
Innkommende innspill ved varsel om oppstart med forslagstiller og

rådmannens kommentar

Datert 21.4.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat

Innkommet innspill:

NVE opplyser om at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta

tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen.

Både Plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til

sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVE har retningslinjer som beskriver hvordan en kan

ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som

blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær.

NVE har ei sjekkliste som 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.

Sjekklista bør benyttes i ROS-analysen. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista

skal NVE ha planen på høring.

Sjekklista tar for seg: Er det vassdrag i planområdet? Kan området være flomutsatt? Kan området

være skredutsatt? Er det konsesjoner for vassdrags- eller energianlegg i området?

Forslagstillers vurdering:

Vi vil benytter oss av NVEs sjekkliste. Dette er aktuelt da området ligger i nærheten av Glomma-

mellom 100 og 400 m fra elvebredden. Området ligger utenfor området som er flom- og

jordskredutsatt.

Rådmannens vurdering:

ROS-analysen og geoteknisk rapport konkluderer med at det ikke er fare for flom eller skred i

planområdet.

Jernbaneverket

Innkommet innspill:

Planområdet ligger langs Kongsvingerbanen, og vil være støyutsatt. Jernbaneverket ber om at videre

planlegging gjøres i tråd med retningslinje for støy T-1442.

Jernbaneverket ber også om ivaretakelse av byggegrense jf. Jernbanelovens § 10 og at dette

markeres i plankart.

Jernbaneverket forutsetter at tiltakshaver som del av ROS-analysen til planforslaget, gjennomfører en

områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10 kap. 7/PBL §

28-1 om sikkerhet mot naturfare. Dersom det dokumenteres at det er skredfarlige masser, må det



dokumenteres at det planlagte tiltaket ikke vil føre til økt fare for utglidninger/skred, setninger og

erosjon som kan ramme jernbanen, dette gjelder både i anleggsfase og permanent».

Det må videre kunne dokumenters hvordan overvann skal håndteres slik at Jernbaneverkets

dreneringssystem ikke endres/belastes som følge av planlagt utbygging. Eventuelle

risikoreduserende tiltak for å unngå forverrede dreneringsforhold eller erosjonsskader på/ved våre

anlegg må inngå i geoteknisk vurdering og beskrives i reguleringsplanforslaget. Jernbaneverket har

en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen.

Forslagstillers vurdering:

Støyskjerm er regulert i gjeldende plan for området, og det vil ikke bli gjort endringer på den.

Byggegrense (30m fra nærmeste spors midtlinje) vil bli tegnet inn på plankartet. Problematikk rundt

utsklidinger/skred og overvann vil bli undersøkt og vurdert. Nødvendige bestemmelser vil inkluderes.

Rådmannens vurdering:

Geoteknisk undersøkelser er gjennomført i planområdet. Bygge grense er lagt inn i plankart.

Plan for overvann må utarbeides og fremlegges kommunene før det behandles byggesak for området

kan behandles.

Statens vegvesen

Innkommet innspill:

Statens vegvesen har merknader til varsel om oppstart av planarbeid som omhandler

rekkefølgebestemmelser.

 Rundkjøringen og kjøreveg 8 regulert i reguleringsplan for Drognesjordet skal være bygget

før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor

planområdet.

 Eksisterende krysset mellom Evangvegen og fv. 478 skal fjernes før kommunen kan gi

igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage. Vi viser her også til

rekkefølgebestemmelse 7 i reguleringsplanen for Evangtunet.

 Avkjørselen til gbnr. 169/89,156 som er regulert stengt i reguleringsplan for Evangtunet skal

fjernes og at gbnr. 169/89,156 skal få anlagt avkjørsel fra adkomstveg (Evangvegen) før

kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor

planområdet. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 7 i reguleringsplan for Evangtunet.

 Avkjørslene til gbnr. 169/50 og 169/57 som er regulert stengt i områdereguleringsplan for

Drognesjordet skal fjernes og at gbnr. 169/50 og 169/57 skal få anlagt avkjørsel fra

adkomstveg

 (kjøreveg 8) før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage

innenfor planområdet. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 2.4 i

områdereguleringsplan for Drognesjordet.

 Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for rundkjøringen regulert i

områdereguleringsplan for Drognesjordet før man kan starte på arbeidet med å bygge

rundkjøringen.



Forslagstillers vurdering:

Denne planen er en omregulering av en del av gjeldende plan for Evangtunet. Alle rekkefølgekrav

som Vegvesenet tar opp er regulert i enten planen for Evangtunet eller Drognesjordet. Alle

rekkefølgekrav som Vegvesenet tar opp er inkludert i bestemmelsene bortsett fra det siste.

Rundkjøringen er under bygging, så det forutsettes at byggeplanen er godkjent

Rådmannens vurdering:

Rådmannen støtter forslagstillers vurdering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innkommet innspill:

Selv om området er regulert til boligformål tidligere og avsatt i kommuneplanen, forventer

Fylkesmannen at området planlegges med høy arealutnyttelse, i tråd med de nye føringene for

jordvern og tettstedutvikling i regional plan for areal og transport.

Forslagstillers vurdering:

Området får høyere arealutnyttelse med de planlagte blokkene.

Rådmannens vurdering:

Planforslaget regulerer til en høyere utnyttelse enn gjeldene reguleringsplan. Rådmannen vurderer

det som en egnet boligtetthet i området ut fra planområdet plassering og omgivelser.

