


















 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Sundet - Torget 3 - 

gbnr 17/300 og del av 16/65 og Torget 5 - gbnr 16/66 m.fl. - Fylkesmannens 

uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Romfarer Arkitekter AS av 19.05.2017. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for boliger med omtrent 300 leiligheter, samt noe næring. 

I kommuneplanen er området avsatt til kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig bygg 

og grønnstruktur. Det opplyses at reguleringsformålet delvis er i samsvar med kommuneplanen. 

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

 

 

Fylkesmannens innspill 

 

Areal og transport 

Sundet er et prioritert tettsted i Regional plan for areal og transport. Fylkesmannen mener at 

planarbeidet må legge til rette for en høy utnyttelse i dette området, ettersom det er så 

sentrumsnært i Sundet. Områdeutnyttelsen bør i utgangspunktet være 60-80 %, men må avveies 

mot hensynet til naturmangfold og vassdraget med kantsone. 

 

Naturmangfold og kantsone langs vann og vassdrag 

Vorma er vernet som dyrelivsfredningsområde (VV00000544), og det er registrert en rekke 

fuglearter i tilknytning til elva. Det er blant annet registrert flere arter som står på den norske 

rødlista over truede arter. Fylkesmannen forutsetter at inngrepene i elva minimaliseres for å 

ivareta disse naturverdiene på en best mulig måte. Vi forutsetter også at allmennheten sikres 

tilgjengelighet til strandsonen langs hele elvestrekningen. Vi minner om at alle planer skal 

vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Vi minner videre om at kantsonen langs 

vassdrag er lovbeskyttet etter vannressursloven § 11. De største verdiene for biologisk mangfold 

er ofte knyttet til kantsonen i og langs vassdrag. 
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Eidsvoll kommune - Gbnr 17/300, 16/65 , 16/66 - Torget 3 og 5 - Uttalelse til varsel om 
oppstart av detaljregulering 
 
Det vises til oversendelse datert 19. mai 2017 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Planområdet er på 22,2 dekar. I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak avsatt til 
nåværende og fremtidig senterformål, fremtidig boligformål, offentlig tjenesteyting og 
grønnstruktur. Større deler av planområdet er gjennom reguleringsplan for Rubis, vedtatt 16. juni 
2008, regulert til boliger og offentlig bebyggelse, friområder og offentlige trafikkområder. 
Formålet med planen er å legge til rette for ca. 300 leiligheter, noe forretning og offentlig 
grønnstruktur. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 
2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å 
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale byer legges det til 
rette for at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. Sundet er et prioritert vekstområde i 
den regionale planen. 
 
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. 
 
Parkering 
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette er særlig viktig for arbeids- og 
kundeintensive virksomheter, som genererer mye transport. Fylkesrådmannen anbefaler at det 
fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er restriktive.  
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Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for 
sykkelparkering. Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangsparti. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Området er tidligere befart i forbindelse med andre tiltak i Sundet. Uttalelsen baserer seg ellers på 
arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Topografiske forhold 
tilsier at potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner er lavt. En nærmere 
arkeologisk utredning vil derfor ikke være nødvendig. 
 
Nyere tids kulturminner 
NIKU har nylig (februar 2017) utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for 
Sundet på oppdrag fra Eidsvoll kommune. I prosessen er det blant annet gjennomført medvirkning 
gjennom to workshoper bestående av ressurspersoner fra Eidsvoll, frivillige og ansatte i kommunen 
og fylkeskommunen.  
 
Planområdet ligger i den kulturhistoriske stedsanalysen innunder området som benevnes som 
Torget og Marte Marjas veg. Sundgata, som er et svært gammelt vegfar, er også inkludert i 
planområdet. Vest for Sundgata, på nordsiden av Sundtoppen, ligger Torget som har navnet etter 
handelen som fant sted her tidligere. Plassen kalles også Rubis etter rutebilstasjonen som lå her fra 
1942 til 2004. Utbyggingen av denne medførte i sin tid til at en del av Sundtoppen ble fjernet. I 
1996 ble det bygget et leilighetskompleks som har medført ytterligere inngrep i Sundtoppen. I 2009 
stod boligkomplekset Eidsvoll brygge ferdig nord for Torget, bygget på utfylling og påler ute i 
elva.  
 
Spesielle kvaliteter som trekkes fram for området er Sundgata som går langs området og er et 
markant trekk og et veifar med lang historie. De velvokste trerekkene og de grønne skråningene 
langs Sundgata, understreker veidraget. Sundtoppen og de øvrige skrentene som utgjør rester av 
ravinelandskapet, er karakteristiske landskapsformasjoner med betydning for stedsidentiteten. 
Boligområdet Marte Marjas veg med boliger fra 1940-, 50- og 60-tallet ligger like utenfor 
planområdet, men kan bli påvirket av en utvikling innenfor planområdet.  
 
Analysens forslag til utviklingsmuligheter i området er blant annet at bebyggelsen langs Sundgata 
ikke bør bygges høyere enn tre etasjer av hensyn til opplevelsen av det historiske veifaret og 
landskapsrommet. Det foreslås videre at Sundgatas betydning som del av Pilegrimsleden, 
Rondanestien, i større grad trekkes fram. Videre bør grønne skrenter beholdes ubebygd. Etasjetall 
på nybygg bør minimeres, og Sundtoppen fortsatt framstå som et markant landskapselement, det 
høyeste punktet. 
 
For arealet Torget/Rubis anerkjenner analysen at området har fortettingspotensial som 
sentrumsnært, men at bygningstyper som utvikles her bør forholde seg til den frittliggende 
bebyggelsen mot nord og øst. Videre må det vies særlig oppmerksomhet mot den allmenne 
tilgangen til elvebredden. 
 
NIKU konkluderer i sin analyse at Sundet har de beste forutsetninger for en vellykket 
videreutvikling av stedet hvis de eksisterende stedsverdiene som gjør Sundet til det spesielle stedet 
det er, ivaretas. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at Sundet innehar verdi i regional sammenheng. Den regionale planen 
for areal og transport (2015) forventer kvalitetskrav til arealutvikling også innenfor vekstområdene. 
Dette innebærer at det i kommunene legges til rette for ivaretagelse av viktige blågrønne strukturer, 
kulturminner og kulturmiljøer, jfr. planens retningslinje R7. 
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Den kulturhistoriske stedsanalysen for Sundet er nylig utarbeidet og bør således være 
retningsgivende for utviklingen som nå skal foregå i Sundet framover med hensyn til ivaretagelse 
av historien til stedet og opprettholdelse av identitet og særpreg i utviklingen.  
 
I det foreløpige planforslaget er det tegnet inn et bygg i fjorten etasjer på hjørnetomten langs 
Sundgata/Torget. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at enkelte bygg av denne typen kanskje 
kan høre hjemme i regionbyene i fylket, der de bygger oppunder en strategisk beliggenhet i 
bybildet eller spesielle funksjoner. Vi er imidlertid skeptiske til at det åpnes opp for denne typen 
høyhus i et mindre kommunesenter som Sundet. Den aktuelle tomta befinner seg dessuten langs det 
gamle vegfaret Sundgata og deler av området utgjøres i dag av et grøntdrag. Sundtoppen var 
forutsetningen for at stedet utviklet seg der det ligger i dag, i ly for vinden. Vi er derfor enig i den 
kulturhistoriske analysens vurdering av at Sundtoppen fortsatt bør framstå som et markant 
landskapselement, det høyeste punkt, og er også av den grunn skeptisk til anleggelsen av et så høyt 
bygg på stedet. 
 
Dersom planen som legges fram til offentlig ettersyn ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 
områdets kulturminnekvaliteter vil vi vurdere å legge planen fram for fylkesutvalget med 
forslag om innsigelse. Vi deltar gjerne i en dialog om den videre utarbeidelsen av planen. 
 
Barn og unges interesser 
Fylkesrådmannen viser til at Eidsvoll kommuneplan stiller krav til leke-, ute- og oppholdsplasser i 
§ 6 og forventer at disse følges opp i det videre planarbeidet. 
 
Vi minner om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen”. 
Her fremholdes i punkt 5: 
”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder krav til fysisk utforming: 

a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene: 

- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir mulighet for ulike typer lek til ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 

mellom barn, ungdom og voksne. 
d) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 

  
Fylkesrådmannen vil anbefale at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og 
fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene.  
 
Bevaringsverdige naturkvaliteter bør kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at steder som er 
naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep. Det er viktig at slike områder 
avmerkes på plankart og at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om sikringstiltak i 
anleggsfasen. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode solforhold og siktlinjer fra 
boligområdene. 
 
Fylkesrådmannen vil anbefale at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før 
utbyggingen er ferdigstilt. 
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Universell utforming 
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell 
utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som 
omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. 
 
Vassdrag 
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for 
vann, gjennom vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannressursene våre. I tråd med 
vannforskriften § 1, er det utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
(inkludert Akershus). Planen finnes på http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/ 
 
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Planområdet ligger innenfor vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 
2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten 
for å oppfylle kravene i vannforskriften. 
 
Fylkesrådmannens vurdering 
Sundet er et prioritert vekstområde i regional plan for areal og transport. Det er likevel viktig at de 
eksisterende stedsverdiene som gjør Sundet til det spesielle stedet det er, ivaretas. I henhold til den 
regionale planens retningslinje R7 forventes det at det legges til rette for ivaretagelse av viktige 
blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Dersom planen som legges fram til offentlig ettersyn ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 
områdets kulturminnekvaliteter vil fylkesrådmannen vurdere å legge saken frem for 
fylkesutvalget med forslag om innsigelse. Vi deltar gjerne i en dialog om den videre 
utarbeidelsen av planen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Hanne Libak 
rådgiver plan       rådgiver nyere tids kulturminner  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Statens vegvesen, Region øst  
Ruter As 
Kulturminnevernet i kommunen 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Torget 

3 og 5 med flere, Sundet - Eidsvoll kommune, Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 19.05.2017. NVE gir i forbindelse med planarbeid 

råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 

energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:    Sjekkliste 

   

   
 

  

   

   

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Torget 3 og 5 
i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 19.05.2017 fra Romfarer arkitekter AS. 
 
Beskrivelse av saken 
Romfarere arkitekter varsler om oppstart av arbeide med detaljreguleringsplan for  
Torget 3 og 5 m.fl. i Sundet i Eidsvoll. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av leiligheter, 
forretninger og etablering av elvepromenade, grøntområder/park og badeplass. 
 
