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FORORD 

ANKR rådgivning AS er engasjert av Dal Utvikling AS for å bistå i den avsluttende delen av 

planarbeidet. Tidligere arbeider med utvikling av området, vurdere arealbruk, arealbehov og 

potensialer for utbygging av eiendommer i tilknytting til Dal stasjon er utført av Archi-Plan AS. 

Vurderinger er gjort på et overordnet nivå og deretter er det utarbeidet et forslag til 

detaljreguleringsplan for eiendommer tilhørende Dal Utviklings AS.  

Geir Skari har vært kontaktperson for forslagstiller Dal Utvikling AS.   

I tillegg har følgende bidratt i planarbeidet: Berg Knudsen har bidratt med støyanalyser. Odd 

Sandholt, Hans Martin Scharning og Markus Forberg har vært saksbehandlere for Eidsvoll kommune. 

Deltakerne i gruppen har bidratt til utvikling av planen, og deltatt i en rekke arbeidsmøter.  

Planbeskrivelsen med vedlegg er utarbeidet i februar-juni 2015, revidert 16.12.2017 

Gjøvik, 15.01.2018 

 

SAMMENDRAG 

Med planforslaget søkes det å gi hjemmel for ny og tidsriktig kombinert bebyggelse på Dal i 

tilknytting til Dal stasjon i Eidsvoll kommune. Målet er å transformere området fra enkeltstående 

bygninger til kombinert bolig- og næringsformål, samlet i ett og samme bygg. I kommuneplanens 

arealdel 2015-2026 for Eidsvoll er planområdet definert som eksiterende sentrumsområde. 

Forventninger om høy befolkningsvekst i kombinasjon med målsetningen om at all transportvekst 

skal skje gjennom kollektivtransport, sykkel og gange for å redusere klimagassutslippene, fordrer at 

planleggingen skjer konsentrert og nær eksisterende kollektivknutepunkter. Nærværende plan 

ivaretar denne målsetningen på en god måte. 
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Ved etablering av to etasjer med næring i ny bebyggelse, med handel ut mot Aksel Bråtens veg og 

nytt torg i sør vil eksisterende handelsstruktur på Dal forsterkes. Aktiviteter og tyngdepunktet for 

handelen flyttes nærmere togstasjonen, som igjen definerer Dal sentrum i større grad rundt denne. 

Etableringen av boligbebyggelse som lameller over næringsarealene gir varierende byggehøyder, og 

mulighet til å bryte opp bygningsvolumet. En slik løsning gir også gode uteoppholdsarealer for 

boligene, på tak av næringsdelen. 

Ny bebyggelse vil omfatte maksimalt 22 000 m2 BRA areal inkludert parkering i kjeller. Utbyggingen 

vil gi plass til ca. 30-50 arbeidsplasser og ca. 80-110 leiligheter med maks byggehøyde tilsvarende 

seks etasjer. 

Med planforslaget ønskes det å spille på lag med Dal stasjon som kollektivakse og styrke denne som 

strukturdannende element på Dal. Planarbeidet legger til rette for bærekraftig tettstedsutvikling 

gjennom bygging av kompakt og mangfoldig bebyggelse. Utbyggingen understreker elva Rissa som 

viktig naturelement og tilrettelegger for allmenhetens tilgang til elva for rekreasjon. 

 

INNLEDNING 

Nøkkelopplysninger om planen 

Planen ble fremmet som detaljregulering av rådgiver Archi-Plan AS. Etter høring av planforslag er 

ANKR rådgivning AS rekvirert for å bearbeide planmaterialet for sluttbehandling. De involverte parter 

er: 

 Dal Utvikling AS v/ Geir Skari, som forslagsstiller. 

 ANKR rådgivning AS v/ Nils Kristian Raddum, som plankonsulent/reguleringsarkitekt. 

 Eidsvoll kommune v/ Odd Sandholdt, Hans Martin Scharning, og Markus Forsberg. 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Dal, i krysset mellom fv. 503 – Aksel Bråtens veg og fv. 503 – Finstadvegen. 

