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§1 REGULERINGSFORMÅL, FELLESBESTEMMELSER 
 

1.1 Generelt (pbl §12-7, nr. 1) 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbedring av fv. 33 forbi Skreikampen 
i Eidsvoll kommune. Planforslaget omfatter en strekning på ca. 1 300 m hvor det foretas 
justeringer av dagens trasé og ca. 460 m planlegges i tunnel. 
 
Reguleringsplanen består av plankart, planbeskrivelse samt disse bestemmelsene. Det 
regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrenser, datert 02.07.2021 og merket 
«Detaljreguleringsplan for fv. 33 Skreikampen»-kartblad 01-02. 

 
1.2 Reguleringsformål (pbl § 12-5) 

Arealet innenfor områdets avgrensning er regulert til følgende formål, jfr. pbl §12-5: 
 

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5. Nr. 1)  SOSI-kode 
- Energianlegg                1510 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5. Nr. 2)            

- Kjøreveg (SKV) 2011 

- Annen veggrunn-tekniske anlegg (SVT) 2018 

- Annen veggrunn, grøntareal (SVG) 2019 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl. § 12-5. Nr. 5) 

- Landbruks-, natur og friluftsformål (LNFR)  5100 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl. § 12-5. Nr. 6) 

- Friluftsområde (VFV)  6710 

 
Hensynssoner (pbl. §12-6) 

- H370_Høyspenningsanlegg 

- H190_Sikringssone tunnel 

 
Bestemmelsesområder (pbl. §12-7) 

- Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91) 

- Vilkår for bruk av arealer – Sone for etablering av sikringsgjerde (#SGJ) 
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1.3 Støy (pbl §12-7, nr. 3) 
Støy skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i Klima og miljødepartementets veileder 

T-1442/2021, eller til enhver tid gjeldende retningslinje. 

 

1.4 Terrengbehandling (pbl §12-7, nr. 2) 
Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, tilpasses eksisterende terreng med 

naturlige overganger og ivareta mest mulig av eksisterende vegetasjon. I områder der det 

ikke vokser fremmede arter skal naturlig revegetering fra stedlige toppmasser benyttes. 

Ulike typer vekstmasser skal ikke blandes i mellomlagringsperioden eller ved utlegging.  

 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, 

uheldige følger for naturmangfoldet ved opparbeiding og beplantning av sideterreng, jf. 

forskrift om fremmede organismer av 19. juni 2015. Terrengbehandlingen skal gjøres 

ferdig samtidig med resten av veganlegget. 
 

1.5 Kulturminner (pbl §12-7, nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og melding om funn skal straks sendes 

Arkeologisk feltenhet i Viken fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. 

 

1.6 Naturmiljø og biologiske forhold (pbl §12-7, nr. 6) 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for 

å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av 

naturens mangfold. 

 

§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §12-5, nr. 2) 
2.1 Energianelgg (o_BE) 
Innenfor område merket med o_BE tillates oppføring av nettstasjon.  
 

§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl §12-5, nr. 2) 
3.1 Veg (o_SV) 
Område merket med o_SV omfatter ny kjøreveg for omlagt fv. 33. Kjøreveg i dagen og i 

tunnel skal opparbeides med bredder som vist i plankartet.  

 

3.2 Kjøreveg (o_SKV) 
Område merket med o_SKV omfatter den delen av eksisterende fv. 33 som blir liggende 

utenfor tunnelen.   

 

3.3 Annet vegareal teknisk (o_SVT) 
Innenfor område merket med o_SVT1 tillates oppføring av teknisk bygg med tilhørende 

anlegg. Maks tillatt BRA= 150 m². Maks tillatt høyde = 4 m. 

 

Innenfor område merket med o_SVT2 tillates nødvendige anlegg i tilknytning til nettstasjon 

jf. § 2.1.  

 

Innenfor område merket med o_SVT3 tillates oppføring av tunnel med tilhørende anlegg. 