Planområdet grenser mot Vorma og mot eksisterende boligområder, og vil få adkomst 
fra kommunal veg. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med detalj-
reguleringsplan for Torget 3 og 5 m.fl. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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UTTALELSE TIL DETALJREGULERING – TORGET 3 OG 5 M.FL., SUNDET BRYGGE – 
EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Torget 3 og 5, mfl., 
Sundet Brygge  i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 20. juni 2017 og uttalelsen er dermed 
innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg 
som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke 
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er 
bygget i medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor det aktuelle planområdet. Normalt kan det iverksettes 
tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra 
kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, 
og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over 
kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

1.2 Behov for ny nettstasjon  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det 
er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det 
kan bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 
5 meter fra bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og 
lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet 
trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant 
og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å 
sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av 
hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres 
minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 



 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette 
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot 
nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

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

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

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, 
og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte 
krav til direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av 
nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter 
at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som 
det nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. 
Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 
energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om 
forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 
1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften. 

2.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse 
skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 

Avd. Rettigheter 



 

Romfarer Arkitekter AS på vegne av Sollitoppen AS 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Torget 3 og 5 

m.fl. Sundet, Eidsvoll kommune 
 

Sundets viktigste kvaliteter er den historiske bystrukturen, bebyggelsen, det 

omgivende landskapsrommet og beliggenheten ved elva. 

Det å bevare og styrke eksisterende kvaliteter kan bidra til å gi stedet 

konkurransefortrinn. Ved å ta vare på og dyrke stedskarakteren, det unike, det 

som gjør at dette stedet skiller seg fra andre, kan man gjøre Sundet mer 

attraktivt og tiltrekke seg familier som søker hit nettopp på grunn av disse 

kvalitetene. 

 

I varsel om oppstart av detaljreguleringsplanen finner vi ikke disse forholdene 

ivaretatt. 

 

Eidsvoll kommune har fortjenestefullt fått utarbeidet en omfattende 

kulturhistorisk stedsanalyse fra NIKU hvor ulike brukergrupper av Sundet ble 

invitert til å delta. I tillegg en analyse med anbefalinger til plangrep fra 

arkitektfirmaet Pir2, Oslo. 

 

Planene fra disse to firmaene anbefaler en etasjehøyde på maks  

3 – 4, ikke 5 – 6 og opptil 14 etasjer som planene fra dere antyder. 

 

Utbyggingen slik den er foreslått, vil forringe stedsidentiteten til Sundet, den 

vil stenge utsynet fullstendig til Vorma for mange. 

I det hele viser planen som vi er utfordret til å mene noe om, en gigantomani som 

vi mener Sundet og Eidsvoll kommune bør spares for.    
 
 
 

Gunnar Gravdal Nerhus (leder) 

 

 
Lene Skovholt   

Fortidsminneforeningen avdeling Romerike 
 

 





Boligsameiet Sundtoppen 1

Torget 6,

2080 Eidsvoll

Eidsvoll 18.06.20L7

Tii
Romfarer Arkitekter AS v/ Alexandra Skandali
St. Olavs gate24,
0166 Oslo

Merknader til oppstartsmeldingen for Torget 3 og 5 m.fl., Sundet, Eidsvoll
kommune

Vi viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid datert Os1o, 19.05.17.

Som beboere i Sundet er vi positivt opptatt av Sundets utvikling og at det skapes boliger og

utearealer som gir et nærmiljø til glede og nytte både for boende og besøkende. Deres

planforslag inneholder i så måte mange gode forslag som vi stiller oss positive til og som vi

mener vil berike Sundet som tettsted.

Vi tillater oss imidlertid å komme med noen bemerkninger som vi mener vil bidra til et best

mulig bomiljøet både for nye og eksisterende beboere.

Vi mener det er viktig at inngrepene i elva minimaliseres og at utfyllingen i elva reduseres

noe i forhold til foreslåtte planforslag. Vi er betenkt over å legge bygningsmassen så langt ut

i elva med flomfaren og risiko for undergravning ved stor vannførsel i Vorma.

Vi ber om at bygningskroppen til bygget i syd, nærmest Torget 4-10 (gult bygg), trekkes ca.

10 meter mot øst og ser heller at bygget tillates med 7 etasjer med en nedtrapping mot vest til
6 og 5 etasjer (noe ala Barcode). Dette mener vi kan gi et fint ansikt utad sett fra sydvest. Ved

å øke til7. etasjer kan man likevel opprettholde antall boenheter, mens sol- og lysforhold for

naboer, som allerede er blitt kraftig redusert ved bygging av Skibladnersvingen, vil bli bedre.

Vi vet ikke om deres planforslag omfatter veien fra Rubis og ned til Skibladnersvingen

(benevnt «Tun» i deres plankart), men antar at dette erhlir en kommunal vei. Vi foreslår her

at fortauet mot Rubis beholdes som på deres utomhusplan, mens fortau på motsatt side i syd

(mot Torget - gult bygg) fjemes. Vi mener det i stedet bør opprettes noen offentlige

parkeringsplasser på dette arealet slik det er i dag. Disse parkeringsplassene må reguleres

slik at man unngår at dette blir permanente plasser, men plasser for gjester både til Torget og

Rubis.



Vi håper at våre forslag vil bli positivt mottatt og tatt med i det videre planarbeidet.

Leiligheter fra 50m2 - 140m2 på Torget vil kunne bidra til et attraktivt område for familier og

gode skattebetalere.

Med vennlig hilsen

Boligsameiet Sundtoppen 1

Ståle Hoel Gulbrandsen
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Uten navn

Disse byggene tro jeg helt klart dekker mye for min utsikt mot Vorma i sundet Eidsvoll dere for legger jeg inn en innsigelse på dette
prosjektet saksnumer 2017/1126 .. Jeg bor i gnr bnr 16/99 . dette ødelegger utsikt og sol forhold til min tomt som ligger ganske laft i
terrenge i prostkragsvei 7.dere kan bare komme og se dette selv så skjønner dere kanskje innsigelsen . og mister jeg sol og utsikt så
minker verdigen min på tomt og eiendom mvh Tor Arne Kommisrud prostkragsvei 7 2080 Eidsvoll 

Tor-Arne Kommisrud <torank321@hotmail.com>

ti 23.05.2017 13:41

Til:Alexandra Skandali <as@romfarer.no>;
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Vs: SV: Planarbeid på Rubis/Torget

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Silje Lillevik Eriksen <Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no>
Dato: 09.06.2017 12:38 (GMT+01:00)
Til: Tor-Arne Kommisrud <torank321@hotmail.com>
Emne: SV: Planarbeid på Rubis/Torget

Hei,

 

I denne fasen av planleggingen er det forslagsstiller som skal ha merknader/uttalelser tilsendt. Det du kan gjøre i
denne saken er å skrive en uttalelse som du sender til forslagsstiller.

Det er varslet oppstart av planarbeid for Rubis/Torget-området og fristen for å uttale seg er den 20. juni.

 

Jeg anbefaler deg derfor å sende en merknad/uttalelse til:

 

Romfarer Arkitekter AS v/Alexandra Skandali

St. Olavs gate 24

0166 Oslo

 

Eller på epost til: as@romfarer.no

 

 

Med vennlig hilsen

torarnekommisrud <torarnekommisrud@gmail.com>

lø 10.06.2017 21:17

Til:Alexandra Skandali <as@romfarer.no>;

mailto:as@romfarer.no
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Silje Lillevik Eriksen

arealplanlegger, planavd.

Eidsvoll kommune

Tlf  66107136

www.eidsvoll.kommune.no 

 

 

 

 

Fra: Tor-Arne Kommisrud [mailto:torank321@hotmail.com] 
Sendt: 3. juni 2017 23:51
Til: Silje Lillevik Eriksen
Emne: Re: SV: Re:

 

Nå gir jeg snart opp nå er jeg ferdig med denne byggingen til Bjørn Bauer .. Da kommer jaggu bjørn dælie og gjør det samme på Rubis
og da må jeg sende denne innsigelse i gjen ang bygging av høyde hus og leiligheter på rubis som også dekker for utsikt og sol forhold
på min eiendom og tap av verdig . nå må kommunen og Bjørn Dæhlie komme på en besøks runde til meg og se hva jeg mister dere er
hjertelig velkommen dette er jeg i mot og må protustere på hilsen Tor Arne Kommisrud prostkragsvei 7 2080 Eidsvoll brn 16 gnr 99 

 

10. mar. 2017 09:57 skrev Silje Lillevik Eriksen <Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no>:

Hei,

 

Bjørn Bauer har trukket saken om regulering av Sundgata 15, så per i dag er det ikke noe pågående arbeid
med Bauer sin sak. I alle fall ikke som kommunen jobber med. Jeg kjenner ikke til om eiendommen er solgt
eller ikke, så der har jeg dessverre ikke noe svar å gi deg.

 

Ha en fortsatt fin dag og en god helg!

 

 

http://www.eidsvoll.kommune.no/
mailto:Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no
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Med vennlig hilsen

 

Silje Lillevik Eriksen

arealplanlegger, planavd.

Eidsvoll kommune

Tlf  66107136

www.eidsvoll.kommune.no 

 

 

 

 

Fra:Fra: Tor-Arne Kommisrud [mailto:torank321@hotmail.com] 
Sendt:Sendt: 9. mars 2017 19:14
Til :Ti l : Silje Lillevik Eriksen
Emne:Emne: Re:

 

Hei Silje... Hvordan ligger vi ann i denne byggesaken med Bauer i sundsvingen ... Jeg hørte han hadde solgt alt sammen er dette tilfelle.
Da lurer jeg fælt på hvem det er .... Men vis det ikke blir noe bygging der vil jeg helst ha papir på dette pga evenuelt salg senerer her i
prostkragsvei 7 bnr 16 gnr 99. Så vi slipper og få mindre takst på grunn av bygget som Bauer eventuelt skal sette opp ...

 

Men jeg akspekterer ikke bygging her med en blokk rett i stuevindu pga utsikt. Solforhold. Og verdig tap på eiendommen

 

1. des. 2016 12:22 skrev Tor-Arne Kommisrud <torank321@hotmail.com>:

bare ser om det funker hilsen tor arne kommisrud

 

 

http://www.eidsvoll.kommune.no/
mailto:torank321@hotmail.com
mailto:torank321@hotmail.com


God dag!
 
