men
fylkesrådmannen velger likevel å bruke høringsdokumentet som utgangspunkt for denne delen av
uttalelsen.
I regional plan for masseforvaltning brukes deponier kun om avfallsdeponier som krever
godkjenning av Fylkesmannen i tråd med avfallsforskriften. Det er også viktig at den
samfunnsmessige nytteverdien ved overskuddsmassene blir synliggjort i
reguleringsbestemmelsene.
På denne bakgrunn, foreslås det å gjøre følgende endringer i punkt 3.2.8 Massehåndtering:
1.avsnitt, 3.setning: Overskuddsmassene foreslås brukt til samfunnsnyttige formål innenfor
anleggsområdet nærmest mulig uttaksområdet, primært dyrking eller støyskjerming. Disse
formålene er dimensjonert ut fra beregnet masseoverskudd (..)
4.avsnitt, 2.setning: Massene brukes til å lage voll mellom driftsveg og eksisterende spor og nytt
spor sør for Julsruddalsevja. Dette skjermer Volltråkk og gir variasjon i landskapsbildet.
5.avsnitt, 2.setning: Overskuddsmassene herfra benyttes til å lage en sammenhengende støyvoll (..)
Vannforvaltning
Uttalelsen er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som prosessmyndighet etter vannforskriften.
EUs rammedirektiv for vann setter strenge krav til forvaltning av vannforekomster gjennom
vannforskriften §§ 1, 4 og 12, for å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann.
Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvasdraget/Vorma i Vannforekomst 002-2648-R
Vorma. Vannforekomsten er i risiko for ikke å nå vannkvalitetsmålene innen 2021 grunnet fysisk
endring av elveløp.
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket gjennomføres på en slik måte at det ikke forringer tilstanden
ytterligere.
Viltforvaltning
Uttalelsen er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som forvalter av høstbart vilt. I
miljøoppfølgingsplanen er det beskrevet at elg og annet hjortevilt krysser Vorma og jernbanen på
strekningen mellom Eidsvoll stasjon og Langset. Det skal derfor etableres tosidig viltgjerde langs
jernbanen fram til ny jernbanebru ved Minnesund. Det legges samtidig til rette for viltpassasjer
langs traseen.
For at viltpassasjene skal benyttes av vilt må de utformes på en måte som ikke skremmer dyra.
Underganger må være brede og lyse. For øvrig støtter fylkesrådmannen opp om fylkesmannens
uttalelse av 25.05.16.
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Friluftsliv
Både kulturhistorisk sti og Pilegrimsleden, som krysser dagens jernbanetrasé, og den fremtidige,
skal tas vare på. Langs den eksisterende banen er det ingen tilrettelegging for friluftsliv, utover de
turrutene som er nevnt over. Det er heller ikke spesielt attraktivt å ferdes langs jernbanen.
Driftsveier som anlegges i tilknytning til den nye jernbanen skal delvis kunne benyttes som turveier
når byggeperioden er over, noe som betyr at det vil bli flere aktivitetsmuligheter i området av
utvidet jernbane. Fylkesrådmannen ser på dette som svært positivt.

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen
rådgiver plan

Bjarne Gaut
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Eidsvoll kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen Region øst
Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Samferdsel:
Masseforvaltning:
Vann- og vilt:
Friluftsliv:

benedicte.sognen.bendiksen@afk.no, 22 05 56 22
bjarne.gaut@afk.no, 22 05 56 20
hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
claudio.deugenio@afk.no, 22 05 56 81
solveig.viste@afk.no, 22 05 55 22
anja.celine.winger@afk.no, 22 05 56 45
axel.pettersen@afk.no, 22 05 57 46
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From:
Sent:
To:
Subject:

J P <jp0672@yahoo.com>
27. mai 2016 15:57
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 Eidsvoll-Langset - Merknader til Reguleringsplan

2015mai27-kl15:57
Fra: Jarle Pettersen, Kirkeveien 57, 0368 OSLO (Eier av eiendommene 215/13 og 215/14 på
Dytterud/Minnesund)

Ref Saksnummer 201500832 og infomøte på Minnesund Kro 28. April 2016.

Viser til tidligere merknader/kommentarer til regulerings planarbeidet gjort i 2012/13 og 2014/2015 med
spesiell vektlegging på den vesentlig endrede adgang til fritidsområdene langs Vorma ved Dytterudevja.
Det er opplyst i forslag til reguleringsplan (2016), at jernbane-undergangen ved Dytterud skal fjernes.
Ellers, så stiller jeg meg undrende til hvorfor mine eiendommer skal løses inn til fremtidig
jordbruksmark. Det står i forslaget til 2016-Reguleringsplan ( side 52 - "...Netto tilvekst av dyrka mark
kan da bli inntil 200 daa, som er vesentlig mer enn det permanente beslaget av dyrka mark" ) at
jordbruksmark som forbrukes, ved legging av ny jernbane-trase vil OVERKOMPENSERES ved tilbakeføring
andre steder. Hvorfor skal da mine eiendommer (ca 2 daa) løses inn til jordbruksmark ?

Mvh
Jarle Pettersen
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Minnesund 27.05.16
Til:
Jernbaneverket
Postboks 217, Sentrum
0103 Oslo
Våre kontakter:
Dag Skuland
Hans Ivar Hoel
Deres referanser:
Venjar Sørli
Anne Braaten
Saksnummer 201500832 – Planprogram Eidsvoll – Langset
Merknader til forslaget til reguleringsplan Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset fra Gårdene på
Dorr 186.1 og 186.4.
Gårdene 186.1 og 186.4 har felles interesser når det gjelder stranda og elva på østsiden av
Vorma under og nedenfor gamle jernbanebru på Minnesund. Vi har derfor valgt å sende
felles merknader til reguleringsplanen gjeldende bygging av ny jernbanebru på Minnesund
over Vorma.
1. Ingen fylling. Hverken ut på stranda på land eller ut i elva.
2. Fri ankomst til båtutsetningsplass og brygger. Stranda blir brukt av oss for
utgangspunkt for fiske, utsetting av båter, båtplass, bading og henting av sand/grus. I
tillegg bruker lokalbefolkningen stranda for båtutsetning, bading og fritidsliv.
Båtforeningen leier plass slik at båtfolk fra Eidsvoll kan raste der.
Brygga blir brukt til utleie av båtplasser.
3. Fiskegrunner nedenfor den gamle jernbanebrua må ivaretas. Gårdene har garn og
fiskerett. Lokalbefolkningen bruker også disse fiskestedene.
4. Området er gyteplass for flere fiskesorter. Disse gyteplassene må ivaretas.
5. Gårdene Dorr 186.1 og Ovri tar vann for vanningen fra Vorma. Tilgangen til vann må
sikres både i anleggsperioden og etter.
6. Det vil bli dyrket bl.a jordbær. Det er da krav til kvaliteten på vannet. Mattilsynet tester
vannet. Kvaliteten til vanningsvannet må sikres også i anleggsperioden.
7. Tilgang til pumpehuset for vanningen må sikres også i anleggsperioden
8. Den gamle adkomstveien til stranda som går mellom renseanlegget og resten av
gamle veien må opprettholdes. Gårdene har veirett på veien.
9. Alt må settes tilbake til opprinnelig stand etter anleggsperioden
10. Det er et krav at grensene mellom eiendommene og jernbaneverkets eiendom blir
målt opp og fastsatt.
11. Finmasser må ikke slippes ut i elva.
12. Transport via eiendommene må unngås. Hvis dette må skje må det gjøres klare
avtaler.
13. Gårdene må sikres/vernes mot støy også under anleggsperioden.
Vi ønsker å få en bekreftelse på at dette brevet er mottatt. Vi ønsker også at vi blir holdt godt
informert under den videre planleggingen. Vi stiller gjerne opp på møter for å hjelpe til å finne
løsninger slik at punktene overfor blir løst og arbeidet for å bygge broa går på en effektiv og
grei måte.
Mvh
Dag Skuland og Hans Ivar Hoel
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Eidsvoll, 27.05.2016

Sendes bare pr. e-post til postmottak@jbv.no

SAKSNUMMER 201500832 PLANFORSLAG FOR EIDSVOLL STASJON - LANGSET
BEMERKNINGER TIL REGULERINGSPLAN
Jernbaneverket har foreløpig ikke avholdt det lovede møtet med undertegnede grunneiere. Vi har derfor ikke fått
detaljinformasjon knyttet til konsekvenser for våre eiendommer og grunneierinteresser.
Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere kommentarer til planen når flere detaljer gjøres kjent for
oss.

1.0 BRUKSRETT TIL UNDERGANGER OG DRIFTSVEI
Grunneiere har tinglyst bruksrett til underganger for adkomst til Vorma. I gjeldende reguleringsplan er det
fastslått at grunneiere har bruksrett med traktor i de kjørbare kulvertene. Vi forutsetter at denne rettigheten
medtas i bestemmelsene som tidligere, og med samme ordlyd som i gjeldende reguleringsplan.
På grunn av nevnte rettigheter til traktoradkomst, er det nødvendig med avkjørsler fra respektive eiendommer til
driftsveien. Dette må synliggjøres i planen, på kart og i bestemmelsene.
Det er en forutsetning at eiendommenes gamle strandretter er i behold. Denne omfatter rett til kjøring og opplag
av tømmer på stranda. Det er viktig at det nye anlegget ikke sperrer for mulige tømmerleveranser fra
eiendommene, selv om det er et sporadisk behov og lavt volum. Driftsveien må derfor kunne benyttes til dette
formålet. Bruken må medtas i reguleringsplanens kart og bestemmelser.

2.0 BRYGGER, BÅTFESTER, FISKE mm
Grunneiere har tinglyste rettigheter til brygger, båtfester, fiske og jordbruksformål. Forslaget til reguleringsplan
omhandler ikke disse forholdene i detalj.
Vi ber om at det klargjøres i planen at brygger og båtfester kan etableres.
Vi er positive til hyller i steinfyllingene som gjør fyllingsfrontene gangbare for mennesker og dyr. Disse må
etableres på hele strekningene, ikke bare i noen begrensede områder. Slik kan hele strandsonen bli tilgjengelig
og de tinglyste rettighetene, når det gjelder fiske og båtfester, får et reelt innhold.
En gammel brygge ved Kommisrud, som har vært benyttet kontinuerlig siden teglverkets etablering i 1890årene, er gått tapt som følge av anlegget. Denne må erstattes eller kompenseres for. Vi foreslår at dette gjøres
ved at det etableres nye båtfester i tilknytning til undergangen på stedet, til felles benyttelse for grunneiere. Det
bør også etableres en enkel molo på stedet for å kompensere for vanskeligere strømforhold på grunn av
jernbaneanlegget. Molo kan kombineres med etablering av buner som uansett skal utføres, og vil kunne skape
et «mikromiljø» for planter og dyr.
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3.0 MASSEDEPONI BAADSHAUG
Det er vist massedeponi på Baadshaug som skal opparbeides til dyrkbar mark. Vi ber om at endelig arealbruk
(fulldyrket jord) vises på planen. Planen mangler tidsfrist for deponering og oppdyrking. Arbeidene forutsettes
avsluttet før nytt dobbeltspor tas i bruk. Det forutsettes løpende kontakt mellom Jernbaneverket og grunneier
når det gjelder detaljer for opparbeidelse av dyrkbart areale, rettigheter etc.

4.0 SKREDUTSATTE OMRÅDER.
I skrenten langs jernbanen, i overgangen mot dyrket mark, er det arealer som til stadighet er utsatt for
overflateskred og som representerer en fare for banen.
Vi ber om at det tydeliggjøres i bestemmelser og på plan kart at Jernbaneverket har ansvar for eventuelle tiltak
mot skred, ettersyn og nødvending vedlikehold av arealer. Dette må også gjelde arealer som ligger utenfor
Jernbaneverkets grunn hvis de vedrører banens sikkerhet.

5.0 GRUNNERVERV
Grunnerverv må begrenses til et minimum.
Vi ønsker oss løsninger hvor jernbaneverket gis tilgang til områder for vedlikehold av grøfter, kummer og
skjæringer, men at grunneierne beholder eiendommen og bruksretten.

6.0 LANDBRUKSFORHOLD
Grunneiere har rett til å ta vann fra Vorma, og det er avtalefestet at Jernbaneverket skal etablere kulverter under
banen til dette formålet. Kulvertene må legges på egnede steder hvor det er tilgjengelighet med pumpeutstyr
eller plassering av pumpehus. Vanningskulverter, beliggenhet og formål, må vises i planen.
Gjerder og porter er ikke vist i detalj. Vi ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om plasseringer og
detaljløsning.

7.0 STØYSKJERMING
Støyskjerming på elvesiden er for dårlig ivaretatt på hele strekningen. Vi ber om at Jernbaneverket pålegges å
etablere støyskjerming, både av hensyn til fugle- og dyrelivet på Vorma og av hensyn til friluftsliv, båtferdsel og
rekreasjon.

8.0 VILTKRYSNING:
Det vises til notat vedlagt til planforslaget om ”Vilttiltak Venjar – Langset”. Vi legger merke til at notatet i liten
grad beskriver omfanget av vilttrekk over Vorma, og at nødvendigheten av tiltak er undervurdert. Etter vår
vurdering bør håndtering av viltkrysning tas opp til ny vurdering, særlig med tanke på ravinen ved Kommisrud
syd og ravinen i tilknytning til Doknesevja, som begge er store ravinesystemer og viktige korridorer for hjortedyr
i området.
Det er åpenbart at krysningsmuligheter for vilt er dårlig ivaretatt i planen, dette gjelder spesielt strekningen
Eidsvoll stasjon – Julsruddalsevja (jfr. over) hvor det i praksis blir helt sperret for større vilt. Mangelen på
krysningspunkter vil for eksempel kunne lede dyr mot bebyggelsen ved Eidsvoll tinghus via driftsveien på
elvesiden.
Vi ber om at det etableres én eller flere viltunderganger på strekningen Eidsvoll st. - Julsruddalen og foreslår at
det kan gjøres ved at allerede planlagte underganger ved Kommisrud, Doknesevja eller Botshaugtangen gjøres
store nok til viltkrysning.
2
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To:
Subject:

nimrooz@outlook.com
28. mai 2016 00:25
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset

Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset
Heisann, under kommer mine punkter til deres prosjekt.
*Ser det fremkommer av støyutredning vilken støy som antas være i 2050, men ingenting om
støy under bygging.
-i og med at denne vil være rett utenfor stuevinduet mitt så antar jeg at jeg og min datter kommer
til å bli rimelig tikktokk i hodet av denne støyen og pælingen.
Hvilket vil resultere i at vi ikke vil fungere som normale mennesker på noen år.
Forventer gode tekniske løsninger for utarbeidelse av dette på huset, uten at det ødelegger verken
utsikt/lignende.
*geoteknisk, ang. min eiendom, forventer at dere monterer seismiske sensorer på grunnmur da
huset er ved stranden.
*vannstand, forventer at dere har løsningen på å ikke forhøye vann-nivået, selv ved utfylling av
Vorma.
*Naturlig fauna, dere skriver noe lett angående dette, desverre så er det faktisk slik at det et mye
svaner, ender, osv liggende her inne ved stranden hele vinteren igjennom. Dette bør
hensyntaes,såvidt jeg husker er dette Norges eneste isfrie ferskvann (langset) og derfor fredet pga
rødlistede arter som desverre ikke har mulighet for å overvintre andre steder.
*strand området ved brobygging, at dette ikke ødelegges.
*planlagt stor tungtraffik langs skolevei uten gangfelt.
-føler at dere burde se nærmere på dette, da lastebiler som har deponert stein der allerede har
skapt en del farlige situasjoner i den perioden det ble deponert der.
*estetisk ang broen, at det legges vekt på at denne passer inn i miljøet, og samtidig er høy nok til
å ikke være sjenerende.
*Føler også at jeg personlig er blitt veldig tilsidesatt i dette, da naboen (skuland) eier en tynn
stripe jord foran eiendommen min, og dere da mener at jeg ikke er berørt.
Selv om huset/stuevinduet mitt er nede ved vannet og nærmest av alle berørte parter ved planlagt
bro.
Håper med dette punktet at jeg blir satt høyere opp på prioriteringslisten deres.
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Mvh Stian Kolle Christiansen
Østsidavegen 882.
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Vi visertil Jernbaneverketsplanprogramfor strekningenVenjar- Eidsvollstasjon- Kommersrud–
Kråkvål-Minnesund/Langset.
Innholdsfortegnelse:
INNLEDENDE
BETRAKTNINGER
1. Områdetsbetydning
2. Planerog konsekvenser
3. Andregenerellebetraktninger
HOVEDDEL
4. Bruaover Minnevikaog densinnvirkningpå restenav prosjektet.
5. Forstyrelserav fuglelivetlangsVorma
6. Friluftslivog økt støy over Vorma
7. Inngrepenepå Kråkvålhalvøya
8. Fylkesmannen,
miljøvernog vern eller ikke vern av raviner
9. Hensynettil viltet

Foto: ØysteinSøbye

INNLEDENDE
BETRAKTNINGER
1. Områdetsbetydning
Områdeti segselver unikt med sitt brede elvelandskap,skogkleddebredder og sine evjer samt dyre
-og fugleliv. Vormaog områdenerundt Dorr bro ved Minnesundhar et rikt biologiskmangfold.
Utløpet av Mjøsaer et områdesom alltid har åpent vannog er isfritt hele året.
Dette gjør at området er svært verdifullt for vilt og har ogsåinntil nå vært et stabilt og viktig
overvintringsområdefor våtmarkfuglsom svanerog ender. I tillegg har dette området en viktig
funksjonsom rasteområdefor vannfuglpå tidlig vårtrekk.
Bevaringav området er viktig. Områdeter fredet ved kongeligresolusjonav 3. mai 1935.Vi mener at
områdetsverdi bådeut fra dennefredningsbestemmel
sen,og av generelthensyntil natur og miljø,
burde vært imøtekommetpå en langt bedre måte. Konsekvensenefor området ved Jernbaneverkets
valgte trase og de planer som er utarbeidet på grunnlagav denne,er store og dramatiske.
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2. Planerog konsekvenser
Vi visertil Jernbaneverketsplanprogramfor strekningenVenjar- Eidsvollstasjon- Kommersrud–
Kråkvål-Minnesund/Langset.StrekningenVenjar- Eidsvollinkludert vendesporetvirker fornuftig.
Derfra og videre nordoverhar planenderimot store ulemper i form av enormt store inngrepbådei
elvelandskapetog kulturlandskapet.Det går en konsekvenslinjefra nord til sør:
Førsten gigantiskbru på 840 meter tvers over Minnevikagjennomet av Østlandetsviktigste
fuglefredningsområder,med viktige mudderbankerog beiteområder.Dernestenorme inngrepi
kultur - og jordbruksområderpå Kråkvålhalvøyasom går over i gigantiskesteinfyllingerinntil 60
meter ut i Vormanoe lenger syd.Landskapetvil bli endret totalt som følgeav omfattende
anleggsvirksomhetog massivefyllinger.Det er stor fare for at uerstatteligenaturkvalitetervil bli
ødelagt.Det ene følger av det andre,og alt hengersammenmed trasevalget.

3. Andre generellebetraktninger
Hensiktenmed utbygningener å knytte utbygningennord for Minnesundsammenmed
utbygningsstrekningen
fra syd.Vi mener at det kunne vært gjort uten å gå tvers i gjennom
fuglefredningsområdeti Minnevika,uten enorme inngrep i jordbruksområdenepå Kråkvålhalvøya
og
uten enorme steinfyllingerut i elva slik Jernbanev
erketsplan leggeropp til.
Vi mener ellers fortsatt at Jernbaneverketstraseplaner vil:
- skadesårbar natur i strandsonen,
- gå utover viktige våtmarksområder.
- gå ut over viktige leveområderfor dyr og fugler
- ramme rødlistede arter
- ramme artsrikdommeni området
- ødeleggegod og viktig matjord
- føre til økt støy
- føre til at viktige områder for fremtidens friluf tsliv og rekreasjongår tapt eller blir
kvalitetsmessigredusert.
- Representerefare for erosjon og true folk og deres eiendommerlenger ned langsVorma
Disseinngrepeneog ødeleggelseneav natur, landskap og miljø mener vi er unødvendige.
Jernbaneverkethar gjort en grundigdokumentasjonsjobbnår det gjelder de planenesom nå
foreligger.Likeveler og blir planenemangelfullei forhold til å belysedet alternativet som med stor
sannsynlighetville kunneha vært bedre for natur og miljø, landskap,fuglelivog hensynstakentil
rødlistedearter. Det det nå kommer an på er kvaliteten og gradenav gjennomføringenav avbøtende
tiltak. Restenav vår uttalelsevil derfor dreie seg primært om å begrensede negativekonsekvensene
av utbygningenut fra Jernbaneverketsplanprogramog foreliggendeunderlagsdokumentersamt
noen tanker om avbøtendetiltak.
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HOVEDDEL
4. Brua over Minnevika og densinnvirkning på resten av utbygningen
Bruatvers over Minnevikaer planlagti en lengdepå 840 meter. Bruavil komme til å dele Minnevika
og det flotte landskapeti to. I tillegg vil brua kunne medføreendringav strømforhold,erosjonog
endredelivsvilkårfor fugler, dyr og planter. Planene vil ramme både rødlistedeplanter og truede
fuglearter i et unikt område.
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanen:
« Terrenginngrepene
for brua blir minimale.Rundtnordre landkarog området ved Dorr / Langsetblir
det imidlertid endringerav terrenget for å innpasse ny bane.Her bearbeidesterrenget for å gi en god
tilpasningmellom landkarenefor de 4 ulike brueneog gi stedet en enhetligform.»

Foto : Jernbaneverket
VÅRKOMMENTAR:
De «minimale»inngrepenei landskapetinnebefatter ogsåde 700 meter lange,85 meter brede og 15
– 18 meter dype skjæringenegjennomjordbruksområdene på Kråkvålhalvøya.
Dissekommer som en
følge av behovet for en tilpasningav landskapeti forbindelsemed bygningenav brua over
Minnevika.Dessutenmedførerde enorme masseforflytninger og gjenfyllingav raviner.For å forflytte
massene,trengsdet ogsåen rekke anleggsveiersom vil bli bygd inn i området. Sliksett blir det ikke
riktig å si at det blir minimaleinngrepi landskapet - konsekvensenekommer til å bli enorme.
Dessutenvil brua i all fremtid kommetil å bli stående som et visuelt skille tvers over Minnevika.
Noen optimal tilpasningtil landskapeter det egentlig ikke særligsnakkom.
Litt lengerut i dokumentetskriverJernbaneverket:
«Brumiljøetmed Mjøsmuseetsavdelingpå Minne blir påvirket visueltmed en ny brukonstruksjon
framfor museumsområdet.Dennye brukonstruksjonengriper visueltinn i brumiljøet ved Minnesund.
Støyvil ogsåkunnepåvirkede nasjonalekulturminnene ved sundstedet. «
Den nye brukonstruksjonenvil gripe visuelt inn i brumiljøet på Minnesundog landskapetfor øvrig.
Støyvil kunnesette sitt preg på området. Det er liten tvil om at beggedeler vil bli dominerendei
4
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opplevelsenav Minnesundi fremtiden. Dessutener området der brueneskalkryssepreget av svært
vanskeligegrunnforhold.Fastfjell er ikke funnet.
Uansettløsesproblemet med manglendefundamentering i fast fjell nå med en løsningsom
innebæreren type svevepelefundamentersom skalsette segi grunnen.Dissemå hver for segog
sammenkommetil å utgjøre en enorm tyngdepåvirkning på grunnende vil hvile på.
Ved en nærstudieav bildet ovenfor ser vi at brua vil få 24 forankringspunktermed gigantiske
fundamenter. I tillegg kommer ogsåtyngdenav selve brua. Bruavil få en høydepå 16 meter over
normal vannstand.Vil de vedtatte løsningermed disse enorme pælenemed derestyngde og omfang
kunnegi uforutsette påvirkningav området rundt ved mulige endringerav poretrykk, strømforhold,
avrenningskapasitetfra Mjøsa,erosjonog kanskjeogsåområdestabilitethelt ned mot Lynnes.
Hvordanplasseringenav brua vil komme til å virke inn på økonomieni prosjektetvites ikke, men det
er grunn til å anta at en kortere krysningville kunne ha vært billigere,tryggereog sannsynligvisogså
mer ukomplisert.HeleVormaprosjektetfra Langsetned til Venjarvil komme på 5 – 6 mrd.
Hvor stor del av dennesummensom er relatert til broprosjekteter, så vidt vi kan se, ikke oppgitt.
Jernbaneverketskriverselvi KDPenfra 2007:“ Jernbanebruaover Vorma(…)vil påvirke
vanngjennomstrømming
og erosjoni området (…).I ti llegg er det en betydeligutfordring å utforme
brua på en måte som tar hensyntil det landskapetog kulturmiljøet den kommeri.”
Det skrivesogsåat det er nødvendigmed detaljerte geotekniskeog hydrauliskeundersøkelserfor å
forebyggeulemper i dette området. Disseer så vidt vi har forstått ennåikke helt avsluttet.
Grunnforhold,preget av sandog leire, er ikke uproblematiske.Dette vil sannsynligvisby på store
utfordringer bådetekniskog sikkerhetsmessig.
Erfaring viser hva som kan skje når ustabile
grunnforholdmed grusog leire utsettes for større anleggsarbeider.
Vi mener fortsatt det er grunn til å spørrehva som kan skje nedoverelva over tid grunnet de store
anleggsarbeidene
– endringav poretrykk i berørte masser,erosjon,skredfarefor eksempeli Lynesområdet.
Hvilkeringvirkningervil bruprosjektetha nedoverelva?Er det godt nok kartlagt?
Sålengeundersøkelserfortsatt pågårer de vel heller ikke godt nok dokumenterte?

Bildet viseren del av nåværendebrokonstruksjonved Minnesund
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Vi er bekymret for at Jernbaneverketvil møte store – og kanskjeunødvendige– utfordringer og
vedvarendevedlikeholdsproblemer.Beggedeler i til felle med sannsynligstore økonomiske
ringvirkningerog negativpåvirkningpå pendlerhverdagen. Det naturligeog mest fornuftige ville
etter vår meningha vært å avventeresultateneav grunnboringenefør man tok en endelig
bestemmelseom traseensog broensendeligebeliggenhet. Uansettvedtatt korridor eller ikke.

5. Forstyrrelserav fuglelivet langsVorma
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanen:« Planområdetomfatter heleeller deler av 11 viktige
naturtypelokalitetersom i størreeller mindre grad vil bli berørt av utbygningen,samtligemed stor
verdi.»
Fuglefredningsområdet
i Vormaer ett av dem. Enviktig del av dette området er mudderbankersom
tjener som beiteområderfor våtmarksfugl.Videreut fylling og utbyggingvil gi store og betydelige
inngrepi disse.
JBVskrivervidere:
«Mudderbankeneer et resultat av sedimenteringav organiskog minerogentmateriale i områder
med mindre strøm.Dette er igjen grunnlagetfor plante- og dyrelivet,spesielt«pusleplanter»og
virvelløsedyr, som igjen er viktig næringsgrunnlagfor vann-og våtmarksfugl.
Betydeligearealerav slikemudderbankervil bli nedbygdsom følge av tiltaket » - « Utfyllinger i
Vormasmudderbankerog gruntvannsområderpå Vormasvestside,spesieltved utløpet av
Julsruddalsevja,
er spesieltnegativt.
Tiltaket omfatter utfylling og arealbeslagi fuglefredningsområdeti Vorma,og innebæreren
betydeligforstyrrelseav fuglelivet og reduksjonav viktige arealerfor overvintrendevann-og
våtmarksfugl,samt for fugl på trekk i dette området.»

Foto: ØysteinSøbye
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VÅRKOMMENTAR:
Når beiteområdeneblir berørt er det nødt til å påvirke fuglelivet. JBVsier at de vil reetablere
beiteområdeneog ta vare på frø fra pusleplantene.Det er vel og bra, men det kan visesegå være
uhyre viktig at disseområdeneer reetablert før utbygningenbegynner.For eksempelpå den andre
sidenav elven.Utbyggingsperiodenvil strekkesegover 7 – 8 år. Det er for lengeå vente med
reetableringav beiteområdenetil alt er over.
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanenat et av kvalitetskravenede skalholde segtil er at « Inngrepi
vassdragskal ikke medføreskadepå økosystemenei vassdragene.»
Samtidigskriverde at et annet kvalitetskraver å «Begrenseinngrepenei Vormaav hensyntil
vassdragsnaturenog fuglelivsfredningen»
Viderestår det i Miljøoppfølgingsplanen:
«Vedgjennomføringav tiltaket må det vektleggesat naturområderberøresi minst mulig grad, og at
det spesielttas hensyntil verneverdier,lokaliteter for rødlistedearter og verdisattenaturområder
som naturtypelokaliteterog raviner.Et spesieltti lfelle mht. tiltak er mudderbankenemed tilhørende
plante- og dyreliv i Vorma.»
Det er trist at nettopp disserammesav planer om gigantiskesteinfyllingeropp til 60 meter ut i
Vormaog en gigantbrutvers over Minnevikasom er et av de viktigsteområdenefor fuglene.
Imidlertid har JBVen plan for hvordani alle fall noe av dette kan reetableres.
JBVskriver:«Betydeligearealerav slikemudderbankervil bli nedbygdsom følge av tiltaket, men en
sværtviktig forekomsti Minnevika,på vestsidenav Vorma,vil bli lite påvirket av tiltaket.
Dennelokaliteten har normalt store forekomsterav «pusleplanter»og vil væreen viktig kilde for
reetableringav slikearter på mudderbankernedstrøms i Vorma.
Her vil økologiskkompensasjon(jf. Hårklaum fl 2013) væreet aktuelt tiltak og etableringav buner,
dvs.strømbryteresomsenkerstrømhastigheten,kunstige viker i strandsonen,eller lignendetiltak
som kan gi sedimenteringog nye mudderbankeri grunne partier av Vormamå gjennomføres.Ved
etableringav slikebuner eller lignendetiltak er det viktig å utføre hydrauliskeberegningerfor å
beregnestrømhindrenesinnvirkningpå øvrigestrømforhold og sedimentering/erosjoni elveløpet.»
JBVlover dessutendet følgendei sitt forslagtil planprogramfor Eidsvollkommunestyre:
«det vil bli lagt betydeligvekt på å begrenseulempenefor vassdragetog vassdragsmiljøet
. Dette
gjelder bådeved linjeføring(trasé),utforming av anleggetog anleggsgjennomføring
.»
JBVvet altsåhvordan.De bør derfor, uansett,planleggeog gjennomførereetableringav fuglenes
beiteområderpå egnedeområderfør anleggsarbeidene
settesi gang.
Dette må være Jernbaneverketsansvar

7

-420-

6. Friluftsliv og økt støy utover Vorma
JBVskriverat friluftslivet langsVormaførst og fremst er knyttet til båtbrukenute på elva samt noe
fritidsfiskeog at «Planforslagetvil ikke føre til vesentligeendringer for aktiviteten på Vorma.»
Samtidigleggesdet til rette for en langsgåendeturveg –Vormtråkksom koblessammenmed
Mjøstråkk». JBVkonkluderermed: «Sammenholdtmed dagenssituasjonvil planforslagetgi vesentlig
bedremuligheterfor aktivitet og friluftsliv langsVorma.»
VÅRKOMMENTAR:
Dette stemmerikke helt. Nærmesthele Vormavil bli sterkt påvirket av støy hver ganget tog
passerer. Støyenkommer dermed inn som et dominerende innslagi landskapsopplevelsen.
Realitetener at kvaliteten synker- i alle fall for den delen av friluftslivet som er knyttet til båtlivet ute
på Vormaog for strandarealenepå østsiden.Alt tyder på at støy vil komme til å bli et dominerende
innslagi landskapsopplevelsen
nedoverVormamed unntak av Kråkvålsområdetder banenleggesi en
opptil 15 meter dyp og 700 meter langskjæringgjennom verdifulle jordbruksområder.
Sydfor Kråkvålvil Vormablir liggendei gul og rød støysone.I Minnevikablir området liggendei gul
sone.Rødsoneer en sonehvor utbyggingskalunngås, og nye anleggikke skalutsette eksisterende
bebyggelsefor så sterk støy.Gul soneer en vurderingssonehvor utbyggingtillates hvis utbygger
gjennomførerstøydempingstiltak.
Her kommer altsåbådeeksisterendebebyggelse,aktiviteter og friluftsliv til å bli sterkt påvirket i
negativretning. Støymedfører helserisikoog helseplagerog øker det generellestressnivåettil alle
som måtte væreså uheldigå måtte oppholdesegi støysonen.Støyrammer bådedyr, fugl og
mennesker.For menneskermedførerdet tap av livskvalitet og rekreasjonsmuligheter,For dyr og
fugler handlerdet om forringelseav leveområder.Bekjempelseav støy er ofte et spørsmålom kroner
og øre. Beboereog hytteeiere på østsidenav sporet har uttalt at de frykter et støyhelvete.De får
trolig rett. Enstøyskjermøst for sporet mot Vormavil kunne bidra til å dempestøyenmed inntil 10
dB. Høydenmå da væreminst 75 cm over skinneoverka
nt. JBVskriverog konkluderer:«Dersom
skjermenskal plasserespå nivå med skinnene,må fyllingen utvidespga krav til avstandfra
kjøreledning,plasstil snølagringmed mer.(…)Kostnaden,driftsmessigeulempersamt økt inngrepi
Vormaved et slikt tiltak vurderesalt i alt til å værebetydeligstørreenn nytten»
VÅRKOMMENTAR:
Dette er ikke i tråd med JBVstidligere utsagnom at «planforslagetskal gi vesentligbedremuligheter
for aktivitet og friluftsliv langsVorma.»
JBVvet hva som må gjøres,men vil altsåblant annet av økonomiskegrunnerikke gjennomføre
nødvendigstøyskjermingmot Vorma.Påspørsmålom hvor store utvidelserav steinfyllingenedet er
snakkom, får vi til svarat dreier det segom ca.1 meter. Når først fyllingeneblir så store som de blir,
mener vi at en meter ekstrabetyr uhyre lite i forhold til hva det er å vinne ved å utføre en god
støyskjermingut mot elva.
I Miljøverndepartementetsvedtakav 24.02.2009står følgendegjengitt i Kommunedelplanens
forord:
«i etterfølgendereguleringsplanerskal det avsettes krav om avbøtendetiltak. (…)Planeneskal
utformesmed vekt på god landskapstilpasning
og støyskjerming.» Vedtaki departementetskalvære
førende.
DessutenskriverJBVi sitt forslagtil planprogramfor Eidsvollkommunestyrei sin konklusjon:
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«det vil bli lagt betydeligvekt på å begrenseulempenefor vassdragetog vassdragsmiljøet.Dette
gjelder bådeved linjeføring(trasé),utforming av anleggetog anleggsgjennomføring.»
Dette løftet blir ikke ivaretatt hvis støyskjermingutelates.Vi håper JBVendrer sitt standpunkt
angåendedette. Det vil ikke væreurimelig med tanke på de store belastningeneområdet ellers vil bli
utsatt for. I ytterste konsekvenser dette et løftebrudd mot alle som setter pris på det som Vormahar
å by på av kvaliteter og opplevelser.

7. Inngrepenepå Kråkvålhalvøya
Kråkvålhalvøyaer en viktig del av bådeelvelandska
pet og kulturlandskapetog er ogsået viktig
jordbruksområde.Her planleggesdet enormt store inngrep.Dobbeltsporeter planlagtgjennom
området i en 15 meter dyp skjæring,700 meter langog 80 – 85 meter bred i topp skrånendenedover
mot jernbanesporenei bunnen.Konsekvensene
av JBVsønskedetrasé er dramatiske.
Inngrepenemedførerat det må fjernesmellom 450.000 til 500.000m3 masse.Dissemå kjøresbort
og deponereset annet sted. Jernbaneverketforeslårher blant annet gjenfyllingav raviner.Samtidig
skaperinngrepeneet voldsomtsår i selvekulturlandskapet.Det er to gårderpå Kråkvålhalvøya.
De to
gårdene,Kråkvålog Bjørknes,vil som følgeav JBVsplaner,få sine jordbruksarealerskårettvers over
med en 700 meter langgrøft med et tverrsnitt på oppimot 85 meter på det bredeste.
Det er ikke vanskeligå forestille segat dette betyr utfordringer for mulighetenefor en praktiskog
samordnetdrift av området med tanke på ordinært jordbruk. Traseenfår meget store negative
konsekvenserfor gårdsdriften.Denviktigstelandbruksmessigekonsekvensener likevel at ca. 35 daa
dyrka og ca. 15 daa dyrkbarjord går tapt. Åkreneog jordene på disseeiendommenebestår av flat
sandjordmed tilgangtil vanning.Dennetypen jord egnersegsværtgodt for dyrkingav blant annet
poteter, grønnsaker,korn og andre vanligejordbruksvekster.Produksjonav jordbær, poteter, gulrot
og mathvete er vanligi Minnesundsområdetog er også aktuelle produkter på Kråkvålhalvøya.
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Det som derimot er mindre kjent, er at arealersom egnersegfor slik dyrking, er mangelvareher i
landet. Det er derfor svært viktig at områder som dette, blir tatt vare på og vernet på best mulig
måte.

Vi finner blant annet dette på Bondelagetsnettsider:
“I Norgeutgjør dyrka mark kun 3 % av landarealet.Årlig byggesdet ned ca. 10 000 dekarmed
matjord i Norge,noe som tilsvarer 1550fotballbaner! (…)Boligformål,næringslivog transport er de
tre formåleneleggerbeslagmest matjord. NorgesBondelagmenerat matjorda må bevares,slik at
ogsåframtidige generasjonerskal kunneproduseremat.”
Dette synspunktetunderbyggerhvor viktig det er å se nærmerepå alternative løsninger.
De store inngrepenepå Kråkvålhalvøyaer i strid med nasjonaleføringer og Fylkesmannens
forventningeruttalt i Fylkesmannens
forventningsbrev til kommunalplanleggingfra 08.042015:
«Akershuser landetsstørstekornfylkeog har en femtedel av landetskornareal.Med få unntak har
dissearealenegod kvalitet for matkorndyrkingog er viktige for nasjonalmatforsyningog
matberedskap.OgsåOslohar verdifullejordbruksarealer og kulturlandskap.
Dyrkaog dyrkbarjord er ikke-fornybareressurser,og må i så stor grad som mulig skjermesmot
omdisponering.Kommunenehar et viktig ansvarfor jordvernet,og for å leggetil rette for større
nasjonalmatproduksjongjennomsin planlegging.Alternativer til utbyggingpå dyrka og dyrkbarjord
skal alltid bli vurdert og vektlagt i arealplanleggingen.»
10
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Det er viktig at kommunenslandbruksfagligekompetansebenyttesi arealplanleggingen.
Oppfølgingenav Stortingetsvedtatte jordvernmålforutsetter at kommunenehar gode
rapporteringsrutineri KOSTRA
for omdisponeringav dyrka og dyrkbarjord.
Fylkesmannenvil stille krav til effektiv bruk av eksisterendeog planlagtebyggeområder,spesielt
rundt viktige kollektivknutepunktgjennomfortettin g, transformasjonog høy arealutnytting.
Flytting av jord er kostbart og krevendeog bør kun i unntakstilfelleværeet alternativ til jordvern.
Farenfor erosjonog avrenninger stor, og framtidig produksjonspotensial
er sværtusikkert.
Kommuneneoppfordrestil å innarbeidestrategierfor landbrukog landbruksbasertnærings-utviklingi
kommunensoverordnaplaner.Primærnæringer,bygdenæringer (tilleggsnæringer)og
landbruksbasertindustri står for en betydeligverdiskaping,jf. verdiskapingsanalysen
for landbruketi
Osloog Akershusutarbeideti 2013.»
Vi mener ut fra dette at bådeJernbaneverketog Eidsvoll kommunemå ha sett bort fra disse
forventningeneog føringenefra Fylkesmannen.Det står ogsåtydelig «Alternativertil utbyggingpå
dyrka og dyrkbarjord skal alltid bli vurdert og vektlagt i arealplanleggingen.»
Sett i lys av dette er det etter vår oppfatningunderlig at NorskBanesin alternativetrase aldri fikk
noen reell utredning.
8. Fylkesmannen,miljøvern og vern eller ikke vern av raviner
I det sammebrevet nevnesogsåhensynettil ravinersom verdifull landskapstype.Biologiskmangfold
står ogsåsom et moment det skaltas hensyntil.
Fylkesmannenskriver:»Osloog Akershushar et rikt biologiskmangfold.Vi vil be kommuneneå være
spesieltoppmerksompå fragmenteringsom en trussel. Det er viktig at det sørgesfor en god
sammenhengmellom naturområder.Dennylig ferdigstilte rapporten fra Fylkesmannen
om
kartleggingsstatusfor viktige naturtyper i Osloog Akershusgir oversiktover tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag
i kommunene.Denviktigstekildenfor informasjonom naturverdierer
www.naturbase.no. De naturkvalitetenesom har høyestprioritet er ravinelandskappå Romerikeog
kalkrikeområderlangsfjorden i Oslo,Askerog Bærum.»
Det er underligat Jernbaneverketplanleggernettopp gjenfyllingav raviner som en del av sin plan for
å kvitte segmed overskuddsmasser
fra inngrepenepå Kråkvålhalvøya.
Det vil si at de småravinene
fylles igjen med den jorden som fjernes fra jordbruksområdenesom rammesav utbygningenpå
Kråkvålhalvøya.
De småravineneforsvinner.

Vi merker ossogsåat gjenbrukav jord etter forfl ytninger ikke alltid syneså værenoen ubetinget
suksessog at kvaliteten ofte kan bli forringet.
Vi mener at både Jernbaneverketog Eidsvollkommunebør ta dette med segi den videre behandling
av planene.
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9. Hensynettil viltet
Plan-og influensområdetomfatter deler av et fuglefredningsområde.Øvre del av Vormanevnessom
det viktigsteområdet. Men kantsoneneved Vormaer ogsåviktige hekkeområder.
Det er derfor svært positivt at det skrivesat anleggsarbeidi hekkesesongen
(ca.medio april – ultimo
juni) må unngås.Vi håper dette vil følgesi praksis.
Ut fra hensynettil viltet, må det anleggesbrede og dype kulverter og viltundergangersom det er lett
for viltet å benytte. Endel dyr krysserelva ved å svømmeover. Derfor er det ogsåviktig at der det
lageskulverter ogsålagesilandstigningsområdersom det er lett å oppdagefra elven.Og at det er
enklestmulig for dyreneå komme segopp fra vannet. Helst bør ilandstigningsområdene
ligge
omtrent der dyrenealltid har krysset,dvs.at man kartleggerog følger gamlevilttrekk. Det er også
viktig at det leggesvekt på at områdeneutformes på en slik måte at klauverog poter ikke setter seg
fast i steinsettingen.
Vi ber om bekreftelse på mottak av denne merknad og ber samtidig om at den vil følge den videre
saksbehandling.

Med vennlighilsen
Bjørn Solheim
BevarMjøsasog Vormasstrandsone

ØyvindGrønlie
Miljøpartiet De GrønneEidsvoll

Kopisendt til:
Jernbaneverket
EidsvollUllensakerBlad
RomerikesBlad
Fylkesmanneni Osloog Akershus
Miljødepartementet
NorgesBondelag
Naturvernforbundet
Glommaog Vormaelvelag
Eidsvollkommunestyre
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Pål Østby <pal@idehusromerike.no>
27. mai 2016 23:53
Postmottak Jernbaneverket
post@eidsvoll.kommune.no
Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset

Merknader til planforslag
Hanne og Pål Østby
Gnr 17 bnr 307 Hagalykkja 52 og
Gnr 22 bnr 9 Sandholt-Røkholtgutua
Ønsker primært videreføring av støyskjerm eller tilsvarende effektiv skjerming av skinnestøy øst for
skinnegang.
Med kun Vorma, som en hard og lydreflekterende flate, mellom våre eiendommer og jernbanen er det
ingen naturlig skjerming som demper støyen. Dette sammen med den lange tiden vi blir eksponert for
støyen, i og med at hele traseen ligger på en fylling ut i Vorma, gjør at det er den lokale skjermingen
langs skinnegangen vi må be om at det tas en ny vurdering av. En skjerming her beskrives at vil kunne
dempe støyen med opptil 10 dB for Vorma og eiendommene på østsiden. Dette er jo noe som vil ha en
svært stor verdi for mange eiendommer og også brukere av Vorma som rekreasjonsområde. Skjerming
lokalt vil ikke kunne gi den samme verdien, den vil også kun bedre situasjonen svært lokalt og begrense
muligheten til bruk av større deler av uteområdene på eiendommene.
På eiendommen 22/9 er de viktigste uteområdene på terrassen ved hyttene i vannkanten og på
pælegården helt ut i Vorma. Vi kan ikke se hvordan disse uteområdene kan skjermes lokalt uten å
ødelegge de viktigste kvalitetene til disse uteområdene. Det er her, helt nede i vannkanten man best
merker den lange eksponeringstiden og også selvfølgelig støyen generelt. Greier ikke å se av støykartet
verdiene som er beregnet her, eller at dette i det hele tatt er med i vurderingen. Ber om dokumentasjon
på dette.
5.2.2 i punktet beskrives støyskjerm Nordover fra Eidsvoll stasjon. Skjermen skal rives fra 68,76 og til
68,72, dette får ingen konsekvenser for støy for boliger.
Vi forstår ikke hvordan man har kommet frem til at dette ikke har noen konsekvens, det er i dag en
markant forskjell på støyen vi opplever fra togene sør og nord for denne skjermen.
Det beskrives at det er tatt en vurdering der man har kommet frem til at en plassering av skjerming
mellom skinnegang og Vorma gir større ulemper en nytten. Vi stiller spørsmålstegn ved denne
vurderingen. Dersom skjermen skal plasseres på nivå med skinnene må fyllingen utvides, har det reelt
blitt vurdert bruk av andre typer skjermer eller løsninger?
Forstår det slik at det er flere forskjellige skjermer for skinnestøy under utprøving og i bruk, hvordan ser
demping og kostnader ut ved bruk av de forskjellige alternativer?
Ber med dette om at det på ny tas en vurdering om bruk av lokal skjerming langs skinnegangen kan være
en løsning som gir en akseptabel kost nytte/verdi.
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Med vennlig hilsen

Pål Østby
Mobil 920 16 800

Idehus Romerike AS

Lik oss på facebook
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato: 31.05.2016
Vår ref.: 201501595-13
Arkiv: 323
Deres dato: 06.04.2016
Deres ref.: 201500832

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre
1

NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for
nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll stasjon Langset, Eidsvoll kommune, Akershus
Vi viser til brev fra Jernbaneverket datert 06.04.2016.
Reguleringsplanen omfatter nytt dobbeltspor på Gardermobanen fra Eidsvoll stasjon til Langset. NVE
skal som høringspart bidra til at hensynet til energianlegg, vassdrag, flom- og skredfare blir innarbeidet i
planer. Vi merker oss positivt at de forhold som berører NVEs ansvarsområder i all hovedsak er godt
ivaretatt og innarbeidet i planen. Vi har likevel noen merknader/innspill.
Inngrep i vassdrag og flom
Av reguleringsplanen framkommer det at alle bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres
for vannføringer tilsvarende 200-års nedbørintensitet med sikkerhetsmargin på 20%. I
planbestemmelsene punkt 2.6. står det blant annet følgende: «Alle bekkeløp og bekkegjennomføringer
skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørintensitet, med sikkerhetsmargin på
20%». Løsninger i forhold til håndtering av overvann dimensjoneres som oftest ut fra nedbørintensitet. I
forhold til vassdrag med årssikker vannføring dimensjoneres disse ut fra nivå på en 200-års flom. Med
årssikker vannføring menes etter vannressursloven vannføring som ved middeltemperatur over
frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. Vi anbefaler at
det i planbestemmelsene presiseres at bekkeløp/bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for
vannføringer tilsvarende «200-års flom/200-års nedbørintensitet». Dette vil dekke både flom i vassdrag
med årssikker vannføring og overvannsløsninger slik som trolig er ment.
Grunnundersøkelser og områdestabilitet
Områdestabilitet skal normalt være avklart senest på reguleringsplannivå. Vi ser imidlertid at det er
utfordrende i forhold til framdriften i store prosjekter å ha alle resultater klare ved offentlig ettersyn.
I rapport om områdestabilitet for strekningen Venjar-Langset (rapportnr. UHE-00-A-55350) er det
foreslått erosjonssikring langs deler av Vormas østre bredd (tegning 011). Dette fordi det er påvist aktiv
erosjon i et område hvor det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale. I rapporten konkluderes det med at
et ev. skred kan medføre en vesentlig forverring av erosjonsforhold nedstrøms, noe som igjen kan
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Side 2

påvirke jernbanen. Sett i lys av at jernbanefyllingen ikke vil påvirke erosjonsforholdene i Vorma,
vurderes det i rapporten at det ikke er rimelig å legge ansvaret for å utføre sikringstiltak langs Vormas
østre bredd på Jernbaneverket, og at problemstillingen bør tas av NVE og ev. Eidsvoll kommune.
NVE vil minne om at Jernbaneverket selv har ansvar for å sikre sine anlegg mot naturfarer ved ny
utbygging, jf. TEK 10 kap. 7.
NVE har utover dette ingen vesentlige merknader til planen slik den er lagt fram.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Akershus fylkeskommune
Eidsvoll kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Glomma og Vorma Elvelag SA v/Aslak Aslaksen
Jernbaneverket v/Jarle Kristian Tangen
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Eidsvoll, 10.06.2016

Sendes bare pr. e-post til postmottak@jbv.no

LANDSKAPSINNGREP LANGS VORMA SAKSNUMMER 201500832 PLANFORSLAG FOR EIDSVOLL STASJON - LANGSET
Det vises til vårt brev datert 27.05.2016 med bemerkninger til nevnte reguleringsplan. Under undertegnedes
møte med Jernbaneverket den 02.06.2016 fremkom nye og vesentlige opplysninger om planlagte arbeider. Vi
ønsker derfor å komme med ytterligere kommentarer til planforslaget.

NYE RETNINGSLINJER OM SKJÆRINGER
På nevnte møte fremkom opplysninger om betydelige landskapsinngrep i skrentene på innsiden av banen. Vi
oppfatter Jernbaneverkets planer å være slik:
Nye retningslinjer hos Jernbaneverket angir at løsmasseskjæringer skal ha en maksimal helning på
1:2,5
Retningslinjene er begrunnet med hensynet til stabilitet.
Alle skrenter på innsiden av banen mellom Botshaugtangen og Julsruddalen vil bli berørt. All vegetasjon
blir fjernet og skråningene blir gjort slakere.
Også allerede ferdigstilte skjæringer mellom Eidsvoll stasjon og Kommisrud (Vendesporprosjektet), vil
bli åpnet og gjort slakere.
Inngrepene vil berøre dyrket mark, omfanget av dette er foreløpig ukjent.
Eksakt omfang og konkrete konsekvenser er foreløpig uklart for oss, men det synes klart at inngrepene vil føre
til:
Tap av dyrket mark.
Store landskapsmessige inngrep som berører naturmiljø og estetikk.
Sannsynligvis større støybelastning vest for banen.

SIKRING MOT OVERFLATESKRED
Vi har felles interesser med Jernbaneverket når det gjelder sikring mot overflateskred i skrentene mellom dyrket
mark og jernbanen. Vi mener likevel at sikringstiltak bør gjennomføres etter konkrete vurdering, slik at tiltak
begrenses til der de er nødvendige. Type tiltak, enten det er slakere skråninger, steinsetting, forstøtning eller
annet, bør velges utfra stedlige forhold og ikke en «regel».
Vi er bekymret for hvilket omfang inngrepene vil få der det i dag er høye naturlige rabber med stedvis
problematiske masser.

JERNBANEVERKETS INFORMASJONSPLIKT
Nevnte retningslinjer med påfølgende landskapsinngrep burde ha fremkommet i planforslaget siden det vil ha
større konsekvenser for naturmiljø, jordvern, bebyggelse oa.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Terje Linnerud <tlinner@online.no>
29. juli 2016 13:05
venjar.soerli; Postmottak Jernbaneverket
Merknad reguleringsplan dobbeltspor Dovrebanen Venjar-Langset
DSC_0208.JPG; DSC_0207.JPG

Hei,
Har et par merknader/spørsmål vedrørende området rundt vårt småbruk.
1. Det ser ut som man her har markert et område innenfor vår tomtgrense som 'L landbruk'. Hva
vil dette innebære?
(Se vedlegg DSC_0207.JPG)
2. Her er område markert som L1, det er beskrevet at
'område L1 fylles opp med løsmasse for dyrkning når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet
av nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til oppfyllingen framgår av punkt 10.1'.
Vi ønsker å diskutere mulighet for å erverve området etter at anleggsarbeider er ferdig da det
ligger veldig nær våre bygninger og grenser til vårt eksisterende jorde.
(Se vedlegg DSC_0208.JPG)
Mvh Terje Linnerud
Tlinner@online.no
90210134
Eier av eiendom
213/4,5
---- Opprinnelig melding ---Emne: Merknad reguleringsplan dobbeltspor Dovrebanen Eidsvoll Langset
Sendt: 6. jul. 2016 3.16 p.m.
Fra: Maria Jansson <miatyler@hotmail.com>
Til: Terje Linnerud <tlinner@online.no>,janeli@jbv.no
Kopi:
Hei,
Vi har et par merknader/spørsmål vedrørende området rundt vårt småbruk.
1. Det ser ut som man her har markert et område innanfor tomt grensen vår som 'L landbruk'. Hva
vil dette innebære?
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(Se vedlegg DSC_0207.JPG)
2. Her er område markert som L1, det er beskrevet at
'område L1 fylles opp med løsmasse for dyrkning når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet
av nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til oppfyllingen framgår av punkt 10.1'.
Vi ønsker å diskutere mulighet for at erverve området etter at anleggsarbeider er ferdig da det
ligger veldig nær bygningene våre.
(Se vedlegg DSC_0208.JPG)
Mvh
Terje Linnerud & Maria Jansson
Eier av eiendom
213/4,5
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Mjøssamlingene, Minnestranda 35, 2092 MINNESUND
Org.nr. 975500403 Bank: 2050.56.35648 www.mjossamlingene.no
E-post: p-iho@online.no Tlf 95 12 50 70 / 90 11 51 62

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse vedr. endringer i planforslaget for Eidsvoll-Langset
Mjøssamlingene stiller seg svært positive til endringene i planforslaget, og da spesielt
«gjenbruksmuligheten» på den gamle jernbanebrua på Minnesund. Vi støtter opp om dette. Dog
er vi noe undrende til at tilpasninger og endringer i den planlagte nye jernbanebrua ikke er blant
endringene som blir nevnt.
Videre vil vi presisere at alle punkter i vår opprinnelige høringsuttalelse på reguleringsplanen datert
01.05.16 og høringsuttalelsen til planprogrammet datert 04.04.15 blir stående, og grundig vurdert!
Begge uttalelsene ble sendt på e-post til postmottak@jbv.no.

Vi mener fremdeles at dersom alle forholdene i tidligere uttalelser blir tilfredsstillende ivaretatt – har
Mjøssamlingene ingen videre innsigelser mot brubygging – og ser fram til et godt samarbeid i
utbyggingsperioden!

Mjøssamlingene har lang erfaring og mye kunnskap om forholdene på utbyggingsstedet, og vil mer
enn gjerne bidra til at alt blir så bra som overhodet mulig!

Vi ønsker svar på denne henvendelsen med beskrivelse av vurderinger, tiltak og ansvarsforhold.

Minnesund 31.07.16
Styret i Mjøssamlingene
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Jernbaneverket
Pb. 4350
2308 Hamar

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 201505170
Deres dato: 6.4.2016
Vår ref.: 2015/4868-20 FM-M
Saksbehandler: Markus Vetrhus, Anette
Søraas
Direktetelefon: 22 00 35 95
Dato: 25.5.2016

Eidsvoll kommune – Intercity - utbygging av jernbanenettet- Offentlig
ettersyn av reguleringsplaner for Venjar - Eidsvoll og Eidsvoll Langset Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Jernbaneverket av 6.4.2016.
Planene legger til rette for utbygging av dobbeltspor for jernbanen på strekningene Venjar –
Eidsvoll og Eidsvoll – Langset. Planene tilrettelegger for et sammenhengende dobbeltspor i
Eidsvoll kommune, har felles miljøoppfølgingsplan og ble sendt på offentlig ettersyn samtidig.
Med dette som bakgrunn vil Fylkesmannen gi en felles høringsuttalelse til de to
reguleringsplanene.
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.
Fylkesmannens merknader
Naturmangfold
Fylkesmannen mener miljøoppfølgingsplanen bidrar til å redusere og avbøte tiltakets negative
konsekvenser for viktige naturtyper og biologisk mangfold langs strekningen. Det er positivt at
områder for masselagring og stabiliserende tiltak planlegges utenfor de viktigste
ravinesystemene. Videre er det positivt at salamanderdammen ved Eidsvoll prestegård skal
erstattes av ny før anleggsstart, og at det etableres et overvåkingsprogram slik at
anleggsvirksomheten tilpasses for å begrense forstyrrelsen av fuglelivet i
fuglefredningsområdene. Fylkesmannen vil oppfordre til at registreringene av ravinesystemer og
andre naturverdier som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet legges inn i Naturbase, og
dermed gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Jernbaneverket har søkt Fylkesmannen om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Eidsvoll
Prestegård naturreservat, for bygging av jernbanetunnel og terrengavlastning for å oppnå
tilfredsstillende geoteknisk stabilitet i tråd med alternativ 2. Svar på denne søknaden kommer
som eget brev.
Det fremkommer at det skal oppføres en ny bru for dobbeltsporet ved Minnesund.
Elvestrekningen vil dermed få fire bruer i kort avstand til hverandre. I tillegg krysser flere
høyspentledninger Vorma ved Kråkvål. De strømførende ledningene som følger jernbanesporet
kan være vanskelig å oppdage for mange fuglearter. Tiltaket kan dermed gi økt risiko for
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fuglekollisjoner ved Minnesund. For å unngå økte tilfeller av fuglekollisjoner ved den nye
jernbanebruen bør master og ledninger markeres slik at disse blir lettere å oppdage i landskapet.
Vilt
Det fastslås i miljøoppfølgingsplanen at det skal utformes bankett/hylle i jernbanefyllinga som
vilt kan benytte for å gå i land etter å ha svømt over elva fra østsiden. Banketten skal føres til
nærmeste viltundergang, og ikke bestå av grov stein. Fylkesmannen vil presisere at selv om det
ikke går noe sesongtrekk over Vorma, representerer ikke elva noen betydelig barriere for viltet.
Både elg og annet vilt krysser ofte elva for å finne nytt beite. Således er det viktig at det etableres
bankett på så stor del av strekningen som mulig, slik at viltet gis tilstrekkelig mulighet for å
komme i land.
Det er flere faktorer som avgjør hvorvidt viltundergangene vil benyttes av viltet eller ikke.
Erfaring tilsier at stor menneskelig aktivitet vil hindre bruk av undergangene. Gode lysforhold er
også avgjørende for at undergangene skal fungere som planlagt. Så langt det er mulig bør brede
sammenhengende brukonstruksjoner, som stenger lyset ute fra viltundergangene, unngås.
Undergangen ved Dokknesevja peker seg ut som en viltundergang som potensielt vil få dårlige
lysforhold. Det fremkommer at tre jernbanespor skal gå over evja, og at den nye brua skal ligge
tett inntil den eksisterende jernbanebrua. Det må vurderes hvorvidt lysforholdene ved denne
undergangen kan forbedres ved at det legges til rette for en større åpning mellom bruene.
Jordvern og midlertidige massemottak/oppfyllinger og anleggs- og riggområder: Generelt begge
strekninger
Fylkesmannen vurderer at nasjonale og regionale hensyn til jordvern, matproduksjon og
kulturlandskap i hovedsak ser ut til å være godt utredet og ivaretatt i de to foreslåtte
reguleringsplanene. For at reetablerte matproduserende areal skal oppnå god dyrkingskvalitet og
godt avlingsnivå er det avgjørende at de foreslåtte bestemmelsene for massemottak/-lager følges
opp i plan- og byggesaker og i avtaler og oppfølging knyttet til gjennomføringen av arbeidet. Det
bør derfor vurderes om dette temaet også bør innarbeides i miljøoppfølgingsplanen.
Usikkerheten knyttet til fremtidig avlingsnivå på midlertidige anleggs-, rigg- og massemottak, og
behovet for tett oppfølging ved tilbakeføring og etablering av ny dyrka jord, kan framkomme
tydeligere i planen som helhet. Det skal mye til å oppnå like god kvalitet, jordstruktur og
avlingsnivå på oppfylte areal som på etablerte jordbruksareal med velutviklet jordstruktur.
Vi vil også særlig understreke følgende:
 Det er svært viktig at arealene som skal bli dyrka jord får et tilstrekkelig dypt matjordlag
og at også øvrig jordsmonn bevares. Mest mulig av matjordlaget fra alle berørte områder
må derfor tas vare må og lagres riktig. Ny jord må få god agronomisk oppbygging. I
bestemmelsene, miljøoppfølgingsplan og krav til gjennomføring må det innarbeides
tiltak for å ivareta god jordstruktur i anleggsfasen og ved tilbakeføring. Tiltak er best
beskrevet i kap. 4.5.2 Anleggsfasen i Reg. plan for Eidsvoll - Langset. Landbruksfaglig
kompetanse må benyttes.
 Bestemmelsene må ha frister for når tilbakeføring og istandsetting skal være
gjennomført.
 Erosjonsforebyggende tiltak og hydrotekniske tiltak (herunder fangdammer og
drenering) inngår i bestemmelsene til oppfølging/tilbakeføring. Vi forutsetter at
anleggene finansieres som en del av gjennomføringen av reguleringsplanene.
 Jordbruk- og skogbruksarealer må kunne nås effektivt slik at landbruksdrift kan fortsette.
Fylkesmannen forutsetter at eksisterende og tilstrekkelige nye landbruksveier med
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eventuelle driftsunderganger/-overganger inngår i reguleringsplanene og dimensjoneres
for moderne landbruksmaskiner.
For midlertidige anleggs- og riggområder må krav om tilbakeføring innarbeides i
bestemmelsene. Det må settes krav til hensyn i anleggsfasen, f eks om bærelag og
reetablering av drensrør mv.
Det bør gjennomføres en vurdering/evaluering av oppdyrkede areal f.eks. 5 og 10 år etter
gjennomførte tiltak sammenlignet med tilsvarende areal som ikke er påvirket av
oppfyllinger/anlegg. Evalueringen bør følges opp med mulighet for å gjennomføre tiltak
på dyrkingsarealer som eventuelt ikke har oppnådd god dyrkingskvalitet og avlinger.
Vi anbefaler at begrepene «mottak for rene, naturlige masser» eller «massemottak»
brukes. Begrepet «deponi» er definert i avfallsforskriften og bruk av dette kan derfor føre
til misforståelser om hva slags masser som tillates.