Nærområdet og sentrum inneholder Dal stasjon, flere funksjoner som handel, service og kontor, mm. 

Utover dette er det barnehage, industri og omkringliggende boliger, hovedsakelig som 

eneboligbebyggelse. Intensjonen med planen er å legge til rette for større areal til 

forretningsvirksomhet med detaljvarehandel, storvarehandel og handel med plasskrevende varer. 

Det er videre ønskelig å legge til rette for ytterligere tjenesteytingsfunksjoner. 
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MATERIALE OG METODE 

Datagrunnlag 

Ved utarbeidelse av denne planen er det utført egne rapporter. Rapportene har sammendrag og 

konklusjoner som gjengis i nærværende planbeskrivelse, med henvisning til vedlegg. For temaene 

støy, geoteknikk og flom er det utarbeidet egne fagrapporter. Det er videre utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse, og illustrasjoner med angivelse av mulig utnyttelse samt sol- og skyggeanalyse. 

Planområdets avgrensning 

Planavgrensningen ble satt i samråd med Eidsvoll kommune. I tillegg til tomtene for kombinert 

bebyggelse, omfatter planområdet arealer langs elva Risa. Planområdet er på ca 12 daa. 

 

Figur 1: Figuren over viser utsnitt over Dal tettsted med omegn. Orange oval angir planområdets 

plassering (uten angitt målestokk). 
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Figur 2: Figuren viser planavgrensning ved varsel om oppstart (uten angitt målestokk). 
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PLANPROSESS 

Oppstartsmøte 

Planprosessen begynte med oppstartsmøte som ble avholdt i kommunen ved Planavdelingen 

31.01.2014. I møtet ble planinitiativet presentert av forslagsstiller og plankonsulent. Formålet med 

reguleringsplanen ble beskrevet som et ønske om å tilrettelegge for handel, tjenesteyting, service- og 

kontorvirksomhet, samt boligformål i tilknytning til Dal stasjon. Det ble belyst at planen ikke utløser 

krav om konsekvensutredning, da byggeområdet planlegges utenfor særlig verdifullt 

landskap/naturmiljø. Intensjonen med planen var videre å legge til rette for allmennhetens tilgang til 

rekreasjonsområder langs elva, samt etablere møteplasser i tilknytning til Dal stasjon og Dal tettsted. 

I gjeldende kommuneplan for 2013-2024 var området avsatt til sentrumsformål, og det er i denne 

vedtatt at lokalsentre som Dal skal styrkes. Det ble avklart i oppstartsmøtet at disse prinsippene fra 

kommuneplanen skulle følges. Nærliggende reguleringsplaner ble også gjennomgått.  

Kunngjøring av oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Eidsvoll kommunes hjemmesider, samt i Eidsvoll 

Ullensaker blad den 24.05.2014. Frist for merknader og uttalelser ble satt til den 24.06.2014 

Det kom inn 12 merknader fra offentlige og private aktører. Merknadene er innarbeidet videre i 

planprosessen og reguleringsplanforslag. Både merknadene og oppsummering av uttalelser etter 

varsel om oppstart av planarbeid følger som eget vedlegg. 

 

Høring av planforslag 

Planforslaget lå ute til høring i perioden 20. april 2016, til 3. juni 2016. Som en del av høringen kom 

det inn seks merknader og av disse var det to innsigelser, begge er frafalt. Merknadsbehandlingen er 

vedlagt planen som eget dokument. 
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RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

Nasjonale rammer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014, legger vekt på 

samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidrar til mer effektive planprosesser. 

Retningslinjene bidrar til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å 

sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Iht. 

retningslinjene skal planleggingen bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 

verdiskaping og næringsutvikling, fremme helse, miljø og livskvalitet og utbyggingsmønster som skal 

fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. 

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for 

kjøpesentre av 27.06.2008 har som formål å legge til rette for en sterkere regional samordning av 

politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og 

tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling 

som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. 

Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense 

klimagassutslippene. 

Iht. forskriften kan kjøpesentre bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner 

eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 

Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser. Som 

kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for 

eksempel en handelspark. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Gjennom 

rikspolitiske retningslinjer fra 1989 med presiseringer fra 2008 sikres et oppvekstmiljø som gir barn 

og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være tilfredsstillende sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. Arealer som grønnstruktur, herunder arealer for naturområder, 

turdrag og friområder skal ivareta barn og unges interesser. 

Rikspolitiske retningslinjer for vern av vassdrag. Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet, dvs. 

hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs 

sidene av disse. Videre gjelder retningslinjen for andre deler av nedbørfeltet som det er faglig 

dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. Retningslinjen gir anbefalte utendørs 

støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. 

Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel 

veianlegg og næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder kravene i byggtekniskforskrift til plan- og 

bygningsloven (TEK).   
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Retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar. Retningslinjer for flom- og skredfare i 

arealplaner beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene 

bør utredes og innarbeides i arealplaner. 

Regionale føringer 

Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur av 2001. Samfunnsutvikling, 

næringsutvikling, arealbruk og utbyggingsmønster i Akershus skal være bærekraftig og bygge på 

prinsippene i Agenda 21. Dvs. utbyggingsmønster, areal- og transportplanlegging i Akershus skal 

være samfunns- og arealøkonomisk og bidra til redusert transportomfang og økt kollektivandel og at 

tettstedene i Akershus skal ha næringsvirksomhet og god offentlig og privat service. Videre skal det 

utvikles en bærekraftig senterstruktur i fylket. Dette betyr at publikum har et godt handels- og 

tjenestetilbud innen rimelig avstand gjennom en geografisk fordeling av tilbudene. Sentrene skal 

utvikles til attraktive møteplasser gjennom at kultur- og fritidstilbud som bibliotek, kino restauranter, 

skal være robuste og attraktive. Sentrene skal være tilgjengelige for alle brukergrupper, og 

biltrafikken skal begrenses, samt omfang av reiser minimaliseres. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015. Den regionale planen for Oslo og 

Akershus er en videreutvikling av dagens senterstruktur. Det er definert en regional areal- og 

transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner og ligge til grunn for videre 

samarbeid. Ved konsentrert vekst til noen steder gir det grunnlag for mer levende byer og tettsteder 

med bedre handels-, service- og kollektivtilbud, og at flere kan gå og sykle i hverdagen. For å få til det 

skal stedene utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer 

som kan appellere til en bred sammensatt befolkning, og gangavstand mellom funksjonene. 

Lokalisering av næring og handel skal bygge opp under sentrum. Fotgjengere, syklister og gode 

knutepunkt for kollektivtransport skal prioriteres, samtidig som sentrum bør være tilgjengelige med 

bil. 

Kommunale føringer 

Kommuneplan 2015-2026, arealdel. Hovedtrekkene i planen fremgår av planbeskrivelsen. Videre 

består planforslaget blant annet av planbestemmelser, plankart og konsekvensutredning med risiko- 

og sårbarhets analyse.  
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Figur 3: Figuren viser utsnitt av kommuneplanens arealdel 2015-2026 (uten angitt målestokk). 

Kommuneplanens arealdel fremmer grunnlag for styrking av og effektivisering av arealutnyttelse i 

sentrumsområder i Eidsvoll kommune, hovedsakelig i lokalsentre som Dal hvor utbygging skal kunne 

utnytte eksisterende infrastruktur. Arealer avsatt på plankartet i område Dal Park viser at 

planområdet hovedsakelig er byggeområde for sentrumsformål, med noen arealer for boliger. 