Viser til iverksatt omregulering av Torget 3 og 5 m fl i Sundet, Eidsvoll kommune, og sender med
denne mail mine innspill til arbeidet som er iverksatt.
 
Tilpasning til eksisterende bygningsmasse
 
Det må legges forutsetninger i planarbeidet for å harmonere utbygging og en eventuell
omregulering av området med omkringliggende bygningsmasse. Eksisterende reguleringsplan har
definert dette på en tilfredsstillende måte og definert byggehøyder opp mot 141 meter og en
utfylling av Vorma som er harmonert. En byggehøyde over dette nivået og utfylling ut over det som
allerede er godkjent, vil skape en disharmonisk utvikling av området og redusere omkringliggende
boligers kvalitative verdier, med de negative konsekvenser dette vil få for områdets tiltrekning på
mennesker som ønsker å bo der. Med redusert bokvalitet i det regulerte områdets nærområder vil
sannsynligvis den kvalitative positive tiltrekning området har på mennesker reduseres. Med mindre
vi ønsker å skape et område hvor det ikke oppfattes som attraktivt å være eller å bo bør vi ikke
gjennomføre de endringer som er foreslått hva gjelder økt byggehøyde som går på bekostning av
allerede utbygde områder i nærmiljøet eller ytterligere utfylling av Vorma som ikke er harmonert
med tildligere utbygging.
 
Infrastrukturelle forhold
 
Utbygging vil i vesentlig grad øke antall boenheter og beboere i området som vil legge press på
eksisterende infrastruktur, og denne bør tilpasses disse endingene:

·         Eksisterende kollektivløsninger må utvides og forsterkes, med plass til flere busser i begge
retninger og tilstrekkelig med plass til parkering av sykler i tilknytning til holdeplassene.
Holdeplassene bør kunne etableres om et trafikk knutepunkt slik vi tidliegere hadde det på
Rubis.

·         Flere beboere vil øke belastningen på gang og sykkelstier (fortau) i området og disse må
utvides til å ta høyde for den økende aktiviteten. Det bør også søkes løsninger for å skille
de syklende fra de gående.

·         Eksisterende parkeringsområder innenfor planområdet må tilpasses den aktivitet den
forespeilde utviklingen legger opp til, og parkeringsplassene bør være åpne for allmenheten
all den tid man legger opp til områder med allmenn nyttige formål.

·         Der bør legges opp tilfredsstillende områder avsatt for deponering av de snømengder som
vil falle i området.

·         All trafikk til å fra planområdet vil i hovedsak gå igjennom en felles utkjøring til Sundgata, et
kryss som allerede er svært belastet med kjørende og gående. Det må i plansammenheng
legges til rette for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser i dette knutepunktet,

Kommenterer til igangsatt omregulering av Torget 3 og 5 m fl Sundet,
Eidsvoll kommune

 
!

 Svar alle |"

Innboks

ØO Øby, Geir Ove <goby@mil.no> #
ma 29.05, 12:16

Alexandra Skandali; 'post@eidsvoll.kommune.no' $



gjennom underganger/overganger for de myke trafikkantene og eventuelt lysregulering av
veikrysset for de kjørende. Det bør også vurderes en alternativ trasee ut av planområdet i
retning nord-øst, for de som skal denne veien på skole, barnehage eller legevakt.

·         Økende trafikk til og fra planområdet vil øke bruken av Sundgata som tilknytningsvei og det
bør iverksettes tiltak for å redusere støy i hus som grenser mot Sundgata hvor støy allerede
er en utfordring. Flere av husene er gamle og bygd for en tid hvor krav til lydisolering eller
isolering var en annen enn den vi finner i dagens byggestandarder.

 
Grunnforhold
 
Området det skal bygges består gjennomgående av leirgrunn tilknyttet hovedvannåren Vorma. En
utbygging av området og punkttrykket fra de ulike bygningene må tilpasses grunnens bæreevne og
sikres mot videre masseforskyvninger.
 
Rekkefølgebestemmelser

·         Før videre utvikling av området må holdeplasser for buss utvides og det må settes av plass
for inn/fast-låsing av sykler i tilknytning til holdeplassene

·         Før videre utvikling av området bør eksisterende fortau utvides til egne soner for syklende
og gående for å unngå farlige situasjoner mellom de myke trafikkantene

·         Før videre utvikling av området må utbygger iverksette støyreduserende tiltak for hus langs
Sundgata.

 
 
 
Geir Ove Øby
Sivilingeniør
 
E-post:                 goby@mil.no
Telefon:               0510 9788 / 2309 9788
Mobil:                   +4792208619
Besøksadresse   Prost Kragsvei 3
 

mailto:goby@mil.no


Til: Romfarer Arkitekter 

Kopi: Eidsvoll Kommune, Planavdelingen 

 

 

Varsel om oppstart av planarbeid i Sundet, Eidsvoll kommune 

(Torget 3 og 5) 
 

Beboerne i Marte Marjas vei har følgende merknader: 

 
 

 

1. En konsekvensanalyse for området bør utarbeides  
 

Med bakgrunn i referatet fra oppstartsmøtet mellom Eidsvoll kommune, Bjørn Dæhlie 

og Romfarer Arkitekter om Torget 3 og 5 den 27.04 og 15.05.2017, samt varsel til 

berørte grunneiere av 19.05.17 og kunngjøring av 20.05.17 fra Romfarer Arkitekter er 

det kun uttalt at ingen konsekvensanalyse er nødvendig for området hvor man 

planlegger å bygge Torget 3 og 5. Vi vet derfor ikke begrunnelsen som ligger til grunn 

for ikke å konsekvensutrede området. Det er meget betenkelig at slik analyse ikke synes 

nødvendig. Vi mener dessuten at kommunen er forpliktet til å angi i referats form 

hvorfor dette ikke vil bli foretatt. 

 

Siden dette er den største utbyggingen som noen gang har vært vurdert i Sundet, så er 

det høyst merkelig at ingen konsekvensutredning synes nødvendig. Det er snakk om et 

betydelig antall boliger med tilsvarende økende biltrafikk. Det er også uavklart hvor den 

nye barneskolen blir bygd, noe som også vil komplisere trafikksituasjonen ytterligere.  

 

Det er trukket frem den bevaringsverdige småhusbebyggelsen langs Marte Marjas vei i 

nordøst, noe vi støtter fullt ut. I en konsekvensutredning mener vi det også vil være 

naturlig å vurdere hvordan nabobygg på 5 og 14 etasjer vil påvirke livskvaliteten for oss 

som bor her i Marte Marjas vei. Vi er engstelige for mistrivsel og fraflytting, og at større 

utbyggere på sikt vil kunne være interessert i å overta eiendommene for å fortsette 

fortettingen av bebyggelsen. 

 

En konsekvensanalyse bør utarbeides av et kompetent faglig organ. 

 

 

2. Vi mener at høyden og utformingen av byggene må endres 
 

At Sundet trenger et 14 etasjers hus er helt uforståelig, både rent praktisk og estetisk.  

Fortettings-politikken kan ikke være avgjørende her, all den tid Eidsvoll har masse plass 

å ta av. Man forstår at Oslo by må tenke annerledes, men at samme filosofi skal brukes 

her på Eidsvoll er ganske så uforståelig. Hensyn til nærmiljøet i Sundet og stedets 

typiske særpreg med småhusbebyggelse må bli ivaretatt, og det må det vurderes hvilken 

samfunnsnytte et slik bygg vil kunne ha. 

 

Vi mener at den eksisterende reguleringsplanen må gjelde, som angir at nybygg skal 

legges i retning 90 grader mot Vorma slik at alle sikres utsikt mot elva og luft mellom 



byggene. Dette gjelder også byggene som ligger i bakre rekke av planlagte nybygg, dvs 

Torget 3 og 5. 

 

Det vises videre til at Torget 5 vil fremstå som mye høyere enn 5 etasjer når man regner 

med heisetårnet og takterrassen med beplantning. I orienteringsmøtet på Panorama 

hevdet Bjørn Dæhlie at tomtene var så dyre at det må bygges 5-6 etasjer for å oppnå 

tilstrekkelig lønnsomhet. Utbyggers lønnsomhetskrav kan ikke være avgjørende i denne 

diskusjonen. I så fall må også vår lønnsomhet trekkes inn i form av negativ utvikling av 

prisen på eiendommene våre. 

 

I skisser som er sendt utvalgte naboer er enkelte kotehøyder på eksisterende bygg 

feilaktig angitt. Kotehøyden på det nordligste eksisterende bygget på Eidsvoll Brygge 

synes å være angitt mange meter feil. Dette er alvorlig da det skapes et feil inntrykk av 

høydene på de planlagte byggene i forhold til de eksisterende. Disse feilaktige 

prosjektskissene er vist gjentatte ganger i media. Dette er meget uheldig. 

Det må utarbeides oppdaterte og korrekte kart og skisser som er kvalitetssikret av 

fagkyndige. Det virker som det er mangelfull kvalitetssikring av dokumentasjonen. 

 

Det bemerkes også at på flere av skissene synes det bevisst å ha blitt utelatt noe eller 

tegnet/filmet fra slik høyde at prosjektet ikke ser så voldsomt ut. Hvem vil se prosjektet 

fra et droneperspektiv? Det vil være interessant om det legges frem skisser som viser 

hvordan prosjektet vil se ut fra Marte Marjas vei. Da vil man se hvilken dramatisk effekt 

Torget 3 og 5 vil få for beboerne her. 

 

Vi mener at utbygger må senke høyden på byggene Torget 3 og 5. 

 

Videre bør det tas hensyn til den eksisterende reguleringsplan som sier at nybygg skal 

legges i retning 90 grader mot Vorma slik at alle sikres utsikt mot elva og luft mellom 

byggene. Dette gjelder også byggene som ligger i bakre rekke av planlagte nybygg. 

 

 

 

Eidsvoll, 16. juni 2017  

 

ved Ingeborg Steinholt 
ingeborg.steinholt@outlook.com 

 
 

 

 

Kopi: 

Jan Ove Saugnes  

Anne og Steinar Hovland 

Bjørg og Egil Grasmo 

Gyri Rundhaug og Rune Holm 

Nina og Bent Grønsleth 

Bente og Steinar Lægland 

Bjørg og Jens E. Aalborg 

Kirsti Aasbø og Jon Haugstad 

Siv Hennum og Parviz Mohseni 

Ingeborg Steinholt og Frank Fodstad 
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Ad; Varsel om oppstart av planarbeid - Eidsvoll Kommune, Sundet,
Torget 3 og 5 m.fl.