Jordvern: Spesielt for strekningen Venjar - Eidsvoll
Vi forstår planen slik at ca. 56 dekar dyrka jord og 12 dekar innmarksbeite går tapt som følge av
selve baneutvidelsen med skråninger. Over 300 dekar fulldyrka jord og nesten 40 dekar
innmarksbeite av svært god kvalitet blir midlertidig beslaglagt til anleggs- og riggområder og
midlertidige massemottak på strekningen. Vi savner tall for beslag av dyrkbar jord.
En stor del av den dyrka og dyrkbare jorda som går tapt, foreslås erstattet/kompensert ved at det
skal lages massemottak for overskuddsmasser som skal tilbakeføres til dyrka jord.
Masseoverskuddet på strekningen skal bidra til bedre arrondering av dyrka jord og ny dyrkbar
jord slik at det skal bli en netto tilvekst av dyrka jord på 100 dekar. Dette skal skje ved at 300
dekar massemottak skal dyrkes opp. Av dette er 144 dekar eksisterende dyrka jord.
Jordvern: Spesielt for strekningen Eidsvoll – Langset
Areal til jernbane med skråningsutslag fører til omdisponering av ca. 70 dekar fulldyrka jord og
291 dekar skog. Om lag 255 dekar skal settes av til lager for overskuddsmasser og skal kunne
fulldyrkes. Av dette er 93 dekar dyrka jord og 152 dekar skog i dag. Det opplyses at
masseoppfyllinger vil kunne gi et netto tilvekst av jordbruksareal med inntil 200 dekar på denne
delstrekningen, men det er uklart hvordan dette er beregnet. Om lag 157 dekar fulldyrka jord og
268 dekar skog vil bli midlertidig beslaglagt til anleggs- og riggområder. Vi savner tall for beslag
av dyrkbar jord for massemottak og anleggsområder.
Kråkvål og nye jordbruksarealer og massemottak ved Dytterud
Det planlegges en dyp jernbaneskjæring tvers over Kråkvålhalvøya. Det framgår at den gamle
skjæringen skal fylles igjen og bli jordbruksareal og turvei. Jordbruksarealene på Kråkvål består
av mye sandjord som i dag blant annet brukes til gulrotproduksjon. Det framgår ikke tydelig nok
at grønnsaksproduksjon er areal- og arbeidsintensiv og gir grunnlag for høyere inntekter pr areal
enn mange andre landbruksproduksjoner. Fylkesmannen mener at det må legges ekstra vekt på
oppbyggingen av massemottakene og oppdyrkingen som skal erstatte de verdifulle arealer som
går tapt på Kråkvål, herunder å lage ny(e) sandjordsarealer. Vi savner et arealregnskap for dette
og en vurdering av hvordan kvaliteten som grønnsaksareal skal opprettholdes på oppfylte og
nydyrkede arealer.
Det er usikkerhet knyttet til vannhusholdning på arealene på begge sider av den dype skjæringen.
Vi mener at avbøtende tiltak i form av vanningsanlegg uansett må vurderes som et
kompenserende tiltak for verdifulle grønsaksareal som går tapt og/eller får redusert kvalitet.
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Samfunnssikkerhet
Strekningen for jernbaneutbyggingen består stedvis av dårlige grunnforhold. Det fremkommer at
det er størst risiko for overflateskred øst for Vorma og noen områder i Julsrudalsevja, og at det er
behov for ytterligere grunnundersøkelser senere i prosessen. Det oppgis også at det er fare for
løsmasseskred ved Nessa bru. Fylkesmannen forutsetter at avbøtende tiltak som foreslås følges
opp.
Forurensning
Forutsatt at framlagt miljøoppfølgingsplan gjennomføres som beskrevet vil ikke Fylkesmannen
motsette seg at tiltaket gjennomføres uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I
reguleringsbestemmelsene som foreslås for strekningen Venjar – Eidsvoll fremkommer det
imidlertid at miljøoppfølgingsplanen kan oppdateres ved behov. Det er nødvendig at
Fylkesmannen varsles om endringer dersom disse berører våre myndighets- og
forvaltningsområder. Det må derfor innarbeides i begge planforslags reguleringsbestemmelser at
Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår behov for å endre miljøoppfølgingsplanen.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan
og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).

Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Morten Ingvaldsen
lanbruksdirektør
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Merknader til forslag til "Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll
- Langset i Eidsvoll kommune"
Rådmannens innstilling
Rådmannen viser til kommunens fremlagte innspill til offentlig ettersyn og merknader til
forslag til «Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset», og anbefaler at disse tas
til følge og oversendes Jernbaneverket.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §3-7 har Jernbaneverket utarbeidet og lagt
«Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset» ut til offentlig ettersyn.
Organisering av planarbeid etter pbl. §3-7 er avklart med Eidsvoll kommune i oppstartfasen av
planarbeid.
Jernbaneverket har i brev datert 06.04.2016, varslet følgende:
«l samsvar med planprogrammet, fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 16. juni 2015, og i
henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, legger Jernbaneverket ut til offentlig ettersyn
forslag til reguleringsplan for Dovrebanen fra Eidsvoll til Langset.»
Planforslaget omfatter ca. 8,5 km nytt dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til
Langset ved Minnesund. Herunder omfatter forslaget en 836 meter lang bru over Minnevika og
tilpasning til eksisterende Eidsvoll stasjon. Planforslaget omfatter nødvendig omlegging av
private veger, men det er ikke behov for omlegging av offentlige veger. Jernbaneverket
planlegger også støytiltak og omfattende vilttiltak som viltgjerder og flere faunapassasjer over
og under nytt dobbeltspor.
Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund tilrettelegger Jernbaneverket for turveg, som over en lengre
strekning også skal tjene som driftsveg for jernbanen. Den nedlagte jernbanen brukes dels til
tur-/driftsveg og dels til oppfylling for dyrking.
Jernbaneverket har i sitt planforslag valgt å ikke innlemme eksisterende jernbanebru på
Minnesund, da de ønsker å avklare etterbruken av denne i en egen prosess.
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Parallelt med forslaget til reguleringsplan har Jernbaneverket utarbeidet en egen
miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Det er et mål at planen skal bidra til å minske
ulempene som følger av et slikt anlegg. Miljøoppfølgingsplanen følger reguleringsplanen på
høring og offentlig ettersyn.
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for nytt dobbeltspor på Dovrebanen,
med tilhørende anlegg, på strekning fra Eidsvoll stasjon til Langset.
Forslaget til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og dokumenter har ligget ute til
offentlig ettersyn fra 8. april med høringsfrist 27. mai. Eidsvoll kommune har i brev av 13. april
bedt om utsatt frist, siden reguleringsarbeidet for de to jernbanestrekningene er svært viktig
for Eidsvoll kommune og det er et ønske om å behandle kommunens merknader og innspill til
planene politisk i hovedutvalg for næring, plan og miljø sitt møte den 31. mai. Jernbaneverket
har i brev av 18. april innvilget fristutsettelse til 3. juni 2016.
2. Vurdering
Kommunen er holdt løpende orientert om planprosessen, og har bidratt i avklaringer om
utforming av planforslaget. Det er avholdt møter med planavdelingen og andre relevante
avdelinger i kommunen med jevne mellomrom gjennom hele prosessen.
Kommunen har følgende kommentarer til planforslag:
Fra Eidsvoll kommune, landbruksmyndighet:
Merknader til planbeskrivelse og plankart (fra sør mot nord):
På eiendommen gbnr. 57/8 er det tidligere i planleggingsprosessen blitt ytret et ønske fra JBV
sin side om å gjenåpne en lukket bekk gjennom dyrka mark inntil jernbanen. Dette er ikke
nevnt i planbeskrivelsen. Således kan en anta at denne løsningen er frafalt, men hvis den
fortsatt er aktuell bør den tas inn i planbeskrivelsen og markeres i plankartet.
På Kommisrud og Doknes er reguleringsgrensa for jernbaneareal foreslått justert vestover i
ulik grad. Dette betyr at noe fulldyrka mark kan bli regulert til jernbaneareal, noe som bør
unngås såframt ikke helt spesielle sikkerhetsmessige grunner tilsier det.
Fra Setre til den omlagte gårdsvegen til Kråkvål og Bjørknes må arealbeslaget som støyvoll og
tursti forårsaker, minimeres. Støyvollen er tegnet med en unødvendig slak helling mot turstien
hvilket gjør den tilsvarende unødvendig brei. I sin tur medfører dette et unødvendig stort
arealbeslag, i hovedsak dyrka mark.
Det må være bedre samsvar mellom reguleringsplankartet og O-tegningene i de områdene der
det ved oppfylling planlegges å etablere ny dyrka mark langs den nye banen. På forslag til
plankart er areal som er tenkt fylt opp til dyrking stedvis markert som jernbanegrunn. Dette
gir størst utslag på begge sider av banen rett nord for Dytterudevja.
Fra Eidsvoll kommune, kommunal drift:
Eksisterende VA-anlegg som kommer i konflikt med eller i berøring med prosjektet må ivaretas
i detaljprosjekteringen og i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Dette gjelder ikke
bare i jernbanetraseen, men også i områder som berøres av gjennomføringen som f.eks.
anleggsadkomster, massedeponier etc.
Eidsvoll kommune har eksisterende VA-anlegg bl.a. i området ved Eidsvoll
stasjon/Botshaugtangen, ved Kråkvålvegen med kryssing av eksisterende jernbane over til
Bjørknes, i området ved Minne, og i området ved Dorr/Minnesund renseanlegg. Mellom Minne
og renseanlegget ved Dorr krysses Vorma med både hovedvannledning og hovedkloakk.
Det er også et overvannsystem fra Langset i området der planlagt jernbane krysser under E6.
Planer for eventuelle omlegginger, sikring av VA-anlegg etc. forutsettes utarbeidet i samråd
med kommunen i god tid før anleggsstart, og skal godkjennes av kommunen.
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Ingen kommunale veger inngår i reguleringsplanen på denne parsellen, men Botshaugtangen
og Doknesgutua vil bli benyttet som anleggsadkomst.
En forutsetter at berørte kommunale veger istandsettes dersom disse utsettes for skader
og/eller unormal slitasje i fm anleggsarbeidene.
Adkomsten til Minnesund renseanlegg foreslås omlagt noe i fm jernbanefylling/brukar. Dette
må vies spesiell oppmerksomhet sett i sammenheng med de kommunaltekniske VA-anleggene
i området og må være avklart og godkjent av kommunen i god tid før anleggsstart.
I reguleringsbestemmelsene, f.eks. pkt.2.6, bør det utdypes/presiseres nærmere noe om
beredskap/sikring av kommunaltekniske anlegg i ft. hovedvannforsyning og hovedkloakk som
krysser Vorma.
Fra Eidsvoll kommune, planavdeling:
Planavdelingen er i utgangspunktet positive til det foreliggende planforslaget. Vi har et
inntrykk av at Jernbaneverket har utført et solid arbeid med grunnlaget for reguleringsplanen.
Planforslaget får store konsekvenser for en del av eiendommene på strekningen, men bl.a.
overskuddsmassene er planlagt benyttet til avbøtende tiltak som i en viss grad vil gjøre opp
for dette. Vi er også generelt positive til at overskuddsmasser benyttes lokalt i arbeidet med
avbøtende tiltak for de berørte på strekningen. Kortere transportavstand vil også være positivt
for miljøet.
Det synes positivt at andelen dyrkbar mark vil gå opp etter at anlegget er gjennomført. Vi vil i
den forbindelse poengtere at det er viktig at massene benyttes på en slik måte at oppfyllinger
ikke blir gjennomført halvvegs flere plasser, men at de områdene som får størst avbøtende
virkning prioriteres først og fullføres i sin helhet.
Ved fastsettelse av planprogrammet ble det fra kommunens side vist viktigheten av en god
utforming av den nye jernbanebrua. Vi kan ikke se at dette er kommentert eller fulgt opp i stor
grad i planbeskrivelsen. Det er skrevet litt rundt dette på side 18, men kommunens merknad i
til planprogrammet synes ikke svart ut.
Det er i de to reguleringsplanene satt ulik høgde på viltgjerder. For den nordre delen er
høgden satt til 2,6 meter, mens det er satt en høgde på 3,0 meter på den søndre delen. Vi kan
ikke se at det fremgår noe sted hvorfor det er en differanse på dette og ønsker en
tilbakemelding på bakgrunnen for differansen.
Prosjektet vil føre til en god del dominerende steinfyllinger langs Vorma. Kommunen ser på det
som positivt at Jernbaneverket etablerer odder og bukter, med beplantning, for å bryte dette
monotone uttrykket. Vil Jernbaneverket også se på mulighet for beplantning av andre deler av
steinfyllingene på strekningen?
Det fremgår av planbeskrivelsen på side 49 at: «Det kulturhistoriske bygningsmiljøet på
Minnesund stasjon foreslås regulert til friluftsformål, men etterbruk er ikke avklart.»
Kommunen mener at det er viktig med en snarlig avklaring rundt etterbruken av disse
områdene, samt stasjonsmiljøet.
Kommunen er ikke tilfreds med at den eksisterende jernbanebrua er tatt ut av planforslaget.
Vi mener at denne må være med, for å få en helhetlig reguleringsplan. Vi har forståelse for at
det er flere uavklarte prinsipielle spørsmål rundt jernbanebrua, men vi mener allikevel at den
bør tas med i reguleringsplanen. Vi ser at det vil være uheldig å holde denne utenfor den
videre planprosessen. Fra kommunedelplanen og frem til i dag har det i planprosessen også
dannet seg en forventning om at den eksisterende jernbanebrua vil bli en del av turvegnettet,
da brua blir lagt ned som jernbanetrasé. Det vil i reguleringsplanprosessen ikke være
avgjørende om eierskapet ikke er avklart, da reguleringsplanen kun vil si noe om den skal
være offentlig eller ikke. Selve eierskapet til brua, eller de ulike elementene av den, kan
avklares i løpet av den resterende prosessen. Det kan fremgå at fremtidig eierskap på dette
tidspunktet ikke er avklart.
Vi ser heller ikke at det vil være en god løsning for helheten til Vormatråkk å legge den via
sykkelrute 7 over Langsetbrua. Det fremgår av planbeskrivelsen på s. 21, jfr. s. 36 at: «Fra
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Kråkvål og nordover etableres turvegen i prinsippet i dagens jernbanetrase forbi Minnesund
stasjon og deretter over fylkesvegbrua for kobling mot Mjøstråkk og eksisterende gang- og
sykkelvegsystem langs fv. 501.» Dette er i utgangspunktet ikke vist i reguleringsplanforslaget.
Slik det foreligger i planforslaget er det nå en «missing link» mellom turvegen syd for Mjøsa og
nord for Mjøsa.
Kommunen ønsker derfor at Minnesund jernbanebru tas inn i reguleringsplanen i den videre
planprosessen, slik at man i prosessen vil ha anledning til på avklare spørsmålene rundt brua.
Dersom jernbanebrua blir holdt utenom denne reguleringsprosessen kan Eidsvoll kommune
vurdere å ikke vedta reguleringsplanen ved sluttbehandling.
3. Alternativer
Planforslaget bygger på kommunedelplanen vedtatt av Eidsvoll kommune 25.06.2007 og
godkjent av Miljøverndepartementet 24.02.2009, og følger i hovedsak denne korridoren. Med
bakgrunn i dette er ikke andre alternativer vurdert.
4. Konklusjon
Eidsvoll kommune mener at Jernbaneverkets forslag til detaljreguleringsplan i det vesentlige
samsvarer med kommunedelplanen godkjent av Miljøverndepartementet i 2009.
Med bakgrunn i det oversendte planmaterialet, i forbindelse med offentlig ettersyn, har
Eidsvoll kommune på det nåværende tidspunkt ingen ytterligere merknader til dette enn de
ovennevnte. Det anbefales derfor med dette at de ovennevnte merknadene og innspillene
vedtas oversendt Jernbaneverket for videre oppfølging.
Vedlegg som følger saken:
1
Forsalg til detaljreguleringsplan Eidsvoll-Langset

Vedlegg som ligger i saksmappen
Grunnlagsmaterialet kan i sin helhet finnes på Jernbaneverkets hjemmesider via lenken
nedenfor:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/venjar-langset/innhold/2016/forslag-tilreguleringsplaner-for-venjareidsvoll-stasjonlangset/
Utskrift av behandlet sak sendes til
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
E-post: postmottak@jbv.no
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I planforslag fra Jernbaneverket omtaler Jernbaneverket flere steder redusert trafikksikkerhet og
trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende l forbindelse med utbygging avjernbanen.

/punktene 4.4, 4.10.5 og 4.1l.1 er dette direkte beskrevet.
Representanten ber om at Jernbaneverket ser på trafikksikringstiltak på linje med tiltak satt i verk ved
utbygging av ny veibru.
Elever,som bodde vest for Vorma ble blant annet gitt skoleskysstil og fra skole.

Anne Brodal, representant

for barn og unge.

Bakgrunn for begrunnelsen er basert på :
o

Rikspolitiske retningslinjer fra barn og planlegging.

Pkt. 2: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
1. nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø

viktige nasjonale mål er å:
a. sikre et oppvekstmiljø

som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske

skadevirkninger , og som de har de fysiske ,sosiale, og kulturelle kvaliteter som til
enhver ti er i samsvar med eksisterende

kunnskap om barn og unges behov.
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1 Innledning
Arbeid med reguleringsplan for Dovrebanen på strekningen fra Eidsvoll stasjon – Langset ble kunngjort på
Jernbaneverkets nettsider, i Eidsvoll Ullensaker blad og Romerikes blad, samt i brev til berørte myndigheter,
naboer og grunneiere 18.3.2015. I ettertid har det blitt kunngjort justeringer av planområdet direkte til berørte
grunneiere. Til varsel om planoppstart kom det 32 innspill og uttalelser til planprogrammet fra myndigheter,
organisasjoner og fra grunneiere. Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg til planprogrammet.
For å få avklart alternativ trasé fra Julsruddalsevja til Langset ble det utarbeidet planprogram etter KUforskriften § 12. Planprogrammet ga en særskilt vurdering av alternativ trasé som avviker fra
kommunedelplanen. Planprogrammet ble fastsatt av Eidsvoll kommunestyre i vedtak av 16.6.2015.
Det ble da fastsatt at kommunedelplanens korridor skal legges til grunn for reguleringsplanen.
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 8. april – 27. mai 2016. Mottatte
kommentarer er sammenstilt og kommentert i dette dokumentet.
Etter høringsperioden er det gjennomført en begrenset høring for tre endringer av planforslaget. Endringene går
ut på å sikre at Eidsvoll kommune og Jernbaneverket kan benytte to private veger for å få atkomst til
Vormtråkk/driftsvegen for drift og vedlikehold. De to aktuelle vegstrekningene er ved Doknes (privat del av
Doknesgutua fra gbnr. 52/18 ned til gnbr.53/2) og ved Kråkvål (hele Kråkvålveien som er privat kjøreveg). Den
siste endringer er å innlemme den gamle jernbanebrua og regulere den til bevaringsformål i planforslaget.
Etablering av turveg på brua er mulig.
I tillegg til endringer i plankartet er reguleringsbestemmelsene for turveg detaljert med hensyn til funksjon og
standard.
Alle berørte grunneier og regionale myndigheter er tilskrevet og gitt mulighet til å komme med kommentarer. Se
nærmere omtale i kap. 3.

2 Oppsummering av uttalelser til offentlig ettersyn
Uttalelsene til planforslaget er her sammenstilt og redigert kronologisk, dvs etter når de er datert evt mottatt.
Uttalelsene er fordelt på myndigheter og offentlige etater og på organisasjoner og privatpersoner.
Kommentarene er i utgangspunktet Jernbaneverkets, men de er drøftet med kommunen.

2.1 Oversikt over merknader
2.1.1 Myndigheter og offentlige etater
Uttalelse fra
A Norges vassdrags- og energidirektorat
B Fylkesmannen i Oslo og Akershus
C Statens vegvesen, Region øst
D Eidsvoll kommune, viltnemnd
E Direktoratet for mineralforvaltning
F Akershus fylkeskommune
G
H

Eidsvoll kommune, Hovedutvalg for næring, plan og miljø
Eidsvoll kommune, Barn og unges representant

Datert
31.05.2016
25.05.2016
20.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
25.05.2016
29.06.2016
31.05.2016
31.05.2016

2.1.2 Organisasjoner og private
Uttalelse fra
1 Elevrådet, Langset skole
2 Glomma og Vorma Elvelag SA

Datert
28.04.2016
09.05.2016
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Siri og Per Aasland, gnr/bnr. 216/7
Aslak Aslaksen og Hanne Jendal, gnr/bnr. 183/14
Ole Kristian Lynes, gnr/bnr. 177/2
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Johan Holst, gnr/bnr. 177/6
Hafslund Nett
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Advokatfirmaet Thallaug på vegne av Terje Dønnum, gnr/bnr. 215/2
Jarle Pettersen, gnr/bnr. 215/13 og 215/14
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Grunneiere på Baadshaug, Kommisrud og Doknes
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18.05.2016
20.05.2016
01.05.2016
udatert
22.05.2016
22.05.2016
24.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
26.05.2016
udatert
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
28.05.2016
udatert
27.05.2016
27.05.2016
10.06.2016
16.06.2016

2.2 Hovedtrekk i uttalelsene og gjennomgående problemstillinger
I oppstillingen under er det kommentert punkter som går igjen i flere av merknadene. Det er i kommentarfeltet i
dokumentet henvist til det gjeldende punktet under.
I.

Erosjon
Fra NVEs merknad:
I rapport om områdestabilitet (UEH-00-A-55350) for strekningen er det foreslått erosjonssikring langs deler av
Vormas østre bredd. Det er påvist aktiv erosjon i et område hvor det er påvist kvikkleire/ sprøbruddmateriale.
Det er flere av merknadene som også bemerker dette og uttrykker bekymring. I rapporten konkluderes det med at
et evt. skred kan medføre vesentlig forverring av erosjonsforholdene nedstrøms, noe som igjen kan påvirke
jernbanen. Sett i lys av at jernbanefyllingen ikke vil påvirke erosjonsforholdene i Vorma, vurderes det i
rapporten at det ikke er rimelig å legge ansvaret for å utføre sikringstiltak langs Vormas østre bredd på
Jernbaneverket, og at problemstillingen bør tas av NVE og evt. Eidsvoll kommune.
NVE minner i sin merknad om at Jernbaneverket selv har ansvar for å sikre sine anlegg mot naturfarer ved ny
utbygging, jfr. TEK 10 kap. 7.
Det er flere som uttrykker bekymring for at det skal bli endrete strømningsforhold til Vorma som følge av den
nye jernbanefyllingen, og at dette skal skape mer erosjonsproblemer enn de som allerede finnes i dag.
Det er gjennomført detaljert bunnkartlegging og 2D-beregninger for å analysere strømningsforhold i Vorma før
og etter bygning av den nye jernbanebrua, samt dimensjonering av erosjonssikring ved brupilarene.
Konklusjonen er at endring i strømningsforhold og fare for erosjon på grunn av den nye broen vurderes som
liten. Broen opprettholder et stor gjennomløp og er plassert på en strekning av Vorma med lite strømning.
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II.
Støy
Støybelastning, både i anleggsfasen og permanent, opptar mange grunneiere og naboer. Både konkrete
strekninger, hvordan spørsmål om lokale tiltak skal følges opp, og anleggsstøy er gjennomgangstema.
a.

Støy ned til Mjøssamlingene i Minnevika
Det er flere om er opptatt av støyforholdene på østsiden av Vorma. Støyvurderingene viser at støyforholdene
på østsiden av Vorma blir noe forverret ift dagens situasjon. Det vil si at noen eiendommer vil bli liggende i
ytterkanten av gul støysone. For disse eiendommene vil det bli vurdert støyreduserende tiltak i
byggeplanfasen.
Den eksisterende støyskjermen ved Eidsvoll stasjon fra Holsevja og videre nordover forkortes noe grunnet
framføring av nytt godsspor. En slik endring i støyskjermen medfører ingen negativ endring i
støyforholdene for omgivelsene.

b.

Støy ned til Mjøssamlingene i Minnevika
Det er flere merknader som uttrykker bekymring for støy fra den nye jernbanebrua og ned til
Mjøssamlingene, båtplassene og badeplassen nedenfor. Bruas utforming skal hindre støy til områdene rundt
brua og det forventes mindre støy fra den nye jernbanebrua enn det er fra dagens bru.

c.

Støyskjerming av Vorma
Det har kommet to innspill om at det ikke er planlagt støyskjerming mot Vorma for å hindre støy for både
fugle- og dyreliv, og for båtfolket. Det har kommet innspill både fra de som ønsker skjerming mot Vorma
fordi de er redd for støyen og fra de som ikke ønsker voll/støyskjerm fordi de er mer opptatt av å beholde
dagen utsikt.
Kostnaden ved å skjerme mot støy langs jernbanen med 1 m høy skjerm vil være anslagsvis 5000 kr pr
løpemeter (økt fyllingsbredde for fundament og selve skjermen). Skjerming av hele strekningen langs
Vorma vil da koste ca 25 mill kr. Det er ti boliger og fritidseiendommer som kan ha nytte av dette, men det
er sannsynlig at en i tillegg uansett må gjennomføre lokale tiltak, pga høydeforskjeller. Kostnadene ved
lokale tiltak anslås i sum å bli mellom to og fire mill kr. Det vil være en viss tilleggsnytte av skjerm langs
banen ved at vannflaten på Vorma blir mindre støyutsatt. Nytten for friluftslivet anses å være liten, da
bruksomfanget er lite og bruken er motorbåter. Til sist må påpekes at støyskjerming vil øke både
arealbeslaget i Vorma og landskapsvirkningen.

d.

Lokale tiltak
Vurdering av behovet for mulige skjermingstiltak ved enkeltbygg er gjennomført som beregninger, ut fra
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Støy vurderes for:
 Utendørsstøy ved fritidseiendommer
 Innendørs- og utendørsstøy ved boliger
 Områder som i kommuneplanen er definert som stille områder
De eiendommene som er utsatt for støybelastning over grenseverdien på 58 dB er markert med rød prikk i
plankartene, og listet opp i planbeskrivelsen. Før anleggsstart vil det bli foretatt en befaring på disse
eiendommene for å finne ut om bygningen er konstruert slik at innendørs støynivå er akseptabelt samt
lokalisering av uteoppholdsplass. Med bakgrunn i disse registreringene vil det bli vurdert fysiske tiltak på
bygninger og uteoppholdsareal. Dersom nødvendige tiltak kostnadsmessig ikke står i forhold til
eiendommens verdi, kan eventuelt innløsning vurderes. Eventuelle støymålinger må foretas etter at ny bane
er åpnet.
Listen over støyutsatte i planforslaget vil bli oppdatert før planen vedtas. Tiltakene vil bli underlagt ordinær
byggesaksbehandling og ferdigstilles før ny bane tas i bruk.

e.

Anleggsstøy
For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i MOP jfr. tabell 4, 5 og 6 i retningslinje T1442 som veiledning for støy i anleggsperioder. Støyberegninger for anleggsperioden foreligger ikke enda,
og detaljer om dette vil bli avklart når entreprenør er på plass (antatt 2018). Støyregelverket gir sterke
føringer på maksimalt støynivå, hvilke tidspunkt på døgnet man kan arbeide og hvilke tiltak som må gjøres.
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III.

Utforming av skjæringer og fyllinger
Det er flere som legger vekt på at de ønsker en mest mulig grønn utforming av fyllinger/skjæringer ut
mot Vorma. For å bryte opp den monotone steinfyllinga etableres små odder og bukter mellom ny bane
og elva på enkelte partier. Dette gjelder spesielt hvor det er kulverter og bekkeutløp. Fyllingen vil ikke
bli beplantet pga sikkerhetskrav knyttet til nærheten til jernbanesporet, samt den varierende
vannstanden. Det vil ikke bli etablert egne hvileplasser for vilt da disse kan benyttes bankettene under
bruene ved Doknesevja og Julsruddalsevja, i tillegg til banketten fra undergangen ved Sætre og
nordover mot Dytterudevja.

IV.

Støv i anleggsfasen
Det er flere som uttrykker bekymring for støv, spesielt i anleggsperioden. Det har kommet ønske om at
det bruke oljegrus eller asfalt på anleggsveger for hindre støv, og at det vannes så ofte som nødvendig.
Dette er gode innspill og vil bli vurdert som tiltak under anleggsperioden. Avbøtende tiltak vil bli
vurdert i MOP.

V.

Undergang ved Dytterudevja
Det er flere som ønsker enkel tilgang til Dytterudevja og ikke vil at undergangen skal legges ned.
Jernbaneverket ser ingen annen mulighet enn å legge ned denne undergangen, da det på grunn av de nye
stigningsforholdene ikke er mulig å få til en kulvert. En kulvert her vil bli uforholdsmessig lang. Det er
heller ikke aktuelt å bygge en «trappekulvert», da dette er svært vanskelig å drifte og vedlikeholde.
Det vises til kryssingsmuligheter ved Sætre og ved Kråkvål. Nedlegging av undergangen ved Dytterud
vil føre til ca 5-600 m økt gangavstand for å komme til Dytterudevja.

VI.

Turveg/Vormtråkk; bevaring av dagens jernbanebru
I flere av merknadene er det lagt vekt på at det er positivt at drifts- og turvegen Vormtråkk etableres
langs traseen. Det har kommet innspill både fra de som vil ha grusdekke og de som vil ha asfaltdekke,
slik at den kan brukes som gang- og sykkelveg. Det er flere som ønsker at dagens jernbanebru skal
beholdes og at den kan benyttes til Vormtråkk i stedet for fylkesvegbrua. Dagens jernbane bru er
innarbeidet som i revidert planforslag, og inngår i Vormtråkk
Det har kommet ønske om at større deler av Vormtråkk blir lagt mellom nye spor og elva. Vormtråkk
anlegges som etterbruk av nedlagt jernbane. Plasseringen av Vormtråkk er dermed gitt.

VII.

Grunnerverv
Flere grunneiere i planområdet har tatt opp spørsmål om hvordan de vil bli berørt i prosjektet.
Utgangspunktet for formelt grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplan viser hvilke
arealer som berøres av utbyggingen og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse
arealene for å kunne gjennomføre tiltaket.
Avtalene inngås innenfor ekspropriasjonsrettslige regler. Jernbaneverket søker i størst mulig grad å
komme fram til minnelige avtaler, eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes har JBV anledning til å
ekspropriere grunn og rettigheter.

VIII.

Brygger, båtfester mm.
Det har kommet flere innspill med ønske om båtfester, bord og benker på passende steder hvor
fritidsbåter kan fortøye og gjøre opphold på land / benytte nye friluftsområder, og langs Vormtråkk.
Jernbaneverket har forståelse for ønsket, men det er opp til kommune å sette ut bord og benker i
offentlige friområder. For rett til båtfester vises det til reguleringsbestemmelsenes 4.4.

IX.

Utforming av ny jernbanebru
Det eksisterende brumiljøet på Minnesund har stor kulturhistorisk verdi. Den nye jernbanebrua er
utformet med ønske om å berike denne situasjonen. Konstruksjon, materialer og detaljer er moderne og
funksjonelle. Formelementene er de samme som i de gamle bruene med buespenn over Skibladners
seilingsportal, forsterket portal med synlige, avrundede fundamenter over vannet på begge sider og
parvise, runde søyler i hele broens lengde. Landkarene på begge sider er skråstilte betongskiver av
samme type som for alle nye broer langs de nye jernbanestrekningene. Målet er å formgi en ny,
tidsmessig bru som harmonerer med de historiske bruene og som samtidig inngår i formspråket for de
nye jernbanestrekningen IC fra Venjar til Sørli.
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2.3 Oppsummering og kommentarer
2.3.1 Myndigheter og offentlige etater
A Norges vassdrags- og energidirektorat (31.05.2016) (nr. 13)
Oppsummering av merknader
NVE synes det er positivt at de forhold som berører
NVEs ansvarsområde i all hovedsak er godt ivaretatt
og innarbeidet i planen, men anbefaler at det i
planbestemmelsene presiseres at
bekkeløp/bekkegjennomføringer skal dimensjoneres
for vannføring tilsvarende «200-årsflom/200-års
nedbørsintensitet».

Kommentarer
Tas til orientering.

NVE minner om at JBV selv har ansvaret for å sikre
sine anlegg mot naturfarer ved ny utbygging.

Tas til orientering.

Presisert i reguleringsbestemmelsene pkt 2.6.

B Fylkesmannen i Oslo og Akershus (25.05.2016) (nr.23)
Oppsummering av merknader
Naturmangfold:
Fylkesmannen mener miljøoppfølgingsplanen bidrar
til å redusere og avbøte tiltakets negative
konsekvenser for viktige naturtyper og biologisk
mangfold. Positivt at områder for masselagring og
stabiliserende tiltak planlegges utenfor de viktigste
ravinesystemene. Positivt at salamanderdammen ved
Eidsvoll prestegård skal erstattes av ny før
anleggsstart, og at det etableres et
overvåkingsprogram

Kommentarer

Fylkesmannen oppfordrer til at registreringene av
ravinesystemer og andre naturverdier som er
gjennomført i forbindelse med planarbeidet legges
inn i Naturbase.

Er utført.

Svar på dispensasjon fra vernebestemmelsene for
Eidsvoll Prestegård naturreservat, for bygging av
jernbanetunnel og terrengavlastning, kommer som
eget brev.

Forholdet er ivaretatt og behandlet i
reguleringsplanen for Venjar – Eidsvoll.
Dispensasjonsvedtaket er mottatt.

For å unngå økte tilfeller av fuglekollisjoner ved den
nye jernbanebruen bør master og ledninger markeres
slik at disse blir lettere å oppdage i landskapet.
Vilt:
Fylkesmannen vil presisere at Vorma ikke
representerer noen betydelig barriere for viltet. Viktig
at det etableres bankett på så stor del av strekningen
som mulig, slik at viltet gis tilstrekkelig mulighet for
å komme i land.

Tas til orientering.

Tas til orientering og behandles mer konkret i
MOP/byggeplan.
Tas til orientering.
Forholdet til vilt er ivaretatt ved etablering av
viltovergang nord i området ved Kråkvål, i tillegg til
at bruer over evjene (Doknesevja og Julsruddalsevja),
bru over Minnevika og øvrige kulverter kan benyttes
som tverrforbindelser for mindre vilt. På deler av
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Erfaring tilsier at stor menneskelig aktivitet vil hindre
bruk av viltundergangene. Gode lysforhold er også
avgjørende. Så langt det er mulig bør brede
sammenhengende brukonstruksjoner unngås, grunnet
lysforhold i viltundergangen. Undergangen ved
Dokknesevja vil potensielt få dårlige lysforhold. Det
må vurderes hvorvidt lysforholdene ved denne
undergangen kan forbedres ved at det legges til rette
for en større åpning mellom bruene.

strekningen skal det bygges en bankett/hylle i
jernbanefyllinga nær vannflata ved normalvannstand.
Viltet kan benytte disse ved ilandstigning. Slike
hyller/banketter vil også etableres i/ved
underganger/kulvertet som tverrforbindelser for
mindre vilt. Omfanget av avbøtende tiltak for vilt er
et veloverveid kompromiss mellom vilt og inngrep i
Vorma. Detaljert utforming av underganger vil bli
vurdert i byggeplanfasen.

Jordvern og midlertidige massemottak/oppfyllinger
og anleggs- og riggområder:
Fylkesmannen vurderer at nasjonale og regionale
hensyn til jordvern, matproduksjon og kulturlandskap
i hovedsak ser ut til å være godt utredet og ivaretatt.

Tas til orientering.

For at reetablerte matproduserende areal skal oppnå
god dyrkingskvalitet og godt avlingsnivå er det
avgjørende at de foreslåtte bestemmelsene for
massemottak/-lager følges opp i plan- og byggesaker
og i anleggsfasen. Det bør derfor vurderes om dette
temaet bør innarbeides i miljøoppfølgingsplanen.

Dette er ivaretatt i MOP kapittel 3.5 med tiltaksliste i
kapittel 3.5.5.

Usikkerheten knyttet til fremtidig avlingsnivå på
midlertidige anleggs-, rigg- og massemottak, og
behovet for tett oppfølging ved tilbakeføring og
etablering av ny dyrka jord, kan framkomme
tydeligere i planen som helhet.

Retter opp teksten i planbeskrivelsen kapittel 4.5.

Fylkesmannen understreker følgende:
- Det er svært viktig at arealene som skal bli dyrka
jord får et tilstrekkelig dypt matjordlag og at
også øvrig jordsmonn bevares. Mest mulig av
matjordlaget fra alle berørte områder må derfor
tas vare på og lagres riktig. Ny jord må få god
agronomisk oppbygging. I bestemmelsene,
miljøoppfølgingsplan og krav til gjennomføring
må det innarbeides tiltak for å ivareta god
jordstruktur i anleggsfasen og ved tilbakeføring.
Landbruksfaglig kompetanse må benyttes.
- Bestemmelsene må ha frister for når
tilbakeføring og istandsetting skal være
gjennomført.
- Erosjonsforebyggende tiltak og hydrotekniske
tiltak (herunder fangdammer og drenering)
inngår i bestemmelsene til
oppfølging/tilbakeføring. Vi forutsetter at
anleggene finansieres som en del av
gjennomføringen av reguleringsplanene.
- Jordbruks- og skogbruksarealer må kunne nås
effektivt slik at landbruksdrift kan fortsette.
Fylkesmannen forutsetter at eksisterende og
tilstrekkelige nye landbruksveger med eventuelle
driftsunderganger/-overganger inngår i
reguleringsplanene og dimensjoneres for
moderne landbruksmaskiner.

Dette er ivaretatt gjennom krav i
reguleringsbestemmelsene om detaljert
oppdyrkingsplan (pkt 10.1, under #3).

Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. pkt
10.1 under Generelt.
Dette følges opp i byggefasen ved inngåelse av
kontrakt med entreprenør.

Dette er allerede et jernbanespor gjennom
jordbruksområdet. Alle eksisterende driftsveger
videreføres i planforslaget. Det vil bli etablert flere
driftsunderganger for landbruket. Kråkvålveien
krysser jernbanen på kulvert.
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For midlertidige anleggs- og riggområder må
krav om tilbakeføring innarbeides i
bestemmelsene. Det må settes krav til hensyn i
anleggsfasen, f.eks om bærelag og reetablering
av drensrør mv.
- Det bør gjennomføres en vurdering/evaluering
av oppdyrkede areal f.eks. 5 og 10 år etter
gjennomførte tiltak sammenlignet med
tilsvarende areal som ikke er påvirket av
oppfyllinger/anlegg. Evalueringen bør følges opp
med mulighet for å gjennomføre tiltak på
dyrkingsarealer som eventuelt ikke har oppnådd
god dyrkingskvalitet og avlinger.
- Vi anbefaler at begrepene «mottak for rene,
naturlige masser» eller «massemottak» brukes.
Begrepet «deponi» er definert i avfallsforskriften
og bruk av dette kan derfor føre til misforståelser
om hva slags masser som tillates.
Jordvern
Det er uklart hvordan beregningene er gjennomført
for netto tilvekst av jordbruksarealer som følge av
masseoppfyllinger.

Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene pkt
10.1 under Generelt.

Fylkesmannen savner tall for beslag av dyrkbar jord
for massemottak og anleggsområder.

Beslag av dyrkbar jord for massemottak og
anleggsområder er innarbeidet i planbeskrivelsen. (34
daa).

Kråkvål og nye jordbruksarealer og massemottak ved
Dytterud
Fylkesmannen mener at det må legges ekstra vekt på
oppbyggingen av massemottakene og oppdyrkingen
som skal erstatte de verdifulle arealer som går tapt på
Kråkvål, herunder å lage ny(e) sandjordsarealer.
Savner et arealregnskap for dette og en vurdering av
hvordan kvaliteten som grønnsaksareal skal
opprettholdes på oppfylte og nydyrkede arealer.
Det er usikkerhet knyttet til vannhusholdning på
arealene på begge sider av den dype skjæringen.
Avbøtende tiltak i form av vanningsanlegg må
vurderes som et kompenserende tiltak for verdifulle
grønsaksareal som går tapt og/eller får redusert
kvalitet.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen forutsetter at avbøtende tiltak som
foreslås for å sikre områdestabiliteten følges opp.
Forurensning
Forutsatt at framlagt miljøoppfølgingsplan (MOP)
gjennomføres som beskrevet vil ikke Fylkesmannen
motsette seg at tiltaket gjennomføres uten særskilt
tillatelse etter forurensningsloven. I henhold til
reguleringsbestemmelsene kan MOP oppdateres ved
behov.
Det må innarbeides i plan bestemmelsene at
Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår behov
for å endre miljøoppfølgingsplanen.

Tas ikke til følge. JBV ser den generelle verdien av
en slik undersøkelse, men mener at det er urimelig å
belaste et enkeltprosjekt med en slik evaluering som
skal gå over mange år.
Er forsøkt ryddet opp, men ordet deponi forekommer
i planbeskrivelsen, der det er åpenbart at det dreier
seg om lagring av stedlige gravemasser. Begrepet er
ikke brukt i reguleringsbestemmelsene.

Planbeskrivelsens kap. 4.5 er revidert. Netto tilskudd
er ca 180 daa. (Permanent 250 daa – fylldyrka mark
70 daa).

Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene pkt
10.1.
Vedr håndtering av sandjordarealene vil disse
massene bli midlertidig deponert og tilbakeført når
anlegget er gjennomført.

Forholdet blir vurdert i byggeplanfasen og i
anleggsgjennomføringen.
Forholdet vil inngå i grunnervervet.
Tas til orientering. JBV vil følge opp avbøtende tiltak
for å sikre områdestabiliteten.
Tas til orientering.

Følges opp med en tilføyelse i
reguleringsbestemmelsene pkt 2.3.
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C Statens vegvesen, region øst (20.05.2016) (nr. 69)
Oppsummering av merknader
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til
reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen,
Eidsvoll – Langset.

Kommentarer
Tas til orientering.

D Eidsvoll kommune v/viltnemda (26.05.2016) (nr. 81)
Oppsummering av merknader
Tilleggsrapporter som beskriver at viktige ting bør
eller anbefales utført er ikke godt nok. Det må
innarbeides i selve reguleringsplanen.
Viltrapporten. Lite troverdig å trekke konklusjoner
etter en dags befaring. En telefonsamtale og et møte
er for lite dokumentasjon.
Mellom Minnesund og Eidsvoll stasjon er det stor
trafikk av vilt over Vorma, men ingen tydelige
sesongtrekk. Gaupe og ulv har beviselig krysset
Vorma. Synes påstander fra elgmerkingsprosjektet
om at Vorma er en barriere for viltet er uakseptabelt
og ansvarsløst ved en så stor utbygging.
Bra at det er innarbeidet og beskrevet
passasjemuligheter/tiltak for vilt. Dette må
innarbeides i reguleringsplanen.
Mener samfunnet har råd til en bedre ivaretakelse av
vilt enn det planen legger opp til.
Vil ha inn:
1.Passasjemulighet for vilt ved Doknes
2. Skråninger må utformes slik at vilt kommer opp av
elva og kan benytte bankett fram til passasjemulighet.
3.Alle passasjemuligheter må tilrettelegges for vilt av
mindre størrelse.
4. Alle viltpassasjer må stenges/begrenses for
allmenn tilrettelagt ferdsel.

Kommentarer
Tas til orientering. Aktuelle forhold knyttet til ytre
miljø er nedfelt i MOP. Gjennomføringen av tiltak i
MOP er regulert gjennom bestemmelsene.
Rapporten baserer seg i tillegg på en rekke skriftlig
kilder, ref kap. 7 Kilder i rapporten.
På deler av strekningen skal det bygges en
bankett/hylle i jernbanefyllinga nær vannflata ved
normalvannstand i Vorma. Denne kan benyttes av
viltet ved ilandstigning. Slike hyller/banketter vil
også etableres i/ved underganger/kulvertet som
tverrforbindelser for mindre vilt..Omfanget av
avbøtende tiltak for vilt er et veloverveid
kompromiss mellom vilt og inngrep i Vorma
Tas til orientering.
Forholdet til vilt er ivaretatt ved etablering av
viltovergang nord i området ved Kråkvål, i tillegg til
at bruer over evjene (Doknesevja og Julsruddalsevja)
og øvrige kulverter kan benyttes som
tverrforbindelser for mindre vilt.
1. Det er passasje for vilt under brua og gjennom
gangkulvert.
2. Det vil stedvis bli etablert banketter som viltet kan
benyttes ved ilandstigning.
3. Det er lagt til rette for at vilt av mindre størrelse
kan krysse flere steder langs strekningen.
4. Viltpassasjene vil være åpne for allmenn ferdsel.

E Direktoratet for mineralforvaltning (27.05.2016) (nr. 83)
Oppsummering av merknader
DMF kan ikke se at planen berører registrerte
forekomster av mineralressurser av regional eller
nasjonal verdi eller masseuttak i drift. DMF har
dermed ingen merknader.

Kommentarer
Tas til orientering.
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F Akershus fylkeskommune (26.05.2016/29.06.2016) (nr. 84)
Oppsummering av merknader
Automatisk fredete kulturminner:
Planforslaget kommer i konflikt med bevaring av
automatisk fredete kulturminner ID156940,
ID156942-44 og ID156951, ID156985, ID215624,
ID215628, ID215644 og ID215740.
Fylkesrådmannen har oversendt planen til
Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter
kulturminneloven § 8, 4. ledd. Behandlingsfristen er
1. juli 2016. I påvente av Riksantikvarens
behandlingen vil fylkesrådmannens uttalelse i saken
ikke være endelig. Riksantikvarens uttalelse til
planforslaget vil inngå i fylkesrådmannens endelig
uttalelse i saken.
Gang- og sykkelveg:
Strekningen omtalt i avsnitt 3.1 Tekniske krav og
forutsetninger om driftsveg og turveg, kan erstatte
behovet for gang- og sykkelveger langs både fv.
181/501 (på vestsiden av Vorma) mellom Botshaug (i
sør) og Minnesund (i nord) og fv.
177 (på østsiden av Vorma) mellom Skovseth (i sør)
og Langseth (i nord).
Prioriteringen av angitt strekning vurderes som
usannsynlig i utbyggingen av gang- og sykkelvegnett
i Eidsvoll kommune. Fylkesrådmannen anbefaler
asfaltering, av strekningene som er beskrevet
ovenfor, innenfor anleggsperioden av
dobbeltsporutbyggingen. Dette vil holde kostnadene
lave. Det anbefales også å få dette nedfelt i
reguleringsplanen rekkefølgebestemmelser.
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel av
04.05.2015. Sammen med de to fredete vegbruene
har jernbanebrua på Minnesund verdi i nasjonal
sammenheng. For å få til en helhetlig plan hvor den
gamle jernbanebrua bevares og tas i bruk burde brua
ideelt sett ha vært inkludert i reguleringsplanen og
jernbaneverkets holdning til bevaring av brua burde
vært avklart i forkant av at reguleringsplanen
godkjennes.

Kommentarer
Riksantikvaren har i brev av 29.06.2016 med
hjemmel i kulturminneloven § 8 fjerde ledd gitt
tillatelse til inngrep.
Før iverksetting av tiltak i medhold av
reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk
utgravning av følgende automatisk fredete
kulturminner: ID156985, ID215644, ID215628,
ID215624, ID215740. Følges opp med endring av
plankart og reguleringsbestemmelser.
Følgende automatisk fredete kulturminner kan fjernes
uten ytterligere vilkår: ID156944, ID156943,
ID156951, ID156942, ID156940. Følges opp med
endring av plankart og reguleringsbestemmelser.
Hovedhensikten med driftsvegen langs jernbanen er å
sikre at JBV kan drifte og vedlikeholde jernbanen. På
grunn av dens beliggenhet og dens kurvatur tilbys
den også som turveg som en forlengelse av
Mjøstråkk. Driftsvegen/turvegen langs jernbanen er
ikke prioritert som gang- og sykkelveg hverken hos
Eidsvoll kommune eller av Statens vegvesen. Den vil
altså framstå som en supplement til det øvrige gangog sykkelvegnettet i området.

Tas til orientering. Se for øvrig kap 3 om endringer
av planforslaget og begrenset høring av disse.

Fylkesrådmannen forutsetter at jernbaneverkets
vedtak vedrørende jernbanebrua oversendes
fylkeskommunen så fort dette foreligger og at det
jobbes for en løsning for bevaring og bruk av brua.
De er av den oppfatning at forslaget om å ta i bruk
brua som gang- og sykkelveg kan være en god
løsning og deltar gjerne i en videre dialog rundt
hvordan brua f.eks. kan oppgraderes med nytt dekke
for videre bruk.
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Jernbaneverket er i dag eier av jernbanebrua. Da brua
og brumiljøet den er en del av har verdi i nasjonal
sammenheng er fylkesrådmannen av den oppfatning
at jernbaneverket bør stå som eier også i framtiden og
ha ansvaret for det «grove» vedlikeholdet av selve
brukonstruksjonen.
Minnesund stasjon har bevaringsverdi og vil være et
viktig historiefortellende element ved den nedlagte
jernbanetraseen. Vi registrerer at stasjonen nå ligger
innenfor LNF-område (LF3) hvor det ikke tillates
nye terreng- eller byggetiltak. Vi anbefaler at det
utdypes ytterligere at stasjonen har bevaringsverdi og
skal bevares, ved hensynssone og/eller bestemmelser.
Masseforvaltning:
Det er viktig å ha en felles begrepsbruk om
masseforvaltning. I regional plan for
masseforvaltning for Akershus er det gjort et arbeid
med å definere ulike begreper. Det er også viktig at
den samfunnsmessige nytteverdien ved
overskuddsmassene blir synliggjort i
reguleringsbestemmelsene.
På denne bakgrunn, foreslås det å gjøre følgende
endringer i punkt 3.2.8 Massehåndtering:
1.avsnitt, 3.setning: Overskuddsmassene foreslås
brukt til samfunnsnyttige formål innenfor
anleggsområdet nærmest mulig uttaksområdet,
primært dyrking eller støyskjerming. Disse formålene
er dimensjonert ut fra beregnet masseoverskudd (..)

Inngår i reguleringsbestemmelses pkt 6.2. «…område
LF3 tillates kun eksisterende stasjonsbebyggelse…»

Tas til orientering.

Forslaget til endringer innarbeides ikke i planen.
Massehåndteringen i prosjektet er grundig vurdert.
Det er lagt opp til at alle løsmasser blir disponert
internt. Steinmasser som føres inn i prosjekter er
hovedsakelig tilført fra Fellesprosjektet.

4.avsnitt, 2.setning: Massene brukes til å lage voll
mellom driftsveg og eksisterende spor og nytt spor
sør for Julsruddalsevja. Dette skjermer Vormtråkk og
gir variasjon i landskapsbildet.
5.avsnitt, 2.setning: Overskuddsmassene herfra
benyttes til å lage en sammenhengende støyvoll (..)
Vannforvaltning
Planområdet ligger innenfor vannområdet
Hurdalsvasdraget/Vorma i Vannforekomst 002-2648R Vorma. Vannforekomsten er i risiko for ikke å nå
vannkvalitetsmålene innen 2021 grunnet fysisk
endring av elveløp. Fylkesrådmannen forutsetter at
tiltaket gjennomføres på en slik måte at det ikke
forringer tilstanden ytterligere.
Viltforvaltning
For at viltpassasjene skal benyttes av vilt må de
utformes på en måte som ikke skremmer dyra.
Underganger må være brede og lyse.

Det er gjennomført overvåkning av vassdraget i
forbindelse med allerede utførte utfyllingsarbeider,
med hensikt å undersøke at tilstanden i vassdraget
ikke forringes. Resultatet av overvåkningen er at
tiltaket kun har medført lokal påvirkning og ikke
påviselig endring av vannkvaliteten.
Tas til orientering. Det skal etableres kombinert
overgang for veg og vilt ved Kråkvål. I tillegg
tilfredsstiller bruene ved over Julsruddalsevja og
Langset jernbanebru krav til åpenhetsindeks for både
elg og rådyr og mindre vilt. Vilt også kan krysse både
på land og i vann under Minnevika jernbanebru.
Øvrige underganger med bankett vil kunne ha en viss
verdi for mindre vilt.
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Tas til orientering. Forholdene knyttet Pilegrimsleden
og Kulturhistorisk sti er omtalt i reguleringsplanen
for Venjar – Eidsvoll.
Vormtråkk gir økt tilgjengelighet til strandsonen
langs jernbanen.

G Eidsvoll kommune, Hovedutvalg for næring, plan og miljø (møtedato 31.05.2016) (nr. 93)
Oppsummering av merknader
Landbruk:
Dersom det fortsatt er aktuelt å gjenåpne en lukket
bekk på eiendommen gnr/bnr. 57/8 bør dette inngå i
beskrivelse og plankart.

Kommentarer

På Kommisrud og Doknes er reguleringsgrensa for
jernbaneformål foreslått justert vestover. Dette bør
unngås såfremt det av helt spesielle
sikkerhetsgrunner tilsier behovet for et slikt beslag.

Reguleringsgrensen er satt slik at det gir JBV
mulighet til å vedlikeholde skjæringene og sikre god
vannhåndteringen.

Ved den omlagte gårdsvegen til Kråkvål og Bjørknes
må arealbeslaget som støyvoll og tursti forårsaker
minimeres. Hellingen på støyvollen er unødvendig
slak, noe som medfører unødvendig stort arealbeslag,
hovedsakelig dyrka mark.

Tas til orientering, og vurderes konkret i
byggeplanen.

Det må være bedre samsvar mellom
reguleringsplankartet og O-tegningen i de områdene
der det ved oppfylling planlegges å etablere ny dyrka
mark.

Det kan være avvik innenfor skjæringstopp og ved
fyllingsfot, der O-tegningen viser mulig
terrengforming. Endelig grense fastsettes ved
grunnerverv evt når anlegget er ferdigstilt.

Kommunal drift:
Eksisterende VA-anlegg som kommer i konflikt eller
berøring med prosjektet må ivaretas i
detaljprosjekteringen og i gjennomføringen av
prosjektet.
Eidsvoll kommune har eksisterende VA-anlegg bl a
ved Eidsvoll stasjon/Botshaugtangen,ved
Kråkvålvegen med kryssing av eksisterende jernbane,
i området ved Minne og i området ved
Dorr/minnesund renseanlegg. Mellom Minne og
renseanlegget ved Dorr krysses Vorma både med
hovedvannledning og hovedkloakk. Det er også et
overvannssystem fra Langset i området der planlagt
jernbane krysser under E6. Planer for evt
omlegginger, sikring av VA-anlegg etc forutsettes
utarbeidet i samråd med, og godkjent av kommunen.

Det forutsettes nå lukket løsning, med mulighet for
overløp på terreng.

Forholdet bli vurdert i byggeplan og
gjennomføringsfasen.

Forholdet blir vurdert i byggeplanfasen.
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Ingen kommunale veger inngår i reguleringsplanen,
men Botshaugtangen og Doknesgutua vil bli benyttet
som anleggsadkomst. Det forutsettes at vegene
istandsettes etter bruk. Ved omlegging av adkomsten
til Minnesund renseanlegg må det vies spesiell
oppmerksomhet til de kommunaltekniske anleggene i
området. Omleggingen må godkjennes av
kommunen.

Forholdet blir vurdert i byggeplanfasen og i
gjennomføringsfasen.

I reguleringsbestemmelsene bør det presiseres
beredskap for / sikring av kommunaltekniske anlegg
(hovedvannforsyning og hovedkloakk) som krysser
Vorma.

Er ikke innarbeidet i planen, men dekkes opp i
byggeplan.

Plan:
Kommunenes merknad til planprogrammet om
viktigheten av en god utforming av jernbanebrua
synes ikke svart ut i planbeskrivelsen.

Planbeskrivelsen er revidert og det er innarbeidet en
mer utfyllende beskrivelse av vurderingene knyttet til
bruas utforming. For øvrig vises det også til omtale
av bruas tilpasning til omgivelsene i kap 4.1. Se også
kap. 2.2 pkt. IX for supplerende vurdering.

Det er planlagt ulike høyde på viltgjerdene på
strekningen Venjar – Eidsvoll og Eidsvoll – Langset,
henholdsvis 3,0 m og 2,6 m. Kommunen ønsker en
tilbakemelding på bakgrunnen for differansen.

Høyden på viltgjerdet er nedfelt i formingsveilederen
og er 2,6 m. Dette skal være likt på hele strekningen
fra Venjar til Langset.

Kommunene etterspør muligheten for beplantning av
andre deler av steinfyllingen på strekningen?

Steinfyllingen vil ikke bli beplantet pga
sikkerhetshensyn knyttet til nærføring til jernbanen
og den varierende vannstanden i Vorma.

Det er viktig å få en snarlig avklaring rundt
etterbruken av det kulturhistoriske bygningsmiljøet
på Minnesund stasjon.

Området er foreslått regulert til LF3 (friluftsformål)
hvor det kun tillates eksisterende stasjonsbygninger
(presisert i bestemmelsene).

Kommunen er ikke tilfreds med at den eksisterende
jernbanebrua er tatt ut av planforslaget, om mener at
denne må være med for å få en helhetlig
reguleringsplan. Det er heller ingen god løsning for
helheten til Vormtråkk å legge den via sykkelrute 7
over Langsetbrua. Kommunen ønsker at Minnesund
jernbanebru tas inn i reguleringsplanen. Dersom den
ikke tas inn i planforslaget kan Eidsvoll kommune
vurdere å ikke vedta reguleringsplanen ved
sluttbehandlingen.

Jernbanebrua innarbeida i planforslaget, se kap 3 for
nærmere beskrivelser.

I tillegg fremmer kommunen synene til Viltnemnda
og innspill fra Barn og unges representant.

Merknaden fra Viltnemda og Barn og unges
representant er kommentert separat.

G Eidsvoll kommune, barn og unges representant (31.05.2016)
Oppsummering av merknader
Representanten ber om at Jernbaneverket ser på
trafikksikringstiltak på linje med tiltak satt i verk ved
utbygging av ny vegbru. Elver som bodde vest for
Vorma ble bla gitt skoleskyss til og fra skole.

Kommentarer
Tas til orientering. Forholdet må vurderes i
byggeplanfasen og i anleggsfasen.
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2.3.2 Organisasjoner og private
1 Elevrådet, Langset skole v/nestleder Fredrik Olavsrud Fredriksen og leder Andrea Ree Wenger
(28.04.2016) (nr. 61)
Oppsummering av merknader
Elevrådet er redde for all støyen som følger med den
nye jernbanen. Både i byggeperioden og når brua er
ferdig. De er redd for at det skal bli så mye støy ved
Mjøssamlingene at det ikke er mulig å være der.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. II b).

Jernbanen ødelegger mye jord ved å krysse over
Kråkvålhalvøya. En av de som bor på
Kråkvålhalvøya er redd for at det skal rase mer utfor
kanten mot bruene når det begynner å bygges ny
jernbane.

Se kap. 2.2, pkt. I.