Tunnel skal opparbeides med bredder som vist i plankartet. 
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3.4 Annen veggrunn grøntareal (o_SVG) 
Områdene merket o_SVG kan benyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter og annet sideareal, 

rekkverk, beplantning, støytiltak, gjerder, stopplommer, belysning, stabiliserende tiltak, 

støttemurer og andre element som naturlig hører inn under formålet. Det kan tillates 

oppført mindre bygninger og tekniske installasjoner knyttet til veganlegget.  

 

Mindre endringer i skråningsutslag og formålsgrenser for Annen veggrunn grøntareal vil 

kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i 

kartgrunnlag. 

 

Drift/Landsbruksavkjørsel innenfor o_SVG tillates der det er vist med pil på plankartet. 

 

§4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER- LNFR (pbl §12-5, nr. 5) 
LNF-områder som i planen er regulert til midlertidige rigg- og anleggsområder skal settes 

i stand og tilbakeføres LNF-formål senest ett år etter anleggets avslutning. Stedlige 

toppmasser skal gjenbrukes i størst mulig grad. 

 
§5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STANDSONE 
(pbl §12-5, nr. 6) 
 
5.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 
Innenfor områder regulert til Friluftsområde i sjø og vassdrag må det ikke iverksettes tiltak 

som reduserer områdets verdi som tilkomst for fisk til elver og bekker. 

 

§6 HENSYNSSONER (pbl §12-6) 
6.1 Hensynssone H370 Høyspenningsanlegg 

Innenfor området avsatt med H370 er det ikke tillatt å oppføre bygninger, endre terrenget 

(herunder sprenge), anlegge veger, bygninger etc. uten tillatelse fra ledningseier.  

 

Ved etablering av ny bebyggelse innenfor hensynssonen må det tas hensyn til gjeldende 

sikkerhetsmessige restriksjoner. Det tillates ikke aktiviteter som er forbundet med fare i 

nærheten av slike ledninger. 

 

6.2 Hensynssone H190 Sone for etablering av sikringsgjerde  

Sikringssonen har en utbredelse på 20,0 meter i alle retninger fra tunnelprofilet. Med 

tunnel menes også nisjer og tekniske rom som tilhører veganlegget. Sonene er angitt på 

plankartet. I sikringssonen rundt tunnelen tillates det utført tettingsarbeider og lignende i 

forbindelse med tunnelen. Hele tverrsnittet, ut til 50 meter til side for tunnelen, og helt opp 

til terrengoverflaten er klausulert med hensyn til blant annet rystelser. Alle typer arbeider 

som medfører risiko for å skade sikringssonen (tiltak etter plan- og bygningsloven, 

sprengning, peleramming, boring i grunnen, tunneldriving eller andre tiltak som kan 

medføre skade på tunnelen eller sikringssonen) kan ikke igangsettes uten tillatelse fra 

Viken fylkeskommune. 

 

§7 BESTEMMELSESOMRÅDE (pbl §12-7) 
 

7.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91) 
Midlertidige rigg- og anleggsområder kan i anleggsperioden benyttes som riggplass, 

område for mellomlagring av alle typer masser, lagring av materialer, utstyr og 
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anleggsveger og lignende. Etter avsluttet anleggsperiode opphører den midlertidige 

bruken, områdene istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål. Fyllinger og grøfter 

skal tilsåes og/eller revegeteres ved tilbakelegging av stedlige toppmasser. Det skal gis 

skriftlig melding til kommunen når tilbakeføringen er gjennomført. 

 

7.2 Vilkår for bruk av arealer - sone for etablering av sikringsgjerde (#SGJ) 
Innenfor bestemmelsesgrensen som vist på plankart, #SGJ skal det etableres 

sikringsgjerde som skal ta imot eventuelle rasmasser mot vegen. Det tillates mindre 

justering av bestemmelsesgrensen, som følge av detaljprosjektering.  

 

§8 KRAV TIL SØKNAD OM BYGGETILLATELSE 
 
8.1 Ytre miljø-plan 
Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides plan for ytre miljø, YM-plan. 

 

 

 