Romfarer arkitekter AS
St. Olavs gate 24, 0166 Oslo
Att.; Alexandra Skandali
 
Jeg takker for deres oversendte varsel, og ønsker å fremheve at jeg er for utvikling og
bygging i området.
Jeg ber om at arkitekt og tiltakshaver tar hensyn til eksisterende bebyggelse, siktlinjer og
solforhold for at bomiljø og livskvalitet ikke skal forringes.
Jeg har følgende kommentar/innspill;
Romfarer arkitekter fremmer på vegne av tiltakshaver forslag om en ønsket utnyttelse av et
område på 22,2 daa på Rubis/Torget like inntil sentrumskjernen i Eidsvoll.
Forslaget for hele området utløser så mange prinsipielle spørsmål, både planområdet i seg
selv, i forhold til de nærmeste omgivelsene og ikke minst i Eidsvoll sentrum/Sundet som
helhet at arkitektens planforslag må bli gjenstand for en grundig samlet behandling og
vurdering. Dette kan best skje ved å benytte behandlingen av saken/reguleringen sammen
med områdereguleringen som nå pågår for hele sentrum.
Her foreslås en ny bebyggelse som medfører stor konsekvens med en total forandring av
Sundet som helhet og i stor kontrast til de omkringliggende beboeres syn.
Det må i tilstrekkelig grad tas hensyn til nabobebyggelsen med en analyse av landskap og
kulturmiljø. Spesielt nevnes Marte Marjas veg som i kulturminnevernplanen benevnes som
et område med bolighus fra 1940-, 50- og 60-tallet med byggeskikk fra denne perioden.
Noen av husene er inspirert av funksjonalismen, og alle husene er godt bevart med
originale detaljer. De er gode eksempler på byggeskikk fra sin tid.
Det forventes at arkitekten er nøyaktig i sin angivelse av kotehøyder. Området får for sterk
utnyttelse og for store høyder. Bebyggelsen i Torget 5 og i Torget 3 må ikke overskride tre
etasjer. Det bør vurderes alternative konstruksjonsmaterialer, eksempelvis utførelse i
massivtre.
Arkitekten skriver i sitt varsel at "Forhandlinger om utbyggingsavtale er satt i gang". Dette
må være feil - det kan ikke igangsettes punktprosjekt på området. Det bør heller ikke være

Jens E. Aalborg <eaalborg@online.no>

ti 20.06.2017 21:51

Til:Alexandra Skandali <as@romfarer.no>; post@eidsvoll.kommune.no <post@eidsvoll.kommune.no>;

Kopi:sissel.pettersen@eidsvoll.kommune.no <sissel.pettersen@eidsvoll.kommune.no>; Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no
<Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no>;
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mulig og parallellbehandle reguleringsplan og byggesak.
Hele planforslaget må først være ferdig behandlet og godkjent med en god miljø- og
samfunnsmessig utnyttelse før tiltak igangsettes.
Det vil si at; Detaljreguleringsplanen som nå er varslet, kan ikke behandles før
områdereguleringen for Eidsvoll sentrum/Sundet er vedtatt. Først da kan min og mine
naboers anførsler settes i sin rette sammenheng og ivaretas.
 
 
Eidsvoll, 20. juni 2017
Med hilsen
Jens E. Aalborg
Hjemmelshaver gbnr 16/87
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

 
Bilde tatt under avlesning av poretrykksmålere ved borpunkt 6 den 19.05.17 

 
Prosjektnr: 17098 Dato: Saksbehandler: 
Kundenr: 11208 Dato: Kollegakontroll: 

 

 

Sundet Brygge AS 
 
 

Sundet Brygge, Eidsvoll kommune 
 

Geoteknisk datarapport 
17098 nr. 1 
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Fylke: Akershus Kommune: Eidsvoll Sted: Eidsvoll 
Adresse: Torget 7 Gnr:/Bnr: 16/66, 68, 77, 91, 17/ 300 

 
Tiltakshaver:   Sundet Brygge AS 
Oppdragsgiver:  Sundet Brygge AS 
Rapport:   17098 rapport nr.1 
Rapporttype:   Geoteknisk datarapport 
Stikkord: Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser 
Euref UTM:    Sone 32V – Ø0624600, N6690400 

Sammendrag 
 
 
  

Sundet Brygge AS planlegger oppføring av nye leilighetsbygg ved Torget og Marte Marjas veg i 
Eidsvoll. Prosjektets beliggenhet er vist på oversiktskart i figur 0.1. Løvlien Georåd AS har fått i 
oppdrag å utføre geotekniske grunnundersøkelser for prosjektet, og foreliggende rapport presenterer 
resultatene fra grunnundersøkelsene. 
 
Det er utført totalt 10 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU), 3 prøveserier og installert 2 
poretrykksmålere. 
 
Grunnen i området består av et topplag av fyllmasser, sand og tørrskorpeleire ned til om lag  
1 – 10 m under terreng. Videre påtreffes leire med stor mektighet, det er boret til 50 m dybde ved  
2 borpunkt uten å påtreffe faste masser eller berg. Leiren er lite til middels plastisk og har målt 
vanninnhold mellom, w = 17 – 27 %. Romvekten er målt mellom γ = 19,3 – 21,5 kN/m3. Leiren 
fremstår i all hovedsak som fast og lite sensitiv, og det er ikke påvist kvikkleire eller masser med 
sprøbruddegenskaper i området. 
 
Avlesning av poretrykksmålerne ved borpunkt 6 indikerer at grunnvannstand står like under 
terreng. Det anbefales å utføre flere avlesninger for å avdekke eventuelle variasjoner i 
poretrykkssituasjonen. 
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Oversiktskart 

 
Figur 0.1 Oversiktskart [1] 
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1 Innledning 

1.1 Formål 
Sundet Brygge AS ønsker å få utført geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser i 
forbindelse med planlagt oppføring av nye leilighetsbygg ved Torget og Marte Marjas veg i 
Eidsvoll. Prosjektets beliggenhet er vist på oversiktskart i figur 0.1. 
 
Løvlien Georåd AS har fått i oppdrag å utføre geotekniske grunnundersøkelser for prosjektet. 
 
Foreliggende rapport presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene. 

1.2 Oppdragsgiver 
Vår oppdragsgiver er Sundet Brygge AS, representert ved Bjørn Dæhlie. 

1.3 Underleverandører 
Akershus Grunnboring AS har utført grunnundersøkelsene og innmåling av borpunktene. 

2 Utførte undersøkelser 

2.1 Befaring 
Geotekniker Stian Kalstad har befart tomten i forbindelse med avlesning av poretrykksmålere 
den 19.05.17. 

2.2 Tidligere undersøkelser 
Løvlien Georåd AS har tidligere utført grunnundersøkelser sør for området. Rapporter som 
presenterer resultatene fra disse er gitt i referanse [2], [3] og [4].   

2.3 Utførte grunnundersøkelser 
Grunnundersøkelsene ble gjennomført i perioden 3.-24. april 2017 med borerigg av typen 
Geotech 607. 
 
Det er utført totalt 10 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU), 3 prøveserier og installert 
2 poretrykksmålere. Undersøkelsesomfanget er oppsummert i tabell 2.1. 
 
Totalsonderingene er opptegnet på profil i bilag B01 – B10. Resultater fra trykksonderingene er 
tegnet opp i bilag B11 – B15, se bilag T09 for kalibreringsskjema for benyttet sonde. Se bilag 
T01 og T03 for generell forklaring av sonderingsmetodene. En oversikt over 
grunnundersøkelsene i plan er gitt i situasjonsplanen, se bilag A01. 

2.4 Målearbeid 
Borpunktene er innmålt av Akershus Grunnboring AS.  
 
På grunnlag av utførte grunnundersøkelser og målearbeid er det utarbeidet en koordinat- og 
borpunktliste, se bilag A02. 
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Tabell 2.1 Oppsummering utførte grunnundersøkelser 

Borpunkt TOT CPTu Vann-
standsrør 

Prøvetaking 
Poseprøve Ø54 mm / Ø75 mm 

1 X   4 stk  
2 X     
3 X     
4 X     
5 X X  3 stk 4 stk (Ø54 mm) 
6 X X 2 stk 7 stk 4 stk (Ø75 mm) 
7 X     
8 X X    
9 X     
10 X X    

2.5 Laboratorieundersøkelser 
Laboratorieundersøkelsene som ble utført er oppsummert i tabell 2.2. 
 
Tabell 2.2 Oppsummering utførte laboratorieundersøkelser 

Kode iht. [5] Beskrivelse Antall 
10.11 Visuell klassifisering 14 
10.2 Vanninnhold (w) 14 
10.5 Konsistensgrenser v/ konus 4 

10.73 Slemmeanalyse 4 
10.74 Kombinanalyse NS 8005/8006 1 
10.8 Humusinnhold ved glødetap 3 
11.1 54 mm sylinder, leire, rutine 4 
11.1 75 mm sylinder, leire, rutine 4 
14.2 Ødometerforsøk CRS 3 

 
Resultater fra laboratorieundersøkelsene er presentert i bilag C01 – C08, se bilag T11 for 
forklaring av løsmasseprofil. 
 
Teststandarder for spesialforsøk er presentert i bilag T12. 

3 Beskrivelse 

3.1 Topografi/omgivelser 
Det er utført grunnundersøkelser for 2 planlagte prosjekter. Det ene prosjektet ligger ned mot 
Vorma, vest for Torget, mens det andre prosjektet ligger mellom Torget og Marte Marjas veg, se 
figur 3.1. Terrenget vest for Torget heller slakt ned mot Vorma, høydeforskjellen fra vegen og 
ned til elvekanten er ca. 7 – 8 m på det meste. Plassen benyttes i dag til midlertidig lagring av 
gravemasser i forbindelse med et naboprosjekt like sør for området som er under oppførelse. 
Mellom Torget og Marte Marjas veg skrår terrenget oppover mot øst med helning ca. 1:1,5 – 1:2 
på det bratteste, høydeforskjellen fra Torget og opp til Marte Marjas veg er ca. 15 – 18 m. Videre 
mot nordøst, fra Marte Marjas veg, skrår terrenget slakt videre oppover. 
 
