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Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i pbl. § 12-12 vedtas «Detaljregulering for Bjørnli, gbnr. 92/54, 72, 100, 
101 m.fl.». Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er datert 
22.8.2017. 
  

SAKSUTREDNING 

1.  Saksopplysninger 
 
1.1 Bakgrunn for saken 
Planforslaget fremmes av BEIAS-gruppen AS på oppdrag for NORDBOLIG Innlandet 
AS. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbygging i nærheten 
av Dal sentrumsområde. Det planlegges for konsentrert småhusbebyggelse på 
eiendom gbnr. 92/54 og gbnr 92/100, henholdsvis BKS1 og BKS2. På eiendommen 
gbnr 92/101 BFS1 planlegges småhusbebyggelse. Totalt er det mulighet for om lag 30 
boenheter innenfor planavgrensningen. Bjørnsrudvegen f_SV1 planlegges utbedret fra 
og med krysset Bjørnsrudskogen og frem til de aktuelle eiendommene med en 
vendehammer i enden. 
 
1.2 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er på ca. 18 daa. Dagens arealbruk innenfor planområdet er ubebygd 
areal (92/54), boligbebyggelse (92/100 og 92/101) og kjøreveg. Planområdet heller 
mot sørøst, med grunn av breavsetninger. Delen av planområdet nærmest 
Bjørnsrudvegen er svakt hellende, mens del mot sørøst er litt brattere. Nabolaget er 
variert sammensatt av nyere og eldre bebyggelse som primært er eneboliger, men 
med innslag av konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Adkomst til planområdet med bil vil være fra Bjørnsrudskogen i nord, via 
Bjørnsrudvegen. Det er gang- og sykkelveg langs vegen Bjørnsrudskogen og frem til 
Dal skole. Fra planområdet er det kort avstand til nærmeste busstopp, og ca. 200m til 
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kollektivknutepunktet Dal stasjon. Innenfor avstander på 5-700 m finnes barnehager, 
skoler, nærbutikk og tjenester i Dal sentrumsområde.  
 

 
 
1.3 Beskrivelse av planprosessen 
Saksgang før førstegangsbehandling av planforslaget i Hovedutvalg for næring, plan 
og miljø er omtalt i tidligere saksfremlegg. 
 
1.3.1 Offentlig ettersyn  
23.8.2016 ble det fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. I 
høringsperioden 8.9.2016-23.10.2016 kom det inn sju merknader, fem fra offentlige instanser 
og to fra private. Disse er vedlagt i fulltekst. Noen av merknadene har innhold med behov for 
vurdering:  
 
Dalstoppen veglag, 30.9.2016 
Ønsker vegbom i Bjørnsrudvegen for å unngå gjennomgangstrafikk. 

Administrasjonens kommentar: Se eget punkt i kapittel «1.3.2 Begrenset offentlig 
ettersyn»» 
 
Hafslund nett, 12.10.2016 
Er usikre på om regulert plassering av nettstasjon er for nær planlagt bebyggelse, og 
om kranbil (med støttebein) vil nå frem til nettstasjonen. 

Administrasjonens kommentar: Av det man kan se i plandokumenter er dette ivaretatt 
gjennom planforslaget. Vedlagt bebyggelsesplan viser at arealene nærmest 
nettstasjonen er tenkt disponert som parkeringsareal. Nærmeste bebyggelse vil da 
være garasjebygg. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 21.10.2016 
Har gitt uttrykk for at opprinnelig foreslått utnyttelse av en såpass sentrumsnær 
boligtomt var for lav. Et annet punkt ved uttalelsen sier at deres kommentar om 
matjord forutsettes fulgt opp i planforslaget. 

Administrasjonens kommentar: Uttalelsen, sammen med påfølgende uttalelse fra eier 
av gbnr. 92/100 dannet sammen grunnlag for endringer i planforslaget. BKS2 er 
endret fra frittliggende småhus til konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad 



3 

tilsvarende BKS1. BFS1 har fått økt BYA fra 25% til 40%, samt at det tillates oppført 
tomannsboliger i tillegg til eneboliger. De bebygde omgivelsene og omkringliggende 
vegstruktur angir at denne typen bebyggelse passer med området rundt.  

 
Dal tettsted er ikke prioritert i RATP (Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus). Dal har togstasjon, ikke bare tog-holdeplass som på Eidsvoll verk. Det 
vurderes til at leilighetsbygg, sentrumsbebyggelse ol. i første omgang bør utvikles 
innenfor den sonen som er vist med sentrumsformål i kommuneplan (ved stasjonen, 
øst for Trondheimsvegen og vest for Risa nordover mot «Folkeparken». Dette er en 
radius på om lag 3-400 m. En slik tankegang er felles for det man tenker for 
sentrumsutvikling når det gjelder Sundet og Råholt/Eidsvoll Verk. 
 