Siden de må være oppi dette byggeprosjektet såpass
lenge og fordi Minnesund er et trafikknutepunkt syns
de det er rimelig at det blir bygget en egen
jernbanestasjon på Minnesund. De håper det vil
trekke flere beboere dit som også vil trives med disse
bruene.

Dovrebanen stopper ikke på Minnesund i dag.
Jernbaneverket tok i sin tid et strategisk valg basert
på reisetid og potensielt kundegrunnlag og besluttet
at stasjonen skulle legges ned. For beboere som
naturlig sogner til Minnesund stasjon er det Eidsvoll
stasjon som er nærmeste knutepunkt for jernbanen.
Med etablering av Vormtråkk øker muligheten for å
sykle/gå til Eidsvoll stasjon.
I kommunedelplanen, som er førende for
reguleringsplanarbeidet, er det vedtatt at det ikke skal
være holdeplass på Minnesund stasjon.

2 Glomma og Vorma Elvelag SA (GVE) v/Aslak Aslaksen (09.05.2016) (nr. 63)
Oppsummering av merknader
Manglende støyskjerming mot vassdrag/Vorma –
løftebrudd og i strid med statlige og kommunale
føringer:
GVE anser at JBV ikke følger opp forutsetning i
vedtatt planprogram da JBV ikke foreslår støytiltak
mot vassdraget og store deler av Vorma,
friluftsområde LF1 og bebyggelse på østsiden av
Vorma ved Lynes dermed blir liggende i rød og gul
støysone. Dette er ikke «å legge betydelig vekt på å
begrense ulempene for vassdraget og
vassdragsmiljøet ved utforming av anlegget».

Kommentarer

GVE mener dessuten at JBV ikke følger opp PBL
samt statlige og kommunale føringer om å ta særlig
hensyn til vassdragsmiljøet ved tiltak innenfor 100 m
beltet. De viser også til Eidsvoll kommuneplan §§ 10
og 16 som GVE mener ikke er tilstrekkelig
hensyntatt av ved manglende støyskjerming mot
Vorma.

Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen med
konsekvensutredning som er vedtatt av MD
24.02.2009. I dette arbeidet er det gjort grundige
vurderinger av alle forhold knyttet til miljø og
samfunn, herunder vassdragsmiljø ved tiltak innenfor
100 m beltet. For øvrig er dette utredet ytterligere i
reguleringsplanfasen – se kap. 4 i planbeskrivelsen.

Av pkt. 3.2.10 i forslaget fremkommer at mellom 40
og 200 m av eksisterende støyskjerm mot Vorma
planlegges fjernet. Mao. legger JBV opp til mindre

Se kap. 2.2, pkt. II c).

Se kap. 2.2, pkt. II c).
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støyskjerming mot Vorma enn i dag. Betydningen av
mindre støy over Vorma, for friluftsliv og dyreliv er
overhodet ikke hensyntatt i planen. Lokale
sikringstiltak for støyplaget bebyggelse på østsiden er
dessuten en dårlig løsning for skjerming ved sporet.
GVE ber om at JBV/Eidsvoll kommune inntar i
reguleringsbestemmelsene krav til
støyskjerming/demping, i form av lav skjerm/voll, på
østsiden av sporene på hele strekningen fra Eidsvoll
stasjon til nær skjæring syd for Kråkvoll. Som et
minimum ber GVE om at det inntas krav til
støyskjerming på østsiden av sporene på strekningen
nord for Julsruddalsevja/Sætre til nord for
Dytterudevja/ nær skjæring syd for Kråkvoll.
Ut i fra støysonekart antar GVE at konstruksjonen på
Minnevika jernbanebru vil gi tilfredsstillende
støyskjerming mot friluftsområdene LF2 og LF3 i
Minnevika. GVE stiller dog spørsmål ved om de
massive betongvegger (4 m) er nødvendig for
støyskjerming. Dersom konstruksjonstekniske
forhold ikke nødvendiggjør slike dimensjoner bes det
vurdert en slankere konstruksjon med noe lavere
høyde på yttervegger på broen, dersom
støydempingen fortsatt blir god.
Skjæringer og fyllinger mot Vorma:
Skjæringer i skråninger langs sporet bes utformet
mest mulig naturlig og ved beplantning med lokal lav
vegetasjon. Fyllingene mot Vorma blir dessverre
svært omfattende/monotone/rette med mye eksponert
stein / manglende vegetasjon. GVE anmoder om at
det tilføres jord/lav beplantning på alle steinfyllinger
over nivå HRV slik at fyllinger/elvebredden får et
mest mulig grønt preg. GVE ber dessuten om mest
mulig variasjon. Gjerne i kombinasjon med
utfyllinger, buner, viker og nes, som letter adkomsten
for vilt samt etablering av planteliv. GVE anser det
viktig å i størst mulig grad unngå lange, rette,
monotone, kunstige fyllinger.
GVE anmoder dessuten om at alle fyllingsfrontene
mot elva gjøres gangbare for friluftsliv og fiske og at
adkomst til fyllingsfoten etableres fra turvegen
Vormtråkk via passasjer/kulverter under jernbanen.
Dette bør innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
Manglende erosjonssikring – fare for kvikkleireskred
på Lynes:
GVE viser til rapport om områdestabilitet Venjar –
Langset, kapittel 4 og 5 med konklusjon for området
Fremmin – Lynes, pkt. 5.2.
GVE synes det er bra at erosjonssikring anbefales
men det fremgår at JBV ikke mener det er rimelig at
ansvaret for slik sikring legges på JBV. JBV omtaler
dessverre ikke de nye funn som viser kvikkleire og
fare for skred på Lyngnes i forslaget til
reguleringsplan (fremkommer ikke i pkt. 4.8.).

Se kap. 2.2, pkt. II c).

Se kap. 2.2, pkt. III.

Se kap. 2.2, pkt. III. Det vil ikke bli etablert gangbare
fyllingsfronter.

Se kap. 2.2, pkt. I.

-464-

Utbygging
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Eidsvoll - Langset
Oppsummering av uttalelser

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Manglende sikring kan potensielt bli svært alvorlig
for to høyspent kraftledninger som har fundamenter
her og områder ved/nedstrøms Lynes i Vorma. JBV
bør derfor erosjonssikre området som vist på tegning
011. Alternativt må dette utføres av NVE, Statnett
eller kommunen. Når det er påvist kvikkleire med
fare for skred og fagkyndige anbefaler sikringstiltak
forventer GVE at dette utføres av offentlige
myndigheter slik at alvorlig skred kan unngås.

Se kap. 2.2, pkt. I.

Iflg. 2.3 i reguleringsbestemmelsene har NVE pålagt
JBV å utføre ytterligere undersøkelser. GVE
anmoder om at resultatene av disse undersøkelser
samt full korrespondanse mellom JBV og Eidsvoll
kommune/NVE om områdestabilitet og
erosjonsforhold oversendes GVE. GVE er særlig
bekymret for skred og økt erosjon på østsiden av
Vorma og varsler ytterligere bemerkninger etter at
ovennevnte er vurdert.
Turveg/Vormtråkk:
GVE er fornøyd med at drifts- og turvegen
«Vormtråkk» etableres langs den nye linjen, at den
blir åpen for allmennheten og at dekke skal være
grus.

Se kap. 2.2, pkt. I.

GVE ønsker at større deler av Vormtråkk blir lagt
mellom nye spor og elva (på utsiden av sporene slik
Vormtråkk er lagt ved Eidsvoll stasjon) og ber
JBV/Eidsvoll kommune å vurdere om det er mulig.

Se kap. 2.2, pkt. VI.

På attraktive områder langs Vormtråkk foreslås det
tilrettelegging for opphold med f.eks. benker og bord.
Planforslaget viser at Vormtråkk ikke passerer
Vorma ved Minnesund på dagens jernbanebru men
på fylkesvegen. Dette er det ikke gitt noen forklaring
på verken i planforslaget eller på informasjonsmøtet.
Dagens jernbanebru er ikke fredet og GVE anser
denne som en flott og godt egnet bru for Vormtråkk.
Fylkesvegbroen er et svært dårlig alternativ med mye
biltrafikk og trang plass til syklister og gående.
Etterbruk av den flotte jernbanebruen er også viktig.
GVE ber derfor om at JBV og Eidsvoll kommune
finner en løsning der dagens jernbanebru benyttes for
Vormtråkk.
Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste:
Nær evjer og andre passasjer under/over ny jernbane
anmodes om at man tilrettelegger for friluftsliv og at
fritidsbåter kan fortøye og gjøre opphold på land /
benytte nye friluftsområder (LF1-3) og Vormtråkk.
GVE foreslår at det f.eks. settes opp båtfeste/brygger,
benker, bord, gapahuk og utegrill på egnede steder
innenfor planområdet.
Adkomst fra Vorma til Vormtråkk vil bli et verdifullt
tilskudd for friluftslivet. Særlig egnete områder for
tilrettelegging for opphold/båtfeste synes å bli nær
Dytterudevja (ved LF1), innerst i Minnevika (syd i
LF2), nye utfylte områder mellom turveg og jernbane
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Tas til orientering.

Se kap. 2.2, pkt. VIII.
Imøtekommet. Se revidert planbeskrivelse samt kap.
3 om endringer av planforslaget og begrenset høring
av disse.

Se kap. 2.2, pkt. VIII.

Se kap. 2.2, pkt VIII.
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hhv. nord/syd for Julsruddalsevja, ved Dokknesevja
og muligens ved det nye brokaret på Dorr/Langset.
3 Statnett (18.05.2016) (nr. 65)
Oppsummering av merknader
Utbyggingsplanene til JBV kan komme i berøring
med Statnetts eksisterende kraftledninger VangMinne og Minne-Frogner, i tillegg til veldig nære
Minnesund stasjon. Her skal det allerede være
etablert dialog mellom Statnett Drift og JBV. Statnett
foreslår tett dialog med møte og befaring også
fremover.

Kommentarer
Tas til orientering.
Det er etablert dialog mellom Statnett Drift og JBV.

Statnett ønsker å legge til følgende generelle
opplysninger:
I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det
etter gjeldene skjønnsforutsetninger, ikke tillatt å
endre terrenget, anlegge veger, etc. uten skriftlig
tillatelse fra Statnett. Ved bruk av anleggsmaskiner,
kraner, sprengstoff etc, nærmere enn 30 meter fra
nærmeste faseline, skal vår ledningsmester varsles i
god tid før anleggsstart. Det vil da bli tatt kontakt for
en befaring, og informasjon om hvilke regler og
forskrifter som gjelder ved arbeid nær ved Statnetts
høyspenningsanlegg.
Fjellsprengning i nærhet av linjer må utføres av
kvalifiserte personer og det må brukes Noneltennere,
i tillegg til full dekning. Alle som skal arbeide
innenfor det klausulerte beltet må ha gjennomgått
Statnetts sikkerhetskurs.

Tas til orientering. Det er ikke påvist fjell i området.

Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle
anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som
kan bety bruk av både kjøretøy og helikopter.

Tas til orientering. Forholdet ivaretas gjennom
dialog.

4 Henrik Rønsen (20.05.2016) (nr. 66)
Oppsummering av merknader
Dyrker korn på eiendommen. Har en meget bratt
skråning fra eiendommen og ned til Vorma. Har vært
utsatt for store erosjonsskader. Har hatt utgifter på
flere hundre tusen. Bekymrer seg veldig for mer
erosjonsskader når jernbanefyllingen kommer pga.
problemene med dagens terreng, grunn og
strømningsforhold. Han vil påstå at sammen med et
våtere klima er faren for ras og erosjon i fremtiden
betydelig større med en så massiv utfylling som vil
øke hastigheten på vannstrømmen betydelig.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. I.

Vil ha svar på spørsmålene:
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Strømningsforholdene blir ikke overvåket, men det er
gjennomført mer en detaljert beregning.
Se kap 2.2, pkt. I
Se kap 2.2, pkt. I

5 Mjøssamlingene (01.05.2016) (nr. 67)
Oppsummering av merknader
På generell basis svært tilfreds med at JBV ser
Mjøssamlingenes verdi i kulturlandskapet, og at
Mjøssamlingenes verdi ses i sammenheng med
Skibladner. Tar det for gitt at JBV vil ha fokus på å
vise svært stor forsiktighet for å unngå skade på
skipsvrakene under byggeperioden, eller som følge
av erosjon, strømendringer og/eller forflytninger av
løsmasser i Minnevika etter at ny bru ser satt opp.
Bruløsning:
Ny bru over Minnevika vil være et svært betydelig
visuelt inngrep for Mjøssamlingene sin del, og
Mjøssamlingene er ikke overbevist om at skissert
bruløsning er den beste. Bør vurderes justert.

Kommentarer

Seilingsbredden i de gjeldende illustrasjonene og i
tegningene oppgis til å være 100 meter. Gir ikke et
korrekt bilde, da bruas vinkel på strømretningen (og
seilingskursen) gjør at seilingsbredden er langt under
de oppgitte 100 meter. Seilingsbredden blir også
betraktelig smalere enn dagens bruer på Minnesund
(ca. 80 meter). Stiller seg svært undrende og skeptisk
til de svært små sikkerhetsmarginene som for
eksempel Skibladner må seile gjennom.

Netto seilingsbredde blir marginalt mindre, men
vurderes likevel å være godt ivaretatt for Skibladner
og båter av tilsvarende størrelse.

Gjør JBV oppmerksom på at mudringsfartøy og
slepeoperasjoner kan forekomme i området, og at de
korte bruspennene vil gi en betydelig økt risiko, både
for fartøy og bru i slike operasjoner. Inngripener i
Vorma og Minnevika vil øke sannsynligheten for at
Vorma må mudres i fremtiden, og dette bør tas med i
vurderingene.

Forholdene vil bli vurdert i byggeplanfasen og i
anleggsgjennomføringen.

Leser i reguleringsplanen at JBV mener gjeldende
bruløsning vil være den minst «synlige» og mest
helhetlige løsningen i Minnevika, dette er
Mjøssamlingene ikke enige i. En bruløsning med
færre brukar ville være bedre tilpasset det visuelle
synet og ikke oppleves så «tett». Bruas generelle
plassering og seilingshøyde er tilfredsstillende.
Utbyggingsperioden
Mjøssamlingene håper bygging i seilingsområdene
vil prioriteres utenfor «båtsesongen».
Slippen:
Ser for seg at det kan bli nødvendig å utstyre
Minneslippen med en mindre moderne taubåt med
adekvat maskinkraft og manøvreringsevne.

Løsningen som er valgt på bakgrunn av estetisk
tilpasning til det eksisterende brumiljøet og teknisk
gjennomførbarhet.

Analyser av endrete strømningsforhold tilsier at
risikoen for slik påvirkning er svært liten (rapport
under avslutning). Forholdet vil ellers bli vurdert i
byggeplanfasen og anleggsgjennomføringen.
Bruløsningen over Minnevika er blitt grundig vurdert
i planprosessen. Løsningen som er valgt på bakgrunn
av estetisk tilpasning til det eksisterende brumiljøet
og teknisk gjennomførbarhet.

Forholdet vil bli vurdert i byggeplanfasen.
Tas til orientering.
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Det blir etablert belysning/seilingslanterner som på
de eksisterende bruene.

6 Siri og Per Aasland, gnr/bnr. 216/8 (udatert) (nr. 68)
Oppsummering av merknader
Opptatt av enkel tilgang til Dytterudevja og utsikten
til Vorma. Har båt i Dytterudevja og bruker Vorma
daglig hele sommerhalvåret. "Djupveien" har alltid
eksistert, og gir god tilgang til Vorma, noe som BØR
opprettholdes. Ser at terrenget vil bli bratt for en
kulvert, men hva med en "trappekulvert"?

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. V.

Det er planlagt støyvoll og "Vormtråkk" som vil
ødelegge viktig utsikt til Vorma. Opplever IKKE støy
fra jernbane som noe problem, og kan ikke
"se" at det vil bli noe problem i framtiden heller.
Utsikt til Vorma er derimot MYE viktigere for dem.
Foreslår å droppe støyvoll og å legge "Vormtråkket"
så lavt i terrenget som mulig.

Støy er grundig vurdert i planarbeidet, og mange er
opptatt av endringer i støyforholdene. Vollen vil ikke
gi samme effekt for omgivelsene dersom den senkes.
Se kap.2.2, pkt. II.

7 Aslak Aslaksen og Hanne Merete Jendal, grn/bnr. 183/14 (22.05.2016) (nr. 70)
Oppsummering av merknader
Behov for erosjonssikring samt to høyspentledninger:
Viser til rapport om områdestabilitet Venjar –
Langset, kapittel 4 og 5 med konklusjon for området
Fremmin –Lynes i pkt. 5.2.

Kommentarer
Se kap. 2.2 pkt. I.

Det er bra at fagrapporten anbefaler erosjonssikring i
området og mener denne sikringen bør utføres av
JBV eller NVE som nasjonalt ansvarlig for
skredsikring.
JBV omtaler dessverre ikke boreprøver og funn som
viser fare for skred nord på Lynes i forslaget til
reguleringsplan (dette fremkommer ikke i pkt. 4.8
men kun i separat rapport). Antar dette betyr at JBV
ikke akter å utføre sikring i dette området selv om
fagrapporten anbefaler sikring.
Manglende sikring med påfølgende stort skred her
kan bli svært alvorlig for områder rundt hele Mjøsa
(midlertidig stor vannstandsheving over HRV) og
påføre store skader/sterk erosjon nedstrøms skredet
og spesielt i området Lynes nord og Fremmingøya.
Minner om skredet ved Tesenfallet lenger syd i
Vorma rundt 1790 hvor Vorma ble blokkert og
vannstanden i Mjøsa økte med 8 meter i 4 måneder.
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Moderne teknologi vil hindre langvarige blokkering
av Vorma. Pga. potensielt store skader ber de om at
sikring utføres og at JBV / NVE vurderer
sannsynlighet for og konsekvens av et
kvikkleireskred ved Lynes.
Gjør oppmerksom på at to store høyspentledninger
tilhørende Statnett har fundament i kvikkleireområdet
og at et skred her vil rive bort fundamentene til
kablene. JBV/NVE bes derfor kontakte Statnett for å
vurdere konsekvensen av et skred for sine to linjer i
området.
JBV bør erosjonssikre området som vist med rødt på
tegning 011til rapporten. Alternativt dersom det ikke
kan påvises økt erosjon som følge av tiltaket eller
fare for jernbaneanlegget ved et skred må dette
utføres av NVE, Statnett eller Eidsvoll kommune.
Når erosjonssikring utføres ber de om at
erosjonssikring samtidig utføres i umiddelbar nærhet
på nord og østsiden av Fremmingøya.
Merker seg at NVE har anmodet JBV å utføre
ytterligere undersøkelser. Ber om at resultatet av
disse undersøkelser samt full korrespondanse mellom
JBV og Eidsvoll kommune/ NVE om
områdestabilitet og erosjonsforhold oversendes, da
eiendommen er svært utsatt ved et kvikkleireskred på
Lynes.
Varsler ytterligere bemerkninger etter at resultatene
av ytterligere undersøkelser er kjent og vurdert.
Sikring av vanntilførsel fra kommunalt vannanlegg
på Dytterud/Sætre til deres eiendom gnr/bnr 183/14
via eiendommen 216/9 og 216/12:
Eiendommen har fått godkjenning fra Eidsvoll
kommune for tilknytning til kommunalt vannanlegg
på Dytterud/Sætre. Eiendommen har dessuten sikret
tinglyst rett til å legge ledninger og kople seg til
vannledningsnettet på eiendommen 216/9 og 216/12
på østsiden av nytt dobbeltspor. Ledninger er lagt fra
eiendommen ca. 2/3 ut i Vorma og skal videreføres
og tilkobles ledningsnettet på gnr bnr 216/9/12 for å
sikre eiendommen kommunal vanntilførsel. Ber JBV
sikre at tilstrekkelig kapasitet på vannledninger fra
det kommunale anlegg til gnr 169/9/12 samt til
183/14 opprettholdes under og etter
anleggsgjennomføring. Dette bes bekreftet av JBV.
Manglende støyskjerming mot vassdraget:
Mener manglende støyskjerming mot vassdraget er et
løftebrudd fra JBV og i strid med statlige og
kommunale føringer. Forventer at støyskjerming i
form av lav skjerm/voll mot Vorma etableres.
Tar utgangspunkt i vedtak fra
Miljøverndepartementet 24.02.2009 side 11 og viser
dessuten til planprogram for dette planarbeidet
fastsatt enstemmig av Eidsvoll kommunestyre i 2015.

Dersom tiltaket kommer i berøring med kommunale
vann- og avløpsledninger vil disse bli reetablert med
tilsvarende kapasitet som før inngrepet.

Se kap 2.2, pkt. II c).
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Her ble rammene for reguleringsplanforslaget
fastsatt. Mener at JBV ikke følger opp føring fra
Miljøverndepartementet samt eget løfte fra
planprogrammet da JBV ikke planlegger noen
støytiltak mot vassdraget. Bl.a. blir nesten hele
vassdraget Vorma, friluftsområde LF 1 og bygg på
østsiden av sporet ved Dytterud og Lynes liggende i
rød og gul støysone. Dette er ikke «å legge vekt på
støyskjerming» og «å ta betydelig hensyn til
vassdragsmiljøet ved utforming av anlegget» og er et
løftebrudd som de forventer at JBV og/eller Eidsvoll
kommune retter opp før vedtak av endelig plan.
Manglende støyskjerming mot vassdraget er også i
strid med statlige føringer for kommunal planlegging.
Viser både til plandelen i Plan og bygningsloven
samt brev fra Fylkesmannen til kommuner i
Akershus av 8. april 2015 der det forutsettes at det
innenfor 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag skal
tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap med mer. Nevnte føringer er ikke fulgt opp
når JBV ikke foreslår støyskjerming mot vassdraget.
Eidsvoll kommuneplan (KP) gir også føringer ift.
støyskjerming mot vassdraget. KP §16 fastsetter en
byggeforbudsgrense på 100 meter langs vassdrag
som har betydning for natur-, kulturmiljø- og
friluftsinteresser. I samme punkt i KP stilles som
betingelse for dispensasjon at tiltaket ikke må være i
konflikt med viktige friluftsinteresser, turdrag eller
viktige områder for biologisk mangfold. Minner også
om KP § 10 som fastsetter at miljø, naturressurser og
arealer skal forvaltes på en måte som bevarer og
videreutvikler kommunens grønne preg og natur-,
kultur- og miljøkvaliteter.
JBV’s reguleringsplan bryter fullstendig med
byggeforbudet langs nesten hele planstrekningen og
det burde derfor være en selvfølge at når JBV får
unntak fra lov og kommuneplanen ved en
reguleringsplan innenfor 100 meters beltet, at JBV
sørger for støyskjerming i samsvar med egne løfter,
statlige føringer og kommunens føringer i
kommuneplan. JBV’s forslag til mindre
skjermingstiltak nær støyplaget bebyggelse oppfattes
som et lite egnet sparetiltak og en mye dårligere
løsning enn skjerming lang sporet mot vassdraget.
Verdien av fuglefredningsområdet og friluftsliv uten
plagsom støy er dessverre ikke hensyntatt av JBV.
Ber om at JBV/Eidsvoll kommune inntar i
reguleringsbestemmelsene krav til
støyskjerming/demping, i form av lav skjerm/voll, på
østsiden av sporene på hele strekningen fra Eidsvoll
stasjon til nær skjæring syd for Kråkvoll.
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Marginalt større arealbeslag eller ekstra
kostnader/ulemper kan ikke rettferdiggjøre unnlatelse
av skjerming med de betydelige støyulemper det
innebærer. Slik skjerming vil dessuten gjøre
skjermingstiltak nær bebyggelse i støysoner
unødvendig.
Som et minimum ber vi om at det inntas krav til
støyskjerming på østsiden av sporene på strekningen
syd for Julsruddalsevja/Sætre til nord for
Dytterudevja /nær skjæring syd for Kråkvoll.
Utforming av anlegget - skjæringer og fyllinger mot
Vorma:
Skjæringer i skråninger langs sporet bes utformet
mest mulig naturlig og ved beplantning med lokal lav
vegetasjon. Ber om at det tilføres jord/lav
beplantning på alle steinfyllinger over nivå HRV slik
at fyllinger/elvebredden får et mest mulig grønt preg.
Ber om mest mulig variasjon for å oppnå en mer
naturlig elvebredd der det er mulig. Gjerne i
kombinasjon med utfyllinger, buner, viker og nes,
som letter adkomst for vilt samt etablering av
planteliv.
Positive til at fyllingsfrontene mot elva gjøres
gangbare for friluftsliv og fiske og at adkomst til
fyllingsfoten etableres fra turvegen Vormtråkk via
passasjer/kulverter under jernbanen. Bør innarbeides
i reguleringsbestemmelsene.
Turveg/Vormtråkk:
Fint at Vormtråkk/turvegen etableres langs den nye
linjen, at den blir åpen for allmenheten og at dekke
skal være av grus.
På attraktive områder langs Vormtråkk foreslås at det
tilrettelegges for opphold med f.eks. benker og bord.
Ber JBV og Eidsvoll kommune vurdere å beholde
dagens jernbanebro over Julsruddalsevja. Denne er
vakker og et flott kulturminne som ikke bør rives.
Denne synes godt egnet som bro for Vormtråkk.
Dette vil også medføre sparte kostnader.
Planforslaget viser at Vormtråkk passerer Minnesund
på fylkesvegbroen. Dagens jernbanebro er flott og
mener den er mye bedre egnet for Vormtråkk.
Fylkesvegbroen er et svært dårlig alternativ med mye
biltrafikk og trang plass til syklister og gående.
Etterbruk av den flotte jernbanebruen er også viktig.
Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste:
Nær evjer og andre passasjer under/over ny jernbane
ber vi om at det tilrettelegges for friluftsliv og at
fritidsbåter kan fortøye og gjøre opphold på
land/benytte nye friluftsområder (LF1 - LF3) og
Vormtråkk. Foreslår at det lages båtfeste/ brygger,
benker, bord, gapahuk og utegrill på egnede steder
innenfor planområdet.
Adkomst fra Vorma til Vormtråkk vil bli et verdifullt
tilskudd for friluftslivet. Særlig egnete områder for

Se kap. 2.2, pkt. III.

Tas til orientering.

Se kap. 2.2, pkt. VIII om etablering av bord og
benker.
Brua ved Julsruddalsevja blir ikke bevart. For
vurderinger om Vormtråkk på dagens jernbane bru –
se kap. 3 om endringer av planen og begrenset
høring.

Se kap. 2.2, pkt. VIII.
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tilrettelegging for opphold/båtfeste synes å bli nær
Dytterudevja (ved det nye friluftsområde LF1),
innerst i Minnevika (syd i LF2), nye utfylte områder
mellom turveg og jernbane hhv nord/syd for
Julsruddalsevja, og ved Dokknesevja.
8 Ole Kristian Lynes, 177/2 (22.05.2016) (nr. 71)
Oppsummering av merknader
Har behov for erosjonssikring langs eiendommen.
Eidsvoll kommune og NVE har tidligere innrømmet
at denne strekningen burde vært sikret. Det må settes
opp faste målepunkt.
Eiendommene på motsatt side kreves skjermet for
hjulstøy fra jernbanen.
Jernbanen ligger i en skråning ned mot elva. Det
betyr at mesteparten av lyden kastes ut i elva og
forsurer miljøet i elva og på motsatt side for all
framtid. Er plaget med støy i dag og krever at noen
kommer og beregner støyen i dag. Det sier kanskje
mer en beregningsmodeller med mange variabler og
usikkerheter som pakker det hele inn til noe nærmest
abstrakt.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. I.

Se kap. 2.2, pkt. II.

9 Thallaug på vegne av Storenga AS, 186/24 og 50 (22.05.2016) (nr. 72)
Oppsummering av merknader
Ny jernbanebru vil få store konsekvenser for driften
av Storenga camping.
Driften vil bli påvirket av estetiske forhold knyttet til
endret utsikt og opplevelsen av å være på camping,
samt støyulemper. Dette gjelder både i anlegg- og
driftsfase.
Uforståelig at campingplassen ikke er vurdert eller
kommentert i plandokumentene.
Byggene tilknyttet campingplassen er ikke avmerket i
plankartene som bygninger der støytiltak skal
vurderes, og de framgår heller ikke av opplisting i
vedlegg 1.
Det varsles at det vil bli framsatt krav om støytiltak
og/eller erstatning som følge av den nye brua. Det
bes om at konsekvensen for driften av campingen blir
hensyntatt i det videre planarbeidet. Det må blant
annet foretas støyberegninger som omfatter
virksomheten på eiendommen. Det må inntas
begrensninger knyttet til arbeid på kvelds- og
nattestid.

Kommentarer
Eventuelle økonomiske tap må dokumenteres og
kreves dekket.
Se kap. 2.2, pkt. II.

Forholdet til Storenga camping og bruken av
strandsonen er vurdert i kommunedelplanen.
Bruksmulighetene er der vurdert som uendret.
Én bygning på eiendommen er avmerket i kartet som
bygning hvor støytiltak skal vurderes. Campinghytter
defineres som overnattingssted i T-1442. Det er ikke
krav til støyskjerming av slik bebyggelse.
Synspunktene er notert og følges opp av prosjektet.
For krav om støytiltak se over og kap. 2.2, pkt. II.
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10 Johan Holst, 177/6 (25.05.2016) (nr. 74)
Oppsummering av merknader
Manglende støyskjerming mot vassdraget. Støy fra
jernbanen vil bidra til forringelse av naturopplevelsen
under folks ferdsel på elva og opphold i strandsonen.
Det må etableres støyskjerming i form av lav skjerm
eller voll mot Vorma.
Mener det må la seg gjøre å gi en bedre estetiske
utformingen av den høye dominerende muren langs
Vorma.
Det påpekes fare for kvikkleireskred mot Vorma og
fare for blokkering av Vormas østre løp forbi
Fremmingøya. Fagrapport anbefaler erosjonssikring,
men hvem tar ansvaret?
Anlegget vil medføre økt fare for erosjon og dermed
høyne rasfaren. Bes om at sikring utføres og at
JBV/NVE vurderer grundigere sannsynlighet og
konsekvens for kvikkleireskred i området ved Lynes
og Fremmingøya.
Bra at steinbrua over Doknesevja bevares. JBV og
Eidsvoll kommune må også beholde dagens
jernbanebru over Julsruddalsevja, egnet som en del
av Vormtråkk.
Dagens jernbanebru over Minnestryken er flott og av
stor historisk verdi. Videre bruk, ansvar for bevaring
og vedlikehold må avklares og følges opp aktivt.
Det bør tilrettelegges slik at fritidsbåter kan fortøye
nær evjer og andre passasjer under og over ny
jernbane. Det bør lages flere båtplasser og brygger,
samt benker, bord, gapahuk og utegrill på egna steder
innenfor planområdet.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. II.

Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
For erosjonsfare, se kap 2.2, pkt. I.

Tas til orientering. Det blir ingen endringer av
planforslaget for jernbanebrua over Julsruddalsevja
Brua over Minnevika blir en del av Vormtråkk, og
innarbeides i planforslaget.
Dette er ikke JBVs ansvar.

11 Hafslund Nett (26.05.2016) m/kartvedlegg (nr. 75)
Oppsummering av merknader
Hafslund Nett AS (HN) viser til opplysninger gitt
som uttalelse ved varsel om oppstart, og
korrespondanse med nettselskapet.
Elektriske anlegg i planområdet
HN har flere anlegg innenfor planområdet.
Jernbaneverket er i kontakt med nettselskapet
vedrørende konfliktpunkter mellom nettselskapet sine
anlegg og ny jernbane samt strømforsyning.
Saksbehandler hos nettselskapet er Øystein Fiskerud.
Transformatorstasjon
På eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ligger Minnesund
og Minne transformatorstasjon. Statnett SF er
hjemmelshaver til eiendommen, og eier av Minne
transformatorstasjon. HN er rettighetshaver, og eier
av Minnesund transformatorstasjon. En liten del av
eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ser ut til å være
avsatt til riggområdet i planforslaget. Dersom

Kommentarer
Dialog med Hafslund Nett er etablert.

Tas til orientering.

Tas til orientering.
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Jernbaneverket ønsker å benytte området til
riggområde, må nettselskapene kontaktes for
avklaringer.
For øvrig informerer nettselskapet om 66 kV
kraftledningene som går ut fra Minne
transformatorstasjon. Det må tas hensyn til disse.

Tas til orientering.

12 Gudrun Lilly Kjos, gnr/bnr. 216/9 og 216/12 (27.05.2016) (nr. 76)
Oppsummering av merknader
Er glad for at det nå viser seg at eiendommen kan
beholdes.
Støyskjerm mot Vorma bør bygges på hele
strekningen.
Skråninger og fyllinger langs sporet bes utformes
mest mulig naturlig og beplantes med lav vekst.
Vann og strømforsyning til eiendommen må
opprettholdes under anleggsperioden, mest viktig i
sommerhalvåret.
Vegen til eiendommen bør bygges parallelt med og
samtidig med fyllingen til ny trase. Byggetiden bør
begrenses til kortest mulig varighet
Eiendommen skal benyttes i anleggsperioden. Det
forventes at eiendommen benyttes så skånsomt og
respektfullt som mulig. Ser fram til forhandlinger ang
kompensasjon for disse store ulemper.

Kommentarer
Det vil kun være behov for å innløse deler av
eiendommen slik at hytta kan stå. I anleggsperioden
må det påregnes begrenset adkomst til eiendommen.
Se kap. 2.2, pkt. II.
Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
Tas til orientering.
Tas til orientering.
Tas til orientering.

13 Ida Moen Skatvedt, grunneier østsiden av Vorma, 166/1 (27.05.2016) (nr. 77)
Oppsummering av merknader
Er positiv til tiltaket, men er bekymret fordi det ikke
er planlagt konkrete sikringstiltak mot erosjon på
østsiden av Vorma.
Lurer på hvilke andre undersøkelser som er utført
eller planlagt utført for å kartlegge i hvilken grad
inngrepene på vestsiden av Vorma vil påvirke
erosjon på østsiden.
Ber også om at JBV ser på muligheten for å kunne
tilrettelegge for av- og påstigning for kajakk.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. I.
Se kap. 2.2, pkt. I.

Det gjøres ingen særskilte tiltak for å tilrettelegge for
av- og påstigning for kajakk. Dette kan imidlertid
gjøres der det etableres bankett for vilt ved evjene.

14 Vidar Bamrud/Gun Ellen M. Stranden, Østsidavegen 836 (26.05.2016) (nr. 78)
Oppsummering av merknader
Kan ikke se at det er tatt hensyn til grunnforholdene
på østsiden av Vorma og er bekymret for rasfaren
grunnet vibrasjoner ved nedpåling i Vorma.

Kommentarer
Områdestabiliteten på østsiden av Vorma er grundig
vurdert. Det er konkludert med at tiltaket ikke
medfører økt erosjon på Vormas østre bredd og
dermed ikke økt risiko for kvikkleireskred som følge
av utbyggingen. Se kap. 2.2, pkt. I.
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Er det gjort sikring av bygninger og masser ifm risiko
for utglidninger /småras.
Lurer på om bygninger vil bli sikret mot ras.
Er bekymret for støy / vibrasjoner ved brobygging,
trafikk på fv. 177 og direkte støy fra arbeidet og lurer
på hvordan de skal forholde seg til støt/vibrasjoner
fra arbeider om natten? Lurer på om det blir satt opp
støyskjermer eller om de blir tilbudt ekstra isolering
av bolig.
Vil vannstanden i Vorma endret under arbeidene?
Vannet tar med deg mer masser/slam jo sterkere
strømmen er.
Blir elva mudret etter endt arbeid?
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Vibrasjonsrisikoen ved peling i løsmasser i Vorma
ifm Minnevika bru er liten, men vil bli vurdert i
byggeplan.
Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
For støy, se kap. 2.2, pkt. II.

Liten risiko for slik påvirkning. Se kap. 2.2, pkt. I.
Det er foreløpig ingen fastlagte planer om mudring i
Vorma etter at anlegget er gjennomført.

15 Jon Wenger, Bjerknes, gnr/bnr. 213/1 (udatert) (nr. 79)
Oppsummering av merknader
Utbyggingen vil bli en stor belastning, både i
anleggsfase og i driftsfase. Driver jordbruk,
overnatting/selskapsutleie, paintball.
Mener hans eiendom ikke er gitt tilstrekkelig vern for
støy og støv, særlig i anleggsfasen. Krever at det
innarbeides krav om støyvoll rundt tunet i
reguleringsbestemmelsene, samt krav om at
støybelastningen skal være mindre enn det som
følger av retningslinjen for støy i anleggsfasen.
Dersom krav ikke oppnås må eiendommen reguleres
som ubeboelig i anleggsfasen.
Er bekymret for utrasing ifm senking av
grunnvannstand i anleggsfasen. Må innarbeides i
bestemmelsene at anleggsarbeider ikke kan starte før
dette er utredet og at det kan konstateres at det ikke
er fare for liv og helse.
Bevegelser i grunnen pga anleggstrafikk og banking
av brufundamenter kan få innvirkning på ras fra
eiendommen ut i Vorma. Dette må undersøkes.
Det er påvist kvikkleire i grunnen på motsatt side av
elven. Det er viktig at eiendommens skråning mot
Vorma sikres forsvarlig før anleggsstart slik at man
motvirker fare for ras. Må innarbeides krav i
reguleringsplanen at tiltakshaver etableres sikring
mot utrasing.
Det observert flakskred på eiendommen ned mot
elva. Uten forsvarlig sikring før anleggsperioden vil
usikkerheten ved å bo på eiendommen være stor.
Bryggeanlegget ved Dytterudevja må flyttes og det
må anlegges ny veg. Dette må avklares og bygges før
anleggsstart.
En plan for å få jordkabel videreført over
eksisterende landbruksarealer bør være enkelt å få
utført samtidig. De mastene som ikke kan legges i
kabel må stå samlet. Det bør innarbeides i

Kommentarer
Ta til orientering.
Se kap. 2.2, pkt II og IV.

Det vil bli foretatt en egen vurdering av
erosjonsforholdene på eiendommen.
Vil bli fulgt opp i byggeplanen og i anleggsfasen.

Se kap. 2.2, pkt. I.

Se kap. 2.2, pkt. I.
Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
Tas til orientering. Blir ikke utført av JBV.
Flytting av rørgate for vanningsanlegget må vurderes
i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
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bestemmelsene at tiltakshaver besørger alt
strømmaster fjernes fra dyrka arealer.
Rørgata til vanningsanlegget må flyttes.
Sikring av matjord. Matjord som mellomlagres må
håndteres slik at den beholder best mulig kvalitet,
samt at arealene den mellomlagres på må gjerdes inn.
Det må avtales en plan for oppdyrking og hvem som
skal sprøyte de små landbruksarealene som ikke kan
dyrkes i anleggsperioden.
Trenger nytt egnet område til sin virksomhet
(paintball, gapahuk).
Ønsker dialog med JBV for å bli enig om
lyddemping/avbøtende tiltak for
overnattingsvirksomheten.
Dersom eiendommen kan bebos i anleggsfasen må
det være kontinuerlig kjøreadkomst og lysregulering
for kryssende anleggstrafikk. Vegen må ha en
standard som gjør det mulig å kjøre biler med lav
bakkeklaring Det må også gis strenge restriksjoner
for tids- og fartsbegrensning for anleggstrafikk. Det
må og settes opp støv og støyskjerming.
I forbindelse med produksjon av ved må det være
midlertidige veger til alle områder på eiendommen
som inneholder bjørk.
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Krav om dyrkingsplan er innarbeidet i
reguleringsbestemmelser. Se for øvrig MOP.

Tas til orientering. For støy se kap 2.2, pkt. II.
Økonomiske forhold knyttet til bruk av eiendommen
vil blir vurdert i grunnervervsprosessen.
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen. For støy og støv – se kap. 2.2, pkt. II
og IV.

Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.

16 Minnesund Vel (27.05.2016) (nr. 80)
Oppsummering av merknader
Det bør vurderes oljegrus/asfalt på driftsveger for å
hindre støvplager.
Sikkerhetsgjerder bør vurderes med gjennomsiktig
plexiglass, spesielt mot vest, for å redusere hjulstøy.
Lurer på om avstandskravet til turveg på 5 m er nok
ift lufttrykket fra passerende tog i 200-250 km/t.
Ber om at ordet fylkesvegbrua tas ut av figurteksten
til fig 11. for ikke å fastlegge hvor turvegen skal
krysse sundet.
Ber om ny navnevurdering av den nye brua. Eks
Minnesund nye jernbanebru eller Langset
jernbanebru.
Planbeskrivelse.
kap, 3.2 om Minnevika jernbanebru må det tilføres at
det må bores hull før pæling av stålrør pga lyd og
støybølgene for omgivelsene.
Kap. 3.2.4. Det bør vurderes å legge alle linjer i
kabel?
Kap. 3.2.6 foreslår at ordet midlertidig settes inn
etter fylkesvegbrua.
Ønsker omformulering om at Vormtråkk skal knyttes
sammen med Mjøstråkk ved bruk av gamle
Minnesund jernbanebru.
Turvegstandard endres til gang- og sykkelveg
standard dvs asfalt og vedlikeholdes hele året.

Kommentarer
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen. Bruas utforming skal hindre støy til
områdene rundt brua og det forventes mindre støy fra
den nye jernbanebrua enn det er fra dagens bru.
Planforslaget tilfredsstiller JBVs krav til sikkerhet ift
nærføring til turveg/driftsveg.
Er rettet som følge av endret løsning.
Tas til orientering.

Er endret som følge av endret løsning.
Turvegstandard er et bevisst valg.
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Kap 3.2.8. Ny setning: Massetransport må beskrives
og detaljeres.
Kap 3.3.2. Anleggsadkomst fra nord etableres fra E6,
via rundkjøring ved Statoil og inn på
Trondheimsveien / rv. 177, fra vest. Massetransport
gjennom miljøgata i Langset sentrum (fv. 501)
tillates ikke.
Kap. 3.3.3. Nytt forslag til kjørerute for
anleggstrafikk på offentlig vegnett.
3.6.2. Tidspunkt for utbygging bør spesifiseres
nærmere enn 2018-2023.
4.10.5. Ny tekst: E6, over Minnesund bru, via Statoil,
inn på Trondheimsvegen og ned på ny anleggsveg.
4.11. Det tas forbehold om at stabilitetsvurderinger
knyttet til fundamentering av Langset bru blir endelig
godkjent.
Ønsker medvirkning i den videre
planleggingsprosessen, etter at reguleringsplanen er
vedtatt og før anbudsinnhenting.
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Er omtalt i kap 3.3.3 og MOP.
Anleggsvirksomhet på Langsetsida vil måtte berøre
fv 501, men all adkomst til vestsida av Vorma er
forutsatt å følge rute som beskrevet av velet.
Forholdet blir vurdert i byggeplanfasen, se MOP.
Det må påregnes variert anleggsvirksomhet i hele
perioden.
Adkomst er presisert i beskrivelsen.
Stabilitesvurderinger knyttet til fundamentering av
Langset bru må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.
Tas til orientering. Planforslaget sendes nå
kommunen for sluttbehandling.

17 Thallaug på vegne av Terje Dønnum, gnr/bnr. 215/2 (27.05.2016) (nr. 82)
Oppsummering av merknader
Kryssing av jernbanen. Nedleggelse av eksisterende
undergang ved Dytterud er svært uheldig. En
overgang over Kråkvål er ikke tilfredsstillende for
Dytteruds behov for tilgang til Vorma for vanning,
samt allmennhetens tilgjengelighet til Dytterudevja.
Planforslaget må endres slik at dagens
jernbaneundergang opprettholdes, i det minste som
gangadkomst. Videre må det inn i
reguleringsbestemmelser og kart at det må etableres
kryssingspunkt for nødvendige installasjoner for å
kunne opprettholde Vorma som vanningskilde.
Eiendommen Dytterud må sikres tilgang til
vanningsvann og direkte adkomst til båtplass i
Dytterudevja i hele anleggsfasen.

Kommentarer
Se kap 2.2, pkt. V.

Anleggsarbeidene medfører støyforhold som vil ha
stor negativ effekt på muligheten til utnyttelse av
eiendommen. Det foreslås at det i
rekkefølgebestemmelsene tas inn en bestemmelse om
at det før anleggsarbeidene starter skal etableres
midlertidig eller varig støytiltak mot eiendommens
tun.
I reguleringsbestemmelsene må det settes krav til at
tunet på Dytterud (våningshus og driftsbygninger)
behandles i samsvar med T-1442. Dyrehold har minst
like stort behov for vern mot støy som boliger.
Det bør tas inn i bestemmelsene at det i hele
anleggsfasen benyttes støymålere ved alle
driftsbygninger og bolighus i nærheten av anlegget.
Det må tas inn at driftsbygninger til bruk for dyr eller
egnet for dyrehold skal skjermes mot støy etter
samme krav som eiendommer brukt til beboelse.

Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt II.

Atkomst til vanningsvann og adkomst til båtplass må
vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.

Det blir ingen endringer på bestemmelsene knyttet til
støy. Det vises til T-1442.

-477-

Utbygging
Eidsvoll - Hamar
Eidsvoll – Langset

Reguleringsplan
Eidsvoll stasjon – Langset
Oppsummering av uttalelser

Støv. Anleggsarbeider vil medføre et betydelig
problem med støv. Det foreslås at det innarbeides i
reguleringsbestemmelsene at tiltakshaver løpende
skal kartlegge støvflukt fra anleggsarbeidene vha
støvmålere på tilgrensende dyrka mark, samt
bebyggelse. I tillegg til krav om støvdempende tiltak.
Det foreslås at det i reguleringsbestemmelsene om at
all matjord som tas av fra dyrka mark på berørt
eiendom skal tilbakeføres denne eiendom. Dette må
gjelde matjord både fra arealer som avstås og arealer
som er midlertidig beslaglagt.
Videre at all matjord som er midlertidig avtatt skal
lagres på den eiendom den er tatt fra i anleggsfasen.
Lagring av matjord skal ikke skje i høyden, og ikke
være over 2 m, samt at porestruktur i matjorda
opprettholdes.
Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene at før
anleggsstart må tiltakshaver kartlegge grøftesystemet
på overflatevann. Videre må tiltakshaver pålegges å
sikre at det både under anleggsarbeidene og ved
ferdig anlegg blir etablert tilstrekkelig avrennings
muligheter for overflatevann.
I reguleringsbestemmelsene må det stilles krav om at
dyrkingsplan for oppdyrking av massedeponi må
foreligge før anleggsarbeidene kan starte.
Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at
alle tiltak beskrevet i planbeskrivelsen, til vern av
naboer og berørte eiendommer, skal ansees som en
del av reguleringsbestemmelsene.
Tidspunkt for etablering av støyskjermingstiltak må
innarbeides i rekkefølgebestemmelsene.
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Se kap. 2.2, pkt. IV.

Se MOP om håndtering av matjord.

Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.

Ivaretatt.
Se kap. 2.2, pkt. II og VII. Avbøtende tiltak for
berørte naboer vurderes videre i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.

18 Jarle Pettersen, gnr/bnr. 215/13 og 215/14 (27.05.2016) (nr. 85)
Oppsummering av merknader
Viser til tidligere merknader om endra adgang til
fritidsområdene langs Vorma ved Dytterudevja.
Stiller seg undrende til hvorfor hans eiendommer skal
løses inn til framtidig jordbruksmark. (215/13 og
215/14)

Kommentarer
Tas til orientering. Innspillet er vurdert i
planarbeidet. Planforslagets adkomst til Dytterudevja
opprettholdes.
Behovet for innløsning vurderes nærmere

19 Dag Skuland / Hans Ivar Hoel, gnr/bnr. 186/1 og 186/4 (27.05.2016) (nr. 87)
Oppsummering av merknader
Ønsker ingen fylling, hverken på stranda eller ut i
elva.
Fri adkomst til båtutsettingsplass og brygger.

Kommentarer
Tas til orientering. Planen legger opp til fylling i elva
og på stranda.
Se kap. 2.2, pkt. VIII.

Fiskegrunner nedenfor den gamle jernbanebrua må
ivaretas. Gårdene har garn og fiskerett.
Området er gyteplass for flere fiskesorter.
Gyteplassene må ivaretas.

Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanen og i
anleggsfasen
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanen og i
anleggsfasen.
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Tilgang til vann for gårdene Dorr og Ovri må ivaretas
i anleggsperioden og etter.
Tilgang til pumpehus for vanning og kvaliteten på
vanningsvannet må sikres i anleggsperioden og etter.
Den gamle adkomstvegen til stranda som går mellom
renseanlegget og resten av gamlevegen må
opprettholdes. Gårdene har vegrett til vegen.
Alt må settes tilbake til opprinnelig stand etter
anleggsperioden.
Grense mellom eiendommene og JBVs eiendom må
måles opp og fastsettes.
Finmasser må ikke slippes ut i elva.
Transport via eiendommene må unngås, evt konkrete
avtaler inngås.
Gårdene må sikres / vernes mot støy i
anleggsperioden.
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Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.
Tas til orientering. Istandsetting etter endt anlegg
inngår i anleggsarbeidene.
Tas til orientering.
Tas til orientering. Massene som deponeres i elva blir
håndtert slik elvas kvalitet ikke forringes.
Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.
Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. II.

20 Grunneiere på Baadshaug, Kommisrud og Doknes (27.05.2016) (nr. 88)
Oppsummering av merknader
Avventer JBVs møte med grunneiere.

Kommentarer
Tas til orientering.

Grunneiere har tinglyst bruksrett til underganger for
adkomst til Vorma. Forutsetter at rettigheten medtas i
bestemmelsene som tidligere, og med samme ordlyd
som i gjeldende reguleringsplan. Adkomster fra
respektive eiendommer til driftsveg må synliggjøres i
planen, på kart og i bestemmelsene.
Forutsetter at gamle strandretter er i behold. Denne
omfatter rett til kjøring og opplag av tømmer på
strand. Nye anlegg må ikke sperre for mulige tømmer
leveranser. Driftsveg må kunne benyttes til dette
formålet. Det må medtas i reguleringsplanens kart og
bestemmelser.
Grunneiere har tinglyste rettigheter til brygger,
båtfester, fiske og jordbruksformål. Ber om at det
klargjøres i planen at bygger og båtfester kan
etableres.
Hyller i steinfyllingene som gjør fyllingsfronten
tilgjengelig for alle må etableres langs hele
strekningen.
Gammel brygge ved Kommisrud som går tapt må
erstattes eller kompenseres. Foreslår at dette gjøres
ved at det etableres nye båtfester i tilknytning til
undergangen på stedet. Det bør også etableres en
enkel molo.
Massedeponi Baadshaug skal opparbeides til dyrkbar
mark. Ber om at arealbruk vises i planen. Arbeidene
forutsettes avsluttet før nytt dobbeltspor tas i bruk.
Det forutsettes løpende kontakt om detaljer for
opparbeiding av dyrkbart areal.
JBVs ansvar for eventuelle tiltak mot skred, ettersyn
og nødvendig vedlikehold av skråning ned mot
jernbanen må tydeliggjøres i bestemmelsene og i

Tas til orientering.

Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. VIII.

Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt VII.

Tas til orientering. JBV har ansvaret for jernbanens
sikkerhet.
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plankartet. Dette gjelder også arealer utenfor
planområdet, dersom de vedrører banens sikkerhet.
Grunnerverv må begrenses til et minimum. JBV kan
gis tilgang til vedlikehold, men grunneier beholder
eiendom og bruksrett.
Grunneiere har rett til å ta vann fra Vorma, og det er
avtalefestet at JBV skal etablere kulvert under banen.
Kulvertene må legges på egnede steder hvor det er
tilgjengelighet med pumpeutstyr eller plassering av
pumpehus. Dette må vises i planen.
Ønsker å komme i dialog med JBV om plassering og
detaljløsning for gjerder og porter.
Støyskjerming på elvesiden av jernbanen er dårlig
ivaretatt. Ber om at JBV pålegges å etablere
støyskjerming.
Viltkryssing. Nødvendigheten av tiltak for
viltkryssing over Vorma er undervurdert. Ber om at
det etableres en eller flere viltunderganger på
strekningen Eidsvoll st – Julsruddalen ved at
underganger ved Kommisrud, Doknesevja el
Bothaugtangen gjøres store nok for viltkryssing.
Ytre miljø. JBV bør medta strengere presisjonskrav
ovenfor entreprenør for utførelse av fyllingsarbeider.
Utløpet ved Kommisrud. Planlagt undergang på
stedet er vist med en annen plassering enn den
opprinnelige undergangen. Plasseringen er uegnet
dersom man ønsker å kombinere gang-/kjørekulvert
med utløp slik som beskrevet i planen. Denne
løsningen bør revurderes.
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Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. VII.
Rettighetene vil bli behandlet i
grunnervervsprosessen gjennom egne avtaler.
Kulverter som er en del av driftsveg/Vormtråkk er
vist i planforslaget. For øvrige mindre konstruksjoner
på tvers av jernbanelinja vises det til tegningsheftet.
Detaljert plassering av disse vil bli ytterligere vurdert
i byggeplanfasen.
Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. II.
Tas til orientering. Det vil ikke bli innarbeidet flere
viltunderganger på strekningen.

Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og i
anleggsfasen.
Tas til orientering. Plasseringen er grundig vurdert og
blir ikke endret.

21 Stian Kolle Christiansen, Østsidavegen 882 (28.05.2016) (nr. 89)
Oppsummering av merknader
Støy knyttet til anleggsarbeider framkommer ikke av
støyutredningen. Antar dette kommer til å bli
betydelig pga boligens nærhet til anlegget. Forventer
gode tekniske løsninger uten at det ødelegger
utsikt/lignende.
Forventer at det monteres seismisk sensor på
grunnmur.
Forventer at JBV har løsninger for ikke å forhøye
vannstanden selv ved utfylling i Vorma.
Det er mye svaner og ender ved stranden, også om
vinteren. Dette bør hensyntas. Området er fredet.
Strandområdet må ikke ødelegges ved brobygging.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. II.

Trafikksikkerhet langs skoleveg må vurderes
nærmere.
Det må legges vekt på at brua passer inn i miljøet,
samtidig som den blir høy nok til ikke å bli
sjenerende.
Føler seg tilsidesatt i prosessen, selv om han bor
svært nær ny bro. Ønsker å bli satt på
prioriteringslisten.

Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.

Behovet for slik overvåking vurderes i anleggsfasen.
Ut fra beregningene vil flomvannstand øke marginalt.
Konsekvensen for fuglelivet er begrenset.
Må vurderes i byggeplanfasen og i anleggsfasen.

Tas til orientering.
Tas til orientering.
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22 Bevar Mjøsas og Vormas strandsone/Miljøpartiet De Grønne Eidsvoll (udatert) (nr. 90)
Oppsummering av merknader
Området er svært verdifullt for fugl og vilt. Området
er fredet ved kgl res av 3. mai 1935. Områdets verdi
ut fra fredningsbestemmelsen og generelt hensyn til
natur og miljø burde vært imøtekommet på en langt
bedre måte.
Det er stor fare for at uerstattelige naturkvaliteter vil
bli ødelagt som følge av valgt trase mellom Eidsvoll
og Minnesund/Langset med steinfyllinger i Vorma,
inngrep i kultur- og jordbruksområder på
Kråkvålhalvøya, omfattende anleggsvirksomhet og
massive fyllinger.
Planforslaget vil skade sårbar natur i strandsonen, gå
utover viktige våtmarksområder, gå utover viktige
leveområder for dyr og fugler, ramme rødlistearter,
ramme artsrikdommen i området, ødelegge god og
viktig matjord, føre til økt støy, føre til at viktige
områder for fremtidens friluftsliv og rekreasjon går
tapt eller blir kvalitetsmessig redusert, representere
fare for erosjon og true folk og deres eiendommer
lenger ned langs Vorma.
Slike ødeleggelser er unødvendige og planen er
mangelfull ift å belyse det alternativet som med
sannsynlighet ville kunne vært bedre for natur og
miljø, landskap, fugleliv og hensynet til rødlista arter.
Brua tvers over Minnevika vil dele Minnevika og det
flotte landskapet i to. I tillegg vil brua kunne medføre
endringer i strømforhold, erosjon og endra livsvilkår
for fugler, dyr og planter.
Er det undersøkt godt nok hvilke ringvirkniger
bruprosjektet vil ha nedover elva? Er bekymret for at
JBV vil møte store unødvendige utfordringer og
vedvarende vedlikeholdsproblemer ift
brukonstruksjonen. Resultatet av grunnboringer bør
foreligge før endelig bestemmelse om traseen
fastsettes.
Forstyrrelser av fuglelivet. Når beiteområdene blir
berørt er det nødt til å påvirke fuglelivet.
Reetablering av beiteområder må skje før
utbyggingen begynner, for eksempel på den andre
siden av elven. JBV bør planlegge og gjennomføre
reetablering av fuglens beiteområde på egna områder
før anleggsarbeidene settes i gang. Dette må være
JBVs ansvar.
Friluftsliv og økt støy utover Vorma. Nærmest hele
Vorma vil bli sterkt påvirket av støy hver gang et tog
passerer, og støy vil dermed bli et dominerende
innslag i landskapsopplevelsen, unntatt over
Kråkvålhalvøya der jernbanen ligger i en dyp
skjæring. Dette medfører at kvaliteten på friluftsliv
knuttet til båtlivet på Vorma og strandarealene på
østsiden synker. Støy medfører helserisiko og
helseplager for dyr, fugl og mennesker.
En støyskjerm øst for sporet mot Vorma vil kunne
dempe støyen med inntil 10 dB. JBV vet hva som må

Kommentarer
Hensynet til fuglelivsfredningen anses å være avklart
og ivaretatt.

Tas til orientering.

Tas til orientering. Forhold knyttet til naturmiljø er
grundig vurdert i planarbeidet.

Tas til orientering. Se kap 2.2, pkt I.

Tas til orientering. Må vurderes i byggeplanfasen og
anleggsfasen.

Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. II.
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gjøres, men vil blant annet av økonomiske grunner
ikke gjennomføre nødvendig støyskjerming mot
Vorma. Når fyllingene først er så store som de er,
betyr en ekstra meter uhyre lite ift god støyskjerming
mot Vorma. Håper JBV endrer sitt standpunkt.
Inngrep Kråkvålhalvøya, som er en viktig del av både
elvelandskapet og kulturlandskapet. Inngrepet med
skjæring nedfører at store mengder masser må fjernes
og deponeres. Inngrepet fører til sår i
kulturlandskapet, samt at jordbruksarealer blir skåret
tvers over. Dette er utfordrende for driften av
jordbruket. 35 daa dyrka og 15 daa dyrkbar jord går
tapt. Det er mangelvare på jord av denne kvaliteten i
landet (flat sandjord med tilgang til vanning).
Inngrepet på Kråkvålhalvøya er i strid med nasjonale
føringer og FM forventninger uttalt i
forventningsbrev til kommunal planlegging fra
08.04.2015.
Vern eller ikke vern av raviner. Det er underlig at
JBV planlegger gjenfylling av raviner som en del av
sin plan for å kvitte seg med overskuddsmasser, noe
som medfører at de små ravinene forsvinner.
Gjenbruk av jord etter forflytninger synes ikke alltid
å være ubetinget suksess og kvaliteten blir ofte
forringet.
Hensynet til viltet. Fuglefredningsområde. Øvre del
av Vorma nevnes som det viktigste, men kantsoner er
også viktige hekkeområder. Positiv til at
anleggsarbeider i hekkesesongen unngås og håper det
følges. Det må anlegges brede og dype kulverter og
viltunderganger som det er lett for viltet å benytte.
Kulverter må også lages ved ilandstigningsområder
for vilt som krysser over vannet, og at de utformes
slik at dyrene ikke setter seg fast i steinsettingen.
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Tas til orientering. Se kap 2.2, pkt. VII.

Tas til orientering.

Tas til orientering. Det vil ikke bli etablert flere
kulverter for kryssende vilt enn det som allerede er
innarbeidet i planen. Omfanget av avbøtende tiltak
for vilt er et veloverveid kompromiss mellom vilt og
inngrep i Vorma.

23 Pål og Hanne Østby, gnr/bnr. 17/307 og 22/9 (27.05.2016) (nr. 91)
Oppsummering av merknader
Ønsker videreføring av støyskjerm el tilsvarende
effektiv skjerming av skinnestøy øst for
skinnegangen. Ber om ny vurdering om bruk av lokal
skjerming langs skinnegangen kan være en løsning
som gir en akseptabel kost/nytte-verdi.
Er bekymret for hvordan skjerming av uteplass skal
kunne løses. Ber om dokumentasjon på at
støyberegningene hensyntar forhold knyttet til at
eiendommer ved strandkanten får lang
eksponeringstid og støyen generelt.
Forstår ikke hvorfor støyskjerm nord for Eidsvoll
stasjon skal rives.
Stiller spørsmåltegn ved vurderingen av at plassering
av støyskjerm langs skinnegangen gir større ulemper
en nytte. Er andre støyskjermingstiltak vurdert?
Lurer på resultat av utprøving av forskjellig skjermer
for skinnestøy.

Kommentarer
Se kap. 2.2, pkt. II.

Se kap. 2.2, pkt. II.