 



                                                                                                             
 

Sundet Brygge AS / Sundet Brygge, Eidsvoll / 17098 Rapport nr.1 / Stian Kalstad 

7 

 
Figur 3.1 Situasjonsplan, prosjektlokasjoner 

3.2 Løsmasser 
Ifølge kvartærgeologisk kart kan det forventes tykk havavsetning i det aktuelle området, se 
figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Kvartærgeologisk kart fra NGU [6] 

Prosjektområde 1 
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3.2.1 Prosjektområde 1: Mellom Vorma og Torget 
Borpunkt 1 – 5 er utført for prosjektområde 1. Utførte sonderinger indikerer et topplag av 
fyllmasser, tørrskorpeleire og sandig siltige, leirige masser. Topplaget har en mektighet mellom 
ca. 3 – 10 m. Videre påtreffes leire med stor mektighet. Leiren inneholder enkelte lag med antatt 
sand og grus i dybden. Det er boret til 50 m dybde ved borpunkt 2, uten å påtreffe faste masser 
eller berg. 
 
Ved borpunkt 1 ble det tatt opp 4 poseprøver ved naverboring ned til 4 m dybde, se bilag C01. På 
prøvene er det målt et humusinnhold mellom 1,1 – 1,5 %, og et vanninnhold mellom,  
w = 10 – 20 %. Massene beskrives som sandig, siltig, leirig og noe humusblandet. Det er funnet 
tegl- og asfaltrester ned til 3 m dybde. 
 
Ved borpunkt 5 ble det tatt opp 3 poseprøver ned til 3 m dybde og 4 sylinderprøver ned til 17 m 
dybde, se bilag C02. Poseprøvene beskrives som tørrskorpeleire ned til 3 m dybde.  
Utførte laboratorieundersøkelser fra sylinderprøvene indikerer at leiren er lite plastisk, med målt 
plastisitetsindeks, Ip = 5,7 – 6,0 %. Videre er vanninnholdet er målt mellom, w = 17 – 26 % og 
romvekten målt mellom γ = 20,4 – 21,5 kN/m3. Leiren karakteriseres som fast og lite sensitiv. 
Det er ikke påvist kvikkleire eller løsmasser med sprøbruddegenskaper fra prøveserien. 

3.2.2 Prosjektområde 2: Mellom Torget og Marte Marjas veg 
Borpunkt 6 – 10 er utført mellom Torget og Marte Marjas veg. Borpunkt 6 – 9 er utført ned mot 
Torget, mens borpunkt 10 er utført oppe ved Marte Marjas veg, på toppen av skråningen. Utførte 
sonderinger indikerer et topplag av sand og tørrskorpeleire med en mektighet på ca. 1 – 10 m. 
Videre påtreffes leire med stor mektighet. Leiren inneholder enkelte lag med antatt sand og grus 
i dybden. Det er boret til 50 m dybde ved borpunkt 6, uten å påtreffe faste masser eller berg. 
 
Ved borpunkt 6 ble det tatt opp 7 poseprøver ned til 5 m dybde, og 4 sylinderprøver ned til 13 m 
dybde, se bilag C03. Poseprøvene beskrives som tørrskorpeleire ned til halvannen meters dybde, 
videre beskrives massene som leire, stedvis siltig. 
Utførte laboratorieundersøkelser fra sylinderprøvene indikerer at leiren er lite til middels 
plastisk, med målt plastisitetsindeks, Ip = 8,8 – 11,0 %. Videre er vanninnholdet er målt mellom,  
w = 22 – 27 % og romvekten målt mellom γ = 19,3 – 20,6 kN/m3. Leiren karakteriseres i all 
hovedsak som fast og lite sensitiv. Det er ikke påvist kvikkleire eller løsmasser med 
sprøbruddegenskaper fra prøveserien. 

3.3 Berg 
Det er ikke påtruffet berg i noen av sonderingene. 
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3.4 Grunnvann / poretrykksituasjon 
Avlesning av poretrykksmålerene ved borpunkt 6 den 19.05.17 ga følgende resultater: 
 

Punkt Målt poretrykk ved 
spiss [kPa] 

Tilsvarende kotenivå 
grunnvann 

Målt ift. Terreng 

6 (spiss kote +125,3) 66,15 +131,92 0,39 m under 
6 (spiss kote +117,3) 132,35 +130,54 1,77 m under 

 
Grunnvannstand må forventes å være påvirket av nedbørsintensitet årstidsvariasjoner, det 
anbefales derfor å utføre flere avlesninger for å avdekke eventuelle variasjoner i 
poretrykkssituasjonen. 
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PrøveID Ved tøyning ϵ [%] τ ved 15% tøyning [kPa]

lab 8  3,4-3,5m

lab 9  6,4-6,5m

lab 10  10,4-10,5m

lab 11  16,4-16,5m

PrøveID Maks. τ [kPa] Ved tøyning ϵ [%] τ ved 15% tøyning [kPa]

lab 19  5,1-5,2mm

lab 20  8,4-8,5m

lab 21  11,4-11,5m

lab 22  12,6-12,7m
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20μm * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

2 1 1,0-2,0 Sandig, grusig, siltig, leirig 137,9 20,0 T4 1,1/1,5 9,7

4 1 3,0-4,0 SILT, sandig, leirig 19,4 20,8 T4 1,3/1,4 19,6

11 5 16,3 LEIRE - 77,9 T4 -/- 25,2

20 6 8,3 LEIRE - 82,8 T4 -/- 23,1

21 6 11,3 LEIRE, siltig - 90,2 T4 -/- 25,3
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** Humus andelen oppgis som 2 verdier hvorav den første angir % i forhold til total masse, og den andre % i forhold til materiale < 2 mm
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På oppdrag fra Sollitoppen AS er det gjort en vurdering av vindforhold 

og vindkomfort for utbyggingen på Sundet, Eidsvoll. Vindanalysen 

bygger på vinddata for Eidsvollområdet fra en meteorologisk modell og 

en lokal tolkning av disse dataene for planområdet. Kontaktperson for 

arbeidet har vært Alexandra Skandali fra Romfarer arkitekter AS.  
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1 Sammendrag 

Det er gjort en enkel vindvurdering for planområdet Sundet i Eidsvoll. 

De viktigste resultatene er: 

 

 De dominerende vindretningene i Eidsvoll er N, S og SSØ. Om 

sommeren er vind fra retningen SSV også hyppig.  

 Innenfor planområdet forventes god vindkomfort for arealene i 

gårdsrommene mellom bygningene A, B, C, D og E, både for 

vind fra både N og S.  

 Arealer som trolig er vindutsatte for vindretningene N og S er 

utearealene mot Vorma, vestsiden av bygningene A, C og E ut 

mot Vorma, gaterommet Torget og arealene rundt høyhuset. 

Gaterommet mellom F og G er trolig også noe utsatt ved vind fra 

N.   

 For vindutsatte områdene må det forventes redusert vindkomfort 

for sittegrupper ute, inngangspartier og stående fotgjengere. 

Redusert vindkomfort for gående fotgjengere forventes enkelte 

steder ut mot Vorma og rundt høyhuset.  

 Arealene rundt høyhuset og ut mot Vorma antas også å være mest 

utsatt for turbulens. 

 Vindskjermende tiltak bør vurderes for: 

o Arealene ut mot Vorma og på de vestlige hushjørnene av 

bygningene A-E.  

o Alle sider rundt høyhuset avhengig av hvilke 

uteaktiviteter som planlegges.  

o Utearealene mellom bygningene A og B, C og D, i 

gaterommet Torget og mellom G og F.   

o Inngangspartier i vindutsatte soner. 

o Vindutsatte balkongene på vest- og østsiden av 

bygningene.  
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2 Beskrivelse av området 

Figur 2-1 viser beliggenheten til planområdet Sundet i Eidsvoll. 

Planområdet ligger rett nord for Eidsvoll sentrum. Vorma, på vestsiden 

av planområdet, er ca. 350 m bred, mens elven er ca. 500 m bred lengre 

nordover. Det er en terrenghøyde mot sør på ca. 25 m mellom Eidsvoll 

sentrum og planområdet. Terrenghøydene øker mot øst og også mot vest 

fra vestsiden av Vorma. I retningene sørøst til nordøst er det noe 

bebyggelse og vegetasjon. Det er også en husrekke på nordsiden av 

planområdet. Mot nord er det en lang åpen flate over Vorma som vil 

gjøre planområdet noe utsatt for vind fra nordlig retning. 

 

Figur 2-1. Kart som viser beliggenheten av planområdet. Kartkilde: norgeskart.no. 

3 Vindforhold rundt bygninger  

Bygninger vil generelt ha en oppbremsende effekt på vinden. Samtidig 

vil bygninger lokalt kunne styre vinden og gi vindforsterkning. Til større 

bygningene er til større effekt vil de kunne ha på vinden nær bakken. I 

 

 

N 

Planområdet 
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Figur 3-1 har vi vist en skisse av vindforholdene rundt en bygning. 

Vindhastigheten øker med høyden over bakken slik som vist i 

vindprofilet. Når vinden strømmer mot en bygning vil retningen på 

luftstrømmen endres og vinden vil akselereres over toppen eller rundt 

hjørnene på huset. Vind vinkelrett mot en fasade vil presses ned mot 

bakken fra ca. 2/3 høyde og nedenfor (Figur 3-1). Vind som treffer over 

denne høyden vil akselereres over hustaket. Vind som trekkes ned langs 

en fasade vil ha høyere hastighet enn vinden ved bakken siden 

vindhastigheten øker med høyden. 

Vindforsterkningen rundt hushjørner ved bakken kan typisk være på 30-

50 % i forhold til vindhastigheten lengre ut fra bygget. På lesiden av 

bygninger vil vindhastighetene bli lavere, men turbulens med vindkast 

kan forekomme. Arealer mellom bygninger eller langs rekker av 

bygninger, som er orientert i samme retning som vindretningen, vil også 

gi vindforsterkninger, mens hus og husrekker på tvers av vinden vil 

kunne skape lunere uteoppholdsrom. Åpninger og passasjer gjennom 

bygninger kan gi opphav til vindtunneler. Vegetasjon virker bremsende 

på vind og beplanting er viktig for å skape god vindkomfort. Plassering 

og orientering av bygninger, rekker av bygninger og vegetasjon er derfor 

av stor betydning for hvordan vindkomforten vil bli innenfor et område. 

 

Figur 3-1. Skisse av vind og turbulens rundt en bygning. 
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4 Vindforhold og vindkomfort 

Vinddata er levert av Meteorologisk Institutt, og de er for perioden 2013-

2016 (fire år). Dataene er fra en meteorologisk modell med 1 km 

horisontal avstand mellom beregningspunktene. Dataene representerer 

bakgrunns vindforhold i Eidsvoll området i 10 m høyde over bakken. 