Eier av gbnr. 92/100, 21.10.2016 
Eiere av gbnr. 92/100 ønsker å regulere eiendommen til konsentrert 
småhusbebyggelse tilsvarende forslag for naboeiendom 92/54.  

Administrasjonens kommentar: Uttalelsen, sammen med uttalelse fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus dannet sammen grunnlag for endringer i planforslaget. Gbnr. 
92/100 (BKS2) er gitt nytt formål – konsentrert småhusbebyggelse med samme 
utnyttelsesgrad som gbnr. 92/54 (BKS1). Dette og andre endringer omtales i kapittel 
1.3.2 Begrenset offentlig ettersyn. 
 
Kommunal drift (nå Kommunalteknikk), 24.10.2016 
Ønsker ikke å overta vegen Bjørnsrudvegen, og mener at vegen bør reguleres til felles 
privat veg (ikke offentlig veg som i planforslaget), men at det bør avsettes areal til 
eventuell framtidig kommunal veg med fortau. Dette begrunnes med at for framtidig 
antall boenheter og vegsystemet i området for øvrig er det ikke naturlig for 
kommunen å overta deler av denne vegen til drift og vedlikehold.  
 
Nevner i uttalelsen at frisiktsone må reguleres ved kryss Bjørnsrudskogen/ 
Bjørnerudvegen samt kryss Bjørnsrudvegen/Skogvegen. Videre fremgår det av 
merknaden at en rekke punkter i reguleringsbestemmelsene som omhandler temaene 
VA og renovasjon må justeres, og det må settes rekkefølgekrav knyttet til 
opparbeidelse av infrastruktur. 

Administrasjonens kommentar: Uttalelser fra Kommunalteknikk ble drøftet med 
forslagsstiller i møte. Det ble konkludert med at Bjørnsrudvegen reguleres til felles 
veg. Fra dagens situasjon hvor en har grusveg med enkel standard, vil man ved 
utbygging få en bredere veg med asfalt og veglys. Samtidig legges det opp til at 
vegen ikke blir gjennomgående for biler, noe som vil begrense eventuell biltrafikk. Et 
usikkerhetsmoment ved å regulere til gjennomgående veg med fortaus- eller gang-/ 
sykkelvegløsning er sannsynligheten for økt bruk. Blant annet har beboere langs 
vegstrekket uttrykt skepsis til dette, og ønsker etablering av vegbom for å hindre 
gjennomgangstrafikk. En vegbom kan settes opp uavhengig av standard på vegen. 
Vegen vil fortsatt være gjennomgående for myke trafikanter. Dette er for så vidt en 
tankegang som harmonerer med RATPs mål om nullvekst i biltrafikk, og heller ta 
trafikkveksten med sykkel og gange. I planforslaget er det lagt opp til at det skal 
anlegges gangpassasje/sti gjennom planområdet ned mot Sessvollvegen og Dal 
stasjon. Anleggelse av stien er sikret ved at det er knyttet rekkefølgekrav for 
opparbeidelse. Øvrige bilveger i området fører i liten grad trafikk direkte til Dal 
sentrum. Den varierende vegstandard og eiendomsstruktur i området tilsier at 
utvidelser av veg i stor grad vil berøre en mengde eiendommer. I framtidige 
fortettingsplaner i området bør kommunen fokusere på å finne trygge 
ferdselsforbindelser gjennom området mot Dal sentrum for myke trafikanter, som i 
dette område kan være vel så hensiktsmessig, særlig med tanke på den korte 
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avstanden til togstasjon og sentrum.  Dette var noe Akershus fylkeskommune også 
uttalte i forbindelse med oppstart av planarbeidet.  

Endelig er en rekke justeringer av reguleringsbestemmelsene gjort i tråd med hva 
Kommunal teknikk har skrevet i sin merknad.  
 
Planavdelingen har utover dette ingen ytterligere kommentarer til den utførte 
merknadsbehandling. 
 