Er forklart i planbeskrivelsen pkt 3.2.10. Se også kap.
2.2, pkt. II, a.
Se støyrapport og vurdering av støy i kap 2.2.
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Utbygging
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Eidsvoll - Langset
Oppsummering av uttalelser
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24 River Hustad, Camilla Colletts veg 32 (Utdrag av merknad nr 37, Venjar – Eidsvoll)
Oppsummering av merknader
Ser det som en mulighet å etablere badeplass inkl.
båtplass ved Julsruddalsevja, på vestsiden av
jernbanen.
Støyskjerming av brua over Minnevika bør være
gjennomsiktig slik at reisende med tog får utsikt fra
brua.
Jernbanelinja langs Vorma blir lang og kjedelig.
Foreslår å etablere noe visuelt stimulerende tiltak,
f.eks kunstinstallasjoner.

Kommentarer
Tas til orientering. Forholdet vil bli vurdert i
byggeplanfasen.
Tas til orientering. Følges opp i byggeplan og
anleggsfasen, men må vurderes opp mot tekniske
gjennomførbarhet for bærende konstruksjon. Se kap.
2.2, pkt. II.
Tas til orientering. Se kap. 2.2, pkt. III.

25 Grunneiere på Baadshaug, Kommisrud og Doknes (10.06.2016) (nr. 94)
Oppsummering av merknader
Sikringstiltak bør gjennomføres etter konkret
vurdering, slik at tiltak begrenses til der de er
nødvendige. Tiltak bør velges ut i fra stedlige forhold
og ikke en «regel».
Er bekymret for hvilke omfang inngrepene vil få der
det i dag er høye naturlige rabber med stedvis
problematiske masser.
Nevnte retningslinjer på møtet 02.06.2016, med
påfølgende landskapsinngrep burde fremkommet i
planforslaget siden det vil ha større konsekvenser for
naturmiljø, jordvern, bebyggelse oa.
Ønsker at tiltak for sikring mot overflatesked, utføres
kun i det omfanget som er nødvendig, etter konkrete
vurderinger.
Ønsker en redegjørelse av de nye retningslinjene, på
hele strekningen Venjar-Langset. Redegjørelsen må
inneholde:
- Konsekvenser for landskap og naturmiljø
- Konsekvenser for bebyggelse
- Tallfestet tap av dyrket mark for hver eiendom

Kommentarer
Tas til orientering. Må vurderes nærmere i
byggeplanfase og anleggsfase.

Tas til orientering.

Tas til orientering.
Se planbeskrivelsen, ingen nye utredninger
gjennomføres i denne fasen.

26 AS Oplandsk Dampskibsselskap v/ Sjur Lohne (16.06.2016)
Oppsummering av merknader
Reguleringsplanforslaget berører ikke direkte
mulighet for å velge tekniske løsninger som
muliggjør forsvarlig gjennomfart med D/S
Skibladner i byggeperioden, vil rederiet kreve at
bemerkningene blir hensyntatt under behandling av
reguleringsplanen.
Stenging av seilingsleden i sommersesongen vil
berøre betydelige kulturhistoriske og økonomiske
interesser. Dette må tas hensyn til under
planleggingen av den nye jernbanen.

Kommentarer
Lengde på midtspennet er i henhold til vedtatt
kommunedelplan basert på avklaringsmøte med ODS
i 2006.
Midtspennet er flyttet sørover for i passe med
registreringer av seilingen i 2015.
Lengre midtspenn vil trolig medføre et annet
konstruksjonsprinsipp med vesentlig kostnadsøkning.
Byggetid og evt driftsulemper for Skibladner i
byggetiden vil bli ivaretatt i etterfølgende byggeplan.
Merknaden er for øvrig besvart i brev til
dampskipsselskapet.
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Utbygging
Eidsvoll - Hamar
Eidsvoll – Langset

Reguleringsplan
Eidsvoll stasjon – Langset
Oppsummering av uttalelser
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3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn begrenset høring
3.1 Prosess
Planforslaget har blitt endret på tre områder etter høringen. Endringene omfatter plankartene 2, 5 og 6 og
reguleringsbestemmelsene pkt 4.2 og 5.1. Bestemmelsen om krav til undersøkelse av automatisk fredete
kulturminner er oppdatert i henhold til Riksantikvarens krav. Beskrivelsen er oppdatert i henhold til dette.
De tre følgende endringer, konkretisert i plankart og bestemmelser, ble forelagt berørte grunneiere og
myndigheter:




Inkludere Doknesgutua fram til offentlig veg for å sikre bruksrett for Jernbaneverket på denne vegen.
Inkludere hele Kråkvålvegen fram til Sætrevegen for å sikre Jernbaneverket og øvrige eiendommer
bruksrett.
Inkludere den gamle jernbanebrua på Minnesund for bevaring og etterbruk som turveg.

Det kom inn to uttalelser til den begrensede høringen av disse endringene.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor.

3.2 Oppsummering og kommentarer
Uttalelse fra
1 Terje Linnerud
2 Mjøssamlingene

Datert
29.06.2016
31.07.2016

1 Terje Linnerud (29.06.2016) (nr. 98)
Oppsummering av merknader
Linnerud mener det ser ut som man har markert et
område innenfor deres tomtegrense som 'L landbruk'.
Han lurer på hva det vil innebære? (Supplert med
bildevedlegg.)
Her er område markert som L1, det er beskrevet at
«område L1 fylles opp med løsmasse for dyrkning
når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet av
nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til
oppfyllingen framgår av punkt 10.1». Linnerud
ønsker å diskutere mulighet for å erverve området
etter at anleggsarbeider er ferdig da det ligger veldig
nær deres bygninger og grenser til deres eksisterende
jorde. (Se bildevedlegg)

Kommentarer
En mindre del av eiendommen kan bli berørt av
anleggsarbeid og er satt av til midlertidig
anleggsområde og. Området skal istandsettes i hht
krav i planbestemmelsene.
Område L1 det siktes til tilhører Jernbaneverket og
skal avhendes når eksisterende bane legges ned.
Hvem som skal overta arealet ette at det er satt i
stand som forutsatt, vil ikke bli behandlet i
reguleringsplanen. Jernbaneverket merker seg ønsket.
Se kap. 2.2, pkt. VII.

2 Mjøssamlingene (31.07.2016) (nr. 99)
Oppsummering av merknader
Mjøssamlingene stiller seg svært positive til
endringene i planforslaget, og da spesielt

Kommentarer
Tas til orientering.
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Utbygging
Eidsvoll – Hamar

Reguleringsplan
Eidsvoll - Langset
Oppsummering av uttalelser

«gjenbruksmuligheten» på den gamle jernbanebrua
på Minnesund.
Mjøssamlingene stiller seg noe undrende til at
tilpasninger og endringer i den planlagte nye
jernbanebrua ikke er blant endringene som blir nevnt.
Mjøssamlingene presiserer at alle punkter i deres
opprinnelige høringsuttalelse på reguleringsplanen
datert 01.05.16 og høringsuttalelsen til
planprogrammet datert 04.04.15 blir stående, og
grundig vurdert. De mener fremdeles at dersom alle
forholdene i tidligere uttalelser blir tilfredsstillende
ivaretatt – har Mjøssamlingene ingen videre
innsigelser mot brubygging – og ser fram til et godt
samarbeid i utbyggingsperioden.
Mjøssamlingene ønsker svar på henvendelsen med
beskrivelse av vurderinger, tiltak og ansvarsforhold.
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Endringene har vært på begrenset høring omhandler
ikke fysiske endringer på jernbanebrua. Endringen
omhandler kun muligheter for å anlegge turveg på
brua, mens fundamentene og konstruksjonen for
øvrig ikke vil bli endret.
Se kommentarer til tidligere uttalelse.

Revidert planforslag inkl. innkomne merknader og
JBVs tilsvar til disse vil bli sendt Eidsvoll kommune
for behandling. Berørte grunneier vil bli orientert om
vedtaket, når det foreligger.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.10.2016

Behandling
Av 35 representanter var 33 til stede.
Tilleggsforslag fra Ole Randin Klokkerengen (SP) på vegne av AP, SP og SV:
1. Passasjemuligheter for vilt ved Doknes må tilfredsstille kravene for åpenhetsindeks.
2. Det må lages skråninger så vilt kommer opp av elva og en bankett så dyra kan gå til
nærmeste passasjemulighet.
3. Alle passasjemulighetene, også de små, må legges til rette for vilt av mindre størrelse.
4. Alle viltpassasjer må stenges/begrenses for allmenn tilrettelagt ferdsel.
Tilleggsforslag fra Olav Resaland (AP) på vegne AP, SP og SV:
Eidsvoll kommunestyre anmoder jernbaneverket å gjøre sitt ytterste på å unngå å stenge
Skibladner traseen i seilingsperioden ved bygging av ny jernbanebru på Minnesund.

Votering
Tilleggsforslaget fra Ole Randin Klokkerengen (SP) på vegne av AP, SP og SV ble
enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Olav Resaland (AP) på vegne av AP, SP og SV ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for
Dovrebanen Eidsvoll - Langset i Eidsvoll kommune» med bestemmelser. Plandokumentene
er datert 15.08.2016.
1. Passasjemuligheter for vilt ved Doknes må tilfredsstille kravene for åpenhetsindeks.
2. Det må lages skråninger så vilt kommer opp av elva og en bankett så dyra kan gå til
nærmeste passasjemulighet.
3. Alle passasjemulighetene, også de små, må legges til rette for vilt av mindre størrelse.
4. Alle viltpassasjer må stenges/begrenses for allmenn tilrettelagt ferdsel.
Eidsvoll kommunestyre anmoder jernbaneverket å gjøre sitt ytterste på å unngå å stenge
Skibladner traseen i seilingsperioden ved bygging av ny jernbanebru på Minnesund.
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2017/1492-3
Arkiv:
026
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato:
04.05.2017

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

39/17

09.05.2017

Kommunestyret

Forvaltningsrevisjonsrapport - Øvre Romerike Utvikling (ØRU) styrets ansvar og oppfølging av ØRIK
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret gjør styrene og administrativ ledelse i de selskapene som
kommunen har et eieransvar i oppmerksom på styrenes påseansvar og ledelsens
gjennomføringsansvar for økonomioppfølging og internkontrollen.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Det vises til vedleggene. Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 3.4.17, som sak 9.

Vedlegg som følger saken:
1 Saksutskrift fra kontrollutvalgets sak 9/17: Forvaltningsrevisjonsrapport - Øvre Romerike
Utvikling (ØRU) - styrets ansvar og oppfølging av ØRIK
2 Hovedrapport ØRU
3 Faktaark ØRU
4 Notat til kontrollutvalget om regnskap
Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00037-1
Øystein Hagen

Forvaltningsrevisjonsrapport - Øvre Romerike Utvikling (ØRU)- styrets
ansvar og oppfølging av ØRIK
Saksgang
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
9/17

Eidsvoll kontrollutvalg har behandlet saken i møte 03.04.2017 sak 9/17
Møtebehandling
Kontrollutvalget drøftet forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget ser med bekymring på de forhold som er påpekt i
forvaltningsrevisjonsrapporten om Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre Romerike
Innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Rapporten beskriver de utfordringer som har vært og hvordan disse har blitt fulgt
opp. Slik sett har rapporten vært avklarende.
1. ØRIK er per i dag opphørt.
2. Innkjøpssamarbeidet er omorganisert og ikke lenger en del av ØRU.
3. Innkjøpssamarbeidet og regnskapsføringen er overført til Ullensaker kommune
som et vertskommunesamarbeid. Deltagerkommunene har dermed ingen
tjenesteproduksjon lagt til ØRU.
4. Bonusordningen som metode for finansiering av innkjøpssamarbeidet er avviklet
og løper i dag kun for allerede inngåtte kontrakter.
I lys av de organisatoriske endringer som har skjedd så oversender kontrollutvalget
saken til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret gjør styrene og administrativ ledelse i de selskapene som
kommunen har et eieransvar i oppmerksom på styrenes påseansvar og ledelsens
gjennomføringsansvar for økonomioppfølging og internkontrollen.
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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØVRE ROMERIKE
UTVIKLING (ØRU)- STYRETS ANSVAR OG OPPFØLGING AV ØRIK
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Vedlegg:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike Utvikling (ØRU) - styrets ansvar og
oppfølging av ØRIK, Romerike Revisjon mars 2017.
2. Faktaark til forvaltningsrevisjonsrapporten
3. Revisjonsnotat – Regnskapsført bonusinntekt i perioden fra 2011, datert 22.3.17

Saksframstilling:
Bakgrunn
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fattet i møte den 9. september 2016, sak
50/16 – brev nr 7 fra revisjonen, følgende vedtak:

Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning.
Sett i lys av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi
kontrollutvalgene følge opp saken.
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrige kontrollutvalgslederne for i
fellesskap utarbeide en plan og finansiering av granskningen.
På bakgrunn av dette vedtaket ble det den 26.9.2016 avholdt et felles møte mellom
kontrollutvalgslederne i kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker. Leder i Eidsvoll meldte forfall.
Fellesmøte den 26.9.2016 ble innledet av kontrollutvalgsleder i Nannestad, og saken
ble så drøftet og vurdert av utvalgslederne.
På bakgrunn av drøftelsene ble følgende lagt til grunn:
1. Kontrollutvalgene ønsker en skrittvis tilnærming til denne saken.
2. Som en første tilnærming til saken bestiller kontrollutvalgene en
revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon. Basert på hva som kommer
frem i undersøkelsen vil kontrollutvalgene kunne ta stilling til eventuelle videre
handlinger.
3. Det foreslås at følgende problemstillinger legges til grunn for
revisjonsundersøkelsen:
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1.
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og
revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i
henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt
bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de
revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016.
Når det gjelder punkt 3 så behandles dette som en egen sak.
Basert på de foreslåtte problemstillinger fra fellesmøte den 26.9.2016 utformet
revisjonen en prosjektplan med følgende konkrete problemstillinger:
1. Hvilke tiltak har styret iverksatt for å sikre at ØRU/ØRIK følger opp de
punktene som er påpekt i nummererte brev og revisjonsberetninger fra
regnskapsrevisor?
2. I hvilken grad hadde administrasjonen tilfredsstillende rutiner som sikrer at
bonusordningen i innkjøpssamarbeidet ble fulgt opp, og ble disse fulgt i
praksis?
Kontrollutvalgene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes
kommuner vedtok høsten 2016 denne prosjektplanen.
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU
satte inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra
regnskapsrevisor. Formålet har videre vært å undersøke om det har vært
tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK.
Kapittel to redegjør for organiseringen av ØRU/ØRIK og i kapittel tre utledes
revisjonskriteriene. Deretter følger tre kapitler som besvarer de to problemstillingene.
Kapittel fire besvarer den første problemstillingen. Problemstilling to besvares i
henholdsvis kapittel fem og seks. Hvert av kapitlene 4-6 inneholder delvurderinger.
Revisjonens oppsummering, samlet vurdering og konklusjon opp mot
problemstillingene er tatt inn i sammendraget foran i rapporten.
Styreleders uttalelse er tatt inn i sin helhet som vedlegg 1 til rapporten.
Romerike Revisjon IKS presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten om ØRU for
kontrollutvalgene den 14. mars 2017. I rapportens punkt 5.1.1 viser tabell 1 forventet
(budsjettert) bonusinntekt i perioden fra 2013.
Under orienteringen framkom spørsmål om hva som var regnskapsført bonusinntekt.
Revisjonen har undersøkt dette med utgangspunkt i regnskapstall fra budsjetter og
regnskap, se vedlegg 3.
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Fra revisjonens oppsummering
Problemstilling 1 - Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev
og revisjonsberetninger?
Styret var kjent med de problemstillinger som ble reist av regnskapsrevisor.
Styret var adressat for regnskapsrevisors nummererte brev. I det alt vesentlige ble
disse behandlet og vedtatt besvart i styremøtene.
Når det gjelder organisatoriske forhold relatert til det regnskapstekniske så gikk det to
år fra regnskapsrevisor påpekte dette forholdet til vedtektsendringen var igjennom i
alle kommunene.
Når det gjelder organiseringen og finansieringen av ØRIK så fikk dette sin endelige
avklaring ved utskillelsen av ØRIK i et vertskommunesamarbeid med virkning fra
01.01.2016, og avvikling av bonusordningen.
I forbindelse med å etabler bedre rutiner for arbeidet rundt regnskapet så vurderer
revisjonen det slik at styret kunne, i tillegg til det som ble gjort, innskjerpet kravene til
direktøren.
Når det gjelder ØRUs håndtering av bonusinntektene har ikke gjennomgangen vist at
styret satte konkrete krav til administrasjonen i samarbeidet om å sørge for
tilstrekkelig system/ressurser som sikret at bonusinntektene ble fakturert og innkrevd,
med unntak av et pålegg direktøren fikk i et styrevedtak 53/13.
Når det gjelder de gjentagende nummererte brevene til styret så burde dette ha
understreket hvilket påseansvar et styre har for å sørge for at virksomheten har
betryggende kontroll. Styret har et overordnet ansvar for at dette ikke fikk en løsning
underveis og på et tidligere tidspunkt.
ØRU hadde i utgangspunktet som formål å være et regionråd. Vedtektene ble
revidert i 2011, uten at ØRIKs virksomhet ble tatt inn som en del av vedtekten til
ØRU. ØRIK fortsatte sin virksomhet regulert i et reglement som ble vedtatt i et eget
løp av kommunestyrene
ØRU-styret har, i tillegg til oppgaven som regionråd, også hatt ansvaret for
administrativ tjenesteproduksjon ved å ha et innkjøpssamarbeid i sin organisasjon.
Regionråd ikke har anledning til å drive tjenesteproduksjon.
Problemstilling 2 - I hvilken grad var det rutiner for innbetaling av bonus, og ble disse
fulgt i praksis?
Ansvaret knyttet til innkreving av bonus har det vært enighet om i det daglige, men
hvor det overordnede ansvaret for å følge opp alle elementene i bonusordningen lå,
har likevel vært uklare.
Rutinene knyttet til innkrevingen av bonus har ikke vært nedfelt skriftlig, men ØRU
hadde innarbeidet rutiner for innkreving av bonusinntektene med manuelle rutiner og
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et system med en liste i Excel (oppfølgingsliste) og regnskapssystemet som ØRU
benyttet. Det er ikke godtgjort at ledelsen satte inn tiltak verken på systemsiden eller i
forhold til ressurser for å møte et stadig økende omfang med bonusavtaler til
oppfølging, til tross for at svakhetene i systemet som var valgt, var godt kjent for
administrasjonen i ØRU.
Bonus har blitt innkrevd, men det er sannsynlig at for mange avtaler unnslipper at
bonus blir innkrevd. Svært mange betaler lenge etter forfall.
Revisjonens konklusjon
Problemstilling 1
Styret iverksatte ulike tiltak over en lengre periode for å forsøke å løse de forhold
som ble påpekt av regnskapsrevisor i nummererte brev. Etter revisjonens vurdering
går det gjennomgående for lang tid før tiltakene får virkning, og til de ulike forholdene
finner sin endelige løsning. Revisjonen er klar over at denne type saksbehandling
kan være særlig tidkrevende, siden det i flere tilfeller fordrer beslutning i alle seks
kommunene. Revisjonen vurderer det også slik at styret burde satt i verk tettere
oppfølging av administrasjonen ØRU, og herunder i større grad avkrevd løpende
rapportering til styret.
Problemstilling 2
Den daglige ansvarsdelingen for å utføre oppgavene knyttet til innkreving av bonus
var avklart i administrasjonen i ØRU. Det har etter revisjonenes oppfatning likevel
vært uklart hvor det overordnede ansvaret på ledernivå lå for bonusordningen.
Administrasjonen hadde i liten grad skriftliggjort rutinene, men rutinene har likevel
vært avklart og kjent i organisasjonen, og stort sett fulgt i praksis. Problemet med
bonusordning er, etter revisjonens vurdering, det manuelle systemet rundt
oppfølgingen. Systemet fungerte ikke optimalt, og ble heller ikke alltid fulgt i praksis.
Revisjonen vurderer det slik at internkontrollen alt i alt ikke var god nok. Den var ikke
tilpasset den kompleksitet og kapasitet som en oppfølging av bonus på et så stort
antall avtaler krevde.
Bakgrunnen for sekretariatets forslag til vedtak
Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg en organisering av Øvre Romerike
Innkjøpssamarbeid (ØRIK) som er opphørt i dag. Innkjøpssamarbeidet er
omorganisert og er ikke lenger en del av Øvre Romerike Utvikling (ØRU).
Innkjøpssamarbeidet er overført til Ullensaker kommune som et
vertskommunesamarbeid. Deltakerkommunene har dermed ingen
tjenesteproduksjon lagt til ØRU. Bonusordningen som metode for finansiering av
innkjøpssamarbeidet er avviklet og løper i dag kun for allerede inngåtte kontrakter.
Regnskapsføringen er lagt til Ullensaker kommune. Bonusavtalene følges fortsatt
opp manuelt av Ullensaker kommune. Det kan være interessant for kontrollutvalgene
å få informasjon om resultatet av denne oppfølgingen når den foreligger.
I vedtaket fra styret i ØRU er det vist til en langvarig utfordring og man ba
kontrollutvalgene følge opp saken. Rapporten beskriver de utfordringer som har vært
og hvordan disse har blitt fulgt opp. Slik sett har rapporten vært avklarende.
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Når dette ses i sammenheng med de organisatoriske endringer som har skjedd har
sekretariatet innstilt på at man tar rapporten til orientering.
Denne henvendelsen kom fra styret i ØRU. Kontrollutvalgene vedtok å følge opp
henvendelsen. Det er imidlertid slik at kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt
arbeid til kommunestyret. Dette er bakgrunnen for at rapporten oversendes
kommunestyret. I og med at det er ordførerne som er styret i ØRU legges det til
grunn at også styret i ØRU er informert om rapporten gjennom dette.
RETT UTSKRIFT
DATO 4.april.2017
Øystein Hagen
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SAMMENDRAG
Formål og problemstillinger
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å
følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. Formålet har videre vært
å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i
ØRIK.
Revisjonen utformet på bakgrunn av konkrete problemstillinger som kontrollutvalgene ønsker svar
på, en prosjektplan. Følgende problemstillinger er vedtatt av kontrollutvalgene:
1. Hvilke tiltak har styret iverksatt for å sikre at ØRU/ØRIK følger opp de punktene som er
påpekt i nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor?
2. I hvilken grad hadde administrasjonen tilfredsstillende rutiner som sikrer at bonusordningen i
innkjøpssamarbeidet ble fulgt opp, og ble disse fulgt i praksis?
For å besvare den første problemstillingen tar forvaltningsrevisjonen for seg perioden fra det første
nummererte brevet kom i 2010 til det siste brevet kom i 2016. Nummerert brev nr. 1 omhandler
regnskapet for 2009. Nummerert brev nr. 8 omhandler problemstillinger knyttet til regnskapet for
2015. Den andre problemstillingen avgrenses hovedsakelig til årene 2013, 2014 og 2015.
ØRIK er nå omorganisert og er i dag ikke en del av ØRU. Denne forvaltningsrevisjonen tar således
for seg en organisering av innkjøpssamarbeidet som er opphørt i dag. Bonusordningen er også
avviklet og løper i dag kun for allerede inngåtte kontrakter.

Revisjonens oppsummering
Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger?
Revisjonenes funn viser at styret var kjent med de problemstillinger som ble reist av
regnskapsrevisor. Styret var adressat for regnskapsrevisors nummererte brev. I det alt vesentlige
ble disse behandlet og vedtatt besvart i styremøtene.
Når det gjelder organisatoriske forhold løste vedtektsendringen i 2011 de spørsmål som relaterte
seg til de regnskapstekniske forholdene som var påpekt av regnskapsrevisor i nummerert brev
nummer 1 og 2, ved at ØRU ble formalisert som et selvstendig rettssubjekt, med plikt til å føre
særregnskap. Det gikk to år fra regnskapsrevisor påpekte dette forholdet til vedtektsendringen var
igjennom i alle kommunene.
Styret startet sommeren 2013 en prosess med å vurdere organisering og finansieringen av ØRIK.
Revisjonen forstår det slik at dette blant annet var et resultat av påpekte svakheter ved gjeldende
bonusordning. Styret igangsatte således tiltak rettet mot selve finansieringsordningen og
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organiseringen av ØRIK. Dette arbeidet fikk sin endelige avklaring ved utskillelsen av ØRIK i et
vertskommunesamarbeid med virkning fra 01.01.2016, og avvikling av bonusordningen. Revisjonen
vurderer det slik at det går relativt lang tid før endringen blir iverksatt, og det må både
rådmannsgruppen og eierkommunene ta ansvar for. Når det er sagt er revisjonen klar over at
strukturelle endringer der seks kommuner er involvert er en tidkrevende prosess.
Styret følger opp merknadene fra regnskapsrevisor i årene 2012-2015 knyttet til mangler ved
avstemming av balanseposter, noter og manglende kontrolloppstilling til skattemyndigheten. Styret
gir sommeren 2013 direktøren pålegg om å etablere bedre rutiner for arbeidet rundt regnskapet.
Styret setter også inn tiltak i 2014 ved å endre regnskapssystem og skifte av regnskapsfører.
Tiltakene som styret iverksetter er flere, men de får likevel ikke konkret virkning for regnskapet for
2013 og 2014. Revisjonen vurderer det slik at styret kunne, i tillegg til det som ble gjort, innskjerpet
kravene til direktøren om å få på plass tilfredsstillende rutiner og system for å løse utfordringene ved
regnskapet for 2013 og 2014.
Når det gjelder ØRUs håndtering av bonusinntektene ble dette tatt opp med styret i hele perioden.
Regskapsrevisor har vurdert forholdet så alvorlig at det er tatt forbehold om fullstendigheten av
disse inntektene i revisjonsberetningene fra 2009 til 2014. Revisjonens gjennomgang viser at styret
setter inn flere tiltak, men tiltakene som ble satt i verk viser seg ikke å avhjelpe problemet. Med
unntak av pålegget direktøren fikk i styresak 53/13, har ikke gjennomgangen vist at styret satte
konkrete krav til administrasjonen i samarbeidet om å sørge for tilstrekkelig system/ressurser som
sikret at bonusinntektene ble fakturert og innkrevd.
Etter revisjonens syn burde de gjentagende nummererte brev til styret under enhver omstendighet
understreket for styret hvilket påseansvar et styre har for å sørge for at virksomheten har
betryggende internkontroll. Etter revisjonens vurdering er organisering av virksomheten, og det å
påse at regnskaper og formuesforvaltning skjer på en tilfredsstillende måte, et helt sentralt ansvar
for et styre. I dette tilfellet er det heller ikke tvilsomt at vesentlige elementer relatert til driften må
daglig leder også ta sin del av ansvaret for. Uansett fratar ikke dette styret fra sitt overordnede
ansvar for at disse tingene ikke fikk sin løsning underveis og på et tidligere tidspunkt.
ØRU hadde i utgangspunktet som formål å være et regionråd. Vedtektene ble revidert i 2011, uten
at ØRIKs virksomhet ble tatt inn som en del av vedtekten til ØRU. ØRIK fortsatte sin virksomhet
regulert i et reglement som ble vedtatt i et eget løp av kommunestyrene, noe som skjer uten at
eierne heller påpeker forholdet.
ØRU-styret har, i tillegg til oppgaven som regionråd, også hatt ansvaret for administrativ
tjenesteproduksjon ved å ha et innkjøpssamarbeid i sin organisasjon. Revisjonen viser i rapporten til
KS anbefaling for eierstyring nummer 14 hvor det framgår at innsettelse av sentrale folkevalgte i et
styre bør foranledige en vurdering av hensiktsmessigheten for dette sett hen til potensielle
habilitetsproblemer. Eiermeldingen for kommunene på Øvre Romerike framgår det som
utgangspunkt at folkevalgte ikke bør sitte i styrene i selskaper som står for tjenesteproduksjon, et
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syn som understøttes av kommunelovutvalgets forslag til regulering av regionråd, der det klart går
fram at regionråd ikke har anledning til å drive tjenesteproduksjon (NOU 2016:4).
I hvilken grad var det rutiner for innbetaling av bonus, og ble disse fulgt i praksis?
Det kommer fram at ansvaret knyttet til innkreving av bonus har det vært enighet om i det daglige,
men hvor det overordnede ansvaret for å følge opp alle elementene i bonusordningen lå, har likevel
vært uklare.
Rutinene knyttet til innkrevingen av bonus har ikke vært nedfelt skriftlig. Gjennomgangen viser
likevel at ØRU hadde innarbeidet rutiner for innkreving av bonusinntektene. Oppfølging og kontroll
med bonusinntektene ble løst gjennom manuelle rutiner og et system med en liste i Excel
(oppfølgingsliste) og regnskapssystemet som ØRU benyttet. Undersøkelsen viser at oppfølgingen
av bonusordningen først og fremst foregikk mot oppfølgingslisten og i mindre utstrekning mot
regnskapet. Det er ikke godtgjort at ledelsen satte inn tiltak verken på systemsiden eller i forhold til
ressurser for å møte et stadig økende omfang med bonusavtaler til oppfølging, til tross for at
svakhetene i systemet som var valgt, var godt kjent for administrasjonen i ØRU.
Revisjonen har gjennomført analyser av et utvalg av tilfeldig, men stort antall bonuskrav tilknyttet
mange ulike avtaler. Revisjonen mener at resultatet av analysene kan generaliseres til
populasjonen, avgrenset til bonus for årene 2013, 2014 og 2015. Bonus har blitt innkrevd, men det
er sannsynlig at for mange avtaler unnslipper at bonus blir innkrevd1. Svært mange betaler lenge
etter forfall. I de tilfeller bonus innkreves viser analysen at faktura er beregnet i tråd med bonusrate
og omsetningsoppgave som følger som vedlegg til den enkelte faktura i regnskapspermene.

Styreleders uttalelse til rapporten
Styreleders uttalelse er tatt inn sin helhet som vedlegg 1 til rapporten. Av uttalelsen kommer det
fram at styreleder mener rapporten synes i det alt vesentlige å bygge på et korrekt faktagrunnlag.
Styreleder registrerer at revisjonen i rapporten tydelig påpeker at det har gått for lang tid før de ulike
forholdene som er påpekt av regnskapsrevisor i nummererte brev finner sin endelige løsning. Videre
at bonusordningen som ble benyttet til å finansiere innkjøpssamarbeidet ikke var forsvarlig
organisert.
Styreleder viser videre i sin uttalelse til at innkjøpssamarbeidet nå er tatt ut av ØRU og overført til
Ullensaker kommune som et vertskommunesamarbeid. Bonusordningen som metode for
finansiering av innkjøpssamarbeidet er avviklet, og regnskapsføringen er lagt til Ullensaker
kommune. Deltakerkommunene har i dag ikke lagt tjenesteproduksjon til ØRU. Ut fra de funn som
fremkommer av rapporten finner styreleder at det nå er satt inn tiltak for å korrigere de avvik som
påpekes i rapporten.

1

Innkreving brukes om hele prosessen, fra omsetningstall innhentes, til pengene er innbetalt.
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Revisjonens konklusjon
Problemstilling 1
Styret iverksatte ulike tiltak over en lengre periode for å forsøke å løse de forhold som ble påpekt av
regnskapsrevisor i nummererte brev. Etter revisjonens vurdering går det gjennomgående for lang tid
før tiltakene får virkning, og til de ulike forholdene finner sin endelige løsning. Revisjonen er klar
over at denne type saksbehandling kan være særlig tidkrevende, siden det i flere tilfeller fordrer
beslutning i alle seks kommunene. Revisjonen vurderer det også slik at styret burde satt i verk
tettere oppfølging av administrasjonen ØRU, og herunder i større grad avkrevd løpende
rapportering til styret.
Problemstilling 2
Den daglige ansvarsdelingen for å utføre oppgavene knyttet til innkreving av bonus var avklart i
administrasjonen i ØRU. Det har etter revisjonenes oppfatning likevel vært uklart hvor det
overordnede ansvaret på ledernivå lå for bonusordningen. Administrasjonen hadde i liten grad
skriftliggjort rutinene, men rutinene har likevel vært avklart og kjent i organisasjonen, og stort sett
fulgt i praksis. Problemet med bonusordning er, etter revisjonens vurdering, det manuelle systemet
rundt oppfølgingen. Systemet fungerte ikke optimalt, og ble heller ikke alltid fulgt i praksis.
Revisjonen vurderer det slik at internkontrollen alt i alt ikke var god nok. Den var ikke tilpasset den
kompleksitet og kapasitet som en oppfølging av bonus på et så stort antall avtaler krevde.

Jessheim, 14. mars 2017
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalgene på Øvre Romerike2 vedtok høsten 2016 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Det følger av lov 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) § 77 nr. 5 at kontrollutvalget kan
gjennomføre kontroll med kommunenes interesser i selskaper3. Det betyr at det kan gjennomføres
både eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner. Interkommunale sammenslutninger som er
organisert etter kommuneloven § 27 og er egne rettssubjekter, kan være gjenstand for slike
selskapskontroller. ØRU er et § 27-samarbeid og det følger av vedtektene4 at samarbeidet, etter
deltakernes vurdering, er et selvstendig rettssubjekt. Det følger av ØRIKs reglement at de er en del
av ØRU5. Kontrollutvalget og revisjonen er i kommuneloven § 80 gitt vid innsynsrett og rett til å
foreta undersøkelser i selskaper som er undergitt selskaperkontroller.
Prosjektet er gjennomført av avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Romerike
revisjon IKS i perioden 20.10.16 -13.03.16. Prosjektet har bestått av følgende: avdelingsleder og
oppdragsansvarlig Oddny Ruud Nordvik, jurist, advokat Øyvind Schage Førde, jurist og master i
internasjonal business, forvaltningsrevisor Hung Tien Vu, siviløkonom, og prosjektleder
forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller, kommunalkandidat og diplomert intern revisor.

1.2 Formål, problemstillinger og avgrensinger
Revisjonen utformet på bakgrunn av konkrete problemstillinger som kontrollutvalget ønsker svar på i
prosjektplanen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge hvilke tiltak styret satte
inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra selskapets regnskapsrevisor.
Formålet har videre vært å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for
oppfølging av bonusordningen i ØRIK.
Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger etter vedtak i kontrollutvalgene:
1. Hvilke tiltak har styret iverksatt for å sikre at ØRU/ØRIK følger opp de punktene som er
påpekt i nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor?

2

Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner.
Det følger av forskrift om kontrollutvalg 6. desember 2004 nr. 905 § 14 at selskapskontroll kan omfatte
forvaltningsrevisjon i tillegg til eierskapskontroll
4
Vedtektene er vedtatt i eierkommunene sommeren og høsten 2011.
5
Reglement for Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) datert 17.11.2010. Organisasjonstilknytningen ble
endret med virkning fra 1.1.2016. Fra dette tidspunkt er organisasjonstilknytningen til Ullensaker kommune
som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 a og b.
3
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2. I hvilken grad hadde administrasjonen i ØRU/ØRIK tilfredsstillende rutiner som sikrer at
bonusordningen i innkjøpssamarbeidet ble fulgt opp, og ble disse fulgt i praksis?
For å besvare den første problemstillingen tar forvaltningsrevisjonen for seg perioden fra det første
nummererte brevet kom i 2010 til det siste brevet kom i 2016. Nummerert brev nr. 1 omhandler
regnskapet for 2009. Nummerert brev nr. 8 omhandler problemstillinger knyttet til regnskapet for
2015. Den andre problemstillingen avgrenses hovedsakelig til årene 2013, 2014 og 2015.
Revisjonen har foretatt noen mindre språklige justeringer i problemstillingene som er uten
innholdsmessig betydning.
ØRIK er nå omorganisert og er i dag ikke en del av ØRU. Denne forvaltningsrevisjonen tar således
for seg en organisering av innkjøpssamarbeidet som er opphørt i dag. Bonusordningen er også
avviklet og løper i dag kun for allerede inngåtte kontrakter.

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til en virksomhet på det området som er
gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Samarbeidets virksomhet på området vil bli holdt opp mot
denne målestokken.
Aktuelle kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen er bestemmelser om styrets ansvar og
anerkjente krav til god intern kontroll på området.

1.4 Metode
1.4.1

Datainnsamling og datagrunnlag

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med RSK 001 - Standard for
forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. For å besvare
problemstillingene har vi benyttet oss av dokumentanalyse, statistisk analyse og dybdeanalyse av
enkeltsaker samt intervjuer. Nedenfor beskrives først prosjektets datainnsamling og datagrunnlag,
deretter følger revisjonens vurdering av dataenes pålitelighet og gyldighet.
Dokumentanalyse
Revisjonen har gjennomgått aktuelle dokumenter som er innhentet fra samarbeidet. Disse
dokumentene er supplert med styre- og rådmannsutvalgssaker som vi har hentet fra samarbeidets
hjemmeside eller styresaker som revisjonen har fått oversendt. Dokumentene har blitt systematisk
gjennomgått og relevant informasjon for prosjektet er trukket ut og beskrevet i rapporten.
Revisjonen har også vært i kontakt med Frits Arne Eriksen, rådmann i Gjerdrum og Harald
Espelund, tidligere ordfører i Ullensaker samt Oddmar Blekkerud, tidligere ordfører i Nes kommune
for avklaring og utdyping av enkelte forhold.
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Statistisk analyse
Revisjonen har innhentet dokumentasjon fra regnskapet om bonusordningen. Dette er først og
fremst bilagspermer og kontoutskrifter. I denne forbindelse har vi vært i kontakt med daglig leder i
innkjøpssamarbeidet og innkjøpsassistent (vikar) samt ansatte ved økonomiavdelingen i Ullensaker
kommune.
Til grunn for analysen har revisjonen innhentet datamateriale for perioden 2013-2016. Revisjonen
samlet i første omgang to typer dokumenter; oppfølgingsliste og styrets årsmelding. Avtaler listet
opp i disse utgjorde grunnlagsmaterialet for analysen. Deretter hentet revisjonen inn fakturapermer,
bankutskrifter og leverandørreskontro for den aktuelle tidsperioden. Datagrunnlaget ble supplert
med opplysninger fra møter med daglig leder og innkjøpsassistent (ØRIK) den 22.11.2016 og
6.12.2016. Data fra samtalene er verifisert.
Revisjonen etterspurte og fikk oversendt reskontro for årene 2013, 2014, 2015 og 2016 (fram til
29.2.2016). Reskontro ble kjørt ut fra regnskapssystemet Mamut.
Dybdeanalyse
Revisjonen har videre innhentet informasjon om omsetningen på enkelte anskaffelsesavtaler
gjennom kontakt med noen leverandører i form av enkle saldoforespørsler. Revisjonen har i tillegg
innhentet omsetningstall fra kommunene på Øvre Romerike for noen utvalgte avtaler.
Omsetningstallene fra kommunene er først og fremst benyttet for å kontrollere om kommunene har
foretatt innkjøp hos disse leverandørene.
Avtalene ble valgt ut i forbindelse med gjennomføringen av den statistiske analysen. Denne
utvelgelsen baserte seg på revisors skjønn.
Intervjuer
Det er gjennomført tre intervjuer i forbindelse med denne undersøkelsen. Revisjonen har intervjuet
daglig leder (administrerende direktør) i ØRU, daglig leder i innkjøpssamarbeidet og
økonomimedarbeider (ansatt i perioden fra januar 2010 til mars 2016).
Intervjuene er gjennomført som delvis strukturerte dybdeintervjuer. I forkant av intervjuene ble det
utarbeidet intervjuguider med forhåndsdefinerte spørsmål. Alle intervjuene er verifisert.
1.4.2

Dataenes pålitelighet og gyldighet

I enhver undersøkelse er det utfordringer når det gjelder pålitelighet og gyldighet. Pålitelige data
sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet betegner dataenes
relevans for problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at dataene som denne rapporten
bygger på samlet sett er både pålitelige og gyldige, og gir et godt grunnlag for revisjonens
vurderinger og konklusjoner.
De gjennomførte analysene
Gjennom en systematisk og objektiv tilnærming til materialet revisjonen har fått fra selskapet, der
formålet har vært å trekke ut relevant fakta, har revisjonen forsøkt å sikre en god pålitelighet i
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dataene. Dataenes gyldighet vurderes videre som god da vi har gått nøye igjennom
dokumentasjonen. Informasjonen har vært relevant for problemstillingene.
Saldoforespørslene og regnskapsdata fra kommunene er innhentet som et supplement og er
benyttet i dybdeanalysen.
De gjennomførte intervjuene
Gjennom å følge en delvis strukturert intervjuguide sikret vi oss en viss struktur i intervjuene og at
informantene ble stilt mange av de samme spørsmålene. Samtidig var det muligheter for åpne
spørsmål, oppfølgingsspørsmål og for å gjøre vurderinger underveis. En systematisk innsamling
sikrer høy pålitelighet, mens mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål ivaretar høy gyldighet slik at
revisjonen på best mulig måte kan svare på problemstillingene. Det ble også stilt spørsmål i e-post
ved behov for utfyllende og oppklarende informasjon. Dette er med på å sikre gyldigheten i
undersøkelsen.
Høy gyldighet sikres også gjennom at referatene fra intervjuene har blitt sendt ut til verifisering hos
de intervjuede i etterkant. Alle referatene har blitt returnert med rettelser til revisjonen. Dermed er vi
trygge på at informasjonen som har blitt brukt for å besvare problemstillingene, er korrekt.

1.5 Oppbygging av rapporten
Kapittel to redegjør for organiseringen av ØRU/ØRIK og i kapittel tre utledes revisjonskriteriene.
Deretter følger tre kapitler som besvarer de to problemstillingene. Kapittel fire besvarer den første
problemstillingen. Problemstilling to besvares i henholdsvis kapittel fem og seks. Hvert av kapitlene
4-6 inneholder delvurderinger. Revisjonens oppsummering, samlet vurdering og konklusjon opp mot
problemstillingene er tatt inn i sammendraget foran i rapporten.
Styret i ØRU ved styreleder er forelagt rapporten til uttalelse. Det er vanlig at daglig leder i en
sammenslutning også får gi sin uttalelse til revisjonens funn og vurderinger. I dette tilfellet hadde
daglig leder (administrerende direktør) i ØRU fratrådt stillingen da rapporten ble sendt på
forleggelse. Således var det ingen i denne funksjonen til å uttale seg fra administrasjonen i ØRU.
Høringsuttalelsen fra styreleder omtales i sammendraget og følger i sin helhet som vedlegg til
rapporten.
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2 ORGANISERINGEN AV ØRU/ØRIK
2.1 Innledning
Dette kapitlet har som hovedformål å redegjøre for organiseringen av ØRIK, med særlig vekt på den
perioden ØRIK var organisert som en del av regionrådet på Øvre Romerike (ØRU). Det har vist seg
krevende få oversikt over hvordan innkjøpssamarbeidet har vært organisert og hvilke styringslinjer
som til enhver tid var gjeldende. Til grunn for denne kartleggingen ligger analyser av tilgjengelige
dokumenter, men med betydelig vekt på intervjuer av sentrale medarbeidere og deres oppfatning av
organiseringen av ØRIK, og de styringslinjene som gjaldt.
Siden 2004 har ØRIK vært samlokalisert med og en del av ØRU. ØRU er i utgangpunktet et
regionråd6. Regionrådene har ingen eksakt definisjon, og man finner heller ingen
organisasjonsmodell i dagens regelverk7 som spesielt er tilpasset det behovet kommunene har for å
opprette regionråd, men mange av dem er organisert som § 27-samarbeid. Det er derfor avgjørende
å redegjøre for organiseringen av regionråd, med utgangspunkt i forskning på området og det å
organisere virksomhet/samarbeid etter § 27 i kommuneloven. Dette vil danne grunnlag for å forstå
organisering av ØRU/ØRIK og de funn og vurderinger som framgår for øvrig i rapporten.
Selve betydningen av organisering og ansvarslinjer i ØRU/ØRIK for de to problemstillingene som
skal besvares i denne revisjonen vil bli behandlet i henholdsvis kapittel fire og fem.

2.2 Generelt om organisering av regionråd
2.2.1

Interkommunalt samarbeid – to hovedkategorier

Interkommunale samarbeid kan grovt deles inn i to hovedkategorier.


Produksjonssamarbeidene: skal ofte løse effektivitets- og kvalitetsproblemer. Skal produsere
tjenester/løse oppgaver for sine deltakerkommuner. Dette kan f.eks. være
innkjøpssamarbeid som ØRIK.



Styringsnettverkene: samarbeid rettet mot styringsproblemer, det vil si politisk og
administrativ håndtering av saker som går over kommunegrensene («Governance
networks»). Dette dreier seg i all hovedsak om regionrådene.

Et klart skille mellom disse to formene for samarbeid er at regionrådene som styringsnettverk er
multifunksjonelle, og har ofte et bredt mandat og spenner over mange felt.
Produksjonssamarbeidene er derimot mer innrettet på å løse en gitt oppgave eller yte en tjeneste

6
7

Så å si alle kommuner i Norge er medlem av et regionråd som driver felles politikkutforming for sin region
Kommunelovutvalget har foreslått en egen organisasjonsmodell for regionråd, se NOU 2016:4, s 203
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(Jacobsen, et al. 2010). Med andre ord løser de oppgaver som blir flyttet ut fra kommunene og over
til en ny organisasjon. Regionrådene har så å si ingen slik funksjon, men kan utgjøre en
tilleggsarena til de tradisjonelle organer, spesielt til de politiske organer. Således blir de en
drøftingsarena for grenseoverskridende problemer (Jacobsen, et al. 2010).
Det har vært gjennomført flere undersøkelser om hvordan politikere vurderer sin deltakelse i
regionrådene. Deltakerne trekker fram at regionrådene gir en mulighet til å øke sin påvirkningskraft
regionalt og nasjonalt (Jacobsen, et al. 2010, 74):
2.2.2

Klassifisering av regionrådsmodellene

Skal man gjøre et forsøk på å definere og kategorisere regionrådene har det i forsknings- og
utredningssammenheng vært brukt følgende klassifiseringer:


Ordførermodellen, som innebærer at kun ordførerne utgjør det politiske
styringsorganet. Modellen innebærer smal politisk representasjon fra
kommunestyrene.



Ordfører-/opposisjonsmodellen, som betyr at opposisjonsledere, varaordfører
eller andre politikere fra kommunene deltar, i tillegg til ordførerne. Modellen sikrer en
bredere form for representasjon fra kommunestyrene.



Ordfører-/rådmannsmodell, som betyr at ordførerne og rådmennene deltar med fulle
rettigheter. Modellen gir en blanding av politikk og administrasjon med smal representasjon
fra begge nivåer.



Ordfører-/opposisjons-/rådmannsmodellen, som betyr at en bred representasjon fra
politikerne kombineres med fulle rettigheter til rådmennene.

En kartlegging av 157 av landets § 27-samarbeid (mange av dem regionråd) viser at flere av disse
er organisert med flere styringsnivå (Jacobsen, et al. 2010):
 Ett-nivå: Kun et styre, uten noen underorganer.
 To-nivå: Styre og et arbeidsutvalg (AU), eller et ”årsmøte” (formelt styre) og et ”reelt” styre
 Tre-nivå: Styre, arbeidsutvalg og spesialiserte underutvalg, eller ”årsmøte” (formelt styre),
reelt styre og et arbeidsutvalg/spesialiserte underutvalg
 Fire-nivå: ”Årsmøte”, styre, arbeidsutvalg og spesialiserte underutvalg (Jacobsen, et al.
2010).
2.2.3

Virksomheten i regionrådene – oppgaver og ansvar

I definisjonen av regionråd er det et utgangspunkt at regionråd er et samarbeidsorgan med en rekke
forskjellige oppgaver. Oppgavene kan deles inn i to hovedkategorier.
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Hovedroller for regionråd:
«Innenrikspolitikk»: intern samordning og utvikling mellom deltakerkommunene
administrasjon, tjenesteproduksjon, samt fremme kunnskap og tillit mellom kommunene.

innenfor

«Utenrikspolitikk»: utvikling og samordningsoppgaver for å fremme regionens interesser både mot
regionalt og nasjonal nivå.
Generelt er det slik at et regionråd ofte ivaretar begge disse rollene. Det er særlig tre typer oppgaver
som på nasjonalt nivå fremheves som viktige for regionrådene:
 Næringsutvikling
 Samferdsel eller annen infrastruktur
 Regional utvikling og planlegging.
De fleste, men ikke alle regionråd initierer egne prosjekter. I de fleste tilfeller er dette
utredningsprosjekter knyttet til «mulighetsstudier», kartlegginger og nytte/kostanalyser, men også
konkrete samarbeidsprosjekter. Partnerskapsavtaler med fylkeskommunen er også vanlig for
regionråd8.
Generelt delegeres det lite beslutningsmyndighet til regionrådene (ut over egen drift og
organisering). Kun på området «samfunnsplanlegging» oppleves det at det er delegert noe
myndighet (Jacobsen, et al. 2010). Dette henger nok tett sammen med hvilken rolle rådene har i
forhold til kommunenes egne beslutningsprosesser. Rådet er en tilleggsarena og overtar ikke
konkrete kommunale oppgaver på samme måte som produksjonssamarbeidene. Men det finnes
eksempler på regionråd der man opplever ganske stor grad av delegert myndighet til regionrådet
innenfor arealplanlegging (Knutepunkt Sørlandet). Det at regionrådet ikke har fullmakt til å binde
sine deltakere kan i følge Vinsand også oppleves som lite effektivt i enkelte sammenhenger.
Debatten blir preget av konsensus, få saker å engasjere seg i og det tar lang tid å avgjøre en sak i
påvente av behandling i kommunen (Vinsand 2009, 67).
Regionrådenes oppgaver og rolle kan oppsummeres slik (Jacobsen, et al. 2010, 84):
«Regionrådene inntar i større grad en rolle som initierer av prosjekter, som holder oversikt over
interkommunal samarbeid, og som politisk drøftingsarena for grenseoverskridende problemer. Slik
sett er ikke oppgaver «flyttet ut» fra kommunene til regionrådene, regionrådene blir en slags form for
tilleggsarena til tradisjonelle organer, spesielt politiske organer»

En annen måte å uttrykke dette på er at rådenes ressursinnsats først og fremst rettes mot
utviklingsarbeid og interessehevding (NIVI 2009).

8

Fylkeskommunen er deltaker i ØRU
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2.3 Rettslige rammer for regionråd organisert som § 27-samarbeid
2.3.1

Innledning

Den landsomfattende kartleggingen av regionråd i 2007 (NIVI) viste at nærmere halvparten av disse
var organisert som § 27-samarbeid, 40 prosent hadde en skriftlig avtale, mens 10 prosent var
organisert som IKSer.
Siden ØRU/ØRIK er et § 27 samarbeid er det relevant å gi en kort redegjørelse for de juridiske
rammene for organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.
2.3.2

Rettslige rammer

Kommuneloven § 27 gir hjemmel for å etablere interkommunalt samarbeid i form av et styre.
Samarbeidsformen er lite regulert i loven, all regulering som er gjort finner man i kommuneloven §
27. Avgjørelsen om å opprette et slikt samarbeid kan ha store konsekvenser både økonomisk,
juridisk og politisk for en kommune. Det blir derfor viktig at organiseringen av samarbeidet et godt
utredet og gjennomregulert i vedtektene, siden loven selv gir svært lite føringer for slike
samarbeider. Vedtektene blir avgjørende for å regulere organiseringen, virksomheten og oppgavene
som er lagt til samarbeidet og forholdet til eierkommunene.
Det følger av § 27 at det er kommunestyrene selv som må vedta at de skal inngå i et
interkommunalt samarbeid etter § 27, og ta stilling til viktige forhold rundt samarbeidet gjennom å
behandlingen av vedtektene for samarbeidet (delegeringssperre).
Styret er det øverste organet for samarbeidet, og får sin beslutningsmyndighet fra
deltakerkommunene. Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et § 27-styre er i
loven avgrenset til det som har med drift og organisering av selve samarbeidet å gjøre. Et
interkommunalt styre etter § 27 kan ikke tildeles myndighet til å treffe vedtak som innebærer
offentlig myndighetsutøvelse (enkeltvedtak o.l.), med mindre det knytter seg direkte til driften
(ansette personer, personsalsaker o.l.). Ut over dette er det vedtektene som regulerer/tildeler § 27styret oppgaver, ansvar og myndighet på vegne av deltakerkommunene. Det enkelte kommunestyre
kan da ikke instruere styret, men må styre gjennom representantene sine. Om samarbeidet skal ha
en egen administrasjon er opp til deltakerkommunene selv å bestemme.
Kommuneloven § 27 inneholder noen få minstekrav til hva som må reguleres i vedtektene:





styrets sammensetning og hvordan det utpekes,
området for styrets virksomhet,
hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,
hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne
økonomiske forpliktelser,
 uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.
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I hvilken grad samarbeidet er et eget rettssubjekt eller ikke, er heller ikke regulert i loven. I
vurderingen av om et samarbeid er et selvstendig rettssubjekt eller ikke legges det bl.a. vekt på om
samarbeidet har egen økonomi og egne ansatte9. Samarbeidet kan også selv vurdere om de er et
selvstendig rettssubjekt, og nedfelle dette i vedtektene sine.
Det å ha et tydelig formål med en sammenslutning er viktig. På generelt grunnlag er det slik at når
rettssubjekter skal inngå i en sammenslutning med hverandre er det viktig å bruke tid på å jobbe
fram en god formålsbestemmelse i vedtektene. Det kan være avgjørende for samarbeidet med en
solid forankring blant deltakerne og en omforent holdning til formål eller målsettingen med
sammenslutningen.
Dette
kan
være
mer
utfordrende
for
regionråd
enn
for
produksjonssamarbeidene som har et mer definerbart mål innen tjenesteproduksjon og løsning av
konkrete oppgaver.

2.4 Administrasjonen i regionrådene
Som hovedmodell for administrativ organisering er det mest vanlig at det er etablert et permanent
sekretariat direkte under regionrådet. Denne løsningen er valgt i 65 prosent av regionrådene. Den
nest vanligste modellen er at sekretariatsfunksjonen dekkes av et næringsselskap, næringsråd eller
liknende (10 prosent). Andre løsninger kan være at sekretariatsfunksjonen går på rundgang mellom
kommunene (9 prosent) eller at en rådmann eller en rådmannsgruppe (7 prosent) fungerer som
sekretariat (Vinsand 2007).
For regionrådene som er organisert etter § 27 er hvorvidt man har egne ansatte en indikator på i
hvor stor grad de er delegert myndighet til «drift og organisering» i samarbeidet (Jacobsen, et al.
2010). Kartleggingen fra 2010 viser at:





Samarbeidet har egne ansatte, noe som gir styret arbeidsgiveransvar. Styret er også i disse
tilfellene de som ansetter daglig leder.
Samarbeidet har egne ansatte, men disse er ansatt i en ”vertskommune/
vertsfylkeskommune”. I denne sammenhengen er det kommunen/fylkeskommunen som har
arbeidsgiveransvar. Hvem som ansetter er uklart, det kan både være styret for samarbeidet
og kommunen/fylkeskommunen.
Samarbeidet har ingen egne ansatte. Det kan enten være at samarbeidet kjøper inn ulike
tjenester fra andre, at medlemskommunene har en ordning der ansvaret for
administrasjonen roterer, eller at det ikke er noen ansatte i samarbeidet.

En indikasjon på at et organ sees på som eget rettssubjekt, er også om det har egne ansatte.
Karleggingen viser videre at de fleste samarbeid organisert som § 27 de facto er delegert myndighet
til drift og organisering og slik sett er relativt autonome enheter.

9

Fellesbetegnelse for de personer som kan inneha rettigheter og pålegges plikter. Både fysiske og juridiske
personer er rettssubjekt i norsk rett (juridisk leksikon)
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Leder for sekretariatet for de regionrådene som er organisert etter § 27 blir ofte kalt daglig leder i
tråd med lovens ordning for denne typen selskaper.
Så langt revisjonen har oversikt over er det ikke uvanlig at regionråd etablerer rådmannsgrupper
som har en funksjon inn mot administrasjonen og saksbehandlingen i regionrådene.

2.5 Nærmere om organiseringen av ØRU og innkjøpskontoret ØRIK
2.5.1

ØRUs organisering – styringsnivå, formål og ansvarsområder

ØRU som regionråd10, er formelt organisert som et samarbeid etter kommuneloven § 27 (§ 27samarbeid som eget rettssubjekt). Deltakerkommunene har ikke delegert beslutningsmyndighet i
den enkelte fagsak på egne vegne til ØRU. Det vil si regionrådets politiske initiativ på et område må
tilbake til det enkelte kommunestyret for endelig vedtak, jf. vedtektene punkt 3.7. Styret har ellers
myndighet til å ansette medarbeidere og organisere egen virksomhet (sekretariat med mer).
Formålet med ØRU er formulert i vedtektenes punkt to, og må sies å være i tråd med det som
kartlegginger viser at regionråd vanligvis har som målsetting, nemlig å være et redskap for å styrke
regionen både innad og ut mot andre aktører (offentlige og private). Vedtektene inneholder ingen
bestemmelser om at regionrådet (§ 27-samarbeidet) skal ha innkjøpssamarbeid som sin
virksomhet.
Som nevnt under punkt 2.2.1 kan virksomheter som er organisert som § 27-samarbeid ofte
kategoriseres enten i «styringsnettverk» eller «produksjonssamarbeid». ØRU har hatt begge
funksjonene, de har fungert som et ordinært regionråd og har i tillegg produsert administrative
tjenester (innkjøpstjenester) for kommunene på Øvre Romerike.
ØRU er et regionråd etter ordførermodellen. Modellen som er valgt er ikke en rendyrket
ordførermodell, da rådmennene møter med tale- og forslagsrett (ikke stemmerett). Dette tilsvarer
rådmennenes myndighet overfor bl.a. ordinære utvalg i kommunen, jf. kommuneloven § 23. I
hvilken grad samarbeidet har vært et eget rettssubjekt11 har det vært tvil om, og det har vært påpekt
fra regnskapsrevisor (se bl.a. brev av 14.10.09 fra ØRRD). I revidering av vedtektene fra 2011 ble
dette endelig slått fast12.
ØRU må videre karakteriseres som et § 27-samarbeid med kun ett styringsnivå, nemlig rådet
(styret) selv. Organisasjonen består i tillegg av arbeidsutvalg og rådmannsutvalg, men ut fra de
opplysninger revisjonen har fått er disse ikke delegert beslutningsmyndighet på vegne av styret,

10

I tillegg deltar fylkeskommunen i ØRU, men ikke i ØRIK
Rettssubjekt er en fellesbetegnelse for de personer som kan inneha rettigheter og pålegges forpliktelser.
Både fysiske og juridiske personer er rettssubjekt i norsk rett (juridisk leksikon).
12
Se punkt 1 i vedtektene av 2011
11
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men opptrer mer som koordinerende, saksforberedende og iverksettende organ, se
organisasjonskart nedenfor. Ut over reguleringen av selve rådets virksomhet i vedtektene,
eksisterer det ikke skriftlig nedfelte retningslinjer/rutiner/delegering som sier noe om rolle og ansvar
til andre organer så langt revisjonen har klart å binge på det rene.
Innkjøpssamarbeidet har formelt vært en del av ØRUs virksomhet og rettssubjekt. Det er ikke nevnt
i formålsbestemmelsen for ØRU (eller andre steder i vedtektene13) at ØRU skal drifte et
innkjøpskontor. ØRIKS virksomhet har vært nedfelt i et eget reglement som er kjørt i egne
prosesser og vedtatt av alle kommunestyrene. Dette kan tolkes som et utrykk for at ØRIK er
bemyndiget rett fra kommunestyrene og ikke via vedtektene og styret i ØRU. KS advokatene14 ble
engasjert av ØRU i 2012 for å foreta en gjennomgang av de interkommunale samarbeidene på
Øvre Romerike. Det fremkommer der at ØRIKs virksomhet må være en del av ØRUs vedtekter og
styringslinjer, og at dette bør rettes opp slik at det er i tråd med kommuneloven § 27.
Revisjonen (Østre Romerike revisjonsdistrikt) utførte i 2014 en eierskapskontroll i ØRU (rapport om
selskapskontroll i ØRU/ØRIK datert i februar 2014) på oppdrag fra Nes kommune. Rapporten ble
levert felles sekretariat for kontrollutvalgene ROKUS. Om organiseringen av ØRIK/ØRU refereres
det i rapporten også til rådmennenes behandling av saken på side 11:
Rådmannsmøtet vedtok i møte 30.05.2012 (sak 60/12) å godkjenne forslag til oppfølging for ØRIK i
samsvar med følgende innspill:
 […]
 Det er avtalt at samarbeidet er en del av ØRU, som er opprettet i medhold av § 27 – og ikke
et selvstendig interkommunalt samarbeid
 Avtalen bør tas inn i avtalen om ØRU.

I eierskapskontrollen tas det videre opp hensiktsmessigheten av å organisere ØRIK som en del av
ØRU, og det heter følgende i anbefaling nr. 4 fra revisjonen15:
Nes kommune kan gjennom sin representant i ØRU bidra til en vurdering av om det er
hensiktsmessig at ØRIK er en del av ØRU.