Tidligere erfaringer med vindhastigheter i 10 m høyde fra modeller i 

Østlandsområdet viser at vindhastighetene er noe for høye, typisk 10-20 

%. Dette skyldes blant annet at det er vanskelig å representere 

oppbremsing av vinden nær bakken som skyldes trær og bygninger på en 

nøyaktig måte i modellene. Vi har derfor redusert vindhastighetene hentet 

fra modellen med 15 % når det blåser fra retninger med mye vegetasjon 

og bygninger. Et unntak er for nordlig vind der vi ikke har justert 

modelldataene, siden overflaten over Vorma er betydelig glattere og med 

mindre oppbremsing.  For en mer detaljert beskrivelse av de lokale 

vindforholdene i og nær inntil planområdet anbefaler vi 3-D modellering 

av lokal vind.  

Middelvind 

Års- og sesongmidler av bakgrunnsvinden er vist i Tabell 1. Vi ser at det 

er sterkest middelvind om vinteren (2.8 m/s), mens vindhastighetene er 

lavest sommer og høst (2.0 m/s). Årsmiddelvinden i 10 m er 2.3 m/s. Ut 

mot Vorma kan vindhastighetene bli noe høyere enn dette siden vinden 

vil kanaliseres langs elven og denne effekten ikke vil være godt nok 

beskrevet i modelldataene med 1 km oppløsning.  

Tabell 1. Års- og sesongmidler av vindhastigheter i 10 m for Eidsvollområdet. 

Årsmiddel Vinter Vår Sommer  Høst 

2.3 m/s 2.8 m/s 2.6 m/s 2.0 m/s 2.0 m/s 

 

Retningsfordeling 

Vindrosene for hele året, sommerhalvåret (april-september) og 

vinterhalvåret (oktober-mars) er vist i Figur 4-1. Vi har i tillegg vist 

vindrosen for perioden kl. 16-20 på ettermiddagen i sommerhalvåret. 

Dette er en periode av døgnet og året da det kan forventes mye 

uteaktivitet rundt husene, på terrasser etc. Merk at vindrosene også gir 

klassifiseringen i ulike hastigheter for hver av de tolv retningen, og at 

hastighetsklassene følger komfortkriteriene i Tabell 2. 
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Figur 4-1.  Vindrose for Eidsvoll i 10 m høyde basert på data for hele året, vinterhalvåret, 

sommerhalvåret og sommerhalvåret mellom kl. 16 og 20. Hyppigheten av hastighetsklasser 

jamfør Tabell 2 for hver vindretning er gitt ved hjelp av fargeskalaen. Vinddata er levert av 

Meteorologisk Institutt. 

 

De dominerende vindretningene summert over hele året er N (20 %), S 

(18 %) og SSØ (15 %). De høyeste vindhastighetene er for retningene N 

og S. Retningsfordelingene for sommer- og vinterhalvåret er forholdsvis 

like, mens på ettermiddagen sommerstid dominerer vind fra SSV i tillegg 

til retningene N og S. Vindhastigheter over 5.5 m/s i 10 m høyde over 

bakken, kan forventes for retningene N, S, SSV og SSØ vinterstid. 

Sommerstid forventes hastigheter over 5.5 m/s først og fremst for vind 

fra N, men også fra S og SSV. 
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Vindkomfort  

Vindkomfort kan kvantifiseres ved hjelp av vindkomfortkriterier utviklet 

gjennom studier av hvordan vindforhold oppleves. Eksempelvis vil en 

vindhastighet kunne oppfattes som uakseptabel når man sitter ute og 

spiser, mens samme vindhastighet oppfattes som akseptabel når man 

beveger seg til og fra en bygning. 

Lawsons komfortkriterier er utviklet ved Universitetet i Bristol, England 

over en 30 års periode og er anerkjent internasjonalt for klassifisering av 

vindkomfort. I dette arbeidet har vi vist til Lawsons komfortkriterier (se 

Tabell 2) i diskusjonen av vindkomfort.  

Vi ser at Lawsons kriterier gir prosentvis andel av tiden over en viss 

vindstyrke som antas som «akseptabel» for et gitt oppholdsrom eller 

aktivitet.  Eksempelvis antas det som akseptabelt at vindhastigheten er 

over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden for utearealer for sittegrupper, mens det 

er akseptabelt at vindhastigheten er over 5.5 m/s inntil 6 % av tiden for 

fotgjengerområder. Opplevd utekomfort vil også være avhengig av 

sol/skyggeforhold, temperatur og fuktighet. For en detaljert 

kvantifisering av vindkomforten rundt bygninger og i uteoppholdsrom er 

det nødvendig med 3-D vindberegninger.  

 

Tabell 2. Lawsons komfortkriterier. 

Oppholdsrom/Aktivitet Akseptabelt 

  

(1)  Utearealer for sittegrupper 4 % > 3.5 m/s 

(2)  Inngangspartier for bygninger 4 % > 3.5 m/s 

(3)  Fotgjengerområder for stående 6 % > 3.5 m/s 

(4)  Fotgjengerområder 6 % > 5.5 m/s 

(5)  Fotgjengere til og fra arbeidet 2 % > 8.0 m/s 

(6)  Veier og parkeringsplasser 2 % > 10.5 m/s 

 

Vindhastighetene i fotgjengerhøyde vil variere mye lokalt avhengig av 

skjerming bak hus og vegetasjon, vindforsterkning på hushjørner og 

mellom bygninger etc. Men i gjennomsnitt vil vindhastigheten kunne 

avta med 25-35 % fra 10 m til 2 m høyde. For vindutsatte steder kan 

imidlertid en vindforsterkning på typisk 30-50 % forventes (se avsnitt 3). 

I en forenklet tilnærming kan vi anta at vindhastigheten i 2 m høyde 

(fotgjengerhøyde) i vindutsatte områdene tilsvarer bakgrunns 

vindhastigheten i 10 m. Ved å gjøre denne antakelsen kan vi gi et anslag 

av gjennomsnittlig hyppighet av vindhastigheter over grensene i Tabell 2. 

Data for dette er gitt i Figur 4-2. Vi ser at kravet til gode 
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uteoppholdsplasser for utearealer for sittende, inngangspartier til 

bygninger og stående fotgjengere ikke vil være oppfylt for de mest 

vindutsatte arealene, og at dette er mest utpreget i vinterhalvåret og om 

ettermiddagen sommerstid. For gående fotgjengere vil det være god 

vindkomfort i sommerhalvåret og om ettermiddagen i sommerhalvåret, 

mens i vinterhalvåret vil det kunne være noe redusert vindkomfort for 

gående på de vindutsatte stedene.  

 

Figur 4-2. Gjennomsnittlig hyppighet av hastigheter for de ulike hastighetsklassene 

fra Lawsons vindkomfortkriterier for vindutsatte områder ved Eidsvoll. 

Vindhastigheten er referert til 2 m høyde over bakken. Terskelverdiene (%) for 

sittegrupper og inngangspartier og for fotgjengerområder (jamfør Tabell 2) er vist 

med svarte linjer i figuren.  

 

I neste kapittel har vi diskutert de lokale vindforholdene og markert 

arealer der det kan forventes god og mindre god vindkomfort innenfor 

planområdet.  

5 Vindforhold og vindkomfort i planområdet 

Utbyggingen består av tre rekker av bygninger i øst-vest retningen ut mot 

Vorma (se bygningene A-E i Figur 5-1 til Figur 5-4). Høydene på 

bygningene i disse rekken varierer fra ca. 15 til 20 m. De tre rekkene er 

på tvers av hovedvindretningene S og N og dette vil skape lune 

oppholdsrom mellom bygningene. Ytterkantene av bygningene A, C og E 

ut mot Vorma vil derimot være vindutsatte for vindretningene S og N. 

Det samme gjelder utearealene ned mot Vorma. Husene nord for 

planområdet vil gi noe skjerming ved vind fra N. Mot sør skjermer også 

bygningene og kollen mellom planområdet og Eidsvoll sentrum noe.  

Lengst øst ligger høyhuset H med en høyde på ca. 50 m. Vind fra 

hovedvindretningene vil kunne trekkes ned langs fasadene på denne 

 

Terskelverdi 

fotgjengere 6 % 

Terskelverdi 

sittegrupper 4 % 
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bygningen og gi vindforsterkning nær bakken. Noe turbulens må også 

forventes rundt høyhuset. I gaterommene nær bygningene F og G, kan 

det bli vindforsterkning avhengig av vindretning.  Arealer med god 

vindkomfort forventes også mellom bygningene avhengig av vindretning.  

I de neste avsnittene er vindforholdene i og rett utenfor planområdet 

skissert i figurer og diskutert for hovedvindretningene N og S. 

Arkitekturen i planområdet og forholdene rundt planområdet gjør at de 

lokale vindforholdene er kompliserte. Det vil derfor være en del 

usikkerhet knyttet til de enkle vurderingene som er gjort i dette arbeidet.  

Vind fra N  

I Figur 5-1 er planområdet vist i 3-D perspektiv sammen med vindpiler 

av hvordan luften forventes å bevege seg for vind fra N. En figur som 

fokusere på områdene rundt høyhuset er også vist. 

Luften vil strømme langs Vorma på yttersiden av planområdet og langs 

vestsiden av bygningene A, C og E. Vindforsterkning på hushjørnene ut 

mot Vorma må forventes. Bygningene på nordsiden av planområdet 

skjermer og reduserer muligheten for vindforsterkning i passasjene 

mellom A og B og mellom C og D. Gårdsrommene mellom A, B, C, D 

og E vil være skjermet. Nordlig vind vil kunne følge gaterommet Torget 

på østsiden av B og D, og også gaterommet mellom F og G.   

Vind fra ca. 2/3 høyde av bygningene og lavere vil kunne trekkes ned 

mot bakken, mens vind høyere enn dette vil akselereres over hustakene. 

Noe luft vil også akselereres langs fasadene (se illustrasjoner med piler i 

Figur 5-1). Denne effekten vil være mest utpreget for fasaden til høyhuset 

H som vender mot N. Vinden vil føres ned mot arealene mellom 

bygningene G og H og som vil bli vindutsatte. På sørsiden av høyhuset 

vil det være le, men noe turbulens vil kunne forekomme. Det samme 

gjelder på hushjørnene. Nordlig vind i vil strømme på vest- og østsiden 

av bygning H i bakkeplanet.   