1.3.2 Begrenset offentlig ettersyn. 
Mottatte innspill i forbindelse med offentlig ettersyn 8.9.2016-23.10.2016 medførte 
behov for endringer i planforslaget. Dette ble gjort gjennom et begrenset offentlig 
ettersyn. Eiere av gbnr. 92/100 ønsker å regulere eiendommen til konsentrert 
småhusbebyggelse tilsvarende forslag for naboeiendom 92/54. Hensikten var å 
regulere eiendommen gbnr 92/100 til konsentrert småhusbebyggelse tilsvarende 
forslag for naboeiendom 92/54. Endringene som ble lagt ut til høring er forklart i eget 
dokument som er vedlagt. I vedlegg 12 følger oversendelsesbrev, forklaring av 
endringer og mottatte innspill/merknader i fulltekst fra parter som er forevist 
endringene. Saken ble sendt naboer, gjenboere og relevante offentlige myndigheter. 
Hverken Norges vassdrags- og energidirektorat, Akershus Fylkeskommune eller 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har uttalt seg negativt til foreslåtte endringer. 
Bestemmelse om utredning av geoteknisk situasjon ble tatt inn som del av de 
endringer som ble lagt ut til begrenset offentlig ettersyn. 
 
Innspill med behov for kommentar: 
 
Eier av gbnr. 92/100 har i brev mottatt 20.3.2017 kommunisert ønske om 
bekreftelse på at dagens eier ikke blir pålagt utgifter som følge av oppgradering av 
veg i forbindelse med utbygging av gbnr. 92/54. 
 
Administrasjonens kommentar: Dagens bruk av gbnr 92/100 skjer via annen adkomst 
enn regulert veg f_SV1. Gbnr 92/100 reguleres til BKS2, konsentrert 
småhusbebyggelse. Når gbnr 92/100 bygges ut med flere boenheter må disse knytte 
seg på f_SV1, jmfr bestemmelsenes §2.3 om avkjørsler. I forbindelse med 
oppgradering av f_SV1 kan det kreves refusjon av utgifter til dette, jmfr Plan- og 
bygningslovens kapittel 18, men det er først når flere boenheter innenfor gbnr 92/100 
tas i bruk at dette gjøres gjeldende.  
 
Dalstoppen veglag forlanger i brev mottatt 3.3.2017 at Bjørnsrudvegen stenges 
som vist i vedlagt kart. 
 
Administrasjonens kommentar: Bjørnsrudvegen er privat veg. Veglaget kan selv sette 
opp vegbom om det er ønskelig, uten at det trengs hjemmel for dette i 
reguleringsplan. Om det i motsatt fall reguleres vegbom, må reguleringsplanen endres 
gjennom vedtak om det for fremtiden skulle vise seg ikke å være behov for bom. 
Derfor vurderes det mest hensiktsmessig å ikke regulere inn vegbom i den 
foreliggende plan. 
 
Noe etter fristen for merknader ble det mottatt en uttalelse fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat, NVE. Deres uttalelse omhandlet geoteknikk og er ivaretatt i endelig 
planforslag. 
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1.4 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsbestemmelsene gir på vanlig måte rammer og bestemmelser for de 
forhold som kan påvirke omkringliggende omgivelser og miljø. I denne 
sammenhengen vil det være forhold som byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming. 
 
Hensikten med prosjektet er i utgangspunktet å få regulert feltet BKS 1 for 
boligbygging i form av fire- og seksmannsboliger og rekkehus, som vist i vedlagt 
«Illustrasjonsplan med terrengsnitt og solstudier». Innenfor felt BFS1 tillates 
frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden for feltene BFS1, BKS1 og BKS2 er 
satt til BYA=40 % inkludert parkering.  
 
For BKS1 planlegges det maksimalt 19 boenheter. For BKS2 er det lagt opp til at det 
kan bebygges maksimalt 11 boenheter. Per dags dato har ikke grunneier planer om 
utvikling av BKS2. BFS1 reguleres til frittliggende småhusbebyggelse, og kan 
bebygges med eneboliger og tomannsboliger. Høydebestemmelser er gitt til de ulike 
felter. For BKS 1 er maks mønehøyde satt til 9,3 m for boliger med saltak. Maks 
gesimshøyde for boliger med flatt tak er også satt til 9,3 m. Garasjer innenfor feltet 
skal bebygges med maks gesimshøyde på 3,4 m. For felt BKS2 og BFS 1 gjelder 
byggehøydene som er satt i plan- og bygningslovens § 29-4. 
 
Lekeplassen f_BLK skal opparbeides før boliger på felt BKS 1 kan tas i bruk. Krav til 
innhold fremgår av bestemmelsene. Foruten Lekeplass f_BLK, er det regulert areal til 
naturområde - grønnstruktur f_GN1 – som kan benyttes av allmennheten. For felt 
BKS2 skal det opparbeides lekeplass på minst 200 m2, men størrelsen på lekearealet 
styres også av antall boenheter som skal etableres.  
 