Konsulentselskapet KPMG fikk i oppdrag å vurdere organiseringen av ØRIK i 2011. Deres utredning
tok ikke for seg ØRIKs organisering som en del av ØRU (Evaluering av Øvre Romerike
Innkjøpssamarbeid 15. desember 2011).

13

Verken i 2011vedteken eller i tidligere versjoner av vedtekten
Referat fra rådmannsmøte 11.05.2012
15
Kontrollutvalget i Nes fulgte opp eierskapskontroll i sitt møte 24.03.2015, sak 8/2015 og reiste spørsmål ved
prosess og fremdrift for organiseringen av ØRU/ØRIK
14

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU)

Side 15

-513-

ROMERIKE REVISJON IKS

ØRU har vært et regionråd som, i tillegg til å være et råd for felles politikkutforming for regionen,
også har hatt ansvar for driften av ren tjenesteproduksjon i form av innkjøpskontoret. Karlegging og
forskning viser at det er uvanlig at regionråd, under egen organisasjon og ansvar, driver
tjenesteproduksjon. Det at få regionråd velger å drive tjenesteproduksjon antar revisjonen har sin
bakgrunn i at slik virksomhet bør foregå i en organisasjon som er dedikert til dette, og som gir
mulighet/legger til rette for oppfølging og kontroll fra eierkommunene, og ikke under et råd som
primært er opprettet for regional politikkutforming. Kommunelovutvalgets forslag til regulering av
regionråd i NOU 2016:4 åpner ikke for at regionråd skal kunne være et tjenesteproduserende organ;
da må man velge andre organisasjonsformer, se s. 203.
2.5.2

ØRUs administrasjon – særlig om innkjøpskontoret

ØRIK

ØRIKs organisatoriske tilknytning fra 2004 – 2016
Nedenfor gis en kort oversikt over organiseringen av det interkommunale innkjøpskontoret på Øvre
Romerike fra opprettelsen til overføringen av kontoret til Ullensaker kommune 01.01.2016. Det
knytter seg noe usikkerhet til deler av dette, siden det innenfor rammene av dette
revisjonsprosjektet ikke har vært mulig å gå i dybden på historisk organisering. Opplysningene
nedenfor bygger derfor delvis på opplysninger gitt i intervju til revisjonen. Intervjuobjektene gir delvis
utrykk for at organiseringen periodevis har vært uklar.

2002- 2004

2004-2010

2010-2016

• Felles innkjøpskontror opprettes for kommunene på øvre Romerike i 2002
• Hurdal er vertskommune for innkjøpskontoret (underlagt rådmannens ansvar)
• Kontorsted Hurdal
• Bruker ØRUs organisasjonsnummer

• ØRIK er ikke lengre et vertskommunesamarbeid under Hurdal kommune. Kontoret
samlokaliseres med ØRU på Tunet Gardermoen og blir faktisk en del av ØRUs administrasjon
(fører ikke til vedtektsendring i ØRU)
• ØRIK bruker ØRUs organisasjonsnummer, men fremstår ellers utad som en autonom enhet
• ØRU er på dette tidspunkt rent formelt et § 27-samarbeid som ikke er et eget rettssubjet, men en
del av Ullensaker kommune. Dette til tross for at ØRU har egne ansatte
• ØRU er på dette tidspunkt registrert i Brønnøysundregisteret (BRR) som et organsisajsonsledd
under Ullensaker kommune.

• ØRU styret vedtar i 2010 at de er et eget rettsubjet og forslag til nye vedtekter som slår dette
fast blir vedtatt i eiernes kommunestyrer i løpet av 2011
• ØRUs formålsbestemmelse blir stående uendret (ØRIKs virksomhet tas ikke inn i vedtekten)
• ØRU blir registrert som eget rettssubjet i BRR
• Virksomheten i ØRIK trekkes ut av ØRU og omorganiseres som et vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28-1 b (administrativt vertskommunesamarbeid) under rådmannen i
Ullensakers ansvarsområde fra 01.01.2016.
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Selv om det i ØRIKs reglement var avklart at ØRIK var en del av ØRU, og hadde brukt deres
organisasjonsnummer i mange år, betegnet de seg selv, så sent som i 2012 i brev til Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (høringsuttalelse) datert 13.04.2012, fortsatt som et
vertskommunesamarbeid.
Organiseringen av ØRIK som en del av ØRU
ØRU har ansatt en egen daglig leder (stillingstittelen er administrerende direktør), jf. vedtektene
punkt 3.3. Han forestår det administrative i ØRU og saksforberedelsen til rådet (styret i § 27samarbeidet). Daglig leder rapporterer til styreleder. I tillegg har administrasjonen bestått av en
medarbeider innenfor økonomi- og administrasjon i perioden 2010-2016 som rapporterte både til
daglig leder (direktør) i ØRU og daglig leder i ØRIK. Denne har utført oppgaver både for ØRUsekretariatet og for innkjøpskontoret. Ellers har sekretariatet periodevis knyttet til seg prosjektledere
eller annet personale i de prosjekter der dette har vært aktuelt.
ØRIK har egen daglig leder ansatt i 100 % stilling. Han svarer til rådmannsgruppa for
innkjøpsfaglige spørsmål, og til direktør for ØRU i administrative saker. Daglig leder av ØRIK
ansettes av direktør for ØRU, jf. reglementet for ØRIK
ØRIK har i det alt vesentlige etter sin etablering fremstått utad som en autonom enhet:
 Eget brevpapir under eget navn, men med ØRUs organisasjonsnummer
 Egen daglig leder
 Egen årsmelding, i tillegg blir de nevnt ØRUs melding
 Ikke en del av ØRUs vedtekter, egne retningslinjer for sin virksomhet vedtatt av alle
kommunestyrene16
 Stillingsannonser i eget navn
 Egen hjemmeside
Men formelt organisatorisk og økonomisk har kontoret vært en del av ØRU ved å bruke deres
organisasjonsnummer, en del av ØRUs budsjett (2010) og regnskap (2009). Dermed også formelt
en del av ØRU styrets ansvar.
ØRUs administrasjon kan karakteriseres ved at den har hatt en delt daglig ledelse mellom
sekretariatsfunksjonen og innkjøpskontoret, se organisasjonskart nedenfor. ØRIKs daglige leder
svarer faglig for innkjøpssakene til rådmannsgruppa, mens det administrative og
arbeidsgiveransvaret svarer han opp mot daglig leder/administrerende direktør. Styringslinjene inn
mot styret i selskapet har også vært delte ved at det innkjøpsfaglige har tilligget rådmannsgruppa
som igjen rapporterer til styret/egen kommune.

16

Reglement for ØRIK vedtatt av kommunestyrene høsten 2011
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Det er likevel ikke tvilsomt at det er ØRUs styre som har ansvaret for all virksomhet i samarbeidet,
selv om det er delte styringslinjer og disse fremstår for revisjonen som noe uklare og derfor blir
vanskelig å beskrive med høy grad av sikkerhet.
Organisasjonskart ØRU/ØRIK 2010-2016
Nedenfor følger et organisasjonskart der revisjonen forsøker å vise ØRIKs organisering som en del
av ØRU. Det er forsøkt å få fram styringslinjene i organisasjonen ØRU/ØRIK. Det betyr ikke at
organisasjonskartet gjenspeiler saksgangen i alle saker, den har tidvis vært mer komplisert enn
organisasjonskartet gir utrykk for.
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3 REVISJONSKRITERIER
3.1 Innledning
I dette kapitlet utledes de revisjonskriteriene som vil bli lagt til grunn for å besvare problemstillingene
og for deretter å kunne trekke konklusjoner. Her er ansvars- og rolledeling mellom styret og daglig
leder sentralt, og kildene er hentet fra regler og praksis på området. Deretter utledes kriterier for god
internkontroll for å følge opp bonusordningen. Her vil standarder for god internkontroll sette
rammene for de krav revisjonen vil sette til virksomheten.

3.2 Roller og ansvarsdeling - styret og daglig leder i et § 27-samarbeid
Et § 27-samarbeid er en samarbeidsordning med et eget styre som er tildelt avgjørelsesmyndighet
over sin egen virksomhet, se nærmere redegjørelse for juridiske rammebetingelser under kapittel 2.
Egen virksomhet kan være alt fra å drifte et sekretariat for et regionråd til mer operasjonell drift for
eksempel innenfor vann og avløp. Uansett er det snakk om et selvstendig nivå på et avgrenset
område.
Fra kommuneloven § 27 framgår det ikke eksplisitt hvilket ansvar styret i et § 27-samarbeid har, ut
over at det er opprettet for «løsning av felles oppgaver».
Er § 27-samarbeidet et eget rettssubjekt har det klare likhetstrekk med et interkommunalt selskap
og det er derfor naturlig å utlede styrets ansvar fra de bestemmelser som fins i lov om
interkommunale selskaper, se bl.a. Ot. prp. nr. 53 (1997-1998). I tillegg kommer generelle prinsipper
for god virksomhetsstyring med hensyn til roller og ansvarsdeling.
Følgende områder er en sentral del av styrets ansvar:
1.
2.
3.
4.
5.

tilsetting av daglig leder
organisering av virksomheten
fastsetting av planer og budsjetter
fastsetting av retningslinjer
å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Av disse er det særlig punkt 2 og 5 som er sentrale for å belyse problemstillingene i denne
revisjonen. Et § 27-styre har ansvar for drift og organisering av virksomheten sin som et selvstendig
nivå.
Når det gjelder forholdet til daglig leder og ansvarsfordelingen mellom denne og styret er det
naturlig å ta utgangspunkt i at daglig leder har ansvaret for den daglige driften av virksomheten.
Rollen og ansvaret til daglig leder og annet administrativt personale vil normalt følge av styrets
instruks til daglig leder, ansettelseskontrakt og stillingsbeskrivelser m.m. Fra lov om interkommunale
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selskaper § 14 (2) framgår følgende om daglig leders funksjon « Daglig leder forestår den daglige
ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt».
Dette ansvaret innebærer blant annet løpende oppfølging av driften, herunder organisering,
utarbeidelse av budsjetter og regnskap, samt ledelse av ansatte. I tillegg har han/hun et ansvar for å
sette styrets planer og beslutninger ut i livet.
Det følger av ØRUs vedtekter at det er organisert som et § 27-samarbeid. Fra 2004 har ØRIK vært
en del av ØRU som organisasjon. Se nærmere omtale av dette under kapittel 2. Det følger videre at
daglig leder rapporterer til styreleder, og skal forestå det administrative arbeidet, herunder
saksforberedelse og oppfølging av styrets vedtak.
For å besvare den første problemstillingen har revisjonen formulert underproblemstillinger med
revisjonskriterier. Problemstilling 1 besvares i kapittel 4.
Problemstilling 1

Revisjonskriterier til underproblemstillingene

Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp
nummererte brev og revisjonsberetninger fra
regnskapsrevisor?
a) Ble
de
nummererte
brevene
fra
regnskapsrevisor lagt fram for styret?
b) Ble det fra styrets side fattet vedtak om, og bedt
om rapportering fra administrasjonen på,
følgende sentrale punkter i regnskapsrevisors
nummererte brev:
 Organiseringen av ØRIK/ØRU
 Regeletterlevelse
årsregnskap/regnskapshåndtering
 Bonusordningen
c) I hvilken grad ble styrets vedtak fulgt opp fra
daglig leder.

a) Nummererte brev fra regnskapsrevisor skal
forelegges styre
b) Styret må som øverste leder av virksomheten
iverksette de tiltak som er nødvendig for å
ivareta sitt ansvar for organisering og
økonomioppfølging.
c) Daglig leder skal følge opp styrets vedtak og
daglig drift av virksomheten.

3.3 Internkontroll i en virksomhet
For å sikre en god internkontroll bør en virksomhet blant annet etablere systemer og rutiner med
innebygd kontroll for å sikre:
 Forsvarlig organisering og tydelig ansvarsfordeling
 Avklarte og tydelige arbeidsrutiner for å sikre
o at forutsatte inntekter kommer inn
o pålitelige og nøyaktige regnskapsresultater og informasjon
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Under dette punktet legger revisjonen til grunn at det skal være tydelige ansvarslinjer fra styret til
administrativ ledelse og ansatte når det gjelder roller og ansvar med hensyn til å følge opp
målsettingen om selvfinansiering gjennom bonusinntekter, herunder skal det være etablert rutiner,
systemer og kontrollpunkter som sikrer oppfølging med innkreving av bonusinntektene.
Fullmakter og arbeidsdeling er viktig når det gjelder økonomistyring. Ansvars- og fullmaktsdeling er
helt sentralt i teori om god internkontroll (COSO 1992) (Solberg 1996)17. Dette er faktorer som er
definert under kontrollmiljøet i rammeverket. Kontrollmiljøet skal sette standarden for en
organisasjon når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til kontroll. Kontrollmiljøfaktorer består
blant annet av oppbygging av organisasjonsstrukturen i selskapet og måten ledelsen fordeler
ansvar og myndighet på.
I kapitlet om fordeling av ansvar og myndighet (COSO 1992) heter det at «[k]ontrollmiljøet påvirkes
sterkt av om den enkelte ansatte er klar over at han eller hun blir holdt ansvarlig for sine handlinger.
Dette gjelder for alle helt opp til administrerende direktør, som har det endelige ansvaret for alle
aktivitetene i en virksomhet, inkludert det interne kontrollsystemet» (Solberg 1996).
Rutiner og systemer er viktig for å sikre at arbeidet som en virksomhet skal utføre, blir utført på en
hensiktsmessig og korrekt måte. Det er også viktig å se til at dette skjer i praksis gjennom
oppfølging og innebygde kontroller.
For å besvare den andre problemstillingen har revisjonen utledet kriteriene under. Problemstillingen
besvares i kapitlene 5 og 6.

17

COSO er en forkortelse for the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
COSO-rapporten beskriver et rammeverk for oppbygging av internkontroll.
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Problemstilling 2
I
hvilken
grad
hadde
administrasjonen
tilfredsstillende rutiner som sikrer at bonusordningen
ble fulgt opp, og ble disse fulgt i praksis?

Revisjonskriterier






ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU)

Ansvar og myndighet bør være klart fordelt
o Gjennom
tydelig
administrativ
organisering, stillingsinstrukser e.l.
o Enighet om hvem som har ansvar
for de enkelte oppgaver
Det bør være skriftlige rutiner og systemer
med innebygde kontroller
o Klare rutiner for arbeidet med
innkreving av bonus
o En samlet oversikt over avtalene
det kan kreves bonus fra
o Rutinene skal følges i praksis
All rettmessig bonus skal kreves inn etter de
rutiner som gjelder.
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4 STYRETS ROLLE OG OPPFØLGING
4.1 Innledning
Nedenfor følger en fremstilling av hvordan styret fulgte opp de mest sentrale tema adressert av
regnskapsrevisor og formidlet til styret i nummererte brev. Fremstillingen vil inkludere daglig leders
rolle i de tilfeller dette er relevant for vurderingen av styrets ansvar.
Revisjonen har gjennomgått alle nummererte brev, styreprotokoller og selskapets besvarelse til
regnskapsrevisor på de nummererte brevene fra 14.09.200918 og 01.01.2016.

4.2 Revisjonskriterier
Nedenfor følger et sammendrag av kriterier som er satt for denne revisjonen. Problemstilling en er
brutt ned i tre underproblemstillinger.
Problemstilling 1

Revisjonskriterier til underproblemstillingene

Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp
nummererte brev og revisjonsberetninger fra
regnskapsrevisor?
a) Ble
de
nummererte
brevene
fra
regnskapsrevisor lagt fram for styret?
b) Ble det fra styrets side fattet vedtak om, og bedt
om rapportering fra administrasjonen på,
følgende sentrale punkter i regnskapsrevisors
nummererte brev:
 Organiseringen av ØRIK/ØRU
 Regeletterlevelse
årsregnskap/regnskapshåndtering
 Bonusordningen
c) I hvilken grad ble styrets vedtak fulgt opp fra
daglig leder.

18

a) Nummererte brev fra regnskapsrevisor skal
forelegges styre
b) Styret må som øverste leder av virksomheten
iverksette de tiltak som er nødvendig for å
ivareta sitt ansvar for organisering og
økonomioppfølging.
c) Daglig leder skal følge opp styrets vedtak og
daglig drift av virksomheten.

I tillegg er det gjennomgått referater fra møter i rådmannsutvalget, eksterne rapporter m.m.
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4.3 Ble de nummererte brevene fra regnskapsrevisor lagt fram for styret?
Revisjonens gjennomgang av styredokumentasjonen viser at alle nummerte brev19
fra
regnskapsrevisor i perioden 2010 – 2015, med ett unntak, ble lagt fram for styret. Gjennomgangen
viser videre at styret i all hovedsak har besvart regnskapsrevisors nummererte brev etter
forutgående behandling i styremøte. Kommunikasjonen mellom styret og regnskapsrevisor skjedde
på styrets vegne, via styrets leder og direktør, som sto som avsendere på ØRUs svarbrev til
regnskapsrevisor.

4.4 Styrets oppfølging – vedtak og rapportering
Revisjonene har valgt å gå nærmere inn på følgende forhold:
a. Organisatoriske forhold, herunder organisering av ØRU/ØRIK
b. Regeletterlevelse av årsregnskap/regnskapshåndtering
c. Bonusordningen
4.4.1

Organisatoriske forhold, herunder organiseringen av ØRU/ØRIK

Vår gjennomgang viser at ØRU og ØRIK i noen sammenhenger opererer som to separate enheter
og i andre som en virksomhet. Fra eiernes side var det i 2004 besluttet å legge ØRIK inn i ØRU og
la dem operere under det samme organisasjonsnummeret. Fra kapittel to framgår det at ØRIK på
mange måter fremsto utad som en autonom enhet, med egen daglig leder, egen brevmal etc. Fra et
formelt og juridisk perspektiv er det imidlertid lite tvilsomt at ØRIK i kraft av å være en del av ØRUs
organisasjonsnummer også omfattes av styret i ØRUs ansvar. Regnskapsrevisjonen påpekte også
at det var uklare grenser mellom ØRU og ØRIK og at det ikke var formelt avklart hvilken rolle styret i
ØRU skal ha vis a vis ØRIK.
Revisjonen påpekte i brev datert 14.09.2009 at selskapets vedtekter ikke fylte kravene i
kommunelovens § 27 (2). Videre ble det stilt spørsmål ved om ØRU var å anse som et eget
rettssubjekt som skulle føre eget særregnskap. ØRU ble anmodet om å ta stilling til dette, og i tilfelle
foreta nødvendige endringer i samarbeidets vedtekter.
Den videre håndteringen av saken illustreres nedenfor.

19

Brevene var adressert til ØRUs styre
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14.09.
2009

sak
128/09

02.06.
2010

09.09.
2010

• Styret blir gjort oppmerksom på manglene ved nåværende organisering,
både i forhold til om ØRU er et eget rettssubjekt og forholdet mellom
ØRU/ØRIK.
• Styret behandlet innspillene fra regnskapsrevisor og bekreftet at de nevnte
forhold burde være bragt i orden i løpet av 2010.
• Nummerert brev nr 1 fra regnskapsrevisor hvor manglene påpekt i brevet fra
14.09.2009 tas opp på nytt.
• Styreleder og direktør besvarte brevet og bekreftet at forholdene skulle
følges opp i løpet av høsten 2010. Med dette anså de regnskapsrevisors
bemerkninger som fulgt opp

01.07.
2011

• Nummerert brev nr 2 fra regnskapsrevisor. Her følges forholdene fra
nummerert brev nr 1 opp og anses ikke avklart. Det er imidlertid registrert at
ØRU har utarbeidet nye vedtekter til behandling hos de respektive eiere

21.09.
2011

• Styreleder og direktør besvarte brevet og det ble presisert at de nye
vedtektene for ØRU ville bli vedtatt i løpet av inneværende måned. Med
dette anså de forholdet bragt i orden

11.05.
2012

• Rådmannsutvalget behandler presentasjon fra KS advokatene om at
aktiviteten i ØRIK må inn i vedtektene til ØRU, rådmannen i Nannestad blir
prosjektansvarlig for arbeidet.

• Eierskapskontroll i ØRU (utført av ØRR). Revisjonen påpeker at
Februar selskapsregistreringen ikke er i samsvar med vedtektene og at det bør
foretas en vurdering av om ØRIK skal være en del av ØRU.
2014

24.04.
2015

01.01.
2016

• Styret vedtar å skille ut ØRIK fra ØRU og organisere ØRIK som et
vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1 b, med Ullensaker som
vertskommune.

• Driften av ØRIK skilles ut fra ØRU
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Spørsmålet om ØRU er et eget rettssubjekt og spørsmålet om ØRU skulle føre eget særregnskap
ble løst ved revidering av vedtektene i 2011. De fleste av revisors merknader i nummerert brev
nummer 1 og 2 er da besvart.
De nye vedtektene som ble vedtatt i 2011, reflekterte ikke at ØRIK var en del av virksomheten.
Dette ble også påpekt av KS advokatene i en vurdering de gjorde av virksomheten i 2012, se punkt
2.5.1.
Videre ble det i selskapskontroll i ØRU i 2014 påpekt at driften i ØRU ikke ble reflektert i vedtektene.
Først den 01.01.2016 får dette sin endelige avklaring, ved at driften av ØRIK faktisk ble lagt inn i et
vertskommunesamarbeid i Ullensaker kommune20. Vedtaket ble fattet i ØRU-styret 24.04.2015, sak
27/15.
Utredningen fra KPMG datert 21.09.2011, se kapittel 2.5.1, berørte ikke problemstillingene relatert
til behovet for vedtektsendringer. Den gikk heller inn i selve organiseringen av innkjøpssamarbeidet
uten å behandle forholdet til ØRU. I brevene til regnskapsrevisor fra styreleder og direktøren i ØRU
framgår det at den videre oppfølgingen av de angitte forhold skulle følges opp av administrasjonen
og styret i felleskap.
4.4.2

Årsregnskap og regnskapsføring

Regnskapsrevisor har i perioden som er gjennomgått hatt flere ulike merknader knyttet til
regnskapsføringen og til årsregnskapet. Flere av disse ble løst etter hvert, mens andre er gjentatt
over flere år. Når det gjelder merknadene knyttet til regnskapsføringen går det et viktig skille i 2011.
Samarbeidets vedtekter ble endret i 2011, det blir foreslått at samarbeidet er et eget rettssubjekt og
skal føre særregnskap. Særregnskapet skal føres etter forskrift 17.12.1999 nr. 1568 om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Konsekvensen av dette er at kravene
til regnskapet skjerpes. I tillegg ble bestemmelsene i bokføringsloven gjeldende for kommuner og
kommunale samarbeid i 2011. Dette medførte blant annet strengere krav til dokumentasjon av
balanseposter i regnskapet til ØRU.
Særregnskapet som ØRU førte i perioden 2009 - 2010 var ikke på samme måte underlagt et klart
regelverk.
Nedenfor følger en oversikt over styrets håndtering av regnskapsrevisors innspill i perioden fra juni
2010 til juli 2016.

20

Den formelle organiseringen av ØRU som regionråd og § 27-samarbeid består og er ikke endret etter
utskillelsen av ØRIK
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02.06.
2010

• Nummerert brev nr 1 fra regnskapsrevisor, hvor det ble påpekt brudd på reglene om
årsregnskap og regnskapshåndtering

09.09. • Styret og direktør besvarte brevet og bekreftet at forholdne ville bli bragt i orden
2010
01.07.
2011

• Nummerert brev nr 2 fra regnskapsrevisor, hvor brudd på reglene om årsregnskap,
pensjonskostnader og fomalia rundt lønns- og trekkoppgaver ble påvist

21.09.
2011

• Styreleder og direktør besvarer brevet og er delvis uenig med regnsapsrevisor hva gjaldt
pensjonskostnadene, men anså uansett at forholdne var bragt i orden. Vedtektene var
vedtatt i alle kommunene høsten 2011.

31.12
2013

• Nummerert brev nr 4 fra regnskapsrevisor hvor det bl.a. ble påpekt brudd på
bokføringsloven, mangler ved årsberetning og mangler ved noter til regnskapet. Videre ble
det påpekt at ØRUs regnskap ikke fullt ut var ført etter kommunale prinsipper.

30.04
2014

04.02
2015

• Brev fra styreleder og direktør hvor det bekreftes at feilene er endret/vil bli fulgt opp i 2013.
ØRU vil gå over til å føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
• Nummerert brev nr 5 fra regnskapsrevisor, hvor det ble påvist manglende dokumentasjon
av balanseposter, manglende noteopplysninger, manglende avstemmingsskjema for lønn
og pensjon.

12.06 • Brev fra styrets leder og direktør hvor punktene blir tatt til etterretning
2015
31.12
2015

• Nummerert brev nr 6 fra regnskapsrevisor, hvor det ble avgitt negativ beretning for 2014.
Årsaken er at regnskapet ikke er avlagt per 31.12.2015.

• Nummerert brev nr 7 fra regnskapsrevisor, hvor det ble påvist manglende dokumentasjon
20.06. av balanseposter, manglende noteopplysninger, manglende avstemmingsskjema for lønn
2016 og pensjon. (Samme merknader som for 2013.)

01.07 • Nummerert brev nr. 8. Regnskapsrevisor avgir negativ beretning for regnskapsåret 2015.
2016

09.09
2016

• Styrevedtak i ØRU hvor styret finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ
årsberetning og ber kontrollutvalgene følge opp saken.
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Fremstillingen over viser at ØRU rydder opp i de fleste merknadene fra regnskapsrevisor i
nummerert brev nummer 1 og 2 når vedtektene blir endret i 2011. Merknaden fra revisor om at
selskapet bruker feil regnskapsprinsipp i 2012 blir rettet i 2013. For regnskapet fra 2012 – 2014 har
regnskapsrevisor gjennomgående merknader knyttet til manglende dokumentasjon av
balanseposter, manglende noteopplysninger, manglende kontrolloppstilling for lønn og
pensjonskostnader til skatteetaten.
Når det gjelder grep styret har tatt for å løse situasjonen har de, med unntak av nummerert brev nr.
3, 6 og 8, besvart regnskapsrevisjonens nummererte brev løpende, se nærmere om brev 6 og 8
nedenfor. Styret besluttet å skifte regnskapssystem og regnskapsfører først i 2009 (med virkning fra
2010), og deretter kommer nytt vedtak om skifte av regnskapsfører i 2014, se nærmere beskrivelse
nedenfor. Det kommer fram av styreprotokollene at regnskapsrevisor har vært til stede i styremøter
for ytterligere å belyse problemene relatert til samarbeidets regnskap. I tillegg var det et eget møte
mellom styret og revisor våren 2015 der problemene tilknyttet samarbeidets regnskap ble drøftet.
Spørsmål knyttet til regnskapet for 2012 ble behandlet i styresak 53/13.
Under behandlingen fremkom følgene
ØRUs årsregnskap for 2012 er ikke ferdig revidert. Revisor samt regnskapsfører for ØRU redegjorde
for årsakene til dette.

Styret fattet følgende vedtak i saken
Det forventes at revidert regnskap er klart innen 1. september 2013. ØRU direktør må etablere bedre
rutiner for arbeidet rundt regnskapet i tråd med revisors anbefalinger.

Regnskapet og årsmelding ble deretter behandlet av styret 8. november 2013 (sak 80 og 81).
Begge saker ble godkjent av styret uten ytterligere merknader. Revisjonsberetning ble først sendt
samarbeidet den 31.12.2013.
Revisjonsberetning og nummererte brev fra regnskapsrevisor ble behandlet i sak 32/14, styret fattet
følgende vedtak;
ØRU skifter til samme regnskapssystem som ØRU-kommunene med virkning fra regnskapsåret
2014. Ullensaker kommune overtar regnskapsføringen for ØRU. Overføringen av regnskapsføringen
avtales direkte mellom de berørte parter.

Overføring av regnskapet til Ullensaker blir også tatt opp i april 2015 (sak 33/15), der styret
anmoder Ullensaker om å overta hele regnskapet for ØRU, inkludert lønnsføring og innrapportering
av lønn.
Reelt og praktisk ble det ikke mulig å gjennomføre styrets vedtak fullt ut verken for regnskapet i
2014 eller 2015. For disse årene fortsatte den løpende regnskapsføringen i det regnskapssystemet
ØRU allerede brukte. Ullensaker kommune foretok den tekniske regnskapsavslutningen.
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Overføringen av regnskapsføringen til Ullensaker kommune ble problematisk av flere grunner. De
viktigste årsakene er vansker med å ferdigstille regnskapet og manglende avstemming av
balanseposter over flere år. Styret blir orientert om disse utfordringene av rådmannen i Ullensaker
og ØRU direktør i møte den 15. november 2015. Ullensaker overtar regnskapsføringen fra 2016.
Merknadene fra regnskapsrevisor i nummerert brev nummer 5 (2013 regnskapet) besvares av
styret. Nummerert brev nummer 7 medfører at styret ber kontrollutvalgene følge opp saken.
Nummerert brev nummer 6 (vedrørende regnskapet 2014) og 8 (vedrørende regnskapet 2015) blir
ikke behandlet i styret. Brevene er av formell karakter, og henviser til at revisor har utarbeidet en
foreløpig revisjonsberetning der det framgår at regnskapsrevisor ikke kan uttale seg om regnskapet
fordi det ikke foreligger. En slik foreløpig revisjonsberetning trekkes tilbake når et regnskap
foreligger.
4.4.3

Bonusordningen og regnskapsføring

Nedenfor følger en gjennomgang av hvordan styret behandler mangler som blir påpekt i de
nummererte brevene fra regnskapsrevisor, knyttet til bonusordningen.
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• Nummerert brev nr 1 fra regnskapsrevisor, hvor det påpekes mangler ved
02.06.10 fullstendighe t av bonusinntekter og mva knyttet til bonusinntektene.

• Styret og direktør bekreftet at dette forholdet var i ferd med å bli bragt i orden
07.09.10 ved skifte av regnskapsfører
• Nummerert brev nr 2 fra regnskapsrevisor hvor det blir påpekt at det knytter
seg problemer til bonusordningen og hvilke aktører som skal betale bonus, hva
01.07.11 som skal innbetales og om regnskapene er fullstendige

• Styreleder og direktør besvarte brevet og bekreftet at ØRU var klar over
21.09.11 svakhetene og vedtok å engasjere KPMG for en ekstern evaluering av ØRIK
• Nummerert brev nr 3 fra regnskapsrevisor, hvor det ble påpekt at det knytter
seg problemer til bonusordningen og hvilke aktører som skal betale bonus, hva
05.06.12 som skal innbetales, om regnskapene er fullstendige og uklarheter rundt
periodisering av disse inntektene
• Nummerert brev nr 4 fra regnskapsrevisor, hvor det ble påpekt at det knytter
seg problemer til bonusordningen og hvilke aktører som skal betale bonus, hva
31.12.13 som skal innbetales, om regnskapene er fullstendige og uklarheter rundt
periodisering av disse inntektene
• Brev fra styreleder og direktør hvor det ble bekreftet at styret var kjent med
utfordringen med dagens finansieringsordning av ØRIK og var enig i de
30.04.14 vansker som ble påpekt

04.02.15

20.06.16

• Nummerert brev nr 5 påpeker på nytt manglende grunnlag for å bekrefte
fullstendigheten av bonusordningen.

• Nummerert brev nr. 7 fra regnskapsrevisor gjentar svakhetene ved
bonusordningen som er omtalt i tidligere brev.

Fremstillingen viser at styret har vært kjent med problemene relatert til bonus siden juni 2010. Den
viser også at styret har forsøkt å løse disse gjennom skifte av regnskapsfører og bestilling av
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ekstern vurdering av ØRIK utført av KPMG i 2011. Vanskene med å håndtere bonusinntektene
vedvarte og ble påpekt i de påfølgende år. Svakheten knyttet til fullstendigheten og innkrevingen av
bonusinntektene har vært den samme i hele perioden. Spørsmålet knyttet til merverdiavgift på
bonusinntektene ble løst.
I styremøte i ØRU den 28. juni 2013 ble finansiering av ØRIK og utfordringene med bonus drøftet,
og styret ba rådmennene se på finansieringsordningen av ØRIK (styret i ØRU sak nr. 55/13 under
eventuelt).
Løsningen som rådmannsgruppen (RU) kommer fram til, er å vurdere alternativ finansieringsmodell
og organisering av ØRIK.
Videre saksgang gjengis under.
Styret fattet videre følgende vedtak i sitt møte den 16.6.2014 (Sak 54/14).
RU bes om å utarbeide et høringsnotat om finansiering og organisering av ØRIK som sendes på
høring i kommunene. Notatet fra ØSF [økonomisjefsforum] om alternativ finansieringsmodell og
fremtidig organisering av ØRIK og notatet fra ØRIK vedlegges høringsnotatet.

Styret fattet videre følgende vedtak i sitt møte den 13.02.2015 (Sak 09/15).
Forslag til felles saksframlegg returneres til RU for oppdatering i samsvar med merknader
framkommet under behandlingen av saken. Saken fremmes på nytt til ØRU-styret med anbefaling
om hvilken kommune som bør være vertskommune for ØRIK.

Fra behandlingen av saken i samme møte framgår det;
På dette tidspunkt var det gjennomført en høring i formannskapene. Høringsfristen var 19.9.2014.
Basert på høringsuttalelsene utarbeidet ØSF et forslag til felles saksframlegg til RU. På RU-møte
30.1. ble det vedtatt at ØSF skulle ta et møte med leder ØRIK og deretter fremme et revidert forslag
til ØRU-styret.

Styret fattet videre følgende vedtak i sitt møte den 13.03.2015 (Sak 18/15).
RU bes om å oppdaterte forslaget til saksframlegg og fremme det på nytt på neste styremøte.

Styret fattet videre følgende vedtak i sitt møte den 24.04.2015 (Sak 27/15).
Forslag til felles saksframlegg godkjennes og oversendes til kommunene for politisk behandling.

Finansieringen av ØRIK endres dermed fra bonusfinansiert til tilskudd fra kommunene. Fra
sommeren 2015 inngås nye avtaler uten bonus.
Direktøren i ØRU kommenterer også bonusordningen i en samtale med revisjonen. Sommeren
2013 ba styret rådmannsutvalget om å se på bonus og usikkerhet knyttet til denne. Da forelå
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KPMGs rapport som anbefalte å beholde bonusordningen. Styret ønsket mer kontroll og løftet
saken til rådmannsutvalget. Saker om finansiering av ØRIK slutter med overføringen til Ullensaker.
Direktøren understreker også at slike saker tar tid, noe som har med arbeidsform å gjøre.
Rådmannsutvalget vurderer/drøfter, men selve oppdraget ble gitt til et faglig utvalg av økonomisjefer
som vurderte finansiering og organisering av ØRIK.

4.5 Daglig leders oppfølging
Vår gjennomgang har vist at både styret og daglig leder har vært kjent med problemstillinger som
har vært reist av regnskapsrevisor. Dette bekreftes av de løpende svar på brevene på
virksomhetens vegne, hvor både styrets leder og direktør har vært avsendere. Styreprotokollene
som gjengir behandlingen av de nummererte brevene viser at styret har fattet konkrete beslutninger
som skulle følges opp av administrasjonen generelt eller daglig leder spesielt. Eksempelvis gjengis
følgende vedtak relatert til nummerte brev:
Sak 58/10 – Vedtak: Det oversendes svarbrev til revisjonen om de påpekte forhold for revidering av
ØRUs vedtekter
Sak 43/15 – Vedtak: Forslag til svar på revisjonens brev 5/2014 godkjennes
Sak 53/13 – Vedtak: Det forventes at revidert regnskap er klart innen 1. september 2013. ØRU
direktør må etablere bedre rutiner for arbeidet rundt regnskapet i tråd med revisors anbefalinger.

I intervju med revisjonen opplyser direktør i ØRU at det meste knyttet til ØRIKs virksomhet ligger til
rådmannsgruppa (faglig ansvar), jf. reglement fra 2011. Han peker videre på at det ikke er noen
direkte styringslinjer fra direktør til innkjøpskontoret.
Det er imidlertid på det rene at direktør i ØRU har tatt initiativet til å følge opp problemstillinger som
har vært adressert styret i de nummererte brevene, herunder utarbeidelse av utkast til svarbrev til
regnskapsrevisor og organisering av bytte av regnskapsfører og regnskapssystem.
Revisjonens gjennomgang av styrereferater har ikke avdekket øvrige forhold som indikerer at styret
har reagert på at daglig leder ikke har fulgt opp sine kjerneoppgaver. Organisering etter vedtektene,
etterlevelse av reglene for årsregnskap og håndtering av bonusinntekter er under enhver
omstendighet sentrale elementer i driften av § 27-samarbeidet, noe som direktør i ØRU gir uttrykk
for at han tar sin del av ansvaret for i intervju med revisjonen. Det framgår av fremstillingene over at
det var vedvarende uløste problemer relatert til disse områdene.
Styret ga direktøren en klar beskjed om å rette opp og foreta nødvendige endringer i tråd med
revisors anbefalinger. Fra styreprotokollene framgår det imidlertid ikke at styret har bedt direktøren
om å rapportere tilbake til styret om administrasjonens oppfølging av de problemstillinger som ble
reist i de nummererte brevene.
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4.6 Revisjonens vurdering
Fra fremstillingen over kan det fastslås at styret var kjent med de problemstillinger som ble reist av
regnskapsrevisor. Styret var adressat for regnskapsrevisors nummererte brev. I det alt vesentlige
ble disse behandlet og vedtatt besvart i styremøtene.
Når det gjelder organisatoriske forhold løste vedtektsendringen i 2011 de spørsmål som relaterte
seg til de regnskapstekniske forholdene som var påpekt av regnskapsrevisor i nummerert brev
nummer 1 og 2, ved at ØRU ble formalisert som et selvstendig rettssubjekt, med plikt til å føre
særregnskap. Det gikk to år fra regnskapsrevisor påpekte dette forholdet til vedtektsendringen var
igjennom i alle kommunene.
Styret startet sommeren 2013 en prosess med å vurdere organisering og finansieringen av ØRIK.
Revisjonen forstår det slik at dette blant annet var et resultat av påpekte svakheter ved gjeldende
bonusordning. Styret igangsatte således tiltak rettet mot selve finansieringsordningen og
organiseringen av ØRIK. Dette arbeidet fikk sin endelige avklaring ved utskillelsen av ØRIK i et
vertskommunesamarbeid med virkning fra 01.01.2016, og avvikling av bonusordningen. Revisjonen
vurderer det slik at det går relativt lang tid før endringen blir iverksatt, og det må både
rådmannsgruppen og eierkommunene ta ansvar for. Når det er sagt er revisjonen klar over at
strukturelle endringer der seks kommuner er involvert er en tidkrevende prosess.
Styret følger opp merknadene fra regnskapsrevisor i årene 2012-2015 knyttet til mangler ved
avstemming av balanseposter, noter og manglende kontrolloppstilling til skattemyndigheten. Styret
gir sommeren 2013 direktøren pålegg om å etablere bedre rutiner for arbeidet rundt regnskapet.
Revisjonsberetning for 2012 og nummerert brev nummer 4 behandles av styret i april 2014, og der
beslutter styret endring av regnskapssystem og skifte av regnskapsfører. Tiltakene som styret
iverksetter er flere, men de får likevel ikke konkret virkning for regnskapet for 2013 og 2014.
Revisjonen vurderer det slik at styret kunne, i tillegg til det som ble gjort, innskjerpet kravene til
direktøren om å få på plass tilfredsstillende rutiner og system for å løse utfordringene ved
regnskapet for 2013 og 2014.
Når det gjelder ØRUs håndtering av bonusinntektene ble dette tatt opp med styret i hele perioden.
Regskapsrevisor har vurdert forholdet så alvorlig at det er tatt forbehold om fullstendigheten av
disse inntektene i revisjonsberetningene fra 2009 til 2014. Revisjonens gjennomgang viser at styret
setter inn flere tiltak, men tiltakene som ble satt i verk viser seg ikke å avhjelpe problemet. Med
unntak av pålegget direktøren fikk i styresak 53/13, har ikke gjennomgangen vist at styret satte
konkrete krav til administrasjonen i samarbeidet om å sørge for tilstrekkelig system/ressurser som
sikret at bonusinntektene ble fakturert og innkrevd.
Etter revisjonens syn burde de gjentagende nummererte brev til styret under enhver omstendighet
understreket for styret hvilket påseansvar et styre har for å sørge for at virksomheten har
betryggende internkontroll. Etter revisjonens vurdering er organisering av virksomheten, og det å
påse at regnskaper og formuesforvaltning skjer på en tilfredsstillende måte, et helt sentralt ansvar
for et styre. I dette tilfellet er det heller ikke tvilsomt at vesentlige elementer relatert til driften må
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daglig leder også ta sin del av ansvaret for. Uansett fratar ikke dette styret fra sitt overordnede
ansvar for at disse tingene ikke fikk sin løsning underveis og på et tidligere tidspunkt.
Avslutningsvis vil revisjonen komme med noen betraktinger om organiseringen av ØRU/ØRIK og
hvordan dette kan ha påvirket styringsdyktigheten, og som kan bidra til å belyse styrets rolle
ytterligere. Vår gjennomgang har vist at ØRU i utgangspunktet hadde som formål å være et
regionråd. Dette kan ha innvirket på styremedlemmenes oppfatning av sitt ansvar vis a vis ØRIK. I
tillegg opererte ØRIK langt på vei som en autonom enhet med egen daglig leder og et
rådmannsutvalg som hadde ansvaret for den faglige oppfølgingen av innkjøpene. Dette er også
elementer som kan ha bidratt til at ØRIK ble oppfattet som en enhet noe på siden av det styret i
ØRU hadde som sin kjernevirksomhet. På en annen side var den formelle organiseringen av ØRIK
som en del av ØRU godt kjent for styret.
Videre var uklarheter rundt organiseringen av ØRIK og ØRU en del av det som foranlediget
revideringen av vedtektene i ØRU i 2011, uten at ØRIKs virksomhet ble tatt inn som en del av
vedtektene til ØRU. ØRIK forsetter å ha sin virksomhet regulert i et reglement som vedtas i et eget
løp av kommunestyrene. Dette skjer uten at eierne heller påpeker forholdet. At ØRIK burde
inkluderes i ØRUs vedtekter ble også uttrykkelig påpekt i en uttalelse fra KS advokatene i 2012.
Fra KS anbefaling for eierstyring nummer 14 framgår det at innsettelse av sentrale folkevalgte i et
styre bør foranledige en vurdering av hensiktsmessigheten for dette sett hen til potensielle
habilitetsproblemer. At ordførere kan sitte i regionråd (organisert som et § 27-samarbeid) er i
utgangspunktet helt normalt og i tråd med den virksomhet et regionråd skal drive. I dette tilfellet blir
regionrådet imidlertid ansvarlig for administrativ tjenesteproduksjon gjennom å inkludere driften av
ØRIK i ØRU. Dette går utover den rene regionrådsvirksomheten og aktualiser etter revisjonens syn
en bevisst vurdering av KS anbefaling nummer 14. I styret i ØRU var det ordførerne i
eierkommunene som bekledde styrevervene og således burde valg av styre i nettopp dette
selskapet være godt kjent for eierne. Fra eiermeldingen for kommunene på Øvre Romerike framgår
det som utgangspunkt at folkevalgte ikke bør sitte i styrene i selskaper som står for denne typen
tjenesteproduksjon. Dette synet understøttes også av kommunelovutvalgets forslag til regulering av
regionråd, der det klart går fram at regionråd ikke har anledning til å drive tjenesteproduksjon, se
NOU 2016:4.

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU)

Side 35

-533-

ROMERIKE REVISJON IKS

5 INTERNKONTROLL – INNKREVING AV BONUS
5.1 Innledning
Formålet med dette kapitlet er å undersøke i hvilken grad administrasjonen i ØRU hadde
tilfredsstillende internkontroll som sikret at bonusordningen i ØRIK ble fulgt opp, og videre om
rutinene ble fulgt i praksis. I kapittel seks redegjøres for revisjonens analyse av faktisk innkreving av
bonusinntektene.
Innledningsvis redegjøres nærmere for bonusordningen og sentrale begreper. Dette er tatt med for
å gjøre det enklere for leseren å sette seg inn i hva bonusordningen innebærer.
5.1.1

Nærmere om innkjøpsvolum, bonusordning og noen sentrale vedtak

Innkjøpsvolumet i kommunene på Øvre Romerike framgår av regnskapene, men det er ingen
direkte sammenheng mellom dette og det faktiske grunnlaget det innkreves inn bonus på.
Innkjøpskontoret skriver følgende om innkjøpsvolum på sin hjemmeside:
Kommunene som inngår i ØRIK kjøper på årsbasis varer og tjenester for ca. 1250 millioner kroner.
Anskaffelsene omfatter tjenesteproduksjonsleveranser, strukturelle investeringer og innsatsfaktorer
til egen tjenesteproduksjon (orik.no - om ØRIK).

Basert på nevnte volum, og en bonussats på 1,5 prosent, skulle dette tilsvare bonusinntekter på
18,7 millioner kroner årlig. Dette kan lede til en oppfatning om at ØRU skal ha fått inn nærmere 20
millioner kroner årlig på bonusavtalene. For å forklare dette nærmere er det viktig å redegjøre for
innkjøpsvolum og hva som danner grunnlag for beregning av bonus.
Daglig leder ved innkjøpskontoret opplyser til revisjonen at 1250 millioner kroner er et teoretisk
innkjøpsvolum etter en summering av kommunenes kjøp av varer og tjenester i
kommuneregnskapene. Et teoretisk innkjøpsvolum henspiller på tall hentet fra hovedoversiktene i
kommuneregnskapene. Det er ingen sammenheng mellom teoretisk innkjøpsvolum og de
kontraktene som er inngått gjennom innkjøpskontoret. Bonusinntektene henger sammen med
konkrete kontrakter (anskaffelser gjennomført av ØRIK), omsetning på avtalene og bonussats. En
slutning om at bonusinntektene skal tilsvare det teoretiske innkjøpsvolumet blir dermed en
feilslutning. Hovedbegrunnelsen for dette er at kommunenes kjøp av varer og tjenester også
omfatter poster i regnskapet som ikke er en del av avtaler det skal beregnes bonus på. De faktisk
budsjetterte bonusinntektene har revisjonen framstilt i tabell 1 under.
Bonussatsen har også variert mellom 1,25 prosent og 1,5 prosent i tråd med vedtak i
rådmannsutvalget. For de store entreprisene har bonussatsen også variert noe, men satsene har
normalt vært på 0,20 eller 0,25 prosent. Det har heller ikke vært bonus på alle avtaler. Det gjelder
enkelte avtaler som innkjøpssamarbeidet har sluttet seg til, for eksempel avtaler framforhandlet av
andre påpeker daglig leder i ØRIK.
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Leverandøren kan legge bonusen inn i prisen. Daglig leder ved innkjøpskontoret opplyser at det
varierer i hvilken grad leverandørene tar hensyn til bonusen når det leveres inn et tilbud. Det er
primært entreprenører som spesifiserer bonusen i anbudsdokumenter og på faktura til kommunene.
Uansett, i alle anskaffelser «skal bonusen være inkludert i de oppgitte priser». Dette innebærer at
kommunene i utgangspunktet betaler for bonusen gjennom prisene og at bonusen betales av
leverandørene til ØRU (ibid).
I budsjett/økonomiplan er bonusinntektene budsjettert slik:
Tabell 1 Utdrag fra budsjett for ØRU
Forventet bonusinntekt i perioden 2014-2019 og 2016-2020
2013
Budsjett 2013
Budsjett 2014 / Økonomiplan
2015-2019

2014

2015

2016

5 050

6 000

6 800

6 000

6 800

4 350

Budsjett 2015 / økonomiplan
2016-2020

Alle tall i tabellen er i hele tusen. Budsjett 2015 ble vedtatt i mars 2016. Kilde: ØRU-sak 63/13, 97/13 og 84/14.

I note til økonomiplan 2014-2019 heter det at inntektsestimatene vil kunne variere. Det vises blant
annet til svingninger i markedet og kommunenes investeringsbudsjetter.
I juni 2013 ble det påbegynt en prosess for å se nærmere på finansiering av ØRIK og utfordringene
med bonus. Nærmere om dette i kapittel 4 foran. Daglig leder ved i innkjøpskontoret opplyser at det
for nye avtaler inngått fra og med andre halvår 2015 ikke er kontraktsfestet et punkt om bonus.
Eksisterende avtaler løper imidlertid i tråd med de avtalene som er inngått.
Det er slik at en bonusordning i utgangspunktet baserer seg på tillit til at leverandørene oppgir den
reelle omsetningen på kontraktene.
Revisjonen har foretatt en undersøkelse som både går i bredde og dybde på de mest sentrale
elementer av internkontrollen på området, se både punkt 5.3, 5.4 og kapittel 6.
5.1.2

Nærmere om bonusordningen

Ovenfor går det fram at bonusordningen er avviklet for nye avtaler. Bonus skal imidlertid fortsatt
betales i henhold til bestemmelser i kontrakter inngått før dette tidspunkt.
ØRUs regnskap ble ført av ØRU i regnskapssystemet Mamut fra 2010 til mars 2016. Fra og med
1.1.2016 er innkjøpskontoret som nevnt skilt ut fra ØRU og lagt under Ullensaker kommune som et
vertskommunesamarbeid. I en overgangsperiode (2014 og 2015) har Ullensaker kommune avlagt
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regnskapene for ØRU. Fra og med 2016 overtok Ullensaker kommune løpende regnskapsførsel for
ØRU.
Bonusavtalene følges fortsatt opp manuelt. Fakturagrunnlag oversender Ullensaker kommune for
utfakturering og videre innkreving21 (innfordring). Ullensaker kommune og vikar ved
innkjøpskontoret har også foretatt en oppfølging av utestående krav fra tidligere, herunder også
bonusavtaler som ikke er fulgt opp med faktura fra ØRU de siste årene.
(innkjøpsassistent/avdelingsleder regnskap).
5.1.3

Begrepsforklaringer

Nedenfor presenteres enkelte definisjoner og forklaringer som er ment å gjøre det enklere å lese
dette kapitlet. Rapporten bruker begrepet bonusordning, se nærmere forklaring i tabellen nedenfor.
Innkjøpskontoret bruker selv uttrykket sekretariatsbidrag både på utsendte fakturaer og i
vedleggene til kontraktene (rutiner for utbetaling av sekretariatsbidrag). I Ullensaker kommune
brukes begrepet provisjonsinntekt.
Tabell 2 Noen ord og uttrykk
Definisjoner og forklaringer
Bonusordning

Innkjøpskontoret utlyser og inngår kontrakt med en eller flere leverandører (enkeltanskaffelse
eller rammeavtale med en kommune eller med flere). Innkjøpskontoret finansieres helt eller
delvis ved at leverandør kontraktsrettslig forplikter seg til å betale en prosentvis andel av
omsetningen med den eller de kommunene som omfattes av avtalen, tilbake til
innkjøpskontoret.

Leverandør

Leverandør er den som leverer (selger) varer og tjenester til kommunene og som betaler
bonus til ØRU der det er kontraktsfestet.

Innkreving av bonus

Brukes om hele prosessen, fra omsetningstall innhentes, faktura sendes til pengene står på
konto i ØRU

Reskontro

En spesifikasjon over de regningene som sendes og innbetalingene på disse
(mellomregningskonto). I regnskapet er reskontro en spesifisert balansekonto som viser alle
transaksjoner som en virksomhet har utført med andre firmaer i løpet av en periode.

Kilde: Romerike revisjon IKS

5.2 Revisjonskriterier
Kriteriene til denne problemstillingen er utledet foran i kapittel tre. Problemstillingen med de
utledede kriterier som besvares i dette kapitlet, er gjengitt under.

21

Etter forfall sendes én purring og innkreving etter dette skjer i samarbeid mellom kemnerkontoret i
kommunen og vikaren ved innkjøpskontoret (e-post 15.2.2017).
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Problemstilling 2

Revisjonskriterier


I
hvilken
grad
hadde
administrasjonen
tilfredsstillende rutiner som sikrer at bonusordningen
ble fulgt opp, og ble disse fulgt i praksis?





Ansvar og myndighet bør være klart fordelt
o Gjennom
tydelig
administrativ
organisering, stillingsinstrukser e.l.
o Enighet om hvem som har ansvar
for de enkelte oppgaver
Det bør være skriftlige rutiner og systemer
med innebygde kontroller
o Klare rutiner for arbeidet med
innkreving av bonus
o En samlet oversikt over avtalene
det kan kreves bonus fra
o Rutinene skal følges i praksis
All rettmessig bonus skal kreves inn etter de
rutiner som gjelder.

5.3 Fordeling av ansvar og myndighet
5.3.1

Er det en tydelig administrativ organisering og foreligger det stillingsinstrukser e.l.?

Det er redegjort for den administrative organiseringen i kapittel to foran i rapporten. Her
framkommer at innkjøpskontoret har vært en avdeling under ØRU. Se nærmere om organisering og
ansatte i punkt 2.5.2 foran i rapporten.
Det foreligger ingen stillingsinstruks for daglig leder/direktør ØRU, men ansvarsområdet er
beskrevet i ansettelseskontrakten. Av denne framgår at han skal arbeide for å realisere
samarbeidsorganets mål og strategier, ta ansvar for en effektiv ledelse av virksomheten og til slutt
står det at direktøren har myndighet til å avgjøre saker eller forhold som angår det daglige
administrative arbeid.
Tittelen daglig leder i ØRIK framgår av ansettelseskontrakter (innkjøpsleder, daglig leder av
innkjøpstjenesten og daglig leder IIØR). Det er også utarbeidet Instruks for daglig leder22 for
stillingen. Av instruksen framgår daglig leders ansvar, herunder at stillingen rapporterer til
rådmannsforum i faglige saker og til ØRU i administrative saker. Denne instruksen omhandler først
og fremst anskaffelsesfaglige forhold. Økonomi og regnskap er ikke nevnt konkret. Daglig leder skal
imidlertid «[s]ørge for at innkjøpsordningen til en hver tid har en samlet oversikt over gjeldende
leverandøravtaler» (instruksen punkt 3, fjerde kulepunkt).

22

Instruksen er ikke datert eller underskrevet. Den ble oppdatert sammen med nytt reglement høsten
2010/våren 2011. Det var daglig leder i innkjøpssamarbeidet som oppdaterte den sammen med direktør i
ØRU (daglig leder i innkjøpssamarbeidet).
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Det er inngått arbeidsavtale mellom ØRU og økonomimedarbeider (regnskapsfører) om fast
ansettelse. I punkt 3 i avtalen, inngått med virkning fra 1.1.201223, beskrives den ansattes
ansvarsområde:
Regnskapsfører skal i samarbeid med direktør for ØRU og Leder for Øvre Romerike
innkjøpssamarbeid (ØRIK) arbeide for en god regnskapsføring og økonomistyring for ØRU i samsvar
med gjeldende lover og regler.

De viktigste arbeidsoppgavene som er lagt til økonomimedarbeiderstillingen er satt opp punktvis i
arbeidsavtalen:





5.3.2

Regnskapsføring for ØRU og IIØR (innkjøpskontoret, senere ØRIK, rev.anm.).
Innkreving24 av utestående bonus og restanser.
Ivareta ØRUs lønnsfunksjon og lønnsutbetalinger.
Administrasjon av Posthuset.
Ved behov ivareta andre forefallende oppgaver.
Er det enighet om hvem som har ansvar for oppgavene?

De avlagte regnskapene er underskrevet av daglig leder (direktør) i ØRU og styret.
Direktøren påtok seg selv det overordnede ansvaret for bonusordningen opp mot styret, selv om
dette etter hans mening ikke var klart definert. Han mener det var avgjørende fordi ØRU var
avhengig av å få inn bonusinntektene. Direktøren poengterer videre i intervju med revisjonen at han
ikke hadde instruksjonsmyndighet når det gjaldt bonusordningen. Han trekker også fram
rådmannsutvalgets ansvar for bonusordningen, og legger til at bonusordningen også ble en sak for
rådmannsutvalget og de faglige nettverk.
Etter revisjonens oppfatning er det enighet om hvem som hadde ansvar for oppgavene i det daglige.
I de gjennomførte intervjuene kommer det klart fram at økonomimedarbeider hadde ansvar for
regnskap og lønn, og at han etter hvert fikk mer arbeid knyttet til bonusordningen.
Økonomimedarbeider disponerte bankkontoene og hadde ansvar for avstemminger og
regnskapsførsel. Direktør hadde imidlertid også tilgang til kontoene og fulgte med på bevegelser og
saldo.
Direktøren opplyser at økonomimedarbeider formelt var underlagt direktøren, men at han fikk
arbeidsoppgavene fra daglig leder ved innkjøpskontoret i større utstrekning enn fra direktør – ut fra

23

Økonomimedarbeider var engasjert fram til dette tidspunkt (intervju med daglig leder i
innkjøpssamarbeidet), deretter fast ansatt fram til fratredelse 1.4.2016 (intervju økonomimedarbeider).
24
Forstått som hele prosessen fra innhenting av omsetningstall til pengene står på ØRUs konto (direktør
ØRU).
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en vekting av arbeidsoppgavene. Oppfølging av bonusordningen ble etterhvert en hovedoppgave
for økonomimedarbeider.
Daglig leder for innkjøpskontoret mener at han selv hadde instruksjonsmyndighet over
økonomimedarbeider når det gjaldt bonusoppfølging og regnskapet for ØRIK. Utover dette hadde
han fullmakt til å skrive under på kontrakter og rammeavtaler. Signeringsfullmakten er for dette gitt
fra kommunestyret via eget innkjøpsreglement. Fullmakten følger av vedtaket om opprettelsen av
innkjøpskontoret i 2001 så langt han kan huske.

5.4 Skriftlige rutiner og systemer med innebygde kontroller
5.4.1

Er det klare rutiner for arbeidet med innkreving av bonus?

Revisjonen har fått opplyst at det ikke foreligger skriftlige rutiner for hvordan det administrative
arbeidet med innkreving av bonus skal utføres. Daglig leder i innkjøpssamarbeidet opplyser i
intervju at rutinene var som følger:
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Tabell 3 Rutinens gang
Punkter i rutinene

Beskrivelse av rutinene

Kontrakt

Kontrakt nummereres og signeres. Ansvarlig: daglig leder i innkjøpssamarbeidet.

Oppfølgingsliste

Det er utarbeidet en liste i Excel for oppfølging av bonus. Det er en oppfølgingsliste
for hvert år eller halvår. Nye avtaler (kontrakter) legges inn fortløpende og nummeret
på kontrakten registreres.

Omsetning

Ved utløpet av hver periode (halvårlig, årlig, når kontrakt er sluttført) innhentes
oversikt over omsetningen fra leverandørene. Ansvarlig: økonomimedarbeider.

Opplysninger
kommunene

fra

Kopi av leverandørreskontro fra kommunene hentes inn (skulle opprinnelig sendes
uoppfordret) og brukes som grunnlag for kontroll. I tillegg foretas stikkprøver mot
kommunene for å kontrollere omsetningen som leverandørene har oppgitt. Ansvarlig:
økonomimedarbeider.

Krav til leverandør

Opprinnelig var rutinen slik at leverandør uoppfordret skulle sende pengene når
grunnlaget (omsetningen) for perioden var godkjent (kreditnota med penger). Dette
ble endret og rutinen ble utgående faktura på grunnlag av mottatt kreditnota eller
oversikt over omsetningen for perioden. I tillegg har det vært en rutine med utgående
kreditnota. Ansvarlig: økonomimedarbeider.

Regnskap

Utgående/inngående kreditnota eller utgående faktura registreres i reskontro i
regnskapssystemet Mamut. Systemet veltet samtidig transaksjonene over til
hovedbok. Ansvarlig: økonomimedarbeider.

Dokumentasjon

Kopi av dokumentasjon på omsetning i perioden vedlegges kopi av faktura i
bilagspermen. Ansvarlig: økonomimedarbeider.

Oppfølging

Oppfølgingslisten oppdateres med bekreftet omsetning og fakturert bonus. Ansvarlig:
økonomimedarbeider.

Ledelsen
følger
opp hvert halvår

Innkrevingsarbeidet gjennomgås med utgangspunkt i oppfølgingslisten. Ikke
innkrevd bonus i halvåret overføres til neste halvår. Daglig leder ved
innkjøpskontoret gjennomfører dette sammen med økonomimedarbeider.

Hvordan leverandørene skulle forholde seg, har vært nedfelt i standardskriv som et vedlegg til alle
kontraktene. Beskrivelsen sier samtidig noe om hva innkjøpskontoret skal foreta seg, og dette er i
overensstemmelse med rutinene ovenfor så langt revisjonen kan se.
I vedlegg til en av kontraktene fra 2012 står det at kreditnota og bonusbeløp skal sendes så raskt
som mulig. Kontonummer i bank som sekretærbidraget skal innbetales til, er oppgitt. Videre står det
at omsetningsstatistikk og bonusberegning vil bli gjennomgått umiddelbart og at det vil bli gitt
tilbakemelding til leverandør om at utbetaling skal foretas dersom mottatt dokumentasjon blir funnet
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i orden. Det står videre at kreditnota skal sendes på e-post til økonomimedarbeider i ØRU eller med
«vanlig» post til kontoret.
I vedlegget om bonus til en av kontraktene fra 2015 står det at leverandør vil få tilsendt faktura fra
innkjøpssamarbeidet og «[u]middelbart etter utløp av hvert halvår skal omsetningsstatistikk med
samlet omsetning eks mva. sendes oss for godkjennelse». Oppgaven skal sendes til
økonomimedarbeider (på e-post eller vanlig post) for godkjennelse. Det framgår også at «[o]ppgitt
bonus vil på stikkprøvebasis bli sjekket opp mot kommunenes økonomisystem.
5.4.2

Er det en samlet oversikt over avtalene?