I Figur 5-2 er planområdet sett ovenfra og de mest vindutsatte sonene er 

angitt med gule sirkler, mens de minst vindutsatte er angitt med blå 

sirkler. De fleste områdene på sørsiden av bygningene A-E vil være godt 

skjermet for vind fra N, mens arealene ut mot Vorma og gaterommene i 

nord-sør retningene er mer utsatte. De vindutsatte områdene ved G og H 

er også markert. I det vestvendte hjørnet av bygning F forventes god 

vindkomfort.  
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Figur 5-1. Perspektiv av planområdet fra sørvest. Pilene angir hvordan vinden forventes å strømme i og 

rundt planområdet når det blåser fra N. Piler med svart ytterkant illustrerer vind i bakkeplanet, blå piler 

vind over bygninger og langs fasader, mens sirkler illustrere områder utsatt for turbulens.   
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Figur 5-2. Skisse av vindforholdene i bakkeplanet for retningen N. Blå og gule sirkler angir henholdsvis 

de minst og mest vindutsatte områdene. 

 

Jamfør diskusjonen av vindkomfort i kapittel 4 forventes de vindutsatte 

områdene markert med gult å kunne ha redusert vindkomfort i forhold til 

sittegrupper, inngangspartier og stående fotgjengere. For gående 

fotgjengere kan det bli redusert vindkomfort, på vestsiden av bygningene 

A, C og E, videre ut mot Vorma og i arealene rundt høyhuset.  

Turbulens kan oppstå nær bygninger og der vindhastigheten endres raskt 

over korte avstander langs bakken. Høye bygninger er mer utsatt for 

turbulens enn lave bygninger. Ved vind fra N kan noe turbulens forventes 

i arealene særlig på sør og nordsiden av høyhuset og rundt husene ut mot 

Vorma. 
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Vind fra S  

I Figur 5-3 er planområdet vist i 3-D sammen med vindpiler som 

indikerer hvordan luften vil bevege seg for vind fra S. Sørlig vind vil i 

noe større grad enn vind fra N bremses opp av bebyggelse og vegetasjon 

i forkant før den treffer planområdet.  

Luft vil strømme nordover langs Vorma på vestsiden av bygningene A, C 

og E. Ytterkantene av husene kan bli utsatt for vindforsterkning. 

Gårdsrommene mellom A, B, C, D og E vil, som for nordlig vind, være 

godt skjermet. Litt vind kan forventes inn i mellomrommene mellom 

bygning A og B og mellom C og D. Sørlig vind vil kunne forsterkes i 

gaterommet Torget på østsiden av B og D.   

Høyhuset vil «fange» vind fra sør og trolig gi noe vindforsterkning i 

gateplanet på sørsiden av huset. Arealene over 3 etasje mellom H og G 

blir også noe utsatt, og turbulens forventes særlig på nord- og sørsiden og 

nær hushjørnene.   

De mest og minst vindutsatte sonene er angitt med henholdsvis gule og 

blå sirkler i Figur 5-4. Store deler av gårdsrommene innenfor bygningen 

A-E vil være godt skjermet. Arealene mellom G og F og vestsiden av F 

er trolig også gunstige ved vind fra S. Områdene ut mot Vorma, langs 

Torget og rundt høyhuset er mer vindutsatte.  

Redusert vindkomfort for sittegrupper, inngangspartier og stående 

fotgjengere kan forventes i alle vindutsatte områder. Redusert 

vindkomfort for gående forventes på de samme stedene som for vind fra 

N, dvs. på vestsiden av bygningene A, C og D, ut mot Vorma, og enkelte 

steder rundt høyhuset.  
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Figur 5-3. Perspektiv av planområdet fra sørvest. Pilene angir hvordan vinden forventes å strømme i og 

rundt planområdet når det blåser fra S. Piler med svart ytterkant illustrerer vind i bakkeplanet, blå piler 

vind over bygninger og langs fasader, mens sirkler illustrere områder utsatt for turbulens.   
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Figur 5-4. Skisse av vindforholdene i bakkeplanet for retningen S. Blå og oransje sirkler angir 

henholdsvis de minst og mest vindutsatte områdene.  

 

 

Andre vindretninger. 

Retningen SSØ er forholdsvis hyppig i vinterhalvåret, mens SSV er 

forholdsvis hyppig i sommerhalvåret.  SSØ og SSV vind vil i store trekk 

kunne følge samme mønsteret som vind fra S. For SSØ vind vil trolig 

gårdsrommene mellom bygningene A-E bli enda litt mer skjermet enn for 

vind fra S, mens vind fra SSV trolig vil gi litt mer vind inn i 

gårdsrommene. 

Vind på balkonger og takterrasser 

Anslagvis vil vindhastigheten øke med en faktor 2 fra bakkeplanet (2 m) 

og opp til 20 m og med en faktor 2.5 fra bakkeplanet og opp til 50 m.  

Balkonger og takterrasser vil derfor være mer vindutsatte en arealer i 

bakkeplanet.   
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Balkonger på fasader orientert parallelt med hovedvindretningene vil 

være mest vindutsatt, dvs. balkonger på øst og vestsiden av bygningene. 

Særlig gjelder dette balkongene ut mot Vorma på bygningene A, C og E, 

men også evt. balkonger på bygningene F, G og H. Balkongene på nord- 

og sørsiden av A-E er mer skjermet. Takarealer vil også være vindutsatt, 

særlig gjelder dette takarealet på høyhuset.  

6 Avbøtende tiltak 

Det anbefales å gjøre vindskjermende tiltak innenfor planområdet. 

Forslag til tiltak er:  

- Skjerming i bakkeplanet ut mot Vorma og på de vestlige 

hushjørnene av bygningene A-E. Vindskjermer og vegetasjon vil 

kunne bryte ned vindhastigheten og redusere vindhastighetene 

her.  

- Vindskjermende tiltak på alle sider av høyhuset avhengig av 

hvilke uteaktiviteter som planlegges. Arealer for sittegrupper vil 

kreve mer skjerming enn arealer for gående fotgjengere.   

- Etablering av en base (sokkel) rundt høyhuset vil kunne bedre 

vindforholdene i arealene nær inntil bygningen. 

- Det anbefales også å etablere vindskjermingstiltak i utearealene 

mellom bygningene A og B, og C og D, i gaterommet Torget på 

østsiden av B og D og mellom G og F.   

- Inngangspartier i vindutsatte soner bør felles inn og etableres med 

takutspring.  

- For de mest vindutsatte balkongene anbefales glassvegger med 

mulighet for delvis avskjerming.  
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Til: Sundet brygge AS ved Bjørn Dæhlie 

Fra: Norconsult ved Henrik Opaker 

Dato 2018-02-20 

Hydraulisk effekt ved utfylling Sundet brygge 
Bakgrunn: 
Ved Sundet ved Eidsvoll skal det forlenges en gangvei på østsiden av Vorma. Gangveien vil gå på en 
ca. 110 m lang fylling som legges i Vorma. NVE har i forbindelse med utbyggingsplanen stilt spørsmål 
om utfyllingen vil påvirke flomvannstander i Vorma, og om utfyllingen kan endre på 
strømningsmønsteret i elva slik at motsatt side av elva får større belastning. 

Fyllingen vil legges med topp på kote 125,00 med helning 1:2 mot Vorma. Fyllingsfoten vil ligge på 
omtrent kote 119. På Figur 1 er innmålte koordinater for fremtidig fyllingsfot markert. De to punktene 
markerer omtrentlig sørlig og nordlig utbredelse for flomvollen. Ut fra flyfoto sees det tydelig at 
utfyllingen vil skje på et grunnere parti av elva. 

 

Figur 1: Innmålte punkter for fremtidig fyllingsfot 

På vestsiden av Vorma (motsatt side for utfyllingen), er elveskråningen sikret mot erosjon. Utenfor 
gamle Eidsvoll stasjon, på nordsiden av Sundet bru, er det utført erosjonssikring. Småbåthavnen som 

Sundet bru 
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ligger oppstrøms gamle Eidsvoll stasjon har en molo på oppstrøms side som styrer strømmen i elva 
utenom havnen. Videre oppstrøms for småbåthavnen har Jernbaneverket/Bane NOR lagt nytt 
dobbeltspor på fylling mot Vorma. Da dobbeltsporet ble lagt ble fyllingen erosjonssikret. Motsatt side 
av Vorma for utfylling Sundet brygge skal dermed være sikret mot erosjon. 

Beregning: 
NVE har tidligere gjort en flomsonekartlegging på den aktuelle strekningen av Vorma [1], se vedlegg 
for utsnitt flomsonekart. Modellen ble etterspurt, men NVE klarte ikke å finne modellen som ble 
benyttet for flomsonekartleggingen. NVE sendte i stedet over en annen modell for Glommavassdraget 
(inkl. sidevassdraget Vorma). Denne modellen er ikke georeferert, noe som har gjort det vanskelig å 
finne ut eksakt hvor i elva de ulike tverrsnittene i modellen faktisk ligger. Vi mener at vi har klart å finne 
ut omtrentlig hvor de ulike profilene ligger, og i og med at helningen til elva er såpass slak her har det 
ikke så stor betydning om profilene eventuelt ligger noen titalls meter feil. Modellen vi fikk oversendt 
var til programmet Mike11. Vi har konvertert geometrien fra Mike11 til Hec-Ras. Det er gjort en ikke-
dynamisk 1D-modellering i Hec-Ras 5.0.3. 

Beregningen ble avsluttet omtrent 11 km nedstrøms Vormas utløp fra Mjøsa (ca. 2 km nedstrøms 
Sundet bru). Modellen som vi fikk overlevert fra NVE hadde profiler ned hele Vorma, men alle profiler 
nedstrøms 11 km fra Mjøsa ble slettet. Dette ble gjort da vi mangler dam Svanfoss i modellen, og dam 
Svanfoss er bestemmende for vannstanden videre oppstrøms i vassdraget. I det nederste profilet ble 
istedenfor grensebetingelsen satt lik kjent vannstand, og vannstanden fra flomsonekartleggingen ble 
benyttet.  