I naturområde – grønnstruktur er det krav om at det skal anlegges en sti ned til 
Sessvollvegen. Stien anlegges for å etablere snarvei gjennom planområdet mot Dal 
stasjon. Stien vil kunne benyttes beboere innenfor så vel som utenfor planområdet. 
Det er sikret at stien opparbeides ved at det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
 
Det skal avsettes maksimum 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet innenfor felt BKS 1 
og BKS2. En skal være som carport/garasje. Det skal avsettes areal til 
sykkelparkering som gir minst 1 plass per boenhet integrert i felles anlegg (med tak) 
eller ved den respektive bolig. 
 
I forbindelse med utbyggingen skal den private vegen Bjørnsrudvegen oppgraderes til 
å tilfredsstille kommunal standard (ref. felles kommunal vegnorm av september 2007, 
A1). Vegen har en regulert bredde på 8m, kjørebane med fast dekke 4m og grøft på 
hver side på 2m og veglys. Vegen reguleres til f_SV1 felles privat veg. 
 
Det ligger en 100mm vannledning innenfor planområdet. Hensynssone H410_1 er 
regulert fra senter grøft og 4m på hver side. Det er innenfor hensynssonen ikke tillatt 
å oppføre byggverk. Det er tillatt å anlegge veg, plen, heller, lekeareal innenfor 
hensynssonen. Det reguleres inn areal for trafostasjon. Denne etableres i nærheten av 
området der høyspent legges i bakken. 
 
Som del av byggesaksbehandlingen skal det utarbeides en Masseforvaltningsplan for matjord. 
Planen skal godkjennes av jordbruksmyndigheten i kommunen. Matjord deponeres etter 
anvisning fra jordbruksmyndigheten. 
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1.5 Formingsveileder 
Reguleringsbestemmelsene fastlegger blant annet bygnings- og takform. Tilhørende 
Formingsveileder utdyper reguleringsbestemmelsene og gir retningslinjer for 
materialbruk, utearealer, vindusform med mer. Se vedlegg 13. 
 
Formingsveielderen er ikke juridisk bindende, men har til hensikt å sikre at planens 
kvaliteter og karakter sikres både under utbygging og for det fremtidige boligområdet 
etter utbygging. Avvik fra formingsveilederen skal begrunnes særskilt og 
dokumenteres ved søknad. 
 
Endelig formingsveileder for Bjørnli, felt BKS1 vil ikke foreligge før byggesaken, men 
et eksempel er lagt ved som vedlegg.   
 
1.6 Andre viktige plandokumenter, oppsummert. 

 
ROS-analyse 
Det er utført en ROS-analyse for planforslaget, datert 07.6.2016. Konklusjonen 
i analysen er at det er få risikomomenter ved prosjektet. Risikomomentene 
vurderes slik at de ikke er til hinder for utvikling av prosjektet. Hovedpunktene 
fra ROS-analysen er gjengitt i den vedlagte planbeskrivelsen. 

 
Støyrapport 
I støyrapport datert 12.2.2016 er det konkludert med at beregningene som er 
gjort har vist at kravene i T-1442/2012 og NS8175:2012 vil bli oppfylt uten 
støydempende tiltak. 
 
Arkeologiske undersøkelser 
Det er gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet 6.1.2016, 
og det ble ikke gjort noen funn. 

 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlegg 3 - planbeskrivelse, hvor 
forhold og momenter i planforslaget er beskrevet mer utfyllende. 
 
2.  Vurdering 
 
2.1 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 
Reguleringsplanforslaget er således i tråd med kommuneplanen og utløser ikke krav 
om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2. Området er regulert 
gjennom eldre planer som nå erstattes av ny plan tilpasset dagens situasjon. 
 
Planforslaget utgjør en fortetting i et etablert og relativt sentralt boligområde. Det 
ligger i gangavstand til bussforbindelse, skoler, barnehager og ulike servicetilbud. Det 
er også kort avstand til kollektivknutepunktet Dal stasjon. Planforslaget anses derfor å 
være i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
 