Lokalsentre skal utvides med boliger og sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, 

med korte avstander mellom funksjoner og kollektivtransport. I forbindelse med fortetting og nye 

byggeområder i tilknytning til lokalsentrene skal det legges til rette for et variert botilbud, 

arbeidsplasser og et godt offentlig og privat tjenestetilbud. Boområder, møteplasser og uteområder 

skal være tilgjengelig for alle.  Samlede konsekvenser for strategi av framtidig arealbruk vil gi 

antydning om at sentrumsutvikling på Dal vil gi positiv lokalutvikling. Utbyggingsmønstret ved 

allerede etablert kollektivknutepunkt vil bidra til bedre klima i kommunen.  Grønnstruktur og 

friluftsliv, biologisk mangfold, vann og vassdrag, trafikksikkerhet, næringsutvikling er tema som skal 

legge føringer i utarbeidelse av reguleringsplanen. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll av desember 2010. Med kulturminne 

menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter 

seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Hva man oppfatter som bevaringsverdige kulturminner 

vil variere over tid og preges av valg og prioriteringer. 

Dal vokste fram som tettsted da Hovedbanen åpnet i 1854 og ble et handelssentrum med flere 

butikker, hoteller og kafeer. Butikk- eller forretningskompleks på Dal, i område Dal Park gjennom 

tidene har hatt forskjellige funksjoner knyttet til handel. Komplekset er bygd i mange etapper og 

representerer Dals historie som handelssted, sies det i kommuneplanen. 

Gjeldende reguleringsplaner i planområdet 

Planområdet er innenfor reguleringsplan for Dal stasjonsområde av 1956. Planen angir bestemmelser 

for mur- og trebebyggelse. Murbebyggelse kan disponeres til boliger, forretninger, lagerlokaler, 
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bedrifter og annen virksomhet. Gjennom planen stilles det krav til bebyggelsesplan for hele kvartalet 

eller strøket før byggingen. 

Byggehøydene som regnes fra gatens planerte nivå i midten av kjørebanen rett ut for høytliggende 

hushjørne, er regulert til 4 m for 1-etasjes hus, 7 m for 2-etasjes, 10 m for 3-etasjes og 13 m for 4-

etasjes hus. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkel må ikke overstige 1:2. 

 

Figur 4: Figuren viser utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Reguleringsplan for Dal stasjonsområde 

av 1954/1956 fremkommer ikke av dette kartet (figur er uten angitt målestokk). 
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BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD 

Planområdet ligger sentralt plassert på Dal, bare 100 meter fra Dal togstasjon. Området ligger åpent 

til i hellende terreng, med gode sol- og utsiktsforhold. Planområdet grenser mot Dal stasjon med 

parkeringsplass mot vest, friluftsområdet mot øst og sentrumsområde med noen eldre bygninger 

mot syd. Det er etablert butikksenter på Furuset, på andre siden av elven, med Coop, frisørsalong, 

elektroforretninger, catering med mer. 

Fra omkringliggende destinasjoner som Eidsvoll sentrum (kommunesenteret), Jessheim og 

Gardermoen hovedflyplass er det ca 20 minutter med bil. Det er ca 40 minutter med bil fra Dal til 

Oslo. Per i dag tar det 53 minutter med toget fra Dal stasjon til Oslo Sentralbanestasjon, med to 

avganger i timen.

Figur 5: Figuren viser plasseringen av Dal i Eidsvoll og på Øvre Romerike (uten angitt målestokk). 
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Eiendomsforhold og eksisterende bruk 

Innenfor planområdet er det totalt seks eiendommer, i tabellen under er disse listet opp. 

Gnr/bnr Hjemmelshaver 

89/1 Dal Utvikling AS 

89/34 Dal Utvikling AS 

89/10 Dal Utvikling AS 

89/42 Eidsvoll kommune 

342/1 Akershus fylkeskommune 

342/2 Akershus fylkeskommune 

 

 

Eiendommene 89/1, 89/34, og 89/10 er eiendommene hovedsakelig foreslått utviklet til utbygging. I 

dag brukes disse eiendommene til utleie av to leiligheter, samt forretning og litt bilpleie-

/lagervirksomhet. Bygningsmassen fremstår som gammel, noe slitt og påbygget over tid. Området ut 

mot krysset her brukes i dag til biloppstillingsplasser, men er i nærværende plan foreslått til torg. 