Den enkelte leverandøravtale (kontrakt) nummereres på kontraktens forside i fortløpende
nummerorden for hvert år. Nummerseriene viser om det er en felles rammeavtale (100-199),
enkeltanskaffelse (01-99) eller kommunal rammeavtale (200-299). Kontraktene25 er arkivert på
filserver og i papirarkiv. Det har blitt redegjort for inngåtte avtaler og avtaler under arbeid i de årlige
årsrapportene fra ØRIK (vedlegg til årsmeldingene fra ØRU).
Oppfølgingslisten benyttes som dokumentasjon over avtalene og for å følge opp bonusordningen.
Omsetningslisten er organisert i Excel, og viser en oversikt over de avtaler som er gjenstand for
bonusinnkreving for et bestemt kalenderår, men den har også med avtaler uten bonus.

Den enkelte bonusliste (oppfølgingslisten for hver avtaletype) består av i alt fire tabeller (arkfane),
der hver tabell utgjør en liste over alle avtaler knyttet til en bestemt avtaletype. Dette innebærer at
avtalene sorteres etter om de er «felles rammeavtaler26», «rammeavtaler enkeltkommuner»,
«engangsanskaffelser» og «ingen bonus». Det er knyttet bonus på avtale for de tre førstnevnte
avtaletypene27. Bonuslistens innretning og nummerering tar utgangspunkt i nummerseriene som er
brukt på kontraktene. Overskriftene i listen er slik:

25

Opplysninger fra daglig leder for innkjøpskontoret.
Felles rammeavtaler vil si interkommunale rammeavtaler.
27
ØRU/ØRIK angir alle avtaler med bonus med to typer koder, på formen «xxxx-yyy». Den første koden angir
året som prosessen rundt avtalen ble påbegynt (ikke nødvendigvis inngått). Den andre koden angir typen
avtale som anskaffelsen gjelder. «xxxx-1yy» angir felles rammeavtaler, «xxxx-2yy» angir rammeavtale for
enkeltkommune» og «xxxx-0yy» angir enkeltanskaffelser, der «yy» er lik 01 for første avtale, 02 for andre
avtale, osv.
26
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Tabellene for de ulike avtaletypene følger i prinsippet samme struktur. I
tabellen utgjør hver rad en bestemt leverandør knyttet til en avtale. Avtaler
som er bundet til flere leverandører vil med andre ord gå over flere rader.
Langs kolonnenivå angis opplysninger om leverandør og avtale som er
relevante for bonusoppfølgingen. Dette omfatter blant annet
kontaktinformasjon, avtalevarighet, bonussats, bekreftet omsetning,
bekreftet bonus, innbetalingsdato, mm. I tillegg markeres den enkelte rad
med bestemte farger. Fargene skal angi ulike statuser på
bonusoppfølgingen av den enkelte leverandør. Et eksempel på dette er
hentet fra en av oppfølgingslistene.

5.5 Følges rutinene om innkreving av bonus i praksis?
5.5.1

Ledelsens ansvar

I tillegg til de rutinene som er skissert under punkt 5.4 kommer ledelsens ansvar for å kontrollere,
følge opp og rapportere.
Daglig leder (direktør) i ØRU har som nevnt skrevet under på regnskapene som bonusordningen
inngår i, sammen med styret. Direktør opplyser at bonusordningen lå til daglig leder for
innkjøpskontoret og at han ikke hadde detaljkontrollen. Direktør trekker fram at det ble gitt klare
føringer om forbedringer av de punkter som var tatt opp i samtaler med økonomimedarbeider.
Daglig leder for innkjøpskontoret opplyser at han ikke rapporterte til styret eller rådmannsutvalget i
løpet av året og at rådmannsutvalget heller ikke etterspurte rapportering om bonusordningen. Det lå
imidlertid til rådmannsutvalget å vurdere bonussatsen og de vedtok endringer i denne noen ganger.
Videre påpekes at årsregnskapet ble gjennomgått med direktør i noen grad. Selve bonusordningen
var imidlertid i det store og hele et administrativt anliggende som ble viet liten oppmerksomhet fra
overordnet nivå i følge daglig leder ved innkjøpskontoret.
Daglig leder ved innkjøpskontoret understreker også at regnskap og bonus var en oppgave tillagt
ØRUs økonomimedarbeider. Dette var ikke en del av stillingsinstruksen han hadde som daglig
leder.
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Daglig leder for innkjøpskontoret mener at ansvaret for regnskapet, herunder anmerkningene fra
selskapets revisor, hadde økonomimedarbeider og direktør for ØRU. Han understreker at han har
følt et faglig ansvar for oppfølging av bonus og regnskapet i et daglige. Oppfølgingen foregikk ikke
på regnskapsteknisk nivå, da dette lå utenfor daglig leders ansvar og kompetanseområde påpeker
daglig leder videre.
Økonomimedarbeider understreker at han arbeidet selvstendig med de oppgavene han ble satt til,
og at det var klart hvilke oppgaver han hadde ansvar for. Videre opplyses at han avstemte
bankkonto hver måned, med noen unntak. Han avstemte bankutskrift mot hovedbok (reskontro).
Videre trekker økonomimedarbeider fram at ØRU hadde to momsregnskap som han fulgte opp. Til
og med 2010 leverte Ullensaker kommune oppgaven for momskompensasjon, noe de deretter
gjorde selv etter at de ble et eget rettssubjekt fra 2011.
Økonomimedarbeider opplyser at han brukte de gamle malene for regnskapsavleggelse som den
innleide regnskapsfører hadde brukt i 2009 og tidligere, og oppsettet i regnskapssystemet.
Selskapets regnskapsrevisor hadde merknader til dette fordi regnskapssystemet ikke var tilpasset
kommunale bestemmelser. På spørsmål om hva som var årsaken til at årsregnskapene ble for sent
avlagt, opplyser økonomimedarbeider at «[r]egnskap 2010, 2011, 2012 og 2013 ført av ØRU avlagt
innen fristen 30.6. Regnskap 2014 og 2015 der Ullensaker kommune fikk bilagene ble avlagt etter
fristen».
5.5.2

Innfordringen

Økonomimedarbeider hadde blant annet ansvar for innkreving av bonus og utestående restanser,
se punkt 5.3. Dette fulgte av stillingsinstruks. Innkreving av bonus og utestående restanser omfatter
blant annet å sende ut betalingspåminnelser og foreta purringer, samt sikre krav hvis et firma som
skulle betale bonus hadde gått konkurs eller lignende.
Betalingspåminnelser og påkrav om innbetaling framgår ikke av reskontro så langt revisjonen kan
se. Økonomimedarbeider opplyser at det ikke var et arkivsystem eller journalføring av post. All
dokumentasjon som vedrørte regnskapet ble satt i permer. I følge økonomimedarbeider har
betalingspåminnelser blitt sendt i e-post eller per brev (ikke journalført). Telefonen ble også
benyttet, og purringer ble også kjørt i regnskapssystemet. Innfordringsarbeidet av utestående tok
utgangspunkt i en utskrift av reskontro.
Etter hvert som innbetalingene kom, ble de bokført (reskontro – bank), men dette ble ikke registrert i
oppfølgingsarkene. Økonomimedarbeider trekker fram at det etter hans mening ikke var behov for
en slik dobbelt registrering av innbetalingene.
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Fakturanummer framkommer på mottatte utskrifter av reskontro. Bilagsnummeret er også registrert i
regnskapssystemet og framkommer på posteringsjournaler, men ikke på de utskriftene fra
reskontro28 som revisjonen har mottatt.
5.5.3

Nærmere om oppfølgingslisten

Oppfølgingslisten er viktig i systemet rundt oppfølging av bonus. Det er en oppfølgingsliste for hvert
år og den oppdateres to ganger i året opplyser daglig leder ved innkjøpskontoret.
Oppfølgingslisten er manuell. Revisjonens gjennomgang av listen viser at det ikke er summeringer
av bekreftet omsetning og bonus for hvert halvår per avtale. Manglende summeringer gjør det
ekstra krevende å etterprøve hvilken periode bonusen på en avtale i oppfølgingslisten er ment å
dekke.
Oppfølgingslisten er merket med fargekoder. Ingen fargekode betyr at avtalene «mangler
fakturagrunnlag». Daglig leder for innkjøpskontoret opplyser at dersom det var avtaler som ikke var
fulgt opp med faktura, ble disse overført til neste halvår og økonomimedarbeider fikk beskjed om å
følge opp leverandøren og bonus på avtalen.
Bonus ble i utgangspunktet krevd inn halvårlig, men også på årlig basis for enkelte leverandører
etter det revisjonen får opplyst.
Det er også knyttet bonus til enkeltanskaffelser, for eksempel entrepriser som går over flere år. For
å få inn pengene etter hvert, ble noen leverandører fakturert á konto av hensyn til periodisering og
leverandørsoliditet. Andre leverandører ble fakturert først når arbeidet som kontrakten omfattet, var
ferdig utført. Her har praksis ikke vært ensartet og det ble ekstra vanskelig å følge opp et manuelt
system inne i det manuelle systemet understreker daglig leder ved innkjøpskontoret, og legger til at
han ikke var glad for denne ordningen.
I møter med daglig leder ved innkjøpskontoret ble det gjort en avsjekk på om avtalene listet opp i
årsrapportene sto i oppfølgingslisten. Det viste seg at avvikene er avtaler som det ikke er bonus på,
med unntak av to avtaler (2014-29 og 2013-57).
Bekreftet bonus per ark per år er summert i oppfølgingslisten. Daglig leder opplyser at totalsummen
for hvert år skulle stemme med regnskapet for det enkelte år, noe han mener det gjorde. I
forbindelse med gjennomgangen har revisjonen merket seg noen utfordringer med dette. Noen linjer
står oppført i listen med nøyaktig de samme opplysninger og sum som foregående års liste og
revisjonen har også funnet et eksempel på et beløp som er med i summeringene for to år. Noen av
disse linjene er merket med fargekode grønn. Denne fargekoden betyr at pengene er innbetalt
opplyser daglig leder ved innkjøpskontoret.

28

Reskontroutskrift over «åpne poster» skrives ut med bilagsnummer.
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Revisjonen trekker fram enkelte utfordrende elementer relatert til oppfølgingslisten:









Det er ingen låste celler eller søkefunksjoner i oppfølgingslistene.
Det er ingen filtreringsfunksjoner.
Nye opplysninger skrives over tidligere opplysninger, for eksempel kan opplysninger fra
bonusinnkrevingen for første halvår bli fjernet. Dette skyldes at hver avtale tildeles kun en
rad i listen.
Bruken av fargekoder virker ikke helt konsekvent, og det er mange fargekoder som ikke alltid
er forklart.
Ny liste tar utgangspunkt i forrige års liste. Det er risiko for at fargekodene ikke blir endret,
opplysninger blir stående og sannsynligheten for at man tror avtalene er i orden, øker. Dette
kan virke villedende.
Når det kreves inn halvårlig bonus, eller flere ganger i løpet av et år, burde hver innkreving
(faktura) angitt perioden omfattet av kravet.

Nærmere om revisjonens undersøkelse av enkelte forhold rundt bonusordningen i påfølgende
kapittel.
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5.5.4

Nærmere om rutinene ble fulgt i praksis

Tabell 4 Oppfølging av "rutinens gang" i tabell 3
Punkter i
rutinene

Revisjonens undersøkelse av hvordan rutinene fungerte

Kontrakt

Kontraktene er nummerert.

Oppfølgingsliste

Revisjonen har fått oversendt oppfølgingslister for 2013, 2014 og 2015. Disse er
innrettet i tråd med rutinen, men revisjonens undersøkelse viser enkelte avvik relatert til
innhold. Se punkt 5.5.3

Omsetning

Dokumentasjon på omsetning er vedlagt fakturakopiene, men ikke alltid.. Det er verken
arkiv eller postjournal. Vår undersøkelse gir ikke grunnlag for å si om dokumentasjon er
innsendt/innhentet for alle avtaler og perioder.

Opplysninger
fra kommunene

Det opplyses i intervjuer og samtaler at kommunene sendte inn leverandørreskontro til
innkjøpskontoret i forbindelse med bonusinnkrevingen. Det opplyses også at det var
vanskelig å bygge på informasjonen fordi det ikke er mulig å se ut fra reskontro om
omsetningen tilhører bestemte avtaler.
Revisjonens undersøkelse viser at det er foretatt enkelte stikkprøver av de
opplysningene som leverandørene har gitt for å få disse verifisert av kommunene.
Denne dokumentasjonen er funnet som vedlegg til noen fakturakopier.

Krav til
leverandør

Revisjonens undersøkelse viser at det er en nummerserie for inngående kreditnota og
en nummerserie for utgående kreditnota. Omfanget på disse har avtatt og opphørt.
Undersøkelsen viser at det er sendt faktura til leverandørene. Nummerseriene er
årsuavhengige og revisjonen har ikke funnet «hull» i nummerserien fra 2013 og senere.

Regnskap

Fakturaene er registrert i reskontro. Dette gjelder også kreditnotaer.

Dokumentasjon

Undersøkelsen viser at det er dokumentasjon på omsetningen, men at kvaliteten på
denne varierer noe. Noen leverandører har sendt spesifiserte utskrifter som viser all
omsetning. Andre leverandører har sendt e-post og opplyst om omsetning.

Oppfølging

Oppfølgingslisten er påført omsetning og fakturerte beløp. Det er avdekket enkelte avvik
og rot i oppføringen for noen avtaler som ble undersøkt nærmere, se punkt 5.5.3 og
kapittel 6.

Ledelsen følger
opp hvert halvår

Daglig leder ved innkjøpskontoret opplyser at han fulgte opp bonusordningen hvert
halvår. Det er ingen signatur eller skriftlig dokumentasjon på dette så langt revisjonen
kan se.
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5.6 Revisjonens vurdering
Revisjonen har lagt til grunn at ansvar og myndighet bør være klart fordelt. Ansvaret for å utføre
oppgavene knyttet til innkreving av bonus var tillagt økonomimedarbeider i en delt funksjon mellom
ØRU og ØRIK. Det kommer fram at det har vært enighet om hvem som har hatt ansvar for de
enkelte oppgaver i det daglige. Revisjonens funn viser likevel at det har vært uklart hvor det
overordnede ansvaret for å følge opp alle elementene i bonusordningen lå.
Revisjonen har videre lagt til grunn at det bør være skriftlige rutiner og systemer med innebygde
kontroller. Rutinene knyttet til innkrevingen av bonusen har ikke vært nedfelt skriftlig,
gjennomgangen viser likevel at ØRU hadde innarbeidet rutiner for innkreving av bonusinntektene.
Oppfølging og kontroll med bonusinntektene ble løst gjennom manuelle rutiner. Systemet har vært
en liste i Excel (oppfølgingsliste) og regnskapssystemet Mamut. Revisjonens funn viser at
oppfølgingen av bonusen først og fremst foregikk mot oppfølgingslisten og i mindre utstrekning mot
regnskapet. Revisjonen er av den oppfatning at oppfølgingslistene og utelukkende manuell
oppfølging innebærer risiko for feil og mangelfull håndtering av bonusinnkrevingen. Det er ikke
godtgjort at ledelsen satte inn tiltak verken på systemsiden eller i forhold til ressurser for å møte et
stadig økende omfang med bonusavtaler til oppfølging. Dette til tross for at svakhetene i det
systemet som var valgt, var godt kjent for administrasjonen i ØRU. Denne gjennomgangen viser
også at det har vært utfordringer med bonusordningen.
Oppsummert er det revisjonens vurdering at det manuelle systemet for oppfølging av
bonusinntektene sammen med manglende kapasitet var årsaken til utfordringene med
bonusordningen.
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6 ER BONUSORDNINGEN FULGT OPP I PRAKSIS?
6.1 Innledning
I dette kapitlet gjengis resultatene av analyser og kontroller av den faktiske innkrevingen av bonus
på et utvalg av avtaler fra årene 2013-2015. Revisjonen mener dette vil besvare og utdype
problemstilling to med hensyn til om rutiner for bonusinnkrevingen er fulgt i praksis.
Det er gjennomført to analyser som bygger på en mengde data fra regnskapene og opplysninger fra
ØRIKs eget system for oppfølging av bonusinnkreving (Excel-ark). Analysene tar utgangspunkt i
data knyttet opp mot det enkelte bonuskrav, både bonuskrav som er realisert og bonuskrav som
skulle vært realisert29. Disse data er holdt opp mot hverandre med utgangspunkt i ulike metodiske
tilnærminger.
Den første analysen tar for seg ulike sider ved oppfølgingen av bonusordningen. En kontroll av
bonuskravene opp mot følgende kontrollpunkter mener revisjonen kan si noe om hvordan dette har
fungert i praksis:
 I hvilken grad står leverandører i reskontro?
 I hvilken grad ble det sendt ut faktura?
 I hvilken grad følger omsetningsoppgave med faktura?
 Ble fakturaene betalt?
 Ble det betalt til rett tid?
Den andre analysen dreier seg om i hvilken grad bonusen er beregnet korrekt i de tilfeller det er
sendt ut faktura.
Med bakgrunn i funn gjort i analysene over, er det plukket ut 14 enkeltsaker der revisjonen i detalj
har gått gjennom innkrevingsprosessen og sett på hvordan internkontrollrutinene er fulgt.

6.2 Revisjonskriterier
Revisjonen har utledet revisjonskriterier i kapittel tre foran i rapporten. For særlig å undersøke i
detalj hvordan bonusordningen ble fulgt opp i praksis, vil revisjonen legge følgende kriterium til
grunn:

29

Med bonuskrav som skulle være realisert siktes det til krav på bonus for perioder i løpet av et vilkårlig
kalenderår der revisjonen mener det er grunnlag for inndrivelse av bonus, men hvor slikt ikke foreligger.
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Problemstilling 2
I
hvilken
grad
hadde
administrasjonen
tilfredsstillende rutiner som sikrer at bonusordningen
ble fulgt opp, og ble disse fulgt i praksis?

Revisjonskriterier


All rettmessig bonus skal innkreves etter de
rutiner som gjelder

6.3 Analyse av sentrale forhold ved innkreving av bonus
6.3.1

Metode

Revisjonen har satt opp fem kontrollpunkter (variabler) for bonuskravene for perioden 2013-2015.
Nedenfor følger en liste over nevnte kontrollpunkter, med tilhørende beskrivelse av det konkrete
forholdet som undersøkes innenfor hvert kontrollpunkt30.






Reskontro31: I hvilken grad en leverandør (som er knyttet til bonuskravet som undersøkes)
er ført opp i reskontro for det året eller for året etter perioden som kontrolleres.
Faktura om bonus: I hvilken grad er faktura sendt.
Omsetningsoppgave: I hvilken grad dokumentasjon/statistikk på omsetning som bonusen
baserer på, er vedlagt faktura (kontroll betinger at faktura om bonus foreligger).
Betaling: I hvilken grad bonus på en faktura er betalt (kontroll betinger at faktura foreligger).
Frist: I hvilken grad bonus er betalt innen frist (kontroll betinger at betaling foreligger).

Det er tre avtaletyper som blir kontrollert opp mot de fem punktene som er referert ovenfor.
Avtaletypene det gjelder er felles rammeavtaler, kommunale rammeavtaler og enkeltanskaffelser.
Analysen utføres på 58 bonuskrav knyttet til 41 felles rammeavtaler, 46 bonuskrav knyttet til 36
kommunale rammeavtaler og 41 bonuskrav knyttet til 34 enkeltanskaffelser. Dette tilsvarer 36
prosent av populasjonen på 113 når det gjelder felles rammeavtaler, 41 prosent når det gjelder
populasjonen på de 87 kommunale rammeavtalene og 31 prosent av populasjonen bestående av
109 enkeltanskaffelser.

30

Enkelte av kontrollpunktene stiller vilkår som det enkelte bonuskrav må oppfylle for at det skal være
gjenstand for kontroll langs den samme variabelen (se definisjon). Dersom disse betingelsene ikke oppfylles,
vil ikke bonuskrav heller kontrolleres langs denne variabelen.
31

Vurderingen av hvorvidt en leverandør er registrert i reskontro er først og fremst koblet opp mot
leverandøren. Om dette forholdet kontrolleres for hvert av leverandørens bonuskrav, kan dette føre til at
samme konkrete forhold registreres flere ganger. Revisjonen unngår dette ved å begrense denne vurderingen
til første utvalgte bonuskrav tilknyttet en bestemt leverandør. Alle øvrige bonuskrav som tilhører samme
leverandør vil derfor ikke kontrolleres langs denne variabelen.
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6.3.2

Er leverandør oppført i reskontro?

En viktig forutsetning for god oppfølging av bonuskrav er at leverandører som skal betale inn bonus
er registrert i reskontro. I denne analysen vurderes en leverandør som opplistet i reskontro dersom
den er registrert i reskontro i samme år eller året etter perioden som avtalen kontrolleres mot.
Utgangspunktet er at en leverandør skal være opplistet i reskontro (for ett bestemt år) dersom
betalinger/fordringer mellom innkjøpskontoret og denne leverandøren er opprettet (i det året).
Figur 1 Reskontro
Analyseresultat 1
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Kilde: Romerike revisjon IKS analyseresultat

Resultatene viser at leverandørene knyttet til utvalgte avtaler stort sett er registrert i reskontro. At en
leverandør er registrert i reskontro betyr nødvendigvis ikke at den inneholder bokførte beløp knyttet
til det bonuskravet revisjonen kontrollerer. Dette følger av at en reskontro kan være opprettet på
bakgrunn av andre bokførte transaksjoner med samme leverandør, f.eks. bonuskrav som gjelder for
et annet år eller innkreving av bonus på en annen avtale. I undersøkelsen fant revisjonen flere slike
tilfeller.
I revisjonens manuelle gjennomgang av reskontro fant revisjonen også at flere leverandører ikke var
oppført i reskontro for flere av årene, selv om det tilsynelatende er inngått bonusberettigede avtaler
med dem. Dette kan tyde på at det ikke er blitt innkrevd bonus fra disse leverandørene for de
gjeldende år.
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Selv om det er gjort enkelte funn på avvik i forbindelse med den manuelle gjennomgangen, viser
analysen at de aller fleste leverandører er ført opp i reskontro.
6.3.3

Er faktura sendt og er omsetningsoppgave vedlagt?

Bonus på en avtale inndrives ved at innkjøpskontoret sender ut en faktura til leverandør. Ifølge
innkjøpskontorets egne rutiner skal en omsetningsoppgave innhentes som grunnlag for beregning
av bonus. Denne omsetningsoppgaven skal vedlegges faktura. En kontroll av om faktura er sendt ut
og av om omsetningsoppgave er vedlagt faktura er derfor relevant for å undersøke om rutinene for
innkreving av bonus er fulgt i praksis.
Figur 2 Faktura og omsetningsoppgave
Analyseresultat 2
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Kilde: Romerike revisjon IKS analyseresultat

Analysen viser at innkjøpskontoret utarbeider faktura om bonus i omtrent sju av ti tilfeller, noe oftere
på innkreving av bonus knyttet til enkeltanskaffelser (80 prosent). Dermed er det i overkant en
fjerdedel av de kontrollerte bonuskrav som ikke har vært gjenstand for en faktisk innkreving ved en
fakturering (eller bonuskravet er fremstilt i kreditnota). Det er viktig å merke seg at tallene ikke er
korrigert for det faktum at det av ulike forhold ikke foreligger grunnlag for innkreving av bonus på
enkelte avtaler, f.eks. at det ikke har vært omsetning i perioden. Det betyr at om det mangler faktura
på en avtale, behøver det ikke å bety at denne konkrete saken har hatt mangelfull oppfølging.
Blant bonuskravene som faktisk er fakturert, ser revisjonen at omsetningsoppgaver nesten
utelukkende følger med faktura for bonuskrav knyttet til rammeavtaler (felles og kommunale). For
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eksempel finner revisjonen at blant de bonuskravene med faktura som hører til avtaletypen felles
rammeavtaler (67 prosent), er det i 97 prosent av tilfellene lagt ved en omsetningsoppgave. Det er
også lagt ved omsetningsoppgave for avtaler av typen enkeltanskaffelser, men ikke like konsekvent
(72 prosent).
Revisjonens gjennomgang for øvrig viser at de ulike omsetningsoppgavene varierer betydelig i
innhold og omfang. Noen leverandører legger ved en omfattende statistikk over alle varer og
tjenester som er blitt kjøpt, med videre opplysninger om antall, dato og verdi på enkeltkjøpene i
avtalen (f.eks. avtalene 2012-114 og 2013-202). En majoritet av leverandørene oppgir imidlertid det
totale beløpet omsatt på avtalen for den perioden ØRIK inndriver bonus på. I tillegg legger
revisjonen merke til at bonusen for noen enkeltanskaffelser baserer seg på pris som følger av
avtaledokumentet (dette er ikke nødvendigvis det samme som leverandøren har fakturert til
kommunen, og all omsetning på en kontrakt skal være inkludert i bonusgrunnlaget).
6.3.4

Er faktura betalt og er betalingsfristen overholdt?

I denne analysen legges det til grunn at en faktura er betalt dersom betalingen foreligger i
bankutskrifter. Faktura skal i utgangspunktet være betalt innen den forfallsdato som følger av
fakturaen. Revisjonen vurderer håndteringen av bonusen som «ferdig» når leverandør har betalt
rettmessig bonus til innkjøpssamarbeidet. Med kontroll av betalingen ønsker revisjonen å
undersøke i hvilken grad ØRIK har fått innbetalt beløp i de tilfeller det er sendt ut faktura. I tillegg
undersøkes overholdelse av betalingsfrist.
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Figur 3 Innbetaling og forfall
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Kilde: Romerike revisjon IKS analyseresultat

Analysen viser at ØRIK i vesentlig grad har fått innbetalt beløp på samtlige pengekrav de
fremsetter32. Innbetalte beløp var som regel i tråd med summen som framgikk av faktura. I ett av
tilfellene ble det likevel, etter det revisjonen kan se, innbetalt for lite (avtale 2013-206, faktura 924).
Dette skyldtes at leverandør hadde betalt bonus eksklusiv merverdiavgift (leverandøren drev trolig
ikke avgiftspliktig omsetning).
For de bonuskrav som faktisk er innbetalt, viser analysen at cirka en tredjedel av betalingene
skjedde innen forfallsdato. I gjennomsnitt er betalingene forsinket med 56, 55 og 40 dager for
henholdsvis felles rammeavtaler, kommunale rammeavtaler og enkeltanskaffelser33. Det var flere
fakturaer som ble innbetalt et halvt år etter fristen, hvor det mest alvorlige tilfellet var en innbetaling
som fant sted halvannet år etter (2013-212, faktura 561).

32

Revisjonen fant også tilfeller hvor det i reskontro sto oppført at faktura var betalt, men som ikke kunne bli
gjenfunnet i bankpapirene. Disse ble vurdert til ikke å være betalt.
33
Gjennomsnittlig antall dager forsinket beregnes på bakgrunn av alle analyseobjekter med betaling etter
forfallsdato.
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6.4 Utregnes bonusen korrekt - avviksanalyse
6.4.1

Metode

I den neste analysen er tema korrekt beregning av de bonuser som faktisk er fakturert34.
Utgangspunktet er at bonus som faktureres skal beregnes på grunnlag av avtalt bonusrate og det
faktiske beløp omsatt hos leverandør på en bestemt avtale.
Analysen er foretatt slik at den faktiske fakturerte bonusen sammenholdes med den teoretiske
korrekte bonusen (revisjonens egen etterberegning av bonus på bakgrunn av bonusrate og
omsetning vedlagt faktura). Ved verdidifferanse, foreligger et avvik. Et negativt avvik betyr at det er
fakturert for lite bonus, og tilsvarende motsatt. Som for analysen i delkapittel 6.3. er også denne
gjennomført på bakgrunn av bonuskrav knyttet til alle tre avtalegrupper. Analysen tar utgangspunkt i
39 bonuskrav fordelt på 30 felles rammeavtaler (av en populasjon på 113 og et utvalg på 27
prosent), 33 bonuskrav fordelt på 29 kommunale rammeavtaler (av en populasjon på 87 og et utvalg
på 33 prosent) og 33 bonuskrav fordelt på 30 enkeltanskaffelser (av en populasjon på 109 avtaler
og et utvalg på 28 prosent).
Undersøkelsen gjennomføres som en enkel overordnet avviksanalyse35, med avvik fra de enkelte
bonuskrav som datagrunnlag. Dette danner så grunnlag for en helhetlig kartlegging og vurdering av
de samlede avvik på alle bonusinnkrevinger i analysen.
6.4.2

Resultater

En gjennomgang av totalt 105 bonuskrav viser at avvikene gjennomgående er små, i hovedsak på
øreavrundinger. Dette tilsier at fakturert bonus er i det store og hele er beregnet korrekt, og dette er
et funn som kjennetegner utvalgene på tvers av avtalegrupper. Revisjonen fant derimot tre
bonuskrav med avvik av en ikke ubetydelig størrelse36, og nedenfor omtales disse nærmere.
Det første avviket skyldes en beregningsfeil fra leverandør, der den totale omsetningen ble summert
på en slik måte at den ble lavere enn summen av omsetningen for den enkelte deltakerkommune i
avtalen (avtale 2013-113, faktura 299). ØRIK har sendt leverandørens omsetningstall til
kommunene for verifisering, uten at noen av kommunene oppdaget beregningsfeilen. Dette
resulterer i at bonusen tar utgangspunkt i et tall som ikke er i overensstemmelse med den faktiske
omsetningen, slik at det etter revisjonenes beregninger er innkrevd om lag 40 000 kr eks mva for
lite.

34

Bonuskrav som ikke er blitt realisert (ikke har faktura) vil dermed ikke omfavnes av undersøkelsen.
Revisjonen planlagte å bruke en statistisk metode for analyse av avvikene, men fant ikke dette forsvarlig på
bakgrunn av innhentede data. Dette har sammenheng med at våre valgte bonuskrav har verdier (avvik) som
ikke tilfredsstiller kravet om normalfordeling - det mest sentrale vilkåret innen statistisk inferens.
36
Avvikene er beregnet ut i fra oppgitte data. Revisjonen har ikke tatt stilling til hvorvidt de oppgitte tallene er
korrekte.
35
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I det andre tilfellet ser revisjonen at det benyttes en bonusrate som er forskjellig fra den som
framgår i vedlegg til kontrakt (avtale 2014-16, faktura 957). Det benyttes en bonusrate på 0,25 %,
selv om vedlegg til kontrakt tilsier en bonusrate på 1,25 %. ØRIK opplyser at bonusraten som
oppgis i vedlegg er feil, samt at den fakturerte bonusen skal være beregnet etter bonusrate fastsatt i
kontrakt.
Det siste bonuskravet revisjonen har sett nærmere på har et avvik som skyldes at det var vedlagt et
annet omsetningstall enn den som bonusberegningen tok utgangspunkt i (2014-10, faktura 749).
Nærmere undersøkelser viser at omsetningstallet, som ble hentet inn fra deres egne
oppfølgingslister, tilhørte en annen avtale (avtalen ovenfor). Den fakturerte bonusen skal være
regnet ut ifra de faktiske beløp som er blitt omsatt på avtalen, dermed dreide dette tilfellet seg om
feilføring av omsetningen (i beregningsgrunnlaget).

6.5 Dybdeanalyse basert på funn i analysen
6.5.1

Metode

Revisjonen har også sett detaljert på utfakturering og innkreving av bonus på noen enkeltavtaler.
Denne undersøkelsen tok utgangspunkt i forhold ved analyseobjektene som ble avdekket under
gjennomføringen av de to øvrige analysene. Undersøkelsen ble delvis gjennomført som en
saldoforespørsel til enkelte leverandører og forespørsel til noen ansatte i enkelte av kommunene,
samt at vi innhentet reskontroopplysninger fra økonomiavdelingene i kommunene. I tillegg innhentet
vi tilleggsinformasjon fra innkjøpskontoret om noen av kontraktene som ble undersøkt nærmere.
6.5.2

Resultater

Resultatet av revisjonens dybdeanalyse av noen avtaler om bonus presenteres i tabellene under.
Revisjonen presiserer at rammeavtalene kontrolleres for et år (vilkårlig), mens for
enkeltanskaffelsene ble hele kontraktens løpetid kontrollert.
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Nedenfor vises i korte trekk funn relatert til manglende faktura på bonus for to leverandører.
Resultat av revisjonens gjennomgang av bonus – manglende faktura
Avtale nr.

Revisjonens kommentarer

2013-101

Oppfølgingsarket var merket «oransje» for 2013. Faktura ikke funnet.
Kommunene har bekreftet omsetning på avtalene til revisjonen.
Avtalens beskaffenhet gjør det mulig å hente ut informasjon på
avtalene fra reskontro (kontostreng). Økonomimedarbeider i ØRU
opplyser i intervju at han hadde mye kontakt med leverandøren om
avtalen og bekrefter at leverandøren ikke ble fakturert for bonus. Daglig
leder opplyser at han ba om at avtalene ble fulgt opp, som for andre
avtaler.

2014-125

Oppfølgingsarket var ikke merket med farge for 2014. Faktura ikke
funnet. Ellers som avtale 2013-101.

Vurdering
Faktura ikke sendt

Faktura ikke sendt

2012-205

Oppfølgingsarket var ikke merket med farge for 2014, faktura ikke
funnet. Kommunen har bekreftet omsetning med firma, men det kan
være kjøp på denne, andre avtaler og uten avtale. Leverandør
bekrefter (saldoforespørsel) at de ikke har betalt bonus på avtalen.

Faktura ikke sendt.
Kan undersøkes
nærmere.

2013-213

Oppfølgingsarket var ikke merket med farge for 2015, faktura ikke
funnet. Kommunen har bekreftet omsetning med firma. Fakturatekst
samsvarer med kontraktens innhold for deler av omsetningen.
Leverandør bekrefter (saldoforespørsel) at de ikke har betalt bonus på
avtalen.

Faktura ikke sendt.
Kan undersøkes
nærmere.

Revisjonen undersøkte om to enkeltanskaffelser var sluttført fordi dette var uklart.
Resultat av revisjonens gjennomgang av bonus – spørsmålstegn ved kontraktens varighet
Avtale nr.

Revisjonens kommentarer

2014-43

Faktura (a konto) i 2015 tilbakeført. Arbeid på kontrakt ikke sluttført per
februar 2016.

Kontrakt ikke
sluttført

2012-53

Faktura sendt i tråd med oppgave fra leverandør. Framgår av
oppgaven at arbeidet ikke er ferdig og 2015 er ikke med på oppgaven.
Revisjonen har beregnet en liten differanse for 2012/2013. År 2014
stemmer med kommunens regnskap. 2015 er ikke fakturert per februar
2016.

Faktura ikke
sendt for 2015.
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Det er knyttet bonus til store entreprisekontrakter og til kjøp av biler og maskiner m.m. Revisjonen
undersøkte to avtaler nærmere fordi dokumentasjonen på omsetningen ikke ble vurdert tilstrekkelig.
Resultat av revisjonens gjennomgang av bonus – manglende dokumentert omsetning
Avtale nr.

Revisjonens kommentarer

Vurdering

2014-24

Faktura sendt og den lyder på beløp i følge kontrakten. Firma bekrefter
at faktura er betalt. Excel-oppfølgingsark er påført data i samsvar med
faktura. Daglig leder i ØRIK opplyser til revisjonen at «..er etter hva jeg
kan se ok». Faktura viser til kontrakt, ingen omsetningsoppgave
vedlagt. Svar på forespørsel til kommunen viser differanser som
gjelder kjøp av tilleggsutstyr. Manglende bonus beregnet av revisjonen
til i underkant av 3000 kroner for kjøp av tilleggsutstyr.

Faktura sendt,
bonus av
kontrakt,
eksklusive tillegg.
Avvik

2013-61

Leverandøren har oppgitt hva kommunen er fakturert i 2014 og 2015
(to e-poster). E-postene er vedlagt faktura, men ikke dokumentert
omsetning.
Oppfølgingsark 2014 oppdatert med bekreftet bonus og kodet
«ákonto». Oppfølgingsark 2015 viser til fakturanummer for årene 2014
og 2015. Bekreftet omsetning er summert for begge år i
oppfølgingslisten for 2015.
Fakturert bonus stemmer med leverandørens opplysninger.
Kommuneregnskapet viser et lavere grunnlag på omtrent 2 MNOK.

Faktura sendt for
2014 og 2015.
Kan ikke vurdere
om grunnlaget er
korrekt.

I tillegg undersøkte vi noen avtaler nærmere av ulike årsaker.
Resultat av revisjonens gjennomgang av bonus – andre forhold
Avtale nr.

Revisjonens kommentarer

2014-10

Bonus fakturert etter kontrakt i november 2015. Revisjonen har
forespurt kommunen og fått opplyst at arbeidet ikke var sluttført innen
utgangen av 2016. Differansen mellom fakturert bonus og totalt påløpt
(tall fra kommunens reskontro) beløper seg til for lite bonus, beregnet
av revisjonen, på om lag 17 000 kroner. Det kommer ikke fram av
oppfølgingsarket at det er fakturert á konto for denne avtalen etter det
revisjonen kan se.

Faktura sendt,
men bonus
dekker ikke hele
kontrakten.
Avvik.

2012-114 og
2010-101

Se faktaboks under. Bonus 2. halvår 2013 er ikke fakturert. Eksempel
på manglende orden og ikke sendt faktura for et halvår.

Faktura ikke
sendt for 2. halvår
2013.

2013-18

Bonusbeløp spesifisert i faktura til kommunen og i kontrakt. Bonus
beregnet av faktura til kommunen inkl. bonus.

OK?

2014-124

Kontrakt overtatt av nytt firma som har betalt for perioden etter
overtakelse.

Faktura sendt på
deler av kontrakt.

2013-123

Kontrakt inngått. Bonus fakturert for 2014 og 2015 i februar/mars 2016
(faktura 888). Leverandør i reskontro for 2016, ikke tidligere år.

Faktura sendt for
to år. Felles
rammeavtale.
Avvik – ikke årlig
faktura.
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Revisjonens gjennomgang viser at det i flere tilfeller er fakturert bonus for flere år samtidig. Et
eksempel på dette er vist i tabellen ovenfor (2013-123).
Eksemplet nedenfor viser noen av utfordringene med systemet for innkreving av bonus:
Avtale oppført i oppfølgingsark, men ikke gjenfunnet i reskontro – revisjonens funn
Leverandør med to rammeavtaler: (2012-114) og (2010-101). Det var ikke fakturert/innbetalt bonus for 2.
halvår 2013 etter det revisjonen kunne se. Etter henvendelse til leverandøren mottok vi omsetningsoppgave
for 2. halvår 2013 på den ene avtalen. Denne var lagret i leverandørens system.
I oppfølgingslisten for 2013 er det registrert bekreftet bonus på avtalene. Faktura som det henvises til (UF
215) gjelder 2. halvår 2012. Fakturert beløp i 2013 gjelder første halvår 2013 og stemmer med
omsetningsstatistikken som ligger ved bilaget (UF 46) for begge avtalene. Dette tyder på at
oppfølgingslisten ikke er oppdatert for 2013.
I oppfølgingslisten for 2014 gjelder omsetningen (UF 186) 2. halvår 2014. Faktura er også sendt for 1.
halvår 2014 (faktura 399), men denne ble ikke funnet i omsetningslisten.

6.6 Oppsummering
Analysen viser at leverandører som skal betale bonus i det store og hele står oppført i reskontro.
Det innkreves bonus, men i gjennomsnitt er det en fjerdedel av de kontrollerte bonuskravene som
det ikke er sendt faktura på. Det er antakeligvis ikke alle som er berettiget bonusinnkreving, men
like fullt er det et tegn på avvik som fort kan omhandle store pengebeløp. En omsetningsoppgave
følger gjennomgående med en faktura, dog noe mer sporadisk for faktura rettet mot
enkeltanskaffelser. At ØRIK enkelte ganger bruker kontraktspris som beregningsgrunnlag mener
revisjonen ikke blir riktig. Det framgår av deres egne maler, som følger med enhver kontrakt inngått
av ØRIK, at bonus skal baseres på «… all omsetning generert via denne kontrakt». At
kontraktsprisen også sjeldent samsvarer med den faktiske omsetningen, betyr i praksis at bonus
som beregnes på bakgrunn av kontraktspris er basert på et feilaktig tallgrunnlag. I de tilfeller faktura
er utstedt, finner revisjonen som oftest igjen tilhørende betaling i bankutskriftene. ØRIK får utbetalt
korrekt beløp, men som regel altfor sent. Flere av betalingene finner sted et halvt år etter fristen
(forfall).
Analysen av utregningen av bonusen viser at bonus gjennomgående er beregnet korrekt ut ifra de
opplysninger som er lagt ved faktura. Revisjonen finner noen få uoverensstemmelser. Disse skyldes
først og fremst feilføring av opplysninger i tallmaterialet, og ikke selve utregningen av bonus.
Feilene er etter revisjonens vurderinger uskyldige, men viser med dette også eksempler på de
mange kildene til risiko i forbindelse med utarbeidelse av tallgrunnlaget, særlig omsetningstallene.
Dybdeanalysen viser eksempler på at bonus er innkrevd og virker i orden, men den viser også
eksempler på det motsatte:
 bonus som ikke er fakturert til riktig tid fordi det etter det revisjonen har fått opplyst ikke
hadde vært mulig å få inn et grunnlag å fakturere etter
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bonus faktureres halvårlig, men glipper for et halvår uten at det synes å være noen grunn til
dette.

Dybdeanalysen viser også at oppfølgingsarkene og regnskapet (reskontro) ikke har blitt avstemt
mot hverandre. Det har blitt lagt avgjørende vekt på at bonusen skulle følges opp gjennom
oppfølgingsarkene.
6.6.1

Revisjonens vurdering

Analysen baserer seg på et tilfeldig plukket utvalg, bestående av et stort antall bonuskrav tilknyttet
mange ulike avtaler. Etter revisjonens oppfatning kan de vurderinger og slutninger som trekkes på
bakgrunn av bonuskrav fra utvalget generaliseres til populasjonen.
Revisjonen har som nevnt lagt til grunn at all rettmessig bonus skal kreves inn etter de rutiner som
gjelder. Etter revisjonens vurdering innkreves bonus, men at det mest sannsynlig er for mange
avtaler som unnslipper innkreving og svært mange betaler lenge etter forfall. I de tilfeller bonus
innkreves, faktureres et beløp beregnet i tråd med vedlagt bonusrate og omsetningsoppgave.
Dybdeanalysen illustrerer de feil og mangler som er påpekt.
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VEDLEGG 1 – SVAR PÅ FORELEGGELSE
Tema: Tilsvar til Forvaltningsrapport Øvre Romerike Utvikling (ØRU) av mars 2017 utført av
Romerike Revisjon IKS
Uttalelsen nedenfor er gitt av styreleder i ØRU Tom Staahle (valgt styreleder fra og med
januar 2017)
Styreleder har blitt forelagt utkast til rapport om forvaltningsrevisjonsprosjekt om ØRU/ØRIK.
Forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å følge
opp nummererte brev fra regnskapsrevisor og revisjonsberetninger. Formålet har videre vært å
undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i
ØRIK. Revisjonen tar for seg perioden 2010-2016.
Rapporten synes i det alt vesentlige å bygge på et korrekt faktagrunnlag.
Styreleder registrerer at revisjonen i rapporten tydelig påpeker at det har gått for lang tid før de ulike
forholdene som er påpekt av regnskapsrevisor i nummererte brev finner sin endelige løsning. Videre
at bonusordningen som ble benyttet til å finansiere innkjøpssamarbeidet ikke var forsvarlig
organisert.
Innkjøpssamarbeidet er nå tatt ut av ØRU og overført til Ullensaker kommune som et
vertskommunesamarbeid. Bonusordningen som metode for finansiering av innkjøpssamarbeidet er
avviklet, og regnskapsføringen lagt til Ullensaker kommune. Deltakerkommunene har i dag ikke lagt
tjenesteproduksjon til ØRU. Ut fra de funn som fremkommer av rapporten finner styreleder at det nå
er satt inn tiltak for å korrigere de avvik som påpekes i rapporten.
For styret i ØRU
Tom Staahle
Styreleder
Jessheim 08.03.2017
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VEDLEGG 2 – METODE TIL KAPITTEL SEKS
Begrepsforklaringer
Under følger en kortfattet redegjørelse av viktige begreper som inngår i metodekapitlet.
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Tabell 5 Forklaring av begreper
Begreper

Beskrivelse

Analyseobjekt

Enheter som undersøkelsene utføres på. Analyseobjektet vil tilsvare det enkelte
bonuskrav (både bonuskrav som er realisert og bonuskrav som skulle vært realisert), og
bygges opp slik at det er definert ved følgende tre opplysninger; avtalenummer,
37
kalenderår og periode . Ethvert analyseobjekt vil være unikt med disse tre
38
opplysningene , gitt antakelsen om at det alltid vil være et, og kun ett bonuskrav, som
gjelder for en bestemt avtale for en bestemt periode innen et bestemt kalenderår.

Utvalgsenhet

Enheter som utgjør populasjon og utvalg. Utvalgsenheter er overordnet analyseobjekter,
og kan brytes ned i ett eller flere analyseobjekter. Sammenhengen mellom
utvalgsenheter og analyseobjekter har en viktig implikasjon for analysen, i den forstand
at en kontroll av en utvalgsenhet vil innebære en undersøkelse av alle analyseobjekter
som hører til denne utvalgsenheten.

Populasjon

Samling av utvalgsenheter (med bestemte egenskaper). Det settes sammen tre
populasjoner forbeholdt de tre avtalegruppene som ØRIK inndeler avtaler etter; felles
rammeavtaler, kommunale rammeavtaler og enkeltanskaffelser. I tråd med
undersøkelsens formål, ble populasjonene avgrenset til å omfatte alle bonusberettigede
avtaler inngått i perioden 2013-2015.

Utvalg

Mindre samling av utvalgsenheter hentet fra populasjonen. Utvalgene for de ulike
avtalegruppene ble satt sammen på bakgrunn av et tilfeldig uttrekk av utvalgsenheter
fra deres tilhørende populasjoner. Det er utformet egne utvalg tilpasset de to av
analysemetodene som benyttes i analysen (analyse med kontrollpunkter og
avviksanalyse). Utvalgene varierer dermed både på tvers av avtalegrupper og
analysemetoder, der hver populasjon får sine to utvalg. Det settes en forutsetning om at
39
det enkelte utvalg skal omfatte minst 30 utvalgsenheter .

37

Periode: Et avgrenset tidsrom innen det konkrete år som kravet på bonus gjelder for, for eksempel kvartal
og halvår.
38
Avtalenummer er et absolutt minstekrav for unikhet, men som regel ikke tilstrekkelig uten at de to andre
opplysningene er kjent.
39
Utvalgsenheter for rammeavtaler og enkeltanskaffelser har ulik oppbygging. Se vedlegg 3 for nærmere
detaljer.
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Populasjon
En populasjon er et sett av gjenstander eller hendelser (herunder kalt utvalgsenheter) som er av
interesse for en undersøkelse. For vårt undersøkelsesformål, er det hensiktsmessig å avgrense
populasjonen til å inkludere avtaler som er bonusberettiget og inngått i perioden 2013-2015.
Utgangspunkt for populasjon
ØRIK har i sine egne systemer skilt avtaler etter om de er interkommunale rammeavtaler,
rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og avtaler uten bonus40. Revisjonen vil ta
utgangspunkt i de tre førstnevnte avtalegruppene ved utformingen av populasjoner, der hver vil
utgjøre sin egen populasjon. Dette gir til sammen tre populasjoner; «Felles rammeavtaler»,
«Kommunale rammeavtaler» og «Enkeltanskaffelser». Avtalegruppen som omfatter avtaler uten
bonus vil bli holdt utenfor denne undersøkelsen, da disse utgjør en samling avtaler som ligger
utenfor forvaltningsrevisjonens interesseområde.
Populasjonens utvalgsenheter
ØRIK har inngått både rammeavtaler og enkeltanskaffelser. En kartlegging viser at
tilnærmingsmåten for innkreving av bonus er noe forskjellig for de ulike avtaletypene. På bakgrunn
av disse forskjellene, vil kriteriene for utvalgsenhetene for de ulike populasjonene variere deretter.
Det vil i utgangspunktet være ønskelig at utvalgsenheten utformes på en slik måte at den blir mest
mulig lik analyseobjektet (ett bonuskrav), samtidig som at den har en struktur som gjør at den kan
håndteres på en anstendig måte i forbindelse med uttrekket av utvalgsenheter til utvalget.
Til redegjørelse av de ulike kriteriene, vil revisjonen vie et eget delkapittel til beskrivelse av
populasjoner som omhandler rammeavtaler og et annet til beskrivelse av populasjoner som
omhandler enkeltanskaffelser.
Rammeavtaler
En rammeavtale er en avtale hvor oppdragsgiver kan foreta flere kjøp (anskaffelser) på
rammeavtalen, i henhold til avtalens betingelser. Som regel innkreves bonus flere ganger over
rammeavtalens løpetid, typisk på halvårlig eller årlig basis.
En utvalgsenhet i populasjon for rammeavtaler representerer en vilkårlig avtale som løper i ett
vilkårlig kalenderår. Utvalgsenheten er med andre ord definert ved avtalenummeret, men også
kalenderåret som avtalen løper i. En bestemt rammeavtale vil dermed få tilordnet flere
utvalgsenheter i populasjonen – en utvalgsenhet for hvert kalenderår som avtalen løper i.
Tidsdimensjonen er tatt med slik at utvalgsenheten utformes mest mulig i samsvar med
analyseobjektet. Dette gjennom at kontroll av en utvalgsenhet vil brytes ned til å gjelde det enkelte
kalenderår.

40

Liste over avtaler uten bonus består av avtaler som ikke er bonusberettiggede, uavhengig av avtaletype.
Revisjonen har ikke verifisert om avtaler som er nevnes i denne listen har bonus.
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Enkeltanskaffelser
Enkeltanskaffelser er, til forskjell fra rammeavtaler, anskaffelser som foretas kun én gang. Bonus på
enkeltanskaffelser inndrives som regel i det ytelsen tilknyttet avtalen er ferdig tilvirket/sendt, uten at
endelig dato for avtaleslutt er nødvendigvis fastsatt.
En utvalgsenhet i populasjon for rammeavtaler representerer en vilkårlig avtale. I motsetning til
utvalgsenheter knyttet til rammeavtaler, blir ikke tidsdimensjonen ivaretatt i utvalgsenheten for
rammeavtaler. En inndeling på kalenderår er lite hensiktsmessig for denne avtaletypen, med tanke
på at bonus på enkeltanskaffelser ikke inndrives like ofte som for rammeavtaler, typisk én gang. En
kontroll av avtaler som omhandler enkeltanskaffelser innebærer dermed en undersøkelse av alle
bonuskrav som måtte høre til enkeltanskaffelsen.
Utforming av populasjon
Populasjonene planlegges sammensatt på bakgrunn av opplysninger i oppfølgingslister og
årsrapportene, gitt de forutsetninger som er redegjort i tidligere avsnitt. Revisjonen velger å ta
utgangspunkt i begge dokumenter, for i størst mulig grad sikre at alle relevante avtaler tas med.
Gjennomgangen viser at det stort sett er samsvar mellom dokumentene, men at det også er noe
inkonsistens. Blant annet er det flere avtaler oppgitt i årsrapporten som ikke kommer fram i noen
tabeller i bonuslisten. Det viser seg at majoriteten ikke er knyttet til bonus, med unntak av to avtaler
(2014-29 og 2013-57)41. Revisjonen valgte å inkludere disse to i populasjonen, men utelate avtaler
som ØRIK bekreftet til å ikke være tilknyttet bonus. Samtidig finner revisjonen i bonuslistene
eksempler på avtaler som er kodet som om de kunne være inngått i perioden 2013-2015, men som
likevel ikke fremkommer i liste over inngåtte avtaler i årsrapporten (2013-102 og 2013-200).
Revisjonen fikk i samtale med ØRIK forklart at disse avtalene ble inngått i løpet av den valgte
tidshorisonten, og besluttet dermed å legge til disse inn i populasjonen.
I tillegg til forhold nevnt over, fant revisjonen flere anføringer i dokumentene som vurderes som
merkelige. Revisjonen valgte å forhøre av disse med ØRIK, og foretok endringer i tråd med
formidlede opplysninger. Under følger en opplisting av slike forhold, med tilhørende kommentarer.






41

Revisjonen observerer at samme avtalenummer er angitt til to ulike avtaler. Dette gjelder
kodene 2014-125 og 2013-55. Dobbeltregistrering av avtalenummeret 2014-125 skyldes
regelrett en feilnummerering, hvor to ulike avtaler har fått tildelt samme avtalenummer. En
føring av avtalenummeret 2013-55 to ganger skyldes at den ene avtalen er registrert med et
feil avtalenummer (funn fra oppfølgingsliste 2014). Det korrekte avtalenummeret på den
feilnummererte avtalen skal være 2013-57.
Revisjonen oppdager at flere avtaler spesifisert med koder som en enkeltanskaffelse (f.eks.
2013-37, 2013-57, 2014-29 og 2014-40) står oppført i tabellen over rammeavtale for
enkeltkommuner. ØRIK bekrefter at samtlige er rammeavtaler for enkeltkommuner.
Flere av avtalene inngår i bonuslister for året/årene før de ble inngått (f.eks. 2013-212 og
2013-214). Daglig leder begrunner dette med at det er praksis å registrere en avtale i

Ifølge innkjøpsassistent skal bonus på disse avtalene være betalt.
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bonuslisten så fort prosessen vedrørende etableringen av avtalen finner sted. Dette kan
medføre at en avtale er registrert i bonuslisten for året før avtalen faktisk trer i kraft.
I årsrapportene ser revisjonen at enkelte avtaler er oppgitt i liste over avtaler inngått et
bestemt kalenderår, men som i realiteten er inngått senere enn det listen tilsier (2013-104,
2014-107 og 2015-121). Revisjonen ser også at avtale 2012-37 i henhold til kontrakt er
inngått i 2013, men som likevel inngår bare i oppfølgingsliste for 2015. Inngåelsesdato
nedskrevet i kontrakt vil bli vektlagt.