Ruter

Innkommet innspill:

Området for den planlagte bebyggelsen ligger utenfor Årnes sentrum, har et begrenset

nærkollektivtilbud, og vil ikke bygge opp under nasjonale målsettinger om økt tilrettelegging for

kollektivtransport. Denne bebyggelsen vil derfor være basert på bilbruk. Ruter kan ikke se at denne

utbyggingen bygger opp under overordnede føringer om en mer kollektivvennlig arealbruk. Ruter

anbefaler derfor ikke flere boliger i dette området.

Forslagstillers vurdering:

Fjuk ligger 1,2 km fra togstasjonen på Årnes, der det går tog til Oslo 1-2 ganger i timen. Det er derfor

sannsynlig å tenke seg at en del vil sykle/gå til toget ved pendling til Oslo. Avstanden er så kort, at

det tidsmessig vil lønne seg å gå til toget, fremfor til nærmeste busstopp, for så å ta bussen 1-2 stopp

inn til Årnes-sentrum. Barnehagen på området, der mange av barna i området trolig vil gå, ligger

maks. 200 meter fra alle boliger. Dette gjør det enklere for flere å velge å ta beina fatt fremfor bilen.

Området er ikke godt dekket med kollektivtilbud som buss, men er allikevel godt knyttet til Stor-Oslo

pendlingen via tog.



Rådmannens vurdering:

Det er begrenset nær kollektiv tilbud i området. Dette vil gjøre at mye av transporten til område vil

skje med bil. Gjennom opparbeidelse gode gang-/sykkelforbindelser til Årens sentrum og en restriktiv

parkeringspolitikk kan reiser til Årnes stasjon og sentrumsfunksjoner i stor noen grad tas med gange-

/sykkel.

Akershus fylkeskommune

Innkommet innspill:

Fastslår at området har god kollektivdekning. Foreslår streng parkeringsnorm for at

persontransportveksten kan tas med kollektivtilbud, gange og sykkel. Fylkesrådmannen mener det er

viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse.

Området er ikke befart i forhold til nyere tids kulturminner. Uttalelsen gis på grunnlag av

arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner

Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens§ 9. Det ble ikke gjort

funn av automatisk fredete kulturminner. Det opplyses om at selv om det ikke har blitt gjort funn pr. i

dag, kan det dukke opp funn i fremtiden.

Fylkesrådmannen forventer at det blir tatt hensyn til barn og unges interesser.

Forslagstillers vurdering:

Vi har lagt oss på en parkeringsnorm som er ganske streng; 1,2 plasser pr. boenhet. Dette fordi

avstanden til Årnes sentrum er kort. Blokkleiligheter vil erfaringsvis tiltrekke seg en del

enehusholdninger, så mange av beboerne der vil ikke ha bil, og i hvert fall ikke fler enn en.

Arealutnyttelsen for området ble lagt høyere da blokkene i øst ble introdusert. Dette følger

retningslinjene for arealutnyttelse.

Barn og unges interesser blir prioritert gjennom gode ute- og oppholdsarealer, flere familievennlige

boliger i samme område og kort vei til barnehage.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen vurderer at det er lagt opp til høy arealutnyttelse i området.

Rådmannen vurderer at barn og unges interesser er godt tatt vare på i planforslaget. Det er viktig at

barn og unges interesser også ivaretas i videre detaljplanlegging av området.

Hafslund nett

Innkommet innspill:



Hafslund nett informerer om byggegrenser og retningslinjer som følger av de eksisterende

luftledningene som går over tomta, og høyspentledningen som ligger i grensen øst på tomta.

Eventuelle endringer på eksisterende anlegg må meldes Hafslund nett i god tid før omleggingen er

ønsket utført. Eventuelle nye kabler eller luftledninger som erstatter de gamle må minimum ha

overføringskapasitet som tilsvarer dagens kapasitet.

Hafslund nett har ingen nettstasjon innenfor planavgrensningen, og det kan bli behov for å etablere

en ny. Det avhenger av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber forslagstiller om å oppgi

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 25 kvm (ca. 5 m x 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 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.

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må

som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket.

Hafslund Nett 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.

Forslagstillers vurdering:

Luftledningene og høyspentledningen legges i bakken, og det vil trolig skje trinnvis, tilpasset

utbyggingstakten på hele Evangtunet/Fjuk. Ønsket kapasitet på strøm og plassering av nettstasjon vil

bli tatt opp med Hafslund når planleggingen går et steg videre.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen oppfordrer til god dialog mellom Hafslund og forslagstiller i videre prosess.

Årnes vel

Innkommet innspill:

I henhold til gjeldende reguleringsplan skal det under jernbanen etableres gang-/sykkelvei som

knyttes til gang-/sykkelvei langs Glomma. Det forutsettes at dette utføres som et element i det videre

arbeidet med utbyggingen av Fjuk.

Forslagstillers vurdering:

Gangveien er en del av reguleringen av Drognesjordet, så ønske om dette må avklares mot dem som

nå skal etablere den vegen og den nye rundkjøringen. Se utsnitt av reguleringsplan under.



Rådmannens vurdering:

Undergang med gang-/sykkelvei under jernbanen inngår ikke i planområdet for dette planforslaget.

Undergangen er omtalt i reguleringsplanen nord for området.