Eiendommen 89/42 er eiendommen som kommunen har sin pumpestasjon plassert. Det er gitt 

adkomstrettigheter til den kommunale pumpestasjonen over eiendommene 89/1 og 89/10. 

Eiendommene 342/1 og 342/2 er vegarealer eiet av Akershus fylkeskommune.  
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Figur 6: Figuren illustrerer eiendomsstrukturen i planområdet (uten angitt målestokk). 

Naturverdier 

Topografi. Området skrår fra ca. kote 155 moh. i vest, til ca. kote 145 moh. i øst. Det er en 

høydeforskjell innenfor planområdet på over 10 meter. Tomtene har både flate partier, svakt 

skrånende partier, og delvis sterkt skrånende partier mot vest.  

Solforhold. Det er relativt gode solforhold innenfor planområdet, da arealet ligger orientert syd-

nord. På grunn av høydeforskjell og terrengstigning mot vest og noe østvendt skrånende terreng ned 

mot Risa skygger dette når solen er lav om vinteren og om kvelden. Ved vårjevndøgn er det sol på 

hele planområdet fra kl. 9.00 til 19.00. Ved sommersolverv er det sol fra kl. 5.00 til 21.00 og ved 

vintersolverv er det sol fra kl. 11.00 til 16.00. Sol- og skyggeillustrasjoner følger som eget vedlegg. 

Vassdrag. Planområdet grenser mot elven Risa, som er en del av Andelven, Nessa og Risa 

naturfredningsområde. Området er viktig for fugl, og sannsynligvis også for vannlevende insekter og 

89/1 

89/34 

89/10 

89/42 

342/1 

342/2 
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andre virvelløse dyr. I fredningsforskriften heter det at fuglelivet i et nærmere bestemt område langs 

Andelven, Nessa og Rissa, med strandkanter og evjer, skal være fredet mot ødeleggelse eller skade av 

enhver art. Innenfor det fredede område er det forbudt å drepe, skade eller forstyrre fuglene. Det er 

videre forbudt å ødelegge eller røve reir og egg, eller å løsne skudd. 

   

Figur 7: Bildene viser skråningen ned mot elva og vegetasjonen langs denne. 

Verdifull vegetasjon. Det finnes noen få større lauvtrær og en del mindre trær innenfor 

planområdet, i hovedsak langs elva. Byggeområdet innenfor planområdet er bevokst med gress, 

villniss, busker og trær av eldre dato. 

Verneområdet langs Risa er bevokst med skog og sumpvegetasjon. Elva er stilleflytende og 

inneholder ulike typer vann- og sumpvegetasjon. Langs bredden inngår vesentlig gråorheggeskog, 

vierkratt med blant annet gråselje, samt et parti som inneholder alm. 

Vilt og annet biologisk mangfold. Området har funksjon som hekkelokalitet for en rekke arter. I 

krattvegetasjonen langs elvene hekker mange arter spurvefugl. Selve elvestrengen er ikke en del av 

planområdet, men denne er vurdert inn under dette kapittelet i den grad reguleringsendringen kan 

ha innvirkning på sidearealer til elva. Ved søk i Naturbases kartapplikasjon på nett er det ikke 

registrert arter av særlig stor, eller stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet. 

Grunnforhold 

Rasfare. Deler av nærområdet er avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag 

av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Sand og grus dominerer, og materialet er 

sortert og rundet. Det er kjent at det er ustabile grunnforhold noen steder i nærområdet. 

Forurensning i grunnen. Det vises at deler av planområdet er utsatt for fare – forurenset grunn med 

påvirkningsgrad 01.  Slike områder kan indikere at området også kan være lite eller ikke forurenset. 