Presentasjon av populasjon
Populasjonene presenteres hver for seg, med en fordeling av utvalgsenheter på kalenderår.
Endelig populasjon for felles rammeavtaler
Revisjonen står med en populasjon for felles rammeavtaler bestående av til sammen 57 avtaler,
som gir videre opphav til 113 utvalgsenheter. Av disse skal 16 avtaler være gjenstand for oppfølging
av bonus i 2013, 35 avtaler i 2014 og 62 avtaler i 2015. Dette gir en prosentvis fordeling på
henholdsvis 14 prosent, 31 prosent og 55 prosent.
Tabell 6 Populasjon for felles rammeavtaler
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Endelig populasjon for kommunale rammeavtaler
Populasjon for kommunale rammeavtaler er sammensatt av 87 utvalgsenheter, fordelt på 41
avtaler. Revisjonen finner at det potensielt kan innkreves bonus på 14 avtaler i 2013, 30 avtaler i
2014 og 43 avtaler i 2015, med en sammensetning i prosent som tilsvarer henholdsvis 16 prosent,
34 prosent og 49 prosent. Økende antall utvalgsenheter med senere år forklares med at det over tid
inngås flere avtaler enn avtaler faller bort (utover øvrige avtaler som løper over hele den valgte
tidshorisonten).
Tabell 7 Populasjon for kommunale rammeavtaler

Endelig populasjon for enkeltanskaffelser
Populasjon for enkeltanskaffelser består av til sammen 109 avtaler. Tabellen deler inn avtaler etter
når avtalene er inngått, hvorav 45 er inngått i 2013, 36 i 2014 og 28 i 2015. Dette gir en
sammensetning med hensyn på år tilsvarende 41 prosent for 2013, 33 prosent for 2014 og 26
prosent for 2015.
Tabell 8 Populasjon for enkeltanskaffelser

Utvalg
Et formål med en statistisk undersøkelse er at man gjerne ønsker å beskrive forhold ved en
populasjon. Undersøkelsen utføres gjerne på et utvalg, det vil si en mindre andel av populasjonen.
Tanken er at slutninger som trekkes på bakgrunn av et utvalg skal kunne generaliseres til hele
populasjon som sådan. Dette forutsetter at utvalget som kontrolleres er representativt for den
populasjonen som det er trukket fra.
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Revisjonen har valgt å sette sammen et utvalg basert på en randomisert utplukking42, det vil si
uttrekk av et visst antall utvalgsenheter slik at hver enkel utvalgsenhet har samme sannsynlighet for
å bli trukket ut. En randomisert utplukking begrunnes med at statistisk generalisering gjelder bare
for utvalg som trekkes tilfeldig.
Analysemetode
I analysen vil flere analysemetoder benyttes. Et kriterium for at en utvalgsenhet skal kunne bli
benyttet i den enkelte analysemetode, er at dens analyseobjekter inneholder de opplysninger som
analysemetoden baserer på43. Revisjonen har måttet ta til stilling til det faktum at analysemetodene
baserer seg på data av ulik art og med ulik grad av tilgjengelighet. Der den analysen med
kontrollpunkter tar utgangspunkt i data som kan genereres fra ethvert analyseobjekt, kan det ikke
forutsettes at det enkelte analyseobjekt har data som er nødvendige for avviksanalysen. I sistnevnte
analysemetode betinger nyttiggjøring av utvalgsenheten at faktura og bonusrate foreligger
(informasjon som er nødvendig for beregning av avvik). Dersom disse opplysningene ikke foreligger
hos noen av utvalgsenhetens analyseobjekter, vil ikke utvalgsenheten kunne benyttes i denne delen
av analysen. Med andre ord krever avviksanalysen en type informasjon fra analyseobjektene som
er mindre tilgjengelig enn den type informasjon som analysen med kontrollpunkter baserer på.
I så henseende, har revisjonen vurdert det som hensiktsmessig for analysen å sette sammen to
ulike underutvalg - ett utvalg tilpasset den enkelte analysemetode. De ulike utvalgene vil likevel
høre til samme utvelgelsesprosess, slik at de består av stort sett de samme utvalgsenhetene.
Forskjeller mellom utvalgene forklares med at revisjonen legger ulike utvelgelseskriterier til grunn for
sammensetting av det enkelte utvalg, med en antakelse om at det skal være vanskeligere å
«godkjenne» en bestemt utvalgsenhet til utvalget forbeholdt avviksanalysen sammenliknet med
utvalget forbeholdt analysen med kontrollpunkter. Dette følger av følgende utvelgelsesregel:
Utvalgsenheter som har opplysninger som er nødvendige for avviksanalysen tas med i utvalget for
analysen med kontrollpunkter og utvalget for avviksanalysen. Øvrige utvalgsenheter inngår i kun
utvalget for analyse med kontrollpunkter. Med andre ord vil utvalget for analysen med
kontrollpunkter bestå av alle utvalgsenheter som er blitt uttrukket, det vil si både utvalgsenheter som
hører til utvalget for avviksanalyse og alle andre utvalgsenheter som ikke ble «godkjent» for
avviksanalysen. Implikasjonen av denne utvelgelsesmetoden er at utvalget for analysen med
kontrollpunkter vil være minst like stor som utvalget for avviksanalysen.
Utvalgsstørrelse
I statistikken er det ingen klare prinsipper for hvordan størrelsen på et utvalg skal bestemmes. Det
vil på generelt grunnlag være rimelig å anta at slutninger som baserer seg på et større utvalg i
større grad kan tilskrives populasjonen. Fra et slikt perspektiv vil et stort utvalg være ønskelig. Ett
ønske om mer presisjon innebærer imidlertid at mer tid og ressurser må vies til gjennomføring av

43

Uavhengig av antall analyseobjekter som inngår i utvalgsenheten. Utvalgsenheten anses å ha de
nødvendige opplysninger dersom minst et av analyseobjektene har disse opplysningene.
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analysen. Endelig størrelse på utvalg vil dermed basere på en avveining mellom disse to
forholdene.
Revisjonen valgte til slutt en ensartet strategi for valg av utvalgsstørrelse for alle tre populasjoner,
med ulike tilnærminger for de to utvalgene. En størrelse på 30 (godkjente) utvalgsenheter for
utvalget forbeholdt avviksanalysen ble, etter en skjønnsmessig vurdering, ansett som anstendig.
Størrelsen på utvalget forbeholdt analysen med kontrollpunkter valgte revisjonen derimot ikke å
spesifisere i et tall, men i stedet la seg definere av utvalgsprosessen som sådan. Det går ut på at
størrelsen vil tilsvare antallet utvalgsenheter som behøvdes trukket for at utvalget forbeholdt
avviksanalysen skulle imøtekomme kravet om størrelse på 30 (godkjente) utvalgsenheter.
Størrelsen på utvalget forbeholdt analysen med kontrollpunkter vil dermed kunne variere mellom de
tre avtalegruppene.
Særlige hensyn i utvelgelsen
Utover de rammene som inngår i en tilfeldig utvelgelsesprosess, har revisjonen vurdert det
nødvendig å sette inn noen spesifikke vilkår for utvelgelsen. Under følger en liste over særlige
hensyn som vil bli vektlagt når utvalget settes sammen.
Sammensetning med hensyn på år
Som det ble nevnt tidligere, er det viktig at utvalget reflekterer de karakteristikker som kjennetegner
populasjonen. Utover det faktum at utvalget og populasjonen har det til felles at de består av
enheter som representerer bonusberettigede avtaler inngått i 2013-2015, er det ingen mekanismer
ved utvelgelsen som sikrer at det settes sammen et utvalg som gjenspeiler populasjonen. Dermed
vil det være en viss mulighet for at det trekkes ut et utvalg med en sammensetning av egenskaper
som er vesentlig forskjellig fra populasjonens. Ved disse tilfeller, kan det tenkes at de slutninger
som tas på bakgrunn av dette utvalget ikke vil være generaliserbare for hele populasjonen.
Revisjonen har vurdert det dithen at sammensetningen med hensyn på år er viktig å ivareta i denne
undersøkelsen (sammensetningen er presentert i et tidligere kapittel). Dette begrunnes med at det
kan være elementer som bidrar til at kvaliteten på håndteringen av bonus for ett år er forskjellig fra
kvaliteten for ett annet år. Gjennom å ivareta populasjons sammensetning med hensyn på år i
utvelgelsesprosessen, mener revisjonen at man til en viss grad kan ta høyde for seleksjonseffekter.
Dette vil i praksis implisere at dersom det i populasjonen eksempelvis foreligger en overvekt av
avtaler tilknyttet ett år i forhold til avtaler tilknyttet andre år (i prosent), vil dette forholdet også
gjenspeiles i utvalget.
En rammeavtale kontrolleres kun for ett år
Det at en rammeavtale kan ha flere utvalgsenheter, åpner i utgangspunktet for at samme avtale kan
kontrolleres flere ganger (for ulike kalenderår). Revisjonen legger imidlertid inn en forutsetning om
at en og samme avtale kan kontrolleres for maksimalt ett år (vilkårlig), det vil si at kun én av en
avtales utvalgsenheter undersøkes. Dette gjøres av et ønske om et utvalg bestående av
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utvalgsenheter tilknyttet et bredt spekter av avtaler fremfor et mindre knippe avtaler. Dermed vil
utvalgene bestå av utvalgsenheter som er tilknyttet hver sin rammeavtale44.
Enkeltanskaffelser
Bonus på enkeltanskaffelser inndrives som oftest like etter at anskaffelsen er ferdig utført. Siden
revisjonen har innhentet reskontro og fakturapermer som strekker seg til kun mars 2016, vil dette
bety at revisjonen ikke har dokumentasjon til kontroll av bonus for anskaffelser som sluttføres i
nærheten eller etter dette tidspunktet. Revisjonen velger derfor å utelukke enkeltanskaffelser som
vurderes ferdigstilt senere enn 2015 fra kontrollen. Med denne forutsetningen, antar revisjonen at vi
har tilstrekkelig dokumentasjon til å kontrollere de enkeltanskaffelser som velges ut.
Utforming av utvalg
Utvelgelsesprosessen består av flere faser. Under presenteres gangen i utvelgelsen, samt
redegjørelse for valg som tas. Utvelgelsesprosessen er lik for rammeavtaler og enkeltanskaffelser.
Før utvelgelsesprosessen kunne begynne, var det nødvendig å foreta beregninger slik at
forutsetningen om at utvalget skal ha samme fordeling som populasjonen med hensyn på år
ivaretas. Ved å multiplisere andelen av avtaler for det enkelte år (som prosent av den totale
størrelsen på populasjonen) med ønsket utvalgsstørrelse (30), fant revisjonen det antallet
utvalgsenheter som tilfredsstiller denne betingelsen45. I tabellen under vises en oversikt over det
antall utvalgsenheter som skal inngå i utvalget for de ulike avtaletypene med hensyn på kalenderår.
For eksempel skal utvalget for felles rammeavtaler inneholde 4 utvalgsenheter fra 2013, 10 fra 2014
og 16 fra 2015.
Tabell 9 Antall utvalgsenheter i utvalg forbeholdt avviksanalysen

Utvelgelsesprosessen for rammeavtaler og enkeltanskaffelser foregikk i hovedsak i tre trinn, for ett
år om gangen. Først ble utvalgsenheter som hører til 2013 trukket, deretter utvalgsenheter fra 2014
og til slutt utvalgsenheter fra 2015. Utvelgelsesprosessen antas opphørt når utvalget forbeholdt
avviksanalysen består av det antall utvalgsenheter som følger av tabellen over (utvalget for

44

Vilkåret gjelder først og fremst for rammeavtaler. Enkeltanskaffelser skal per definisjon kontrolleres for hele
avtalens løpetid.
45
Vilkåret om lik sammensetning ivaretas til en viss grad for utvalget forbeholdt analyse med kontrollpunkter
ved at dette utvalget er sammensatt på bakgrunn av samme utvelgelsesprosess som utvalget forbeholdt
avviksanalyse.
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Revisjonen benyttet Excel til å gjennomføre utvelgelsen. Programmet har en innebygd funksjon som
er tilrettelagt for uttak av enheter fra ett større datasett (‘Data’  ‘Dataanalyse’  ‘Utvalg’).
Funksjonen baserer utvelgelsen på numeriske verdier. Revisjonen tilordnet derfor utvalgsenhetene
hvert sitt nummer (i stigende rekkefølge). Deretter ble det angitt i funksjonen at alle utvalgsenheter
som tilhørte det utvalgte kalenderår var aktuelle for uttrekk, hvor antallet som bestemmes trukket
følger av opplysninger fra oversikten over.
Underveis i utvelgelsen sørget revisjonen for at de to andre særlige hensynene også ble ivaretatt. I
de tilfeller hvor det ble trukket ut en utvalgsenhet som hører til samme avtale som en allerede
utplukket utvalgsenhet, valgte revisjonen å beholde den først utplukkede utvalgsenheten, det vil si
utvalgsenheten som tilhører tidligste kalenderår. De øvrige utvalgsenheter som hører til samme
avtale ble erstattet med andre utvalgsenheter. Når det gjelder enkeltanskaffelser, ble uttrekk av
enkeltanskaffelser sluttført etter 2015 regnet som ugyldige, og dermed erstattet med en ny avtale.
Presentasjon av utvalg
I tråd med forutsetninger, satte revisjonen sammen to utvalg for de spesifiserte analysemetodene. I
tabellene som følger under, er alle avtalenumre som markert med grå farge tatt med i et utvalg.
Avtalenumre som også er uthevet i fet skrift inngår i både utvalget for analyse med kontrollpunkter
og avviksanalysen, mens avtalenumre som ikke er uthevet inngår kun i utvalget for analyse med
kontrollpunkter.
Endelig utvalg for felles rammeavtaler
Utvalget for avviksanalysen bestemmes av utvalgsstørrelse, samt fordeling innenfor det enkelte
kalenderår. For felles rammeavtaler består utvalget av 30 utvalgsenheter, hvorav 4 hører til 2013,
10 til 2014 og 16 til 2015. Utvalget for analysen med kontrollpunkter består av til sammen 41
utvalgsenheter, der fordelingen på kalenderår er henholdsvis 5, 14 og 22 for 2013, 2014 og 2015.
Tabell 10 Utvalg for felles rammeavtaler

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU)

Side 74

-572-

ROMERIKE REVISJON IKS

Endelig utvalg for kommunale rammeavtaler
Kommunale rammeavtaler har et utvalg forbeholdt avviksanalysen bestående av 29
utvalgsenheter46, med en fordeling på 4, 10 og 15 utvalgsenheter for de 2013, 2014 og 2015.
Utvalget for analyse med binære verdier utgjøres av 4, 11 og 21 utvalgsenheter tilknyttet
henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Til sammen 36 utvalgsenheter.
Tabell 11 Utvalg for kommunale rammeavtaler

Endelig utvalg for enkeltanskaffelser
Utvalget for avviksanalysen er i tråd med opplysninger som følger av tabellen under. Dette tilsier en
størrelse på 30 utvalgsenheter, sammensatt av 12, 10 og 8 utvalgsenheter som hører til
henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Tilsvarende samling forbeholdt analyse med kontrollpunkter
består av 34 utvalgsenheter. 14 utvalgsenheter hører til 2013, 11 til 2014 og 8 til 2015.
Tabell 12 Utvalg for enkeltanskaffelser
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Endringer i populasjonens sammensetning på år førte til at revisjonen kontrollerte et mindre antall
utvalgsenheter tilknyttet kalenderåret 2013 enn det som var ønsket, jf. tabell 9 tilsier (5 utvalgsenheter).
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I tabellene under antallet utvalgsenheter og antallet analyseobjekter som inngår i hvert utvalg
presentert.
Tabell 13 Antall utvalgsenheter i utvalgene

Tabell 14 Antall analyseobjekter i utvalgene
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Utsikt over ØvreRomerike.Foto: TommyGildsethCCBY-SA4.0

ØvreRomerikeUtvikling(ØRU)– styretsansvarog oppfølgingav ØvreRomerikeInnkjøpssamarbeid(ØRIK)

Forvaltningsrevisjonen
er gjennomførti et §27 samarbeid,jf. koml
§ 77 nr. 5.

Problemstilling1 – Hvilketiltak har styret iverksattfor å
sikreat ØRU/ØRI
K følgeropp de punktenesom er
påpekt i nummerertebrev og revisjonsberetningerfra
regnskapsrevisor?

Problemstilling2 – I hvilkengradhaddeadministrasjonen
tilfredsstillenderutiner som sikrer at bonusordningeni
innkjøpssamarbeidet
ble fulgt opp, og ble dissefulgt i
praksis?

Konklusjon
Revisjonenkonkluderermed at styret iverksatteulike
tiltak over en lengreperiode for å forsøkeå løsede
påpekteforhold i nummerertebrev.Det går for lang tid
før tiltakene får virkning,og til de ulike forholdene
finner sin endeligeløsning.Dennetype saksbehandling
kan væresærligtidkrevende,sidendet i flere tilfeller
fordrer beslutningi alle sekskommunene.Styretburde
satt i verk tettere oppfølgingav administrasjonen,
herunderi størregradavkrevdløpenderapporteringtil
styret.

Konklusjon
Revisjonenkonkluderermed at den dagligeansvarsdelingen
rundt bonusordningenvar avklart i administrasjonen,men
det var uklart på overordnetnivå.Rutinenevar kjent og ble
stort sett fulgt, selvom de ikke var skriftlige.Det manuelle
oppfølgingssystemet
har imidlertid ikke fungert optimalt og
ikke alltid fulgt i praksis.Alt i alt var internkontrollenikke
god nok da den ikke var tilpassetden kompleksitetog
kapasitetsom oppfølgingav bonusordningensomfang
krevde.

Formål
Formålethar vært å
kartleggehvilke tiltak
styret i ØRUsatte inn for
å følge opp nummererte
brev og revisjonsberetningerfra
regnskapsrevisor.
Formålethar videre
vært å undersøkeom
det har vært tilfredsstillenderutiner og
praksisfor oppfølgingav
bonusordningeni ØRIK.

Nærmereom organiseringenav ØRIKi ØRU
Samarbeidetsvedtekterhar ikke tatt opp i segat ØRIK var en del av ØRU.Revisjonenpekerpå uklarestyringslinjerog at ØRIK har framstått som en autonom
enhet og benyttet ØRUsorganisasjonsnummer.
Dette er nå endret, og fra 1. januar 2016 ble ØRIKlagt inn i et vertskommunesama
rbeid i Ullensakerkommune.
ØRUsom regionrådbestårog er ikke endret etter utskillelsen.
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2017/1493-2
Arkiv:
026
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato:
04.05.2017

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

40/17

09.05.2017

Kommunestyret

Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning IKS
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret ber om at:
1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer
behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU
er arrangør av et slikt temamøte.
2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.
4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet
styreinstruks i ØRBR.
5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om delegeringen er
hensiktsmessig.
7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter seg til KS
styrevervregister.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Det vises til vedleggene. Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 3.4., som sak 12.

Vedlegg som følger saken:
1 Saksutskrift fra kontrollutvalgets sak 12/17: Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og
Redning IKS
2 Hovedrapport Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning IKS
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Utskrift av behandlet sak sendes til
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00039-1
Øystein Hagen

Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning IKS
Saksgang
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
12/17

Eidsvoll kontrollutvalg har behandlet saken i møte 03.04.2017 sak 12/17
Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en kort presentasjon fra revisjonen om eierskapskontrollen i
Øvre Romerike Brann og Redning IKS.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:

Kommunestyret ber om at:
1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer
behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU
er arrangør av et slikt temamøte.
2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.
4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet
styreinstruks i ØRBR.
5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
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6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om
delegeringen er hensiktsmessig.
7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter
seg til KS styrevervregister.
Kontrollutvalget vurdere å bestille en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 2018
for å se nærmere på tjenestene fra Øvre Romerike Brann og Redning IKS. Utvalget
vil innledningsvis be om en orientering fra brannsjefen.
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EIERSKAPSKONTROLL - ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING
IKS
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber om at:
1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer
behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU
er arrangør av et slikt temamøte.
2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.
4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet
styreinstruks i ØRBR.
5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om
delegeringen er hensiktsmessig.
7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter
seg til KS styrevervregister.
Vedlegg:
Eierskapskontroll Øvre Romerike Brann og Redning IKS
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Saksframstilling:
Eierskapskontrollen er utført med grunnlag i revidert plan for selskapskontroll 20142016.
Formålet med kontrollen er å vurdere om kommunens eierinteresser i selskapet
utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen tar sikte
på å besvare følgende problemstilling:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og
etablerte normer for god eierstyring?
Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen, samt åpne
kilder. Tilbakemeldingene fra eierne og styret har vært gjennomført ved besvarelse
av elektronisk spørreskjema. Alle 6 representantskapsmedlemmer har besvart
undersøkelsen.
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger
følgende:
1. Det bør etableres rutiner for obligatorisk opplæring av folkevalgte.
2. Styret bør gjennomføre styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Det bør utarbeides rutiner for rapportering av styreevaluering til
representantskapet.
4. Det bør utarbeides styreinstruks.
5. Eierne bør vurdere om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
6. Eierne bør ved en eventuell revidering av selskapsavtalen vurdere om
delegeringen av offentlig myndighetsutøvelse til eierorganet (representantskapet)
i selskapet er hensiktsmessig.
7. Selskapets styre bør registreres i KS styrevervregisteret.
For Eidsvoll kommune gjelder ikke anbefaling nr. 1

Nedenfor følger sekretariatets kommentarer til og utdyping av anbefalingene.
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Anbefaling 1: Det bør etableres rutiner for obligatorisk opplæring av
folkevalgte.
Obligatorisk oppæring for folkevalgte er en av KS anbefalinger for godt eierskap.
5 av 6 representantskapsmedlemmer har svart at de ikke har hatt obligatorisk
opplæring for folkevalgte. Eidsvoll kommunes representant svarer å ha deltatt på slik
opplæring. Ved eierskapskontroller i andre selskaper på Øvre Romerike har også
dette vært en av anbefalingene.
KS folkevalgtopplæring er et tilbud kommunene gjennomfører for folkevalgte i
kommunestyret. Dette er et program som normalt gjennomføres over inntil to dager. I
dette programmet er det lite om rollen som eierrepresentant i selskaper.
I tillegg til den generelle folkevalgtopplæring kan kommunen, i løpet av valgperioden,
få ytterligere to temamøter med innhold tilpasset den enkelte kommune fra KS. Det
er derfor mulig å be KS om et temamøte der eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper er tema.
Kommunene på Øvre Romerike har felles eierinteresser i flere selskaper. Et
temamøte om eierstyring og rollen som eierrepresentant kunne ha vært gjennomført i
regi av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og at alle eierrepresentantene i ØRUkommunene fikk et slikt tilbud.
Anbefaling 2: Styret bør gjennomføre styreevaluering i henhold til
eiermeldingen.
I følge eiermeldingen skal styret foreta en årlig evaluering.
Representantskapsmedlemmenes svar spriker i forhold til om dette er gjennomført.
Styret har imidlertid bekreftet at det ikke har blitt fortatt en slik evaluering.
Anbefaling 3: Det bør utarbeides rutiner for rapportering av styreevaluering til
representantskapet.
Dette følger av KS anbefalinger for godt eierskap nr. 12.
I og med at styret ikke har foretatt årlig evaluering, og det er sprik i
representantskapsmedlemmenes svar i forhold til dette, bør det etableres rutiner for
rapportering til representantskapet.
Anbefaling 4: Det bør utarbeides styreinstruks.
Dette følger også av KS anbefalinger for god eierstyring nr. 12.
Det er sprik i representantskapsmedlemmenes svar når det gjelder styreinstruks.
Styret har imidlertid bekreftet at det ikke er utarbeidet styreinstruks eller retningslinjer
for styret.
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Anbefaling 5: Eierne bør vurdere om det er behov for at det selskapet
utarbeider en egen selskapsstrategi.
Dette er anbefalt i KS anbefalinger for god eierstyring, nr. 5.
Det er ikke etablert selskapsstrategi ut over vedtektene. En slik strategi er en sentral
kilde for administrasjon, styre og eiere for å vite hvilke mål selskapet arbeider mot.
Som nevnt foreligger det vedtekter. Brannvesenets virksomhet er i stor grad regulert i
brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.
Anbefaling 6. Eierne bør ved en eventuell revidering av selskapsavtalen
vurdere om delegeringen av offentlig myndighetsutøvelse til eierorganet
(representantskapet) i selskapet er hensiktsmessig.
I selskapsavtalen delegerer kommunestyrene myndighet til representantskapet å
treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med gjeldende forskrifter.
Det kan stilles spørsmål ved om en slik delegering er hensiktsmessig. Ved en slik
delegering er representantskapet tillagt myndighet det ikke skal tilligge
representantskapet. Dette gjelder organisering av det daglige arbeidet og det å fatte
vedtak i enkeltsaker. Den delegering som er gjort kan innebære at den tydelige
rolledeling mellom eier og driften av selskapet svekkes. Det kan være problematisk
for representantskapets rolle at de skal knyttes til driften gjennom delegering av
vedtaksmyndighet.
Anbefaling 7: Selskapets styre bør registreres i KS styrevervregisteret.
Registrering av styreverv er KS anbefaling for god eierstyring, nr. 17.
Styret er ikke registrert i KS styrevervregister. Dette har også vært påpekt i tidligere
eierskapskontroller i andre selskaper.
KS styrevervregister har til hensikt å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har for
derved å styrke kommunesektorens omdømme.
Styrevervregisteret er nå slik at den enkelte kommune og den enkelte virksomhet kan
slutte seg til registeret. Da vil opplysninger om roller innhentes automatisk fra
Brønnøysundregistrene.
Eidsvoll kommune er tilsluttet styrevervregisteret, men Øvre Romerike Brann og
Redning IKS er ikke tilsluttet registeret. Dersom et selskap ønsker å slutte seg til
registeret må det gjøres vedtak om det. Det må så sendes en melding om dette til
registertjeneste@kommuneforlaget.no. Dette er en enkel måte for selskapene å
sørge for at styremedlemmer er registrert i styrevervregistret.
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RETT UTSKRIFT
DATO 4.april.2017
Øystein Hagen
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1 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
Bakgrunnen for selskapskontrollen er revidert1 plan for selskapskontroll 2014-2016 som er vedtatt
av kontrollutvalgene /kommunestyrene.
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de
selskaper som er omfattet av, herunder kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll), jf.
kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905.
Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes
eierinteresser i Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRBR) utøves i samsvar med
kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.
Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.
Kontrollen tar sikte på å besvare følgende problemstillinger:

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring?

I tillegg til å undersøke problemstillingen over er det foretatt en samtale med daglig leder i ØRBR
om selskapets drift og ledelse. Formålet med dette er blant annet å avklare om driften i selskapet
skjer innenfor de rammer som er satt av eierne, se nærmere om dette i kapittel 6.

1

Etter opprettelsen av RRI ble det utarbeidet en felles plan for selskapskontroll for alle kontrollutvalgene på
Romerike. Her inngår alle selskaper kommunene eiere, både alene og sammen med andre kommuner på
Romerike. Noen kontrollutvalg er delegert myndighet til å gjøre endringer i opprinnelig plan, andre har ikke
delegert denne myndigheten og den reviderte planen er i disse kommunene også behandlet i
kommunestyrene.

1
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2 METODE
Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om
selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.
Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige
problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen vil ikke gå i dybden, men heller
identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser.
Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer
utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor en
eierskapskontroll.
Rapporten bygger på informasjon fra eierne, styret og administrasjonen samt åpne kilder som
Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder
utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.
Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret
og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når
dette allikevel tas med er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi for vurdering
av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et
tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalgene
har vedtatt.
Når det gjelder tilbakemeldingene fra eiere og styret har dette vært gjennomført ved besvarelse av
et spørreskjema som har vært sendt ut elektronisk. Spørreundersøkelse ble sendt til selskapets
representantskap, i alt 6. Av disse besvarte 6 undersøkelsen. I tillegg ble det sendt egen
spørreundersøkelse til styrets leder, som ble besvart 15.08.2016.
Det er også gjennomført intervju med daglig leder. I tillegg er det innhentet informasjon fra
kommunene (fra ansatte som ivaretar en eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan
saker knyttet til selskapet er håndtert internt for å ivareta eierstyringen av selskapet.
Rapporten har vært på høring blant representantskapsmedlemmene, styreleder og daglig leder,
også dette for å sikre et så korrekt bilde som mulig av selskapet og eierstyringen. Høringsfristen var
13.01.17 og det var kun Nannestad kommune som hadde bemerkninger. Disse er tatt inn i
rapporten.

2
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3 KONTROLLKRITERIER
3.1 Innledning
De innsamlede data vurderes opp mot ulike kilder som regulerer og setter krav til en
virksomhet. I dette prosjektet vurderes data opp mot:






Lover og forskrifter
Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:
o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring
o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden. Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for
kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer
Annen anerkjent teori om eierstyring
Deler av selskapets vedtekter er brukt som vurderingskriterier, andre deler er brukt som
funn i forhold til krav man alminnelig stiller til en selskapsavtale.

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere
selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den
sammenheng de er relevante.

3.2 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)
Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKSloven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige
grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir
etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet.
Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver
kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte
kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer
at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal
stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan
behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å
fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av
representantskapet.
Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med
unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene
deres.

3

-592-

ROMERIKE REVISJON IKS

3.3 Lov og forskriftskrav
ØRBR er et brann- og redningsselskap regulert etter lover og forskrifter om brann- og
redningsanliggender, samt sivilforsvarsoppgaver hvor brann- og eksplosjonsvernloven,
forurensingsloven og sivilforsvarsloven er særlig sentrale.

3.4 Lov om offentlige anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift setter krav til at anskaffelser skal
konkurranseeksponeres for å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Regelverket skal
også sikre at alle leverandører behandles likt, og har like muligheter til å vinne en
anbudskonkurranse om å bli leverandør til for eksempel kommunen. Regelverket skal sikre
likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet rundt anskaffelsesprosessen. Dessuten legger
regelverket opp til at anskaffelsene skal være etterprøvbare ved at de må dokumenteres skriftlig.
Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på
anskaffelsen og hvilke kontraktstype det er snakk om2, kommer ulike deler av forskriften til
anvendelse. Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav stilles til
gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er
avgjørende for hvilke regler som slår inn og regulerer anskaffelsesprosessen.

3.5 Anbefalinger for god eierstyring
3.5.1

Generelt om eierstyringsprinsipper

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan
eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke
bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingene og holdningen bør
være:
– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av
dette er tatt inn i rapportens kapittel 8.
I den sist oppdaterte versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS
anbefalinger for god eierstyring:

2

For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal
anskaffes. Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.
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Tabell 1 KS anbefalinger for god eierstyring

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte
2. Vurdering og valg av selskapsform
3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet
4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
6. Gjennomføring av eiermøter
7. Sammensetning og funksjon av eierorgan
8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap
11. Kjønnsrepresentasjon i styrene
12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
13. Styresammensetning i konsernmodell
14. Oppnevnelse av vararepresentanter
15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
16. Godtgjøring til styrerepresentanter
17. Registrering av styreverv
18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter
19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer
20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak.
21. Utøvelse av tilsyn og kontroll

3.5.2

Særlig om eiermeldinger og eierstrategier

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere
kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne
rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for
å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.
Resch-Knudsen (2011) sier følgende om formålet med en eierskapsmelding:
En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre
forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative
eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder
spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom
kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som
tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av
dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør
også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer,
administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som
eier av selskaper. (s.163 – 164).
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I KS anbefaling for god eierstyring nr. 4 (KS 2015) heter det at en eierskapsmelding minimum bør
inneholde:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid.
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
4. Formålsdiskusjon og
styringsdokumentene.

selskapsstrategi

knyttet

til

de

ulike

selskapene,

herunder

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport om eierskap – ”Behov og muligheter for politisk
styring av selskaper og samarbeid med kommunene” på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.
Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt man lykkes i en
prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende:





Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.
o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig
å ha politisk tilslutning til, dvs hvilke overordnede premisser kommunen legger til
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg
selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av
styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap.
o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at
selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.
Etablere gode rutiner for evaluering og oppfølging.
Koordiner arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok ”Kommunalt eierskap – roller, styring og
strategier (kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92:
”(…)det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper.
(…)Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte
selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I
selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt
eierskap.”

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier:
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”Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger.
Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom
formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap,
gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. (…) Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå
som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?”

Det at eierne har definert klart ett formål og klare rammer for selskapet i selskapsavtalen er svært
viktig, og det er dette som er med på å danne rammen for de eierstrategier som legges for
selskapet.
En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidrag til å skaffe oversikt over den samlede
kommunale virksomhet og bidrag til mer åpenhet overfor omverdenen.
Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal
forankres/behandles. Forskning3 har vist at administrasjonen har en viktig støttefunksjon for at de
folkevalgte skal kunne ivareta sin rolle på en god måte. Mange kommuner har derfor en funksjon
som eierstyringssekretariat som skal sørge for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige
behandlinger i kommunen f.eks. slik at det kan gis instruks til kommunenes representant til
generalforsamling/representantskapsmøte, eller for at en sak om endring av selskapsavtalen
undergis nødvendig koordinering og lagt frem for kommunestyret.
Oppsummering:
 Kommunen må ha en eiermelding som tilfredsstiller grunnleggende krav til innhold
 Det må fremgå en eierstrategi for hvert enkelt selskap
 Kommunen må ha gode rutiner internt for hvordan de skal håndtere saker relatert til
utøvelsen av sitt eierskap

3

NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
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4 NÆRMERE OM ØRBR IKS
4.1 Innledning
ØRBR IKS (Øvre Romerike Brann og Redning IKS) er et interkommunalt brann- og redningsselskap
stiftet 24.10.2002 av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes, Gjerdrum og Ullensaker.
Formålet med etableringen var å ivareta felles brann- og redningsoppgaver. ØRBR ble registrert i
Foretaksregisteret 22.12.2004. Hovedkontoret ligger i Industriveien på Jessheim og det var ved
årsskiftet per 31.12.2015 134 ansatte fordelt på 52 heltidsstillinger og 82 deltidsstillinger. Daglig
leder er John Arne Karlsen.

4.2 Selskapets formål
Nedenfor gjengis selskapsavtalens formålsbestemmelse:

Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av brannvesen
i medhold av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter:
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og
75. Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i eierkommunene: Gebyr for dekning
av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III
og IV og gjennomføring av tilsyn. Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer
som selskapets styrende organer selv fastsetter.
Leveranser til andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende
lovverk og rettspraksis. Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive
kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av brannvesenet for brannvernregionen og bestiller
tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyse og
brannvernregionen. Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet der loven selv
ikke er til hinder for det.

8

-597-

ROMERIKE REVISJON IKS

4.3 Selskapets styre
Styret består pr i dag av følgende medlemmer;
Hans Petter Karlsen – styreleder
Birger Landmark
Bjørn Egil Baardshaug
Einar Tore Ordahl
Hanne Espeseth
Jeanette Vannebo
Tor Hakon Kaksrud
Styret mottok for 2014 kr 309 000 i samlet godtgjøring.

4.4 Drift
ØRBR er delt inn i følgende avdelinger: beredskapsavdelingen (99 ansatte), forebyggende avdeling
(9 ansatte) og feieravdelingen (13 ansatte). Disse avdelingene inngår alle i ØRBRs juridiske enhet.
Selskapet har avsatt ressurser til oppfølging av sentral lovpålagte plikter som HMS-reglement.
Når det gjelder selskapets økonomiske stilling vises det til revisors beretning for 2015, se vedlegg 1.
ØRBR har etablert lånerammer på i alt MNOK 10. Begrunnelsen for dette er at selskapet må foreta
investeringer relatert til driften, det er da vurdert som mer hensiktsmessig å benytte seg av denne
enn å innhente enkeltvise bevilgninger fra eierne. I selskapsavtalen er det gitt adgang for selskapet
til å påta seg låneforpliktelser for opptil MNOK 25. Eksisterende lånefasiliteter er dermed innenfor
dette mandatet.
Selskapet innhenter ekstern bistand for etterlevelse av innkjøpsreglement, herunder reglene om
offentlige anskaffelser.
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5 EIERMELDNINGER
EIERSTYRING

–

RAMMEVILKÅR

FOR

5.1 Kommunenes eiermeldinger
5.1.1

Innledning

I dette kapittelet besvares problemstilling nummer 1a:

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
Under dette punktet skal vi se nærmere på kommunenes eiermeldinger. Disse setter generelle
rammen for kommunenes eierstyring, og gjelder derfor også for eierstyringen av ØRBR.
Til grunn for revisjonens vurderinger legges KS-anbefaling nr. 4:
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide
eierskapsmeldinger for alle sine selskaper.

5.1.2 Kommunenes eiermeldinger
Alle kommunene har vedtatt eiermeldingen som er utarbeidet av Øvre Romerike Utvikling (ØRU).
Revisjonens gjennomgang viser at meldingen i all hovedsak omhandler og regulerer de tema som
KS Eierforum anbefaler for eiermeldinger.
Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring
(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).
Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for
eierstyring i ØRU-kommunene. De 10 prinsippene er:
1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er
ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig
forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.
2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets
kortsiktige og langsiktige behov.
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3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom
eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.
4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet
basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i
representantskap, generalforsamling mv.
5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet
forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får ansvaret for å legge
frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal settes sammen av to
representanter fra representantskapet. Dette gjelder for styreutnevnelser i aksjeselskap og
interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.
6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra
selskapets egenart og formål med eierskapet.
7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og
fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.
8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med praksis i
eierkommunene.
9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring
i forhold til selskapets karakter.
10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer.

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier
(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig
(s. 8).
I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I
tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen.
Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper:
 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS
 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS
 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS
 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS
Revisjonen er informert om at det høsten 2016 er etablert et felles eierstyringssekretariat hvor alle
ØRBRs eierkommuner deltar. Formålet med dette sekretariatet er blant annet å revidere eierpolitikk
og eiermelding (som tidligere har ligget til ØRUs sekretariat). Videre skal sekretariatet stå for felles
saksfremlegg i enkeltsaker som skal legges frem for eierkommunene. Dette skal sikre en mer
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strukturert oppføling av de respektive kommuners eierskap. Eierstyringssekretariatet ledes av
controller fra Gjerdrum kommune.
5.1.3 Oppfølgingen av eierskapet fra kommunene
Revisjonen har vært i kontakt med administrasjonene i eierkommunene for å ta rede på hvilke
prosedyrer de har for å ivareta egen eierforvaltningen av selskapet.
Ullensaker
Ullensaker har en egen prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskaper. Alle rettsfellesskap
som Ullensaker er tilknyttet er tilordnet et hovedutvalg, der eierstyringen skal forankres.
Hovedutvalget er delegert myndigheten til å ivareta kommunens eierinteresse i selskapet. Rutinen
inneholder avklaring av roller og ansvar i eieroppfølgingen. Når det gjelder forholdet til kommunens
representant i eierorganet heter det følgende:
a) Dersom administrasjonen vurderer at ansvarlig hovedutvalg bør gi en instruksjon til
eierrepresentant om hvordan disse skal forholde seg til ulike saker og hvordan det skal stemmes
eller strategisk forholde seg til aktivitet i selskap/samarbeid, utformes saksframlegg for
behandling. Hovedutvalget bør utforme sine instrukser på en slik måte at det gir rom for
forhandlinger med andre eiere i den grad Ullensaker kommune er mindretallseier i
selskapet/samarbeidet.
Særutskrift med vedtak og mottatt dokument fra selskap/samarbeid distribueres til
eierrepresentant.

Det er en egen eierforvaltningsansvarlig i kommunen som utøver eiersekretariatsfunksjonen.
Nannestad
I e-post fra ordfører datert 18.01.2017 får revisjonen opplyst at Nannestad har følgende rutiner for å
følge opp sine eierskap i kommunen:


Forvaltnings og økonomiutvalget (formannskapet)er Nannestad kommunes eierorgan.



Innkommende og utgående dokumenter fra og til selskapene blir registrert i kommunens
postmottak og arkivført.



Saksbehandler forbereder på vegne av rådmannen saker som gjelder kommende
representantskapsmøter og eventuelle andre saker fra selskapene som krever politisk
behandling.



Rådmannen legger fram sak for FØ (forvaltnings- og økonomiutvalget/ formannskapet) før
representantskapsmøtene, der de antatt sentrale problemstillingene til behandling i
representantskapsmøtene blir belyst.



FØ vurderer hvorvidt det er behov for å gi instruksjon i den enkelte sak, og hvilken fleksibilitet
kommunens representant skal ha til å fremforhandle omforente løsninger med andre eiere.
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Disse rutinene gjelder også generalforsamlingene i aksjeselskapene.

Kommunens controller er representert i det felles eierstyringssekretariatet som er under etablering.
Eidsvoll
Revisjonen får opplyst fra Eidsvoll kommune at de ikke har noen egne prosedyrer for oppfølging av
eierskap i sin kommune, ut over de rammene som er lagt i den felles eierskapsmeldingen.
Dette er tidligere fattet vedtak om å få slike rutiner på plass og kommunen trenger noe mer tid til å
dette på plass. Revisjonen finner det derfor ikke hensiktsmessig å gå nærmer inn om dette i denne
kontrollen, men vil følge opp ved en senere eierskapskontroll av selskaper der Eidsvoll er medeier i.
Hurdal
Revisjonen får opplyst fra Hurdal kommune at de ikke har noen egne prosedyrer for oppfølging av
eierskap i sin kommune, ut over de rammene som er lagt i den felles eierskapsmeldingen som er
utarbeidet av ØRU og de rutiner som er under etablering i eierstyringssekretariatet.
Gjerdrum
Revisjonen får opplyst fra Gjerdrum kommune at de ikke har noen egne skriftlige prosedyrer for
oppfølging av eierskap i sin kommune, ut over de rammene som er lagt i den felles
eierskapsmeldingen som er utarbeidet av ØRU og de rutiner som er under etablering i
eierstyringssekretariatet.
Nes
Revisjonen får opplyst fra Nes kommune at de ikke har noen egne prosedyrer for oppfølging av
eierskap i sin kommune, ut over de rammene som er lagt i den felles eierskapsmeldingen som er i
utarbeidet av ØRU og de rutiner som er under etablering eierstyringssekretariatet.
.
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6 HVORDAN PRAKTISERES
ØRBR IKS?

EIERSTYRINGEN

FOR

6.1 Innledning
I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan prinsippene i eierstyringen som følger av KS
anbefalingene, og som også gjenspeiles i kommunenes eiermelding, er fulgt opp i praksis.
Kapittelet svarer på problemstilling nr. 1b.

Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring?

Funnene i dette kapittelet bygger på gjennomgang av protokoller fra representantskapsmøter,
styremøter og utvalgs- og kommunestyremøter, samt intervjudata og opplysninger fra
representantskapsmedlemmene i utsendt spørreundersøkelse fra revisjonen. Det presiseres at 6 av
6 representantskapsmedlemmer har besvart undersøkelsen og at det derfor er et godt grunnlag for
å anse de mottatte tilbakemeldinger som representative. Data fra spørreundersøkelsen blant eierne
gir et innblikk i hvordan eierstyringen av selskapet følges opp.
En sentral eierføringer er også formålsbestemmelser i selskapsavtalen, eierstrategier og hvordan
dette er fulgt opp i selskapets drift- og selskapsstrategi.

6.2 Eierstrategi
6.2.1

Særlig om mulig sammenslåing med NRBR

På representantskapsmøte i selskapet 25.04.2016 ble det vedtatt å foreslå et mandat for og en
organisering av en utredning om ett felles brann- og redningsvesen på Romerike. Utredningen
skulle fortas av styret i ØRBR i samarbeid med styret i NRBR. Et sentralt tema i utredningen skal
være en drøfting av utfordringen ved mange eiere av selskapet, samt en vurdering av hvilken
eierform som i denne forbindelse er mest egnet.
ØRBR inngår blant de selskaper i ØRUs eiermelding som undergis en konkret eierstrategi.
Eierstrategien fremstår som en forkortet utgave selskapsavtalen og gir derfor ingen ytterligere
føringer for selskapet utover denne.
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Fra selskapsavtalen, sist revidert 14.2.2013, gir de rammer eierne har satt for virksomheten. Dette
sammenholdt med de generelle eierstyringsprinsipper som fremgår av ØRUs eiermelding, samt de
beslutninger som fattes av representantskapet utgjør i dag de eierstrategiske rammene for
virksomheten.

6.3 Øvrige eierforhold
6.3.1

Særlig om vedtektene – delegering av myndighet

Fra formålsbestemmelsene i selskapsavtalens fremgår det avslutningsvis følgende:
[…] Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven
med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder for
det.

Revisjonen forstår delegeringen til representantskapet slik at dette også dreier seg om å fatte
vedtak i enkeltsaker etter loven, og myndighet til å føre tilsyn. Med utgangspunkt i styringsmodellen
i et IKS kan det stilles spørsmål ved om en slik delegering til representantskapet er hensiktsmessig.
Representantskapet er et eierorgan og etter IKS-lovens system og regler skal dette organet befatte
seg med spørsmål som knytter seg til eieroppfølging, for eksempel føre tilsyn med at styret utfører
sine oppgaver tilfredsstillende, legge de overordnede økonomiske rammene for selskapet og å
velge styret. Det ligger ikke til representantskapet å verken ta stilling til organisering av det daglige
arbeidet, eller fatte vedtak i enkeltsaker, se IKS loven §8 - §13.
Det er styrets ansvar å sørge for en forsvarlig drift og organisering av selskapet, og det er daglig
leder (brannsjefen) som har ansvaret for å forestå den daglige ledelsen og driften av brannvesenet
innenfor de rammer styret har gitt han, herunder å fatte vedtak i enkeltsaker. Det at
representantskapet selv besitter myndighet til å fatte vedtak etter loven (selv om den mest
sannsynlig er delegert til styret/daglig leder) kan bety at den tydelige rolledeling mellom eier og
driften av selskapet svekkes. Dette kan være problematisk for representantskapets rolle at de
knyttes til driften via en delegering av vedtaksmyndighet. Det betyr at representantskapet får en
rolle som ansvarlig for å påse at den delegerte myndigheten utøves på en korrekt og betryggende
måte, og vil også kunne trekke delegeringen tilbake til seg om de anser det som nødvendig. Videre
fremgår det av vedtektenes § 9 at representantskapet også er klageorgan for enkeltvedtak truffet av
selskapet.
Det kan stilles spørsmål ved om dette er forenlig med å være et eierorgan i et IKS. Det kan derfor
være grunn til å vurdere hvilket nivå i selskapet en slik delegering skal gå til.
Vår tilnærming i punktene over er tatt med utgangspunkt i et eierperspektiv hvor rolleinndelingen i
mellom eiere, styre og drift. Poenget her er imidlertid at når delegering av fullmakt i enkeltsaker
skjer til representantskapet, avviker dette fra generelle styringsprinsipper om rollefordeling i et
interkommunalt selskap. Dersom det skulle bli aktuelt med en revidering av vedtektene på et
tidspunkt, ville det kunne være formålstjenlig å ta hensyn til de problemstillinger som her påpekt her.
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Det presiseres at representantskapet har delegert ovennevnte myndighet via til styret brannsjefen.
Denne delegasjonen har formell forankring hos eiere, representantskapet og styret.
6.3.2

Opplæring av de folkevalgte eierrepresentanter

Kun Eidsvoll kommunes representant bekrefter at det er etablert obligatorisk opplæring for sine
eierrepresentanter. Denne ble av representanten i stor grad ansett som nyttig.
Fra kommentarene til disse spørsmålene fremgår det at flere er kjent med at det i ØRU-regi har
vært tilbud opplæring, men at denne ikke har vært obligatorisk.
At et klart flertall av representantskapsmedlemmene ikke har hatt obligatorisk opplæring er ikke i
overensstemmelse med KS anbefaling nr. 1.
6.3.3

Om valg til styret, styreinstruks og styreevaluering

Det er 4 av 6 eierrepresentanter som er kjent med at det er definert kriterier for valg og
sammensetning av styret.
I kommunenes eiermelding kommer det frem under prinsipp nr. 5 at:
Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer begrunnet
forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får ansvaret for å legge frem
forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal settes sammen av to
representanter fra representantskapet. Dette gjelder for styreutnevnelser i aksjeselskap og
interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.

Det er nedsatt valgkomite for valg til styret i ØRBR IKS.
At 1/3 av representantskapets medlemmer ikke er kjent med disse kriteriene synliggjør en svakhet i
eieroppfølgingen relatert til en av eiernes mest sentrale oppgaver som valg og sammensetning av
styret faktisk er.
Det var sprik i representantenes oppfatning av om det gjennomføres evaluering av styret, hvor
halvparten bekreftet at dette ikke ble gjort, men den andre halvparten bekreftet det motsatte. Styret
bekreftet at det ikke foretas en slik at evaluering.
I eiermeldingen pålegges styret å foreta en årlig evaluering av seg selv.
Når det gjelder om eierne er kjent med om det er utarbeidet styreinstruks er det også her sprik i
besvarelsene. Her bekrefter 2 representantskapsmedlemmer at de kjenner til dette, 1 svarer nei,
mens 3 ikke vet.
Det bekreftes fra styret at det ikke er utarbeidet styreinstruks eller retningslinjer for styret. I
selskapsavtalens § 10 er et fastsatt noen rammer for styrets myndighet og arbeid, herunder ansvar
for forvaltning og resultat, ansettelser og delegasjon, prosedyre for innkalling til styremøter etc.
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Eiernes besvarelse bekrefter en mulig mangel på å følge opp en av eiernes mest sentrale oppgaver
som å følge opp styrets arbeid gjennom evaluering. I tillegg er kunnskapen om og mangelen på
utarbeidelse av styreinstruks en mulig indikasjon på en manglende oppfølging av en av styrets helt
sentrale oppgaver. KS anbefaling nr 12 tilsier at styret bør evalueres hvert år og at det bør
utarbeides styreinstruks.
På spørsmål om det er utarbeidet selskapsstrategi for selskapet svarte samtlige bekreftende på
dette. Når det gjelder om de var kjent med innholdet i strategien svarte 5 av 6 at de i noen eller i stor
grad var kjent med denne.
Det er ikke utarbeidet konkret selskapsstrategi utover det som fremgår av selskapsavtalen.
6.3.4

Instruks til daglig leder, etikkreglement m.m.

Det er utarbeidet rammer for daglig leder i selskapsavtalens § 11.
Fra styrets side følges daglig leder opp gjennom de rammer som er lagt i stillingsbeskrivelsen, i
styremøtene, gjennom skriftlig rapportering og gjennom løpende uformell kontakt med styreleder.
Det er vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. Disse er en del av selskapets personalhåndbok
som ble vedtatt i styret 26.01.2015.
6.3.5

Rapportering og eieroppfølging ut over generalforsamling

Her fremgår det fra besvarelsene at representantskapet i hovedsak mottar informasjon fra daglig
leder, fra styret og gjennom regnskapsrapportering. Samtlige av besvarelsene bekreftet at den
avgitte informasjon i noen til stor grad dekker eiernes informasjonsbehov.

6.4 Eierrepresentasjon
5 av 6 av representantskapsmedlemmene bekrefter at de gis føringer fra egen kommune ved
beslutning i enkeltsaker. Samtlige av disse bekrefter at de følger disse føringene.
Fra de enkelte representantskapsmedlemmene blir det fremholdt at et bundet mandat kan resultere
i at man mister fleksibilitet og at det er vanskelig å få til endringer og at saker må utsettes til nytt
endret mandat blir gitt.
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7 REVISJONENS
SAMLEDE
ANBEFALINGER

VURDERINGER

OG

7.1 Oppsummering
Nedenfor følger en oversikt som oppsummerer revisjonens funn og som kvitterer disse ut opp om
de aktuelle anbefalinger om god eierstyring fra KS, se nærmere om disse under kapittel 3.
KS anbefaling for godt eierskap – status for eierskapsoppfølging av ØRBR IKS
Nr

Anbefaling

1

ØRBR IKS

Eierkommune

Kommentar

Obligatorisk opplæring av og
informasjon til folkevalgte

Nei
ikke
samtlige,
kommentar

5 av 6 repskapsmedlemmer
bekrefter at de ikke har hatt
obligatorisk
opplæring
for
folkevalgte. Det er Eidsvoll
kommunes representant som
har deltatt på slik opplæring.

2

Vurdering og valg av
selskapsform

Ja

3

Fysisk skille mellom monopol
og konkurransevirksomhet

Ja

Det er etablert markedsområder
som
inngår
i
en
fri
markedssituasjon
(alarmtjenester) adskilt fra de
lovpålagte
områder.
Merk
imidlertid nummert brev nr 6 til
selskapet, se vedlegg 2

4

Utarbeidelse av
eierskapsmeldinger

Ja

Samtlige eiere har utarbeidet
eiermelding
gjennom
ØR.
Eierstrategien er begrenset og
gir begrenset verdi utover
selskapsavtalen.

5

Utarbeidelse og revidering av
selskapsstrategi og
selskapsavtale/vedtekter

Ja

Det
er
ikke
utarbeidet
selskapsstrategi.
Selskapsavtalen er utarbeidet
og sist revidert 01.05.13

Nei

for
se
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Nr

Anbefaling

ØRBR IKS

6

Gjennomføring av eiermøter
Tilsyn og kontroll med
kommunale foretak og med
forvaltningen av kommunenes
interesser i selskaper

Ja

7

Sammensetning og funksjon
av eierorgan

Ja

8

Gjennomføring av
generalforsamlinger og
representantskapsmøter

Ja

9

Sammensetningen av styret.
Eiers krav til profesjonelle
styrer i kommunal sektor

Ja/Nei

Dette
er
fastsatt
i
eiermeldingene,
men
1/3
representantskapsmedlemmene
er ikke kjent med at det i deres
eiermelding fremgår krav til valg
og sammensetning av styret.

10

Valgkomité for
styreutnevnelse i
aksjeselskap og
interkommunale selskap

Ja

Eiermeldingen
fastsetter
prinsippet om etablering av
valgkomite,
men
selskapsavtalen legger ikke opp
til dette

11

Kjønnsmessig balanse i
styret.

12

Rutiner for å sikre riktig
kompetanse i selskapsstyrene

Nei

13

Styresammensetning i
konsernmodell

I/A

14

Oppnevnelse av
vararepresentanter

Nei

Eierkommune

Kommentar

Ja

Ja

Det er etablert rutiner for årlig
evaluering
av
styret
i
eiermeldingen. Dette er ikke
etterlevd av styret. Det er
fastsatt rammer for styrets
arbeid i selskapsavtalen, men
dette er ikke kjent for styret.

Ja
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Nr

Anbefaling

ØRBR IKS

Eierkommune

15

Habilitetsvurderinger og
politisk representasjon i
styrene

Ja

16

Godtgjøring av styreverv

Ja

17

Registrering av styreverv

Nei

18

Arbeidsgivertilhørighet i
selvstendige rettssubjekter

Ja

19

Utarbeidelse av etiske
retningslinjer

Ja

Kommentar

Styremedlemmer i offentlig eide
selskaper har anledning til å
registrere sine verv i KS sitt
styreververegister. Dette bl.a.
for
sikre
åpenhet
rundt
medlemmenes roller.

7.2 Vurderinger og anbefalinger
Vurderinger
Problemstilling 1:
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
a. Har eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Om problemstilling 1 a.
Revisjonens undersøkelser viser i all hovedsak at rutiner for eierstyringen av selskapet er etablert.
Eierstyringen søkes ytterligere forbedret gjennom etableringen av eierstyringssekretariatet som skal
besørge tettere oppfølging og samarbeid mellom eierne ved utøvelse og oppfølging av eierskapet i
de selskap de eiere sammen.
Om problemstilling 1 b.
Undersøkelsene viser også her at representantskapsmedlemmene til en viss grad følger opp sine
eierinteresser i tråd med føringer fra eier, normer for god eierstyring og lovpålagte krav. Vi har
imidlertid avdekket forhold vi anser blant annet å kunne avvike fra normer for god eierstyring.
Nedenfor følger noen nærmere kommentarer knyttet til enkelte funn.

20

-609-

ROMERIKE REVISJON IKS

Av representantskapsmedlemmene har 5 av 6 bekreftet at de ikke har hatt obligatorisk opplæring
for folkevalgte. At en så vidt vesentlig andel ikke er undergitt dette øker risikoen for at
eieroppfølgingen ikke er kvalitetssikret, noe som igjen avviker fra KS anbefaling nr. 1.
Det er ikke etablert selskapsstrategi utover vedtektene. En slik strategi er en sentral kilde for
administrasjon, styre og eiere for å vite hvilke mål selskapet jobber mot og anbefales etablert i KS
anbefaling nr. 5.
Blant representantskapsmedlemmene er 1/3 ikke kjent med at det i deres eiermelding fremgår krav
til valg og sammensetning av styret. Valg av styre er en sentral oppgave for eierne. Behovet for
konkret kunnskap om hvilke krav som skal stilles til styremedlemmene og styret blir derfor viktig å
kjenne til for alle i representantskapet.
Det er i eiermeldingen etablert rutiner for evaluering av styret. Fra KS Eierforum anbefaling nr. 12
fremgår det at eierne nettopp bør sørge for at det gjøres en slik evaluering blant annet for å sikre at
styrets sammensetning og samlede kompetanse er best mulig. Her etterlever ikke styret
eiermeldingen som pålegger dem en årlig evaluering. Styret er forøvrig delt i oppfatning om det
foretas en slik evaluering, og halvparten viser her dermed manglende kunnskap om et sentralt
oppfølgingspunkt for eierne vis a vis styret Videre i nr. 12 anbefales det at det etableres en
styreinstruks. I ØRBR er det ikke utarbeidet slik instruks, men rammene for styrets arbeid er definert
i selskapsavtalens § 10. Styret later ikke til å være kjent med denne ettersom de bekrefter at det
ikke er laget retningslinjer for styrets arbeid. Av representantskapsmedlemmene er det som vist
over stort avvik i kunnskapen av om slike retningslinjer for styret eksisterer. Det settes
spørsmålstegn ved at det er så vidt vesentlig uklarheter mellom eierrepresentantene og mellom
eiere og styre om et så sentralt tema som retningslinjene for styrets arbeid.
Styret er ikke registrert i KS styrevervregisteret. Dette er ikke i overensstemmelse med KS
Eierforums anbefaling nr. 17.
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Anbefalinger
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen i tråd med KS anbefalinger
for god eierstyring følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det bør etableres rutiner for obligatorisk opplæring av folkevalgte
Styret bør gjennomføre styreevaluering i henhold til eiermeldingen
Det bør utarbeides rutiner for rapportering av styreevaluering til representantskapet
Det bør utarbeides styreinstruks
Eierne bør vurdere om det er behov for at det selskapet utarbeider en egen selskapsstrategi
Eierne bør ved en eventuell revidering av selskapsavtalen vurdere om delegeringen av
offentlig myndighetsutøvelse til eierorganet (representantskapet) i selskapet er
hensiktsmessig
7. Selskapets styre bør registreres i KS styrevervregisteret
For Eidsvoll kommune gjelder anbefaling nr. 2-7.

Jessheim, 19.1.2017

Oddny Ruud Nordvik
avdelingsleder forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll

Øyvind Schage Førde
advokat
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Eidsvoll kommune

Arkivsak: 2017/1586-1
Arkiv:
026
Saksbehandler:
Nina T. Hageløkken
Dato:
02.05.2017

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

24/17
41/17

02.05.2017
09.05.2017

Formannskapet
Kommunestyret

Godkjenning av vedtektsendringer - Øvre Romerike Industriservice AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2017

Behandling
Av 13 representanter var 11 til stede.
Finn Terje Tønnessen (FRP) ba om å få sin habilitet vurdert på grunn av at han sitter i styret i
ØRI AS. I henhold til Forvaltningslovens §6e ble han enstemmig erklært inhabil.
Toril K. Altenborn (AP) ba om å få sin habilitet vurdert på grunn av at hun sitter i styret i ØRI
AS. I henhold til Forvaltningslovens §6e ble hun enstemmig erklært inhabil.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Vedtektsendringene behandlet av ØRI AS generalforsamling 27. oktober 2016 godkjennes.

Rådmannens innstilling
Vedtektsendringene behandlet av ØRI AS generalforsamling 27. oktober 2016 godkjennes.
SAKSUTREDNING
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1. Saksopplysninger
Generalforsamlingen i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI AS) behandlet i møte 27.
oktober 2016 forslag til nye vedtekter for virksomheten. Vedtektsendringene må godkjennes
av eierkommunene ved kommunestyret før de er formelt gyldige. Foreliggende sak legger opp
til slik godkjenning.
ØRI AS eiere og aksjonærer er Eidsvoll, Ullensaker og Nannestad kommuner, som har en
eierandel på 1/3 hver.
2. Vurdering
De nye vedtektene innebærer ingen vesentlige prinsipielle endringer i forhold til de gamle,
men de er utformet noe enklere enn tidligere og skal dermed være bedre i samsvar med ØRUkommunenes eierpolitikk.
Det noteres at eierkommunenes ordførere er foreslått å utgjøre valgkomiteen.
3. Alternativer
Ikke vurdert.
4. Konklusjon
Nye vedtekter anbefales godkjent.

Vedlegg som følger saken:
1 Undertegnet protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 271016
2 Anmodning om godkjenning av generalforsamlingens
vedtak/innstilling
Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til
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m/Mr i
13 FEB.2017

ERICK
Generalforsamling

i Øvre Romerike

Industriservice

AS

Organisasjon:

Øvre Romerike Industriservice AS

Møtenummer:

GF2

Dato:

Torsdag 27. oktober 2016

Tidspunkt:

14:15 - 16:00

Sted:

ØRI as på Dal

Behandlingsmåte:

Møte
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Protokoll fra generalforsamling GF 2
Organisasjon: Øvre Romerike Industriservice AS
Møtenummer: GF 2
Dato: 27. oktober 2016
Tidspunkt: 14:15 - 16:00

Sted: ØRI as på Dal
Behandlingsmåte: Møte
Til stede:
John-Erik Vika, Ordfører Eidsvoll kommune
Tom Staahle, Ordfører Ullensaker kommune
Karl Henrik Laache, Varaordfører

Nannestad

kommune

Bjørn Ludvigsen, Styreleder
Anne V0lle, Styrets nestleder

Toril K. Altenborn, Styremedlem
Lars Egil Berg, Styremedlem

Asbjørn Borhaug, Styremedlem
Finn Terje Tønnessen, Styremedlem
Marit Aasen,

Styremedlem

Stein Erik Lie, daglig leder

Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende
aksjeeiere Beslutning
Generalforsamlingen åpnes i henhold til Aksjelovens §5-12, ordinært av
styrets leder.
Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens §5-13 før første
avstemming opprette en fortegnelse
over stemmeberettigede.
Vedtak
Deltagende aksjonærer, antall aksjer og ev. fullmakter ble registrert og
føres inn i protokollen for generalforsamlingen.
Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.
Sak 2 Valg av møteleder og ytterligere
protokollen, samt

en person som skal signere
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protokollfører
Beslutning

I henhold til Aksjelovens §5-12 skal generalforsamlingen velge en
møteleder.
Møteleder skal i henhold til Aksjelovens §5-16 sørge for at det føres
protokoll for møtet. l henhold til

Aksjelovens §5-16 skal det velges minst en deltaker til å underskrive
protokollen sammen med møteleder.
Vedtak
Bjørn Ludvigsen ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.
Følgende deltager ble valgt til å signere protokollen sammen med
møteleder:

Tom Staahle
Valget var enstemmig.
Stein Erik Lie ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Agenda
Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens
Kapittel 5-lll.

Vedtak
Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig
innkalling ble vedtatt.
Avstemmingen var enstemmig.
Sak 4 Forslag til vedtekter Beslutning

§1
Selskapets navn er ØRI AS

§2
Selskapet har forretningskontori Eidsvoll kommune
§3
Selskapet formål er å tilby meningsfylt arbeid, kvalifisering, utvikling og
attføring av mennesker med
varige eller temporære utfordringer på arbeidsmarkedet. Selskapet har et
særskilt ansvar overfor
dem med varige behov for et skjermet arbeidstilbud.
Selskapet skal som et viktig innhold i tilbudet, drive produksjon av varer
og tjenester, enten som
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underleverandør eller i egen regi. Selskapet skal også, sammen med
eierkommunene,

tilstrebe å

bli kommunenes egenregileverandør på attføring, varer og tjenester
der dette er mulig.
§4
Selskapet skal skape et best mulig resultat, for å sikre en god utvikling

og handlefrihet i selskapet.
Selskapets overskudd forblir i selskapet.

§5
Selskapet kan selge arbeidsplasser til kommunene.

§6
Selskapets aksjekapital er på kr. 150.000,-, etthundreogfemtitusen,

fordelt på 60 aksjer
à kr. 2.500,- totusenfemhundre.

§7
Selskapets styre skal ha fem aksjonærvalgte medlemmer. De
aksjonærvalgte skal ha

to vararepresentanter i rekkefølge.
I tillegg velger de ansatte medlem etter de Iovreglene som gjelder for
dette.
Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de
aksjonærvalgte styremedlemmene.
Valgene finner ordinært sted i oddetallsår og gjelder for 2 år
Valgkomiteen utgjøres av eierkommunenes ordførere.
Aksjonærvalgte styremedlemmer kan ikke ha andre oppdrag for
selskapet.
Det samme gjelder valgkomiteens medlemmer.

§8
Selskapet skal ha en daglig leder.
Styret tilsetter daglig leder.
Daglig leder har prokura.
Styret kan gjennom vedtak trekke daglig leders prokura tilbake.
Daglig leder kan ikke velges inn i styret.

§9
Generalforsamlingen ledes av styrets leder.
Den ordinære generalforsamling skal minst behandle og avgjøre:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
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2. Godkjenne dekning av eventuelt underskudd. Overskudd skal tilføres
bedriftens egenkapital.
3. Valg av revisor.
4. Valg av styre.

5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under
generalforsamlingen..

§ 10
Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal til enhver tid eies av
kommuner.
Erverv av aksje er betinget av styrets godkjennelse.

§11
Overdragelse av aksjer skjer til pålydende.

Ved overdragelse har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett.
Dersom flere ønsker å benytte forkjøpsretten, fordeles aksjene som er

på salg forholdsmessig i
henhold til den tidligere aksjekapital. Dersom det ved denne
forholdsmessige fordelingen er

overskytende aksjer, skal den (de) som på forhånd har flest aksjer ha
den (de) overskytende,
og i tilfelle av likhet foretas loddtrekning.