Modellen vi mottok fra NVE har noen flere tverrsnitt enn det som er brukt for flomsonekartleggingen. 
Vi la i tillegg til et ekstra tverrsnitt ved utfyllingsstedet. Her har vi ikke innmåling av bunnivå, men 
bunnivået er omtrent kote 116,0 både opp- og nedstrøms, og vi har dermed antatt bunnivå ca. kote 
116 her også. I tillegg er det brukt flyfoto for å bestemme utstrekning av grunnere områder. I modellen 
i Mike11 som vi mottok er angivelsen av tverrsnitt gjort etter avstand fra øverste tverrsnitt. Vi mener at 
det øverste tverrsnittet stemmer omtrent med beliggenheten til det øverste tverrsnittet benyttet i 
flomsonekartleggingen. For sammenligning har vi dermed også angitt tverrsnittene fra 
flomsonekartleggingen med avstand fra øverste tverrsnitt i Tabell 1. 
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Tabell 1: Sammenligning benyttet modell og NVEs modell fra flomsonekartleggingen 

 

For vannføring i Vorma i flom er det benyttet verdier fra NVEs gamle flomberegning utført for 
flomsonekartleggingen i Vorma. Denne flomberegningen ble utført i år 2000, og burde egentlig vært 
oppdatert. Vannstandene i Vorma er dermed kanskje noen cm feil (grunnet gamle flomverdier), men 
endringene i vannstand grunnet utfyllingen skal ikke være sensitive for initial flomvannstand. I følge 
flomsonekartleggingen skiller det ca. 3,2 m mellom vannstanden ved 10-årsflom (vannføring 1150 
m3/s) og 500-årsflom (vannføring 2080 m3/s) ved utfyllingsstedet [1 og 2]. 

NVEs modell benyttet i flomsonekartleggingen skal ha blitt kalibrert mot data fra flommen i 1995. I 
rapporten for flomsonekartleggingen er det ikke oppgitt hvilke friksjonstall som ble benyttet i modellen. 
Vi satte Mannings-strickler n mellom 0,02 og 0,025 for elvetrauet. Modellen vi benyttet mangler 
terrenget utenfor selve elveløpet. Vorma holder seg i all hovedsak innenfor elveløpet i stor flom slik at 
feilen med å ikke ha med sideterrenget i utgangspunktet er liten, og feilen er mer eller mindre kalibrert 
bort ved å justere friksjonsforholdet. Tabell 2 viser resultatet fra NVEs flomsonekartlegging og 
modellen vi har benyttet ved en 200-årsflom i Vorma. Generelt er differansen mellom de to modellene 
kun noen få centimeter (ovenfor utfyllingsstedet 0-4 cm). Modellen vi benytter er dermed brukbar for å 
beregne hvilken effekt en eventuell utfylling i Vorma ved Sundet vil ha.  

Avstand (m) Sted Tverrsnittsnr. Avstand (m)

0 Mjøsa 25 0

300 24 358

985 23 1084

1495 22 1549

2085 21 2189

2500 20 2577

3175 19 3296

3860 18 3958

4680 17 4209

5200 16 5039

5980 15 5987

6560 14 6606

7210 13 7347

7870 12 7906

8260 11 8304

8410 Utfylling

8750 Sundet bru 10 8716

9230 Eidsvollbrua 9 9354

9380 8 9490

9579 7 9571

9684

9870

10035 6 10003

10140

10250 5 10226

10450 4 10402

10700 3 10749

10950 2 10952

NVEs modell flomsonekartleggingBenyttet modell
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Tabell 2: Sammenligning av resultater ved 200-årsflom fra benyttet modell og flomsonekartleggingen  

 

Ved beregning av effekten som en utfylling ved Sundet brygge vil ha, så ble tverrsnittet ved Sundet 
brygge justert. Det er lagt inn en utfylling med helning 1:2 mot Vorma og topp på kote 125,00. Figur 2 
viser forskjellen i modellene, der rosa linje viser opprinnelig terreng før utfylling. Utforming av utfylling 
er hentet fra arkitekttegninger (se vedlegg). 

 

Figur 2: Sammenligning av tverrsnitt ved Sundet brygge før og etter utfylling 

Differanse

Avstand (m) Sted Vannstand (moh.) Tverrsnittsnr. Avstand (m) Vannstand (moh.)  (m)

0 Mjøsa 126.42 25 0 126.43 -0.01

300 126.34 24 358 126.38 -0.04

985 126.38 23 1084 126.4 -0.02

1495 126.37 22 1549 126.4 -0.03

2085 126.34 21 2189 126.37 -0.03

2500 126.33 20 2577 126.36 -0.03

3175 126.3 19 3296 126.33 -0.03

3860 126.29 18 3958 126.31 -0.02

4680 126.27 17 4209 126.29 -0.02

5200 126.27 16 5039 126.28 -0.01

5980 126.26 15 5987 126.27 -0.01

6560 126.26 14 6606 126.26 0

7210 126.25 13 7347 126.24 0.01

7870 126.25 12 7906 126.23 0.02

8260 126.24 11 8304 126.23 0.01

8410 Utfylling 126.24

8750 Sundet bru 126.21 10 8716 126.2 0.01

9230 Eidsvollbrua 126.21 9 9354 126.19 0.02

9380 126.2 8 9490 126.13 0.07

9579 126.13 7 9571 126.12 0.01

9684 125.99

9870 126.12

10035 126.08 6 10003 126.1 -0.02

10140 126.09

10250 126.07 5 10226 126.09 -0.02

10450 126.07 4 10402 126.08 -0.01

10700 126.05 3 10749 126.06 -0.01

10950 126.05 2 10952 126.05 0

Benyttet modell NVEs modell flomsonekartlegging

0 100 200 300 400 500 600 700
115

120

125

130

135

140

Station (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)

Legend

EG Q200

WS Q200

Ground - Comp Geom 3

Bank Sta - Comp Geom 3

Merge Range

Ground

Bank Sta

.04 .02 .04



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Sundet brygge AS  

Oppdragsnr.: 5181257   Dokumentnr.: 01   Versjon: B01  

 
 

n:\518\12\5181257\5 arbeidsdokumenter\52 hydraulikk\notat_hydraulisk effekt av utfylling sundet brygge.docx 2018-02-20  |  Side 5 av 9 
 

Resultater: 
Beregnet endring av vannstand i Vorma ved 200-årsflom grunnet utfylling ved Sundet er vist i Tabell 3. 
Resultatene viser ingen endring i flomvannstand, med unntak ved utfyllingen hvor beregningen gir 1 
cm lavere vannstand ved 200-årsflom etter utfyllingen. Dette er kanskje noe overraskende, men 
skyldes at innsnevringstapet mot Sundet bru, som er et noe trangere tverrsnitt, reduseres ved utfylling. 
Det virker dermed klart at utfyllingen ikke vil gi vesentlige endringer i flomvannstanden oppstrøms. 

Tabell 3: Endring i vannstand ved 200-årsflom grunnet utfylling Sundet brygge 

 

Modelleringen viser en økning i hastighet etter utfylling med 0,04 m/s ved 200-årsflom, fra 0,56 m/s før 
utfylling til 0,60 m/s etter utfylling.  

Vurderinger: 
Vannstandsendringer 

Beregningene viser at den planlagte utfyllingen ved Sundet brygge ikke gir vesentlige endringer i 
vannstand ved 200-årsflom. Det er ingen grunn til å tro at utfyllingen vil ha noen påvirkning ved andre 
gjentaksintervaller for flom heller. Det at utfyllingen ikke har betydning var som ventet, i og med at 
Vorma er bred, og utfyllingen skjer på ei grunne i innersvingen av elva. Tverrsnittet nedstrøms ved 
Sundet bru er smalere, og muligens bestemmende for vannstanden på strekningen oppstrøms. 

 

Dagens situasjon Etter utfylling Differanse

Avstand (m) Sted Vannstand (moh.) Vannstand (moh.)  (m)

0 Mjøsa 126.42 126.42 0.00

300 126.34 126.34 0.00

985 126.38 126.38 0.00

1495 126.37 126.37 0.00

2085 126.34 126.34 0.00

2500 126.33 126.33 0.00

3175 126.30 126.30 0.00

3860 126.29 126.29 0.00

4680 126.27 126.27 0.00

5200 126.27 126.27 0.00

5980 126.26 126.26 0.00

6560 126.26 126.26 0.00

7210 126.25 126.25 0.00

7870 126.25 126.25 0.00

8260 126.24 126.24 0.00

8410 Utfylling 126.24 126.23 -0.01

8750 Sundet bru 126.21 126.21 0.00

9230 Eidsvollbrua 126.21 126.21 0.00

9380 126.20 126.20 0.00

9579 126.13 126.13 0.00

9684 125.99 125.99 0.00

9870 126.12 126.12 0.00

10035 126.08 126.08 0.00

10140 126.09 126.09 0.00

10250 126.07 126.07 0.00

10450 126.07 126.07 0.00

10700 126.05 126.05 0.00

10950 126.05 126.05 0.00
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Vannhastighet og strømningsendring 

I og med at utfyllingen skjer på ei eksisterende grunne i elva, vil utfyllingen ikke påvirke 
hovedstrømmen i elva. Hovedstrømmen går sannsynligvis mer midt i elva og mot vestsiden når Vorma 
svinger mot øst. Det virker også som at utbyggingen av boliger nord for utfyllingen, er med på å styre 
strømmen mot senter av elveløpet. Økningen i hastighet med 0,04 m/s ved 200-årsflom er en så 
marginal økning at det neppe vil ha noen praktisk betydning. 

Utfyllingen kan gi lokale strømningsendringer ved fyllingsfoten og ved oppstrøms ende av fyllingen.  

Anbefalinger: 
Utfyllingen vil ikke endre på hovedstrømmen i elva. Ved fyllingsfoten kan imidlertid utfyllingen føre til 
lokale strømningsendringer. Utfyllingen vil skje på fine masser, som kanskje ikke er stabile ved flom. 
Det anbefales derfor at sikringstiltak ved fyllingsfoten vurderes. Tiltak kan være at fyllingsfoten graves 
ned i eksisterende bunn, slik at fyllingen ikke blir ustabil dersom bunnen senkes. Alternativt kan 
bunnen et par meter utenfor fyllingsfoten sikres. Man bør unngå at det skapes en bakejve hvor virvler 
kan erodere ved nordre avslutning av fyllingen. 

Referanser: 
1. NVE (2007), Flomsonekart Delprosjekt Eidsvoll 
2. NVE (2000), Flomberegning for Vorma og Mjøsa 

Vedlegg: 
Utsnitt flomsonekart Sundet ved 200-årsflom: 
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Arkitekttegninger utfylling: 
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