2.2 Endelig planforslag 
Endelig planforslag øker graden av planlagt fortetting ved endring av 
reguleringsformål for feltet BKS2, som beskrevet i pkt. 1.3.2. Innspill gjennom 
høringsperioden er implementert i det endelige planforslaget, som beskrevet i den 
vedlagte planbeskrivelsens kap. 11 og 12. 
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2.3 Konsekvenser av plan 
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor planområdet sammenlignet med 
omkringliggende boligområder. Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. 
I mange tettsteder er det en utfordring å sikre god bokvalitet samtidig som kravene til 
høy utnytting øker. Bokvalitetsbegrepet blir ofte satt i sammenheng med både fysiske 
egenskaper ved boligen og egenskaper i nærmiljøet. Høy tetthet kan føre til dårligere 
solforhold, tap av utsikt, mer innsyns- og støyproblemer. Et godt bomiljø bør derfor gi 
mulighet for lys/luft, sosialt samvær, trygghet og identitet. Det skal ha god estetisk 
utforming og sist – men ikke minst – være funksjonelt og anvendelig for ulike 
brukergrupper. Høy tetthet er arealeffektivt. Det bidrar også til mindre transportbehov 
dersom boligområdet ligger i sentrum eller nær busstopp eller togstasjon. Mindre 
behov for transport vil føre til bedre bokvalitet ved at hverdagen blir enklere. 
 
For å sikre god bokvalitet på Bjørnli skal estetikk og god arkitektur være sentrale 
tema i den videre prosjekteringen. Det må være et tydelig fokus på prosjektering av 
gode ute- og lekeområder. I planbeskrivelsen er det gjort en vurdering av estetikk 
basert på kommuneplanbestemmelse § 9, se side 13 og 14. Som nevnt i kapt. 1.5 vil 
en formingsveileder utarbeides for feltet BKS1, for blant annet å sikre at områdets 
helhetlige uttrykk videreføres selv om det gjøres fremtidige justeringer og endringer 
av bebyggelsen. 
 
Retningslinjene til kommuneplanbestemmelse § 6 angir størrelseskrav til lekeplasser 
basert på antall boenheter. I dette planforslaget er det regulert en lekeplass på 300 
m2 tilknyttet BKS1 samt at det er knyttet bestemmelse om opparbeidelse av 
nærlekeplass på minst 200 m2 innenfor BKS2 samt et naturområde-grønnstruktur på 
1600 m2. Det vurderes til at det er avsatt tilstrekkelig natur- lekeareal.  
 
Gjennom rekkefølgekrav er utbyggingen av feltet BKS1 og BKS2 organisert slik at 
lekeplasser skal være ferdig før boliger kan tas i bruk. Det er i bestemmelsene satt 
ned noen enkle krav til innhold på lekeplassen. Graden av utnyttelse i kombinasjon 
med arronderingen av bebyggelsen gjør at hver bolig får uteoppholdsarealer i henhold 
til kravene og retningslinjene gitt i kommuneplanbestemmelse § 6. 
 
Utbygging av planområdet er vurdert til å medføre noe økning av trafikk i området. 
Vegen inn til utbyggingsområdet vil bli oppgradert til kommunal vegstandard i 
henhold til kommunaltekniske normer, vegen. Områdets sentrale beliggenhet med 
gangavstand til barnehager, skoler, kollektiv- og servicetilbud gjør at fremtidige 
beboere vil være mindre avhengig av privatbilen til daglige gjøremål. Økt boligvekst 
vil på sikt også bidra til økt kollektivtilbud. 
 
Planforslaget vil bidra til et økt antall sentralt beliggende boliger på Dal. Boligene vil 
kunne være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. På 
sikt vil økt antall boliger i regionen være med på å bidra til økt etterspørsel etter 
barnehage- og elevplasser, utbygging av omsorgsplasser og annet kommunalt 
tjenestetilbud. 
 
3.  Alternativer 
 
Planforslaget er utarbeidet i tråd med pbl. § 12-3, og følger opp gjeldendende 
kommunale planer innholdsmessig. Andre alternativer er derfor ikke vurdert i saken. 
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4.  Konklusjon 
 
Planforslaget legger opp til fortetting og en forlengelse av et allerede utbygd og 
veletablert boligområde, og planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende 
kommuneplan. Det er kort avstand til barnehage, skoler, kollektivtilbud. Planforslaget 
er derfor i samsvar med gjeldende statlige og regionale føringer og retningslinjer for 
utbygging av boligområder. Planforslaget legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse 
av området med en BYA på 40 %, og vil derfor være et viktig tilskudd til Dal 
sentrumsområde. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
5 ROS- analyse 
6 Bebyggelsesplan med terrengsnitt og solstudier 
7 3D-modeller 
8 Rapport arkeologisk utgraving 
9 Støyrapport 
10 Saksframlegg til førstegangsbehandling 
11 Innkomne merknader offentlig ettersyn, samlet 
12 Begrenset offentlig ettersyn med merknader 
12 Formingsveileder 
  
Utskrift av behandlet sak sendes til: 
 
Grunneiere, naboer 
Tiltakshaver, forslagsstiller 
Offentlige instanser og interessegrupper