Den som ønsker å selge sine aksjer, skal skriftlig meddele dette med
opplysninger om
kjøpstilbud til styrets leder. Denne skal straks informere styret og daglig
leder og ved

rekommandert brev gi de øvrige aksjonærer underretning om tilbudet og
opplyse om at

fristen for å gjøre fortrinnsretten gjeldende er tre måneder.
§ 12
Ved avvikling av selskapet skal selskapets verdier tilfalle formålet.
PS! Vedtektene trer i kraft fra det tidspunktet de er godkjent av
eierkommunene.
Valg etter nye vedtekter skjer første gang på ordinær generalforsamling

2017.
Vedtak
Vedtektene godkjennes med en endring.
Paragraf 7. femte ledd.
Valgkomiteen utgjøres av eierkommunenes ordførere.
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Dal den:26. oktober
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jørn Ludvigsen I

Styreleder

2016
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TomStaahle
Ordfører Ullensaker kommune
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Fra: Stein Erik Lie[stein@ori.no]
Dato: 13.02.2017 15:12:41
Til: Eidsvoll Post; Nannestad Postmottak; Ullensaker Postmottak
Kopi: John-Erik Vika; Tom Staahle; Hans Thue
Tittel: Referat fra generalforsamling ØRI as

Vi har nå sendt underskrevet referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling på ØRI as.
til eierkommunene pr. post.
Ber om at dere godkjenner generalforsamlingens vedtak / innstilling.
Mvh
Stein Erik Lie
Daglig leder ØRI as
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Fra: Øystein Hagen[oyshag@lorenskog.kommune.no]
Dato: 04.04.2017 14:22:12
Til: Ellingsen, Vegard; Mathiesen, Jorunn; Lars Henrik Øberg; Doknes, Vidar; Rongen, Ingrid; John-Erik
Vika; Knut Haugestad; Oddny Ruud Nordvik; Nina Neset; RRI Postmottak; Eidsvoll Post; Eli Ann Risan;
Nina Thorsen Hageløkken
Kopi: redaksjon@eub.no; redaksjonen@rb.no
Tittel: Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 03.04.17

Vedlagt ligger protokoll fra kontrollutvalget i Eidsvoll sitt møte den 03.04.17.
Protokollen er å finne elektronisk på www.rokus.no
Direktelink til protokoll ligger her:
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/15-0001271_protokoll_eidsvoll_kontrollutvalg_03.04_209620_205282_0.pdf
Med vennlig hilsen
Øystein Hagen
Konsulent

Mobiltelefon: 99 50 34 02
Telefon direkte: 67 93 45 81
Telefon sentralbord: 67 93 40 00
E-post: oyshag@lorenskog.kommune.no
Hjemmeside: www.rokus.no
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MØTEPROTOKOLL
Eidsvoll kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.04.2017 kl. 17:00
Formannskapssalen
15/00012

Tilstede:

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar
Doknes, Ingrid Rongen, Lars Henrik Øberg.

Møtende
varamedlemmer:

-

Forfall:

-

Andre:

Fra Romerike Revisjon: Daglig leder Nina Neset og
prosjektleder Inger Berit Faller.

Protokollfører:

Konsulent Øystein Hagen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART

Side

Saker til behandling
9/17

17/00037-1

Forvaltningsrevisjonsrapport - Øvre Romerike Utvikling
(ØRU)- styrets ansvar og oppfølging av ØRIK

3

10/17

15/0007130

Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre
Romerike Utvikling (ØRU)

4

11/17 16/00119-8

Justert prosjektplan - Folkehelsearbeid Eidsvoll
kommune

5

12/17 17/00039-1

Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning
IKS

6

13/17

15/0007131

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

8

14/17

15/0026219

Referater

9

15/17

15/0026318

Eventuelt

10

1
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Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.
Møtet hevet kl. 18:40.
Eidsvoll, 03.04.2017

Vegard Ellingsen (sign.)
Kontrollutvalgsleder

2
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Saker til behandling

9/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Øvre Romerike Utvikling (ØRU)styrets ansvar og oppfølging av ØRIK
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
9/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Møtebehandling
Kontrollutvalget drøftet forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget ser med bekymring på de forhold som er påpekt i
forvaltningsrevisjonsrapporten om Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre Romerike
Innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Rapporten beskriver de utfordringer som har vært og hvordan disse har blitt fulgt
opp. Slik sett har rapporten vært avklarende.
1. ØRIK er per i dag opphørt.
2. Innkjøpssamarbeidet er omorganisert og ikke lenger en del av ØRU.
3. Innkjøpssamarbeidet og regnskapsføringen er overført til Ullensaker kommune
som et vertskommunesamarbeid. Deltagerkommunene har dermed ingen
tjenesteproduksjon lagt til ØRU.
4. Bonusordningen som metode for finansiering av innkjøpssamarbeidet er avviklet
og løper i dag kun for allerede inngåtte kontrakter.
I lys av de organisatoriske endringer som har skjedd så oversender kontrollutvalget
saken til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret gjør styrene og administrativ ledelse i de selskapene som
kommunen har et eieransvar i oppmerksom på styrenes påseansvar og ledelsens
gjennomføringsansvar for økonomioppfølging og internkontrollen.

3
-645-

10/17 Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike
Utvikling (ØRU)
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
10/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk notatet fra Romerike Revisjon der regnskapsrevisor
redegjør for revisors rolle og arbeid med å revidere ØRU/ØRIK.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
Regnskapsføringen og oppfølgingen av bonusavtalene er lagt til Ullensaker
kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke muligheten for at
Eidsvoll kontrollutvalg kan få informasjon om resultatet av den pågående oppfølging
av bonusavtalene når det foreligger.

4
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11/17 Justert prosjektplan - Folkehelsearbeid Eidsvoll kommune
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
11/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar justert prosjektplan til orientering. For øvrig henvises det til
kontrollutvalgets vedtak i sak 2/17.
Møtebehandling
Revisjonen la frem justert prosjektplan.
Vedtak
Kontrollutvalget tar justert prosjektplan til orientering. For øvrig henvises det til
kontrollutvalgets vedtak i sak 2/17.

5
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12/17 Eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning IKS
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
12/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber om at:
1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer
behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU
er arrangør av et slikt temamøte.
2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.
4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet
styreinstruks i ØRBR.
5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om
delegeringen er hensiktsmessig.
7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter
seg til KS styrevervregister.
Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en kort presentasjon fra revisjonen om eierskapskontrollen i
Øvre Romerike Brann og Redning IKS.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling:

6
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Kommunestyret ber om at:
1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer
behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som
eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU
er arrangør av et slikt temamøte.
2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.
3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det
utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.
4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet
styreinstruks i ØRBR.
5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen
selskapsstrategi.
6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om
delegeringen er hensiktsmessig.
7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter
seg til KS styrevervregister.
Kontrollutvalget vurderer å bestille en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i
2018 for å se nærmere på tjenestene fra Øvre Romerike Brann og Redning IKS.
Utvalget vil innledningsvis be om en orientering fra brannsjefen.

7
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13/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet.
Vedtak
Saken tas til orientering.

8
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Saknr
13/17

14/17 Referater
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
Møtebehandling
Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

9
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Saknr
14/17

15/17 Eventuelt
Behandlet av
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Forslag til vedtak/innstilling:
.
Møtebehandling

Vedtak
(ingen vedtak)

10
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Saknr
15/17

SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00071-30
Øystein Hagen

Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike Utvikling
(ØRU)
Saksgang
1 Eidsvoll kontrollutvalg

Møtedato
03.04.2017

Saknr
10/17

Eidsvoll kontrollutvalg har behandlet saken i møte 03.04.2017 sak 10/17
Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk notatet fra Romerike Revisjon der regnskapsrevisor
redegjør for revisors rolle og arbeid med å revidere ØRU/ØRIK.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
Regnskapsføringen og oppfølgingen av bonusavtalene er lagt til Ullensaker
kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke muligheten for at
Eidsvoll kontrollutvalg kan få informasjon om resultatet av den pågående oppfølging
av bonusavtalene når det foreligger.
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REDEGJØRELSE OVER REVISJONSHANDLINGER I ØVRE
ROMERIKE UTVIKLING (ØRU)
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Revisjon av samarbeid etter kommunelovens § 27, fra Romerike Revisjon 14.3.2017.

Saksframstilling:
Bakgrunn
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fattet i møte den 9. september 2016, sak
50/16 – brev nr 7 fra revisjonen, følgende vedtak:
Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning.
Sett i lys av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi
kontrollutvalgene følge opp saken.
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrige kontrollutvalgslederne for i
fellesskap utarbeide en plan og finansiering av granskningen.
På bakgrunn av dette vedtaket ble det den 26.9.2016 avholdt et felles møte mellom
kontrollutvalgslederne i kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker. Leder i Eidsvoll meldte forfall.
Fellesmøte den 26.9.2016 ble innledet av kontrollutvalgsleder i Nannestad, og saken
ble så drøftet og vurdert av utvalgslederne.
På bakgrunn av drøftelsene ble følgende lagt til grunn:
1. Kontrollutvalgene ønsker en skrittvis tilnærming til denne saken.
2. Som en første tilnærming til saken bestiller kontrollutvalgene en
revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon. Basert på hva som kommer
frem i undersøkelsen vil kontrollutvalgene kunne ta stilling til eventuelle videre
handlinger.
3. Det foreslås at følgende problemstillinger legges til grunn for
revisjonsundersøkelsen:
1.
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og
revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i
henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt
bonus i henhold til avtalen og til hvem.
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3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de
revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016.
Romerike Revisjon har levert en redegjørelse som regnskapsrevisor for selskapet.
Dette inngår ikke som en del av forvaltningsrevisjonen av ØRU. Sekretariatet legger
derfor frem notatet som en egen sak.
Notatet er ikke en vurdering av hvordan regnskapsrevisor har utført sine oppgaver
med å revidere regnskapene til ØRU. Revisjonen kan naturlig nok ikke vurdere seg
selv. Notatet redegjør for kommunikasjon mellom revisor og samarbeidet.
Oppsummert fra redegjørelsen kommer det frem følgende revisjonshandlinger:
1. Det er sendt 8 nummererte brev til samarbeidet i perioden 2010 – 2016.
2. Revisor har utarbeidet åtte andre brev/oppsummeringer av sitt arbeid til
administrasjonen eller styret i ØRU i samme periode.
3. Det har vært kommunikasjon i form av e-postutveksling, møter og
telefonkontakt med administrasjonen i samarbeidet.
4. Det er avholdt tre møter mellom styret og revisor i perioden.
5. Revisor har hatt oppstartsmøter med samarbeidets administrasjon.
Innholdet i denne kommunikasjonen fremgår imidlertid ikke av notatet. Revisjonen
begrunner dette med at dette vil bli svært omfattende.
Sekretariatet vil peke på at dette ikke er en vurdering av revisjonshandlingene.
Romerike Revisjon skriver allikevel at de kunne ha vært tydeligere ovenfor
samarbeidet når det gjelder frister for å avlegge regnskapet.
Som det fremgår av revisjonsnotatet har kommunale revisjonsenheter i praksis
begrensede muligheter til å trekke seg fra revisjonsoppdrag (Revisjonsforskriften §
16).
Kontrollutvalget har ikke innsynsrett i dokumentasjon hos revisor når de er organisert
som IKS, interkommunalt samarbeid.
RETT UTSKRIFT
DATO 4.april.2017
Øystein Hagen
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NOTAT TIL KONTROLLUTVALGENE

Til:
Saksbehandler:

Kontrollutvalgene i Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll og
Gjerdrum
Børge Haukland – oppdragsansvarlig revisor for ØRU fra 01.08.2016

Kopi:

Styret i ØRU

Revisjon av samarbeid etter kommuneloven § 27
Innledning
Notatet redegjør for revisors rolle og oppgaver ved revisjon av kommunalt samarbeid
organisert etter kommuneloven § 27 (eget rettssubjekt). Bakgrunnen er en forespørsel fra
kontrollutvalgene på Øvre Romerike der de ber om at regskapsrevisor redegjør for revisors
rolle og arbeid med å revidere ØRU/ØRIK regnskap1.
Notatet gir innledningsvis en beskrivelse av revisjonens oppgaver og plikter ved revisjon av
kommunalt samarbeid organisert etter kommunelovens § 27. Gjennomgangen redegjør
deretter for nummererte brev, og dialog for øvrig med selskapet for årene 2009 - 2014.
Notatet er ingen vurdering av revisors arbeid, kun en beskrivelse av kommunikasjon mellom
revisor og samarbeidet. Det er avklart med styret i ØRU at RRI som samarbeidets revisor
kan gi kontrollutvalgene i eierkommunene en slik redegjørelse.
Øvre Romerike revisjon IKS (ØRRD) var revisor i selskapet for årene 2009 -2013. Revisjon
av selskaper og samarbeid som ØRRD reviderte ble overført til Romerike revisjon IKS pr 1.
juni 2014. Regnskapet til ØRU for 2013 ble først levert i juni 2014, det er av den grunn RRI
som reviderte årsregnskapet for 2013, mens revisjon gjennom året ble foretatt av ØRRD.
RRI er revisor for ØRU for 2014. Revisjonen for 2015 er ikke avsluttet. Oppdragsansvarlig
revisor for ØRU i perioden som er gjennomgått, sluttet i sin stilling sommeren 2016.
ØRU er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Samarbeidets vedtekter ble
revidert høsten 2011, da ble det vedtaksfestet at ØRU er et eget rettssubjekt og at ØRU skal
føre særregnskap. Samarbeidet skal da føre regnskap etter forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsmelding til lov om interkommunale selskap. Regnskapet skal føres etter
kommunale regnskapsprinsipper.
Selv om det før 2011 var usikkerhet knyttet til
samarbeidets formelle organisering, har ØRU i perioden 2009 - 2015 ført eget særregnskap.
Regskapsrevisjon av et § 27 samarbeid
Revisors rolle er å revidere samarbeidets regnskap på vegne av styret/eierorganet. ØRU har
ikke et eget eierorgan, styret er selskapets øverste organ. Revisor er engasjert av styret og
rapporterer til styret.

1

Forespørselen kom i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon i ØRU/ØRIK.
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Revisor gjennomfører og rapporterer resultatene av revisjonen i henhold til bestemmelser i
kommuneloven, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, den rettslige
standarden god kommunal revisjonsskikk, og internasjonale revisjonsstandarder. Revisors
hovedoppgave er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt
samarbeidets årsregnskap er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.
Ledelsens ansvar
Ledelsen i samarbeidet, bestående av styret og daglig leder, er ansvarlig for å utarbeide
samarbeidets årsregnskap i samsvar med gjeldende regnskapsregler for interkommunale
samarbeid og god kommunal regnskapsskikk. Ledelsen er også ansvarlig for at
virksomheten drives med betryggende kontroll, herunder å sørge for en intern kontroll som er
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.
Innholdet i regnskapsrevisjonen
Som nevnt er revisors hovedoppgave ved regnskapsrevisjon å vurdere og uttale seg om
samarbeidets årsregnskap. Som grunnlag for uttalelsen må revisor utføre
revisjonshandlinger som er tilstrekkelige til at revisor kan uttale seg med betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
I tillegg til selve regnskapsbekreftelsen kontrollerer revisor
 at det foreligger gyldige bevilgninger for bruk av midler årsregnskapet viser,
 om årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder alle pliktige
opplysninger
 at samarbeidets bokføring er ryddig, oversiktlig og i samsvar med gjeldende krav.
Videre er det revisors oppgave å vurdere om ledelsen har ordnet den økonomiske
internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Det innebærer at revisor
opparbeider en forståelse av internkontrollen som er relevant for revisjonen. Revisor gir
imidlertid ikke uttrykk for en mening om effektiviteten av interne kontroll i virksomheten.
Tilgang til opplysninger og taushetsplikt
For å kunne gjennomføre revisjonen er revisor avhengig av å ha vid tilgang til informasjon,
revisjonsforskriften gir revisor adgang til å kreve «enhver opplysning, redegjørelse eller
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendig».
Med en vid tilgang på opplysninger, følger det naturlig at revisor også er underlagt
taushetsplikt. Rapportering og kommunikasjon med samarbeidet og samarbeidets styre er
ikke underlagt taushetsplikt. Revisor kan derimot ikke gi opplysninger om revisjonsarbeidet
og de funnene som er gjort til andre enn virksomheten selv, utover de rammene
taushetspliktbestemmelsene setter. Tidligere var taushetsplikten til revisor svært streng, og
oppfattet som tilnærmet altomfattende. Taushetsplikten ble ved en lovendring myket opp fra
2015, da den ble sett på som uhensiktsmessig i konteksten offentlig sektor. Etter
lovendringen har revisor taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

2

-657-

NOTAT TIL KONTROLLUTVALGENE
Revisors rapportering
Revisjon av interkommunale samarbeid som avlegger særregnskap er egne
revisjonsoppdrag, uavhengig av revisjonen av deltakerkommunene. Rapporteringen fra
revisor skjer da til samarbeidet selv, ved styret.
Som nevnt gir revisor uttrykk for sin mening om årsregnskapet i revisjonsberetningen. Den er
dermed den viktigste rapporteringen av resultatet av revisjonsarbeidet. I tillegg krever
revisjonsforskriften at revisor skriftlig rapporterer nærmere angitte forhold i nummererte brev.
Nærmere om revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er revisors samlede sluttrapportering om resultatet av
regnskapsrevisjonen. I revisjonsberetningen gir revisor uttrykk for sin mening om
årsregnskapet. Dersom årsregnskapet ikke gir de opplysninger om den revisjonspliktiges
virksomhet i regnskapsåret og stilling ved årsskiftet som burde vært gitt, skal revisor
presisere dette eller ta forbehold og eventuelt gi nødvendige tilleggsopplysninger i sin
beretning.
Revisors kan enten konkludere med at årsregnskapet er uten vesentlige feil, og avgir da en
såkalt normalberetning. Alternativt kan revisor komme til at konklusjonen må modifiseres.
Revisor vil da avgi en revisjonsberetning hvor det enten:
a) tas forbehold på et eller flere forhold,
b) konkluderes med at det er vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet – negativ
konklusjon, eller
c) konkluderes med at revisor ikke kan uttale seg om årsregnskapet.
Avgir revisor en beretning med negativ konklusjon om årsregnskapet, eller hvor revisor ikke
kan uttale seg, vil revisor vanligvis anbefale at årsregnskapet ikke bør vedtas slik det
foreligger.
Selv om det ikke er grunnlag for å modifisere konklusjonene i revisjonsberetningen kan
revisor finne grunn til å opplyse om forhold som er viktig for å forstå årsregnskapet, gjennom
å ta inn en presisering. Eksempler på dette kan være brudd på regelverket for offentlige
anskaffelser som revisor har avdekket eller blitt kjent med.
For interkommunale samarbeid som avlegger særregnskap, gjelder forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Det følger av denne forskriften
at regnskapet skal være revidert innen 15. mars. Revisjonen avsluttes ved at revisor avgir
revisjonsberetning. Det må kunne legges til grunn at fristen 15. mars skal praktiseres på
samme måte som fristen for revisjonsberetning etter forskrift om revisjon. Det vil si at fristen
gjelder også dersom årsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig. I slike tilfeller avgir
revisor en kortfattet beretning hvor det bare gjøres oppmerksom på at årsregnskapet ikke
foreligger, slik at revisor ikke har kunnet fullføre revisjonen. Når fullstendig årsregnskap
foreligger og revisor har fått mulighet til å fullføre revisjonen, vil denne beretningen trekkes
tilbake og revisor avlegger en ny ordinær revisjonsberetning.
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Revisors reaksjoner når påpekte forhold ikke følges opp
Revisor vil gradvis skjerpe sine reaksjoner når det avdekkes forhold som er kritikkverdige.
Ofte kan en muntlig eller skriftlig påpekning overfor administrasjonen være tilstrekkelig, slik
at forholdet kan rettes omgående. Er forholdet ikke rettet innen revisjonsberetning skal avgis,
vil revisor rapportere forholdet i nummerte brev og vurdere om forholdet vil ha betydning for
revisjonsberetningen.
Dersom revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den
revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å
rette på forholdene, kan revisor trekke seg fra oppdraget.
Kommunale revisjonsenheter har imidlertid ofte begrensede muligheter til å trekke seg fra
revisjonsoppdrag. Dette gjelder spesielt ved revisjon av kommuner, men kan også omfatte
for eksempel interkommunale samarbeid, avhengig av hvordan avtalene om revisjon er
innrettet. I tilfeller hvor revisor ellers ville trukket seg fra oppdrag, vil en kommunal
revisjonsenhet uten slik mulighet måtte gjenta og forsterke rapporteringen av de aktuelle
forholdene.
Revisors kommunikasjon med revisjonsklienten
Revisor skal forsikre seg om at revisor og den reviderte virksomheten har felles forståelse av
vilkårene for revisjonsoppdraget. Innholdet i revisjonsoppdraget er i stor grad regulert i lov og
forskrift, det er likevel vanlig at revisor sender et såkalt engasjementsbrev som omtaler
vilkårene for revisjonsoppdraget. Engasjementsbrev sendes vanligvis en gang i
valgperioden. Praksisen varierer, særlig gjelder dette for mindre oppdrag.
I forbindelse med planleggingen av revisjonen vil revisor rette en rekke forespørsler, både
muntlig og skriftlig, til ledelsen og annet personale i virksomheten. Det er vanlig å sende et
oppstartsbrev eller avholde et oppstartsmøte med ledelsen, der blant annet ledelsen får
kjennskap til eller mistanke om misligheter er tema.
I forbindelse med årsavslutningen vil revisor innhente en skriftlig uttalelse fra ledelsen om
fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet, ofte omtalt som
fullstendighetserklæring.
De forhold som revisor finner grunn til å ta opp i revisjonsberetningen skal kommuniseres
med samarbeidets ledelse og eventuelt styret før revisjonsberetningen avgis, slik at ledelsen
skal kunne tilkjennegi sitt syn på saken. Formen på kommunikasjonen vil blant annet
avhenge av tilgjengelig tid før revisjonsberetningen skal avgis. Disse forholdene vil uansett
også bli tatt opp i nummererte brev, jf. omtalen ovenfor.
Forholdet til deltakerkommunene og deres kontrollutvalg
I interkommunale samarbeid som anses som egne rettssubjekter er det styret som har
ansvar. Det vil si at det ligger utenfor kommunen og kontrollutvalgets ansvars- og
kontrollområde. Revisjonen rapporterer av den grunn heller ikke kontrollutvalgene i
deltakerkommunene for slike oppdrag. Rapportering skjer etter lovens system og regler til
selskapet.
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Kontrollutvalgene i deltakerkommunene har imidlertid som oppgave å føre kontroll med
kommunenes forvaltning av deltakelsen i interkommunale selskaper og sammarbeid.
Kontrollutvalgene har også hjemmel til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i interkommunale
samarbeid. Det er gjennom å bestille eierkontroll eller forvaltningsrevisjon kontrollutvalgene
kan utøve sin kontrollfunksjon ovenfor kommunalt eide selskaper og samarbeid.
Kontrollutvalget i Nes har tidligere bestilt eierskapskontroll i ØRU/ØRIK. Rapporten ble levert
til ROKUS i februar 2014, rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i Nes og i kommunestyret
i Nes, og kontrollutvalget fulgte opp rapporten i ettertid. Det ville ikke vært noe til hinder for at
de øvrige kontrollutvalgene også fikk rapporten til behandling.
Revisjon av ØRU 2009 -2014
Som vi påpeker innledningsvis i dette notatet er ikke dette en vurdering av hvordan
regskapsrevisor har utført sine oppgaver med å revidere regnskapene til ØRU. Notatet
redegjør for kommunikasjon mellom revisor og samarbeidet. Vi har ikke kunnet gjengi all
kommunikasjon, det ville i tilfelle bli svært omfattende. Mange forhold som revisor har tatt
opp, har også funnet sin løsning i dialog med administrasjonen i samarbeidet underveis.
Oppsummert er det sendt 8 nummererte brev til samarbeidet i perioden 2010 – 2016. Videre
viser gjennomgått dokumentasjon at revisor har utarbeidet åtte andre brev/oppsummeringer
av sitt arbeid til administrasjonen eller styret i ØRU i perioden 2010-2016. I det alt vesentlige
er brev fra revisor besvart av samarbeidet. I tillegg til formelle brev har det vært omfattende
kommunikasjon i form av e-postutveksling, møter og telefonkontakt med administrasjonen i
samarbeidet. Det har også vært minst tre møter mellom styret og revisor.
Fullstendighetserklæring levert fra ledelsen i samarbeidet og oppstartsmøter med
samarbeidets administrasjon er gjennomført. Det er ikke utarbeidet oppdragsbrev for
regskapsrevisjon av ØRU.
Revisors merknader i nr. brev/revisjonsberetning
 Bonusordningen – fullstendighet og periodisering:
Forholdet er påpekt av revisor i nummererte brev for årene 2009 -2014. Revisor har
også tatt forbehold i revisjonsberetningen i samme periode. Forbehold betyr i dette
tilfellet at revisor ikke kan gå god for fullstendigheten av bonusinntektene. Det har
vært omfattende kommunikasjon med ØRU om forholdet i hele perioden. Både
administrasjonen og styret har iverksatt ulike tiltak uten at dette har medført endring i
revisors vurdering av forholdet.


Andre merknader i årene 2009 -2011 (hovedsakelig formelle forhold):
Forhold omtalt i nummererte brev i perioden 2009 -2011 blir hovedsakelig løst i 2011.



Merknader i nummererte brev 2012-2014:
Revisor omtaler i denne perioden omtrent samme forholdene i nummererte brev til
styret i samarbeidet. Den mest alvorlige merknaden er mangler ved avstemming og
dokumentasjon av balansepostene. Øvrige forhold som omtales i 2012 er mangler
ved pliktige noter til regnskapet, regnskapsprinsipper og overholdelse av frister.
Mangler ved pliktige noter omtales også i nr. brev i 2013 og 2014. For 2013 og 2014
omtaler også revisor manglende kontrolloppstilling til skattemyndighetene vedrørende
trekk og avgiftspliktige ytelser i nummerert brev til samarbeidet.
5
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Frister for regnskapsavleggelse, revisjon og fastsettelse av regnskapet
Fra og med regnskapsåret 2011 er det besluttet at ØRU skal føre særregnskap. Fristene for
å avlegge regnskapet er 15. februar, og fristen for å avgi revisjonsberetning er 15. mars.
Regnskapet skal fastsettes innen 01. mai.
For årene 2009 til 2010 var regnskapet avlagt og revidert før 1. juni. Siden det var uklart om
ØRU var regnskapspliktig før i 2011 kommenteres dette ikke nærmere.
Tabellen under viser tidspunkt for avleggelse av regnskapet og dato for revisjonsberetning til
selskapet. Siden styret i ØRU ikke har et eget eierorgan skal styret fomlet sett både avlegge
og fastsette samarbeidets regnskap. Styret har avlagt regnskapet, men ikke fastsatt
regnskapet for noen av årene.
ÅR

2011

2012

2013

2014

2015

Avlagt regnskap*
08.06.2012
08.11.2013
16.06.2014** 11.03.2016
Ikke avlagt
Revisjonsberetning
08.06.2012
31.12.2013
05.02.2015
23.06.2016
* Regnskapet er avlagt når styret i samarbeidet undertegner redskapet.
** I følge revisors arbeidspapirer mottok revisor undertegnet regnskap og årsberetning 03.02.2015.

Oversikten viser at fristen som gjelder for avleggelse og revisjon av regnskapet ikke er
overholdt for noe av årene. Av gjennomgått dokumentasjon ser det ut som at både
samarbeidet selv og oppdragsansvarlig revisor har lagt til grunn at fristen for å ferdigstille
regnskapet og utarbeide revisjonsberetningen var den 1. juli. Det er grunn til å presisere at
ordlyden i forskrift om årsregnskap og årsberetning til kommuneloven er svært uklar på dette
punktet. Tidligere oppdragsansvarlig revisor tok forholdet opp med departementet, uten at
spørsmålet fult ut ble besvart. Dette spørsmålet har funnet sin løsning nå i etterkant og vi
legger derfor denne fristen til grunn som lovens krav.
For årene 2014 og 2015 utarbeider oppdragsansvarlig revisor foreløpig revisjonsberetning
hvor styret gjøres oppmerksom på at årsregnskapet ikke foreligger, slik at revisor ikke har
kunnet fullføre revisjonen. Denne beretningen ble trukket tilbake og erstattet med ordinær
revisjonsberetning 2014. Som omtalt over er ikke regnskapet for 2015 avlagt.
Tidspunkt for avlegges av regnskapet var tema i kommunikasjonen med administrasjonen i
ØRU for 2012, revisor etterlyste blant annet samarbeidets planer for avsluttingen av
redskapet. Oppdragsansvarlig revisor var også til stede på styremøte i ØRU den 28.06.2013
og redegjorde for sitt arbeid med revisjon av regnskapet for 2012. For 2013 framgår det ikke
av revisors arbeidspapirer at frister for regnskapsavleggelsen har vært noe tema. Revisor
mottar usignert regnskap 20. juni 2014 fra ØRU. Samarbeidet varsles om at på grunn av
ferieavvikling vil revisjonen først bli utført i august. Grunnet sykdom ble revisjonen først
påbegynt i slutten av september.
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Formålet med dette notatet er som nevnt innledningsvis kun å redegjøre for revisors
oppgaver og kommunikasjon med samarbeidet. Selv om dette ikke er en vurdering av
revisors kommunikasjon med selskapet, ønsker RRI likevel å legge til at revisor kunne vært
tydeligere overfor samarbeidet når det gjelder friser for å avlegge regnskapet. Revisor skulle
også ha avlagt foreløpig revisjonsberetning hvor styret ble gjort oppmerksom på at
årsregnskapet ikke foreligger innen fristene for årene 2012 og 2013.

Jessheim, 14. mars 2017
Børge Haukland
oppdragsansvarlig revisor
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Fra: Mette Rogn[Mette.Rogn@orbrann.no]
Dato: 25.04.2017 10:44:52
Til: RRI Postmottak; Eidsvoll Post; Gjerdrum Postmottak; Hurdal Postmottak; Nannestad Postmottak; Nes
Postmottak; Ullensaker Postmottak; Anders Østensen; Grete Irene Sjøli; Hans Thue; John-Erik Vika; Runar
Bålsrud; Tom Staahle
Kopi: 'bbaads@online.no'; Birger Landmark; Dag Tveter; Einar Ordahl; Einar Ordahl; Elin K. Nystad; Geir
Arve Nyland; Hanne Espeseth; Hans Petter Karlsen (hapekarl@online.no); 'jeanette.vannebo@gmail.com';
Tor Hakon Kaksrud; Trond Arntsen (trond.arntsen@vorma.no)
Tittel: Protokoller fra Representantskapsmøter 2017

Hei
Vedlagt ligger protokoll fra møtet 24.4.17.
Det vedligger også ny utgave av protokollen fra 4.4.17, med rettelse på antall stemmer i sak 3/17.

Mvh

Mette Rogn
Økonomikonsulent
Tlf 91 37 99 07
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Juridisk avdeling
Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Eidsvoll kommune
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

Deres ref.:
Deres dato: 20.06.2016
Vår ref.: 2017/9579-2 FM-J
Saksbehandler: Hege Torkildsen Kjørri
Direktetelefon: 22003627
Dato: 10.04.2017

Lovlighetskontroll - Eidsvoll kommune - Kommunestyresak 39/16 - overføring
av midler - interpellasjon
Det vises til oversendelsen av 23.6.2016. Vi beklager sterkt den lange saksbehandlingstiden.
Eidsvoll kommunestyre gjorde 10.5.2016 vedtak om overføring av midler fra salg av Feiring
kommunelokale til vedlikeholdsfondet for Fløygir. Vedtaket ble fattet med 29 mot 6 stemmer:
«a) Eidsvoll kommunestyre følger opp intensjonsvedtaket fra 3. februar 2003, og vedtar at
det overføres 1,35 mill. kr til Fløygir fra kommunens disposisjonsfond.
b) De overførte midlene settes på et vedlikeholdsfond for Fløygir. Styringa av fondet
legges til Feiringregjeringa som økonomiansvarlige for Fløygir. Det foreligger ikke noe
absolutt krav om rapporteringsplikt for bruk av overførte midler, men det skal rapporteres
om bruk av midlene til kommunestyret 1 gang pr år.»
Kommunestyrerepresentantene, Wenche Hoel Ulvin, Helge T. Blindheim og Maren Winnem
fremmet lovlighetsklage 30.5.2016:
«I kommunestyremøtet i Eidsvoll 10.mai 2016 ble det gjort vedtak i interpellasjon fra
Einar Madsen som medfører at gevinst på salg av Feiring kommunelokale på kr 1 350 000
skal overføres til vedlikeholdsfondet for Fløygir. Fondet disponeres 100 % av den såkalte
«Feiring-regjeringa».
Vi fremsetter krav om lovlighetskontroll av dette vedtaket.»
I henhold til kommuneloven (koml.) § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret
eller fylkestinget bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller
fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.
I denne saken har tre medlemmer av kommunestyret forlangt lovlighetskontroll. Det følger av
loven at departementet da skal vurdere lovligheten av avgjørelsen til kommunen.
Departementet har i rundskriv H-25/92 jf. H-6/95 delegert denne myndighet til Fylkesmannen.
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Fylkesmannens syn på saken
1. Innledning
Ved lovlighetskontroll skal det etter koml. § 59 nr. 4 tas stilling til om avgjørelsen:
«a. er innholdsmessig lovlig,
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte.»
Fylkesmannen skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.
Hensikten med bestemmelsen om lovlighetskontroll er å avklare rettslig tvil uten
domstolsbehandling. Lovlighetskontroll er ikke en klage i forvaltningslovens forstand.
Fylkesmannen har derfor ikke anledning til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den
foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig.
Spørsmålet i denne saken er om Eidsvoll kommunes vedtak av 10.5.2016 er blitt til på lovlig
måte.
Rettslig ramme for Fylkesmannens lovlighetskontroll i denne saken er reglene i kommuneloven
og reglementet i Eidsvoll kommunestyre for kommunestyremøter.
2. Utdypende om klagernes anførsler
Hovedspørsmålet i lovlighetsklagen er:
«Er det forsvarlig saksbehandling av et kommunestyre å vedta overføring av kr 1 350 000
til en privat forening via en interpellasjon som ble sendt representantene én dag før møtet,
uten administrativ forberedelse eller fremleggelse av relevant informasjon?»
Bakgrunnen for klagen er mangel på informasjon i tilstrekkelig tid før kommunestyremøtet.
Klagerne opplyser at interpellasjonen fra Einar Madsen ble fremmet 19.4.2016, mens
kommunestyrerepresentantene først ble informert om saken i e-post datert 9.5.2016, det vil si
dagen før kommunestyremøtet. Det beskrives at «Interpellasjonen ble fremmet på aktuelle
kommunestyremøte uten noen form for saksbehandling eller administrativ vurdering.»
Klagerne opplyser at:
«Feiring-regjeringa er på linje med en velforening, og med tilsvarende løse krav til
organisering og regnskapsføring. Aktuelle interpellasjon fremla ingen informasjon om
hvordan denne er organisert eller representasjon. Foreningen ble registrert i
Frivillighetsregisteret i 2012, men dette ble ikke fremlagt for kommunestyret og var
derfor ikke noe kommunestyret kunne forholde seg til på vedtakstidspunktet.»
Klagerne konkluderer i klagen med at vedtaket reiser en rekke uavklarte spørsmål, at Rådmannen
bør se på saken på nytt og at saken bør fremlegges for kommunestyret for ny behandling.
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3. Er de prosessuelle reglene for å fremme og vedta interpellasjoner overholdt?
Regler om saker som tas opp til møte utenfor sakslisten, følger av koml. § 34 og reglementet i
Eidsvoll kommunestyre § 9.
Reglement for Eidsvoll kommunestyre § 9 lyder slik:
«Sakene behandles i den orden de er nevnt i innkallingen. Kommunestyret kan med
vanlig flertall vedta annen rekkefølge. Forespørsler og interpellasjoner behandles etter de
øvrige saker uten hensyn til mulig nummerorden på innkallingen.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved votering,
eller forsamlingen har vedtatt å utsette forhandlingene om den.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av
medlemmene motsetter seg det. I så fall sendes saken til det kommunale organ den hører
under, eller den føres opp til behandling i et senere kommunestyremøte, jfr.
kommunelovens § 34.»
Det følger videre av reglementet § 20 a. om interpellasjoner:
«Som interpellasjon regnes en forespørsel som oppfordrer til en avklaring eller vurdering
av prinsipielle forhold, herunder ansvars- eller årsaksforhold. I tilknytning til en
interpellasjon kan interpellanten fremsette forslag. Om mulig skal interpellasjoner sendes
ut elektronisk på forhånd. Samlet behandlingstid for interpellasjoner skal normalt skje
innenfor en tidsramme på 30 minutter.
Slike forespørsler må være meldt skriftlig til ordføreren og post@eidsvoll.kommune
minst 8 dager før møtet hvis den skal besvares i møtet. Ordføreren kan enten besvare
interpellasjonen selv eller overlate besvarelsen til rådmannen eller leder for hovedutvalg.
Interpellasjon og besvarelse skal protokolleres.
Forslag som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan ikke realitetsbehandles på
møtet dersom møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.
Ved behandling av en interpellasjon kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer
spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet inntil 2 ganger. Ellers skal
ingen ha ordet mer enn 1 gang.
Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å oversende forespørselen til annet
politisk organ, eventuelt oversende forespørselen til rådmannen for utredning for deretter
senere å legges fram for kommunestyret med forslag til vedtak.»
Kommuneloven § 34 lyder slik:
«§ 34. Endring av sakliste. Forespørsler.
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en
sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på
saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.
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2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står
på saklisten.»
Hovedregelen for saker som skal behandles av kommunestyret, er at sakene forberedes av
rådmannen og fremkommer av sakslisten til innkallingen til kommunestyremøtet.
Reglene om adgangen til å fremme en interpellasjon, jf. koml. § 34, er kommet til som en
rettssikkerhet for å sikre en adgang til at saker kan tas opp til behandling av kommunestyret i den
enkelte kommune. Organet kan imidlertid også fatte beslutning om at saken først skal
underkastes forberedende behandling i administrasjonen og deretter legges fram med innstilling
til et senere møte, se § 34 nr. 1, 1. setning.
Fra forarbeidene til bestemmelsen, jf. Ot.prp.nr.42 (1991-1992), fremkommer følgende:
«§ 34 er identisk med NOU-forslaget, bortsett fra noen mindre redaksjonelle endringer,
og representerer en videreføring av de gjeldende regler.
Bestemmelsen i nr. 1 om at et folkevalgt organ kan vedta å utsette behandlingen av en
sak, er egentlig overflødig, men er tatt med for sammenhengens skyld. Møteleders og
mindretallets adgang til å stoppe en sak som ikke er oppført på saklisten, gjelder bare det
å treffe realitetsavgjørelse. De vil således ikke kunne avskjære et flertallsvedtak om at
saken skal drøftes i møtet, og heller ikke et vedtak om hvordan den videre saksbehandling
skal være.
Det er etter nr. 2 ikke noe krav om at en forespørsel skal være innkommet før møtet. På
den annen side er det heller ikke noe absolutt krav om at forespørselen må være besvart i
det samme møtet. For øvrig vil møteleder eller mindretallet kunne avskjære
realitetsavgjørelser i forbindelse med forespørsler. Her vil regelen i nr. 1 gjelde
tilsvarende.»
De prosessuelle reglene for å fremme og behandle saken som en interpellasjon etter
kommuneloven og reglementet i Eidsvoll kommunestyre er etter Fylkesmannens syn overholdt.
4. Saksforberedelsen
Det følger av koml. § 39 om saksforberedelse at:
«1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.»
Regler for saksforberedelse av saker som skal tas opp til behandling på kommunestyremøter
finner vi i Reglement for Eidsvoll kommunestyre § 2, men bestemmelsen gjelder saker som
fremkommer av sakslisten. For interpellasjoner gjelder reglementet § 20, som sitert ovenfor.
Klagerne stiller spørsmål ved om det er forsvarlig saksbehandling av et kommunestyre å vedta
overføring av kr 1 350 000 til en privat forening via en interpellasjon som ble sendt
representantene én dag før møtet. De mener saken reiser uavklarte spørsmål og bør fremlegges
kommunestyret for ny behandling.
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I saksfremlegget knyttet til behandling av lovlighetsklagen i møte 6.6.2016, kom rådmannen med
ytterligere uttalelser vedrørende forståelsen av vedtaket. Det uttales følgende:
«Kommunestyret er kommunens høyeste organ og fatter vedtak så langt ikke annet følger
av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. kommunelovens § 6. Administrasjonen kan ikke se at
det er noen begrensninger for dette sakstilfellet.
Ordinær saksbehandling innebærer som kjent politisk behandling i henhold til saksliste og
utsendt saksutredning fra administrasjonen. Det er imidlertid ikke noe i veien for at
kommunestyret tar en sak til behandling som ikke står på utsendt sakskart.
Kommuneloven har i kapittel 6 regler om saksbehandling i folkevalgte organer. Etter § 34
kan folkevalgt organ også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. I dette tilfellet
foreslo ordfører å ta forslag i interpellasjon til behandling, og bare et mindretall i
kommunestyret (syv representanter) ønsket å utsette saken for å få saken nærmere utredet.
Det fremkommer for øvrig også av reglement for Eidsvoll kommunestyre, jfr. § 20,
bokstav a (vedtatt 6.9.2011, revidert 29.5.2012) at interpellanten kan fremsette forslag og
at kommunestyret kan velge om saken tas til behandling eller om forespørselen f.eks.
oversendes rådmannen for utredning for deretter å legges frem for kommunestyret.
Det fremkom videre under kommunestyrets behandling av saken, at dette var en sak det
politiske miljøet kjente godt gjennom flere år på bakgrunn av samfunnsdebatt og tidligere
politiske løfter fremsatt under valgkamp. Kommunestyret valgte selv å ta saken til
behandling. Forslag i møtet om utsettelse av saken for å få den bedre belyst, ble nedstemt
med stort flertall, og vedtaket ble gjort med 29 av 35 stemmer. Det fremstår dermed som
rimelig klart at et flertall i kommunestyret mente at saken var tilstrekkelig opplyst
gjennom interpellasjonen, ordførers svar på interpellasjon, og debatten om
interpellasjonen. Ordfører fremsatte forslag om bevilgning med anvisning av
finansieringsmåte. For ordens skyld er den økonomiske disponeringen også inntatt i
økonomisk rapport 1 som kommer til behandling i annen sak på dette møtet.
Intensjonsvedtaket fra 2003 er naturligvis ikke bindende. Det forelå ikke noen juridisk
forpliktelse for kommunen. Kommunestyrets flertall valgte likevel å beslutte i saken
basert på tidligere politiske løfter. Organisasjonsformen til den såkalte Feiringregjeringen kan ikke sees å ha noen betydning. Foreningen fremstår som en velforening
og en kommune kan gi økonomisk støtte til velforeninger.
Det fremstår dermed som rimelig klart at vedtaket innholdsmessig kunne fattes, at det er
fattet av rett organ og at vedtaket har blitt til på rett måte.»
Hva som er nødvendig informasjon for at kommunestyret skal kunne fatte vedtak på et forsvarlig
grunnlag må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Fylkesmannen bemerker at det er organet
selv som må avgjøre om en sak er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møtet.
Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er
ugyldig. Vi viser til kommunens begrunnelse over om at saken var godt kjent i det politiske
miljøet i Eidsvoll kommune, og at et flertall i kommunestyret mente at saken var tilstrekkelig
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opplyst gjennom interpellasjonen, ordførers svar på interpellasjon, og debatten om
interpellasjonen.
Vedtaket av 10.5.2016 er blitt til på lovlig måte, jf. koml. § 59 nr. 4 bokstav c.
Konklusjon
Kommunens vedtak av 10.5.2016 stadfestes.
Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages.

Med hilsen
Odd Meldal
fung. avdelingsdirektør

Hege Torkildsen Kjørri
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Helge T. Blindheim, medlem av Høyre
Wenche Hoel Ulvin, medlem av Høyre
Maren Winnem, medlem av Høyre
Ordfører John-Erik Vika
Sentraladministrasjonen v/Marte Hoel
Rådmann Knut Haugestad
Einar Madsen, medlem av Arbeiderpartiet
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Seniorpolitisk handlingsplan for eldrerådet i
Eidsvoll kommune 2017-2019
Revidert 19/4-2017

Innledningsvis vil rådet presisere noen vesentlig blinkende varsellamper


Det kommer raskt et økende antall pleietrengende – både yngre og eldre.
Veksten i befolkningen samlet fører til en foryngelse demografisk, men vi må være på vakt for at antall
eldre og antall pleietrengende vil øke.



Samfunnsutviklingen går raskt i retning av at de store sykehjemmene blir en «gammeldags»
omsorgsform. Tilskuddsordningene vil etter hvert påvirke at det blir bygd færre slike.



Omsorgen i framtida vil i vesentlig grad være hjemmebasert.
Kommunenes oppgave blir å tilrettelegge for atskillig flere små, universelt tilpassede boenheter som nye,
moderne boliger for eldre og funksjonshemmede i alle aldre.
Samlingen av slike boenheter må skje på sentrale steder, med tanke på kort veg til servicesentra, og
minst mulig reisetid for kommunalt hjelpepersonell.
Kommunen må handle raskt med å sikre grunn og foreta regulering av tomter til dette formål.

Tiltak
nr.

Tiltak

Når
oppstart

Når
fullført

1

Sykehjem – ingen ufrivillig på
dobbeltrom, plass til alle som
trenger det
Folkehelseplan – etableres og må
gjelde fra vugge til grav

2017

Kontinu
erlig

2017

2017

Fremdrift følges opp

3

Fastlegen – må følge deg livet
ut – også langt inn i
sykehjemsperioden

2017

Kontinu
erlig

4

Helsehus for Eidsvoll kommune
bør etableres

2017

2027

5

Kommunedelplan for Idrett og
fysisk aktivitet – forebyggende
trening for seniorer - tilrettelegging

2017

2018

6

Seremonirom og Bårerom

2017

2017
Haster

7

Minnelund etableres på alle
kirkegårder i Eidsvoll

2017

2018

Viktig for god helse og riktig behandling.
Antall fastleger i Eidsvoll må økes. Jfr
befolkningsveksten.
Planlegges og prosjekteres. Beliggenhet i
tilknytning til omsorgsboliger og sykehjem.
God parkering.
Frisklivssentralens kapasitet økes. Lag og
foreninger. Aktivitører. 2. etg. Svømmehall
Råholt og på Gladbakk. Turstier i
nærområdet må få Universell utforming.
Velegnet seremonirom for IKKE religiøse må
etableres straks. Nytt bårerom på Vilberg må
etableres straks.
Stadig fler ønsker slik plassering når livet tar
slutt. Alle har ikke nær familie til stell av
gravsteder.

2

-675-

Hva kreves
Hvem følger opp
Status
Må følges opp tett

8

Aktiv aldring i Eidsvoll – «la
livslysten ta overhånd» – et
prosjekt i regi av Lag og foreninger

2017

Høst
2017

Kommunen må ta initiativ til at lag og
foreninger engasjeres.

9

Boliger for eldre - etableres
sentrumsnært (Tomter må sikres)

2017

2020

10

Aktiviseringsplan for demente –
Sansehager etableres
Aktiviseringsplan for eldre med
behov for hjemmesykepleie

2017

2018

Gjelder også omsorgsboliger med og uten
heldøgns tilsyn. Her kan kommunen på sikt
tjene penger.
Aktivitør tilsettes.

2017

2017

12

Aktiviseringsplan for
sykehjemsbeboere

2017

2017

13

Gladbakk – Tilbygg av
eldreboliger/omsorgsboliger og
utvidelse av kafe/møterom
Gangveger – Etablering –
Vedlikehold/Brøyting – universell
utforming
Tog og Buss Togforbindelsen
Eidsvoll – Dal. Bussruter i
distriktene inn til sentraene

2017

2017/
2018

2017

2017

2017

2018

16

Kompetansesenter for pleie og
omsorg

2017

2025

17

Kulturtilbud til seniorer

2017

Kontinu
erlig

18

Brosjyre – Eidsvoll kommunes
tilbud til eldre
Trygghetssykepleier
Hjembesøk til alle over 75 år
Tilbud om hjelpemidler inkludert
digitale løsninger
Presentasjonsbrosjyre av
Eldrerådet
Eldrerådet på kommunens
hjemmeside «Om og for Eldre»

2017

Haster
2017
Haster
2017

22

Styrketrening for eldre

2017

Kontinu
erlig

Oppfordre til forebyggende styrke og
balansetrening – gjennom lag og foreninger
Kommunalt tilbud?

23

Eldrerådet vil ha fler og mer
fleksible løsninger. Vi anbefaler
en eldrepolitikk som er lydhør
overfor eldres egne ønsker og
som fremmer mestring og

2017

Kontinu
erlig

Et slikt opplegg vil Eldrerådet anbefale
politikerne å tilrettelegge for.

11

14

15

19

20
21

2017

Aktivitør tilsettes. Aktiviseringen gjøres i
samarbeid med frivillighet og
frisklivssentralen.
Aktivitør tilsettes. Aktiviseringen gjøres i
samarbeid med frivillighet og
frisklivssentralen.
Sikre tomteområdet Bygging prosjekteres.
Her kan kommunen tjene penger.
Rullator- og rullestolvennlige. Brøyting av
gangveg og hovedveg må koordineres. Husk
brøyting av oppmerkede gangfelt.
Bussrutene mellom stasjonene er ok.
Bussruter til og fra stasjonene og ut i
distriktet må etableres/forbedres.
Behovet er vesentlig større enn prosjektert
på kort og lang sikt. Nytt sykehjem må
prosjekteres og bygges. Ses i sammenheng
med Helsehus.
Den kulturelle spaserstokk. Eldredagen.
Frivillighetssentralen. Lokaler for
eldrearrangementer må tilrettelegges for i
alle deler av bygda.
Eldrerådet ønsker representasjon i
prosjektgruppen.
Tilsettes snarest. Behovet er stort og vil virke
forebyggende. Den enkelte må følges opp
årlig.

2017

2016

Oppfølging av beholdning - Distribusjon

2017

Haster

Egen portal for «De eldre» Tidligere avslått,
men så viktig at vi gir oss IKKE.

2017
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selvstendighet for alle eldre.
Mange har latt seg inspirere av
den såkalte Fredericiamodellen, der den danske byen
med samme navn har bygd opp
en eldreomsorg under mottoet
«lengst mulig i eget liv».
24

En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling – for økt
deltakelse og mestring.

Forbedrer muligheten for målrettet
forebyggende livskvalitet og trening.

2017
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Strategidokument
for
eldrerådet i Eidsvoll kommune
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Innledning
Eldrerådet valgt i 2015 for perioden frem til 2019 har etter kort tid i stolene
erfart at behovet for langsiktig tenkning er svært viktig for å kunne gi
kommunen de beste råd i de saker som berører bygdas eldre.
Med kommunens visjon “Trivsel og vekst i grunnlovsbygda” og med en
målsetning om “å forvalte på en måte som sikrer gode levekår for alle”,
er det enkelt for eldrerådet å slå fast at kommunen står foran svært store
utfordringer relatert til de eldre i årene som kommer. Jo lengre frem i tid, jo
større blir utfordringene. Alt i 2016 synes utfordringene mer enn store nok.
Dette skyldes blant annet:




At samhandlingsreformen krever nytenkning, og er svært
ressurskrevende for kommunen å gjennomføre.
At Eidsvoll er blitt en vesentlig tilflytterkommune, med alt det innebærer
av planlegging og tilrettelegging.
At kommunen er omorganisert og sliter med gammel tenkning, selv etter
at et modernisert styringsmønster er innført.

Eldrerådet i Eidsvoll møter nye og krevende utfordringer i takt med at
kommunen og samfunnet rundt oss er under endring.
Fra tidligere å være en kommune med relativ stor grad av lokal handlefrihet,
er Eidsvoll i likhet med svært mange andre kommuner, i ferd med å bli en
kommune med nødvendig hovedfokus på stram økonomistyring, sentralt styrte
bindinger og hurtig vekst. I tillegg forventes en generell økt levealder.
Dette gjør det ekstra viktig med langsiktighet i den strategiske planleggingen
og i utarbeidelsen av Handlingsplaner på kort og lang sikt.
Eldrerådet vil avhjelpe med dette innenfor det seniorpolitiske området, slik at
kommunens administrasjon på alle plan, og kommunens politiske
beslutningstagere kan innhente solide og faglig kompetente utredninger, og
anbefalinger.
Eidsvoll, mars 2016

Arild Sandahl
Leder av eldrerådet
2015 - 2019
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Rådsidé
For å kunne levere produkter av høy kvalitet til beslutningstakerne i
kommunen, bør eldrerådets medlemmer delta aktivt i debatter, utredninger,
analyser og dokumentasjon av økonomiske og sosiale forhold som har
betydning for livssituasjonen til kommunens seniorer, slik at deres levekår blir
gode livet ut.

Eldrerådets virksomhet er styrt av «Lov om
kommunale Eldreråd» og «Reglement for
Eldrerådet i Eidsvoll kommune».
Rådet ser for seg 3 tungtveiende Hovedmål
Eldrerådet skal:
1. Sikre og forankre behovene til bygdas eldre i et strategisk overordnet
langsiktig seniorpolitisk dokument.
2. Fremføre seniorenes interesser og behov som innbyggere, gjennom
faglig, saklig anbefaling og utøve aktivt seniorpolitisk påtrykk hos
politikere og administrativ ledelse i Eidsvoll kommune, på et etisk
forsvarlig grunnlag.
3. Være «vaktbikkje» og gi faglig gode seniorpolitiske anbefalinger til
kommunens virksomhet og sikre seniorenes levekår i Eidsvoll kommune.

Veien til suksess
For å kunne realisere kommunens visjon og målsetning relatert til bygdas
seniorer, må eldrerådet:







Utarbeide en funksjonell langsiktig handlingsplan som gir mulighet for
riktig innspill i tide, for å oppnå innflytelse og reell seniorpolitisk
påvirkning.
Etablere relevante arenaer for samarbeid og påvirkning.
Utvikle og eller tilknytte seg relevant utredningskompetanse.
Kartlegge og utvikle en enhetlig og offensiv profil for markedsføring og
tilbakemelding fra bygdas mange seniororganisasjoner.
Oppfordre til lokalt engasjement i lag og foreninger som organiserer
eldre, i arbeidet med å vedlikeholde og videreformidle eldrerådets
langsiktige planverk.
Alltid uttale seg om seniorpolitiske saker i Eidsvoll kommune.
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Hovedmål 1.
Sikre og forankre behovene til bygdas eldre i et strategisk overordnet
langsiktig seniorpolitisk dokument.

Nåsituasjon


Strategisk overordnet langsiktig seniorpolitisk plandokument er ikke
utarbeidet

Utfordringer




Å skape forståelse og aksept for at et strategisk langsiktig seniorpolitisk
dokument vil lette arbeidet i fremtiden.
Å utvikle seniorpolitiske holdninger og planer i alle kommunale etater og
motivere alle politiske partier å lage sine egne.
Videreutvikle samarbeidet med fylket og nabokommunene, for å skape
forståelse for forutsigbarhet og strategisk langsiktig planlegging av
seniorpolitikken innenfor et større geografisk område.

Hovedstrategi 1


Arbeide for å skape en fast møtekalender på relevant nivå i
administrasjonen og den politiske ledelsen.

Delstrategier


Målbevisst å utvikle samarbeid innenfor strategisk seniorpolitikk med
relevante organisasjoner.



Utvikle dialog med aktuelle sjefer og stabsledd, samt med den politiske
ledelse av kommunen.



Aktivt å søke deltakelse i aktuelle prosjekter/studier også
interkommunalt på Øvre Romerike og i fylket innenfor fagområdet.



Motivere for at Eidsvoll kommune snarest lager en folkehelseplan og
bekjentgjør denne.



Arbeide for at et nytt helsehus blir etablert i Eidsvoll, gjerne i tilknytning
til Gladbakk aktivitetssenter.
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Hovedmål 2.
Fremføre seniorenes interesser og behov som innbyggere, gjennom
faglig, saklig anbefaling, og utøve aktivt seniorpolitisk påtrykk hos
politikere og administrativ ledelse i Eidsvoll kommune, på et etisk
forsvarlig grunnlag.

Nåsituasjon


Eldrerådet forsøker etter beste evne fra sak til sak å gi de uttalelser som
kreves, uten at det så langt har hatt særlig langsiktig preg.

Utfordringer




Rådet kommer fort i tidsnød, da sakene som forutsettes uttalelse om,
blir forelagt rådet på kort varsel.
Det umuliggjør tyngre saksbehandling og innhenting av ekspertuttalelser
før rådet kan uttale seg.
Det vanskeligjør å opprettholde den opprinnelige intensjon og ambisjon i
«eldrerådsloven» og «kommunens reglement for eldrerådet».

Hovedstrategi 2


Aktiv påvirkning mot beslutningstagere på berørt nivå.

Delstrategier


Gi rådets medlemmer utviklingsmuligheter, eller tilknytte seg relevant
utredningskompetanse.



Etablere arenaer for samarbeid og påvirkning.



Utvikle en informasjons - og påvirkningsstrategi.
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Hovedmål 3.
Være «vaktbikkje» og gi faglig gode seniorpolitiske anbefalinger og
råd til kommunens virksomhet og sikre seniorenes levekår i Eidsvoll
kommune.

Nåsituasjon




Eldrerådets posisjon og status i Eidsvoll-samfunnet er på mange måter
synonymt med graden av etikk som kommunen til en hver tid framstår
med, relatert til den seniorpolitikk som føres.
Med økende åpenhet og krav om innsyn i alle sammenhenger, er det
særlig viktig at et maktorgan som det kommunen er, har en høy status
og bred støtte i lokalsamfunnet når det gjelder seniorpolitikken. (Etikk)
Altfor ofte har dagspressen de siste årene rapportert om kritikkverdige
håndteringer av hjelpeløse seniorer i Eidsvoll kommune.

Utfordringer




Å skape interesse for betydningen av eldrerådets arbeid.
Å skape aksept for at eldrerådets anbefaling skal høres før beslutninger
tas som har betydning for bygdas seniorer.
Å sikre seniorene samme kvalitet på levekår som for øvrige innbyggere
samt slå ned på aldersdiskriminerende forhold.

Hovedstrategi 3


Opprettholde integritet i påvirkning og utførelse på et etisk nivå, basert
på faglig grunnlag, og uavhengig av partipolitiske interesser.

Delstrategier





Utvikle en offensiv profil for markedsføring.
Oppfordre til lokalt engasjement i arbeidet med å utforme en god
seniorpolitikk.
Oppfordre til samarbeid og innhenting av manglende kompetanse der det
trengs for et godt sluttresultat.
Det må bli like moro å være innbygger i Eidsvoll kommune helt fra vugge
til grav. For å lykkes trengs gode etiske retningslinjer – og de må følges.
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Eidsvoll kommune

Årsmelding 2016 - Eidsvoll eldreråd
Eldrerådet hadde i 2016 slik sammensetning:
Leder: Arild Sandahl (AP)
Wenche Hoel Ulvin (H) - (permisjon fra 01.07.16 til 31.12.16)
John Granly (KRF) medlem for Hoel Ulvin i permisjonstiden.
Nestleder: Tor Ulf Bygmester, Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike
Medlem: Egil Gulbrandsen, Midtbygda pensjonistforening
Medlem: Ole Stein Sætre, Nordre Eidsvoll pensjonistforening
Medlem: Trond Vidar Nilsen, Søndre Eidsvoll pensjonistforening
Medlem: Hans Ekornholmen, Feiring pensjonistforening
Eli Ann Risan er rådets sekretær.
Rådet har hatt 8 møter og behandlet 44 saker. Dette inkluderer PS Eventuelt og
PS Orienteringer (4 orienteringer).
Følgende orienteringer ble gitt i rådets møter i 2016:






Tilsyn fra fylkesmannen – gjennomføring og behandling i kommunen - tilsyn med
samhandling av utskrivningsklare pasienter og tilsyn med avlastning
Den kulturelle spaserstokken
Forening for Helsehus i Eidsvolls mål og tanker om et helsehus
Kommunal eldreomsorg frem mot 2040
Orientering fra administrasjonen ang Budsjett 2017. Handlingsplan 2018-2020

Rådet har gitt sin uttalelse i saker angående:






Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Strategisk næringsutviklingsplan 2016-2027 - Sluttbehandling
Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn
Overordnet samarbeidsavtale mellom Eidsvoll kommune og Akershus
universitetssykehus – revisjon 2016
Handlingsplan 2017 - 2019. Budsjett 2017

Arrangementer:
Eldrerådet har vært ansvarlig for arrangementet «Eldredagen 2016» som ble avholdt
30.09.16. Representanter fra alle de fire pensjonistforeningene bisto ifbm Eldredagen.
Eldredagen ble også i år en stor suksess. Det var tatt høyde for 120 deltakere, det kom 180,
og de frivillige bidro også formidabelt med kakebaking.
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Følgende suksessfaktorer bør tas med videre:
 Gratis inngang
 Gratis buss
 Antall gevinster var passe
 God annonsering og omtale i media
Det ble i 2016 laget en informasjonsbrosjyre om Eidsvoll eldreråd. Brosjyren ble trykket opp i
3000 eksemplarer og lagt ut/distribuert til offentlige kontoret, banker, legesentra samt delt ut
til pensjonistforeningene.
Eldrerådet har laget en egen Seniorpolitisk handlingsplan som inneholder tiltak rådet skal
gjennomgå/behandle. Handlingsplanen revideres hvert år.
Rådet har også utarbeidet et Strategidokument.

Eidsvoll 19.04.2017
Arild Sandahl
leder

Vedtatt i eldrerådet 19.04.17
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