Det er påvist at virksomhet av overflatebehandling og bearbeiding av metaller – 

galvaniseringsverksted i kjeller, har pågått i perioden 1966-1972. 

Flom. Deler av planområdet ligger på kote ca. pluss 159 moh. og elven på kote ca. pluss 148 moh. 

Ved flom er det lite sannsynlig at disse delene av planen skal stå under vann. 

Videre er grunnforhold vurdert i ROS-analysen. 
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Rekreasjonsverdier 

Friluftsområde. Per i dag brukes området langs elva Risa til rekreasjon og fiske. Det er god 

forbindelse langs elva, både sydover og nordover. Det er ikke lekeplass på eiendommen per i dag, 

som følge av at eiendommen ikke er bygget ut til boligformål de siste årene. Området har ikke vært 

brukt av barn og unge for lek og opphold. 

Landskapets estetiske og kulturelle verdi. Mot vest og øst har planområdet en flott utsikt over 

landskapsrommet som avgrenses av høydene på Dal og Skyttersæter. 

Bebyggelse 

Arkitektonisk særpreg. Eksisterende bygningsmasse bærer preg av å vær oppført under flere 

byggetrinn, og til forskjellige byggeperioder. Dette reflekteres i de mange metoder og materialvalg. 

Trebygningene i planområdet er av eldre dato, med fuktskader og råte i deler av konstruksjonen. 

Murbygningen er ombygd flere ganger. Det er registrert noe setninger, sprekker og riss i murverket 

generelt. De andre nyere bygningene på eiendommen er uisolerte lagerbygninger, vesentlig av enkel 

standard. 

   

   

Figur 8: Bildene over viser bebyggelsen innenfor planområdet. 

Antikvarisk verdifull bebyggelse eller anlegg. Det er ingen registrerte automatisk fredete 

kulturminner innenfor planområdet. Bygninger på eiendommen gnr/bnr 89/1 er vist på SEFRAK-

register som annen SEFRAK-bygning uten tillagt spesielle restriksjoner. Det er ikke kjent at det finnes 

andre spor etter tidlig menneskelig aktivitet som er verneverdig. 
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Figur 9: Bildene over viser eksisterende bebyggelse i nærområdet i Dal sentrum. 

Teknisk infrastruktur 

Vegsystem, trafikkmengde og kapasitet. Hovedatkomst med bil er fra Finstadvegen. For fotgjengere 

er det atkomst både fra Finstadvegen og Aksel Bråtens veg.  

Finstadvegen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1700. Aksel Bråtens veg har ÅDT på opptil 2600. 

Eksisterende avkjørsel fra Aksel Bråtens veg er dårlig utformet, men er ved tidligere utbygging 

godkjent av vegmyndigheten. 

Hovedvegene i området har en bredde på ca 5 og 4 meter. Langs begge sider av Finstadvegen, og 

langs østsiden av Aksel Bråtens veg ligger det fortau med bredde på ca 2 meter. 

Manøvreringsarealer og parkeringsplasser innenfor planområdet. Dagens manøvreringsarealer opp 

mot bygningene er bratte noen steder og har usikre partier mot elven Risa. Parkeringsplassene er 

ikke markert. 

Gang- og sykkeltilbud, skoleveg. Planområdet omfatter fortau på østsiden av Aksel Bråtens veg forbi 

planområdet, samt eksisterende kjøreveg som forutsettes å være uendret. 

Kollektivtilbud. Det er kort avstand til Dal togstasjon med bussholdeplass – ca. 100 m. 

Det er taxiholdeplass ved Dal stasjon, parkering med 60 p-plasser og gode tilbud av sykkelplasser.   

Støy fra trafikk. Planområdet er støyutsatt, dels fra nærliggende jernbane, men mest fra 

omkransende veger. Arealene nærmest vegen ligger innenfor rød støysone og gul støysone strekker 
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seg noe innover byggeområdet.  Av de to vegene er det mest støy fra Aksel Bråtens veg, og noe fra 

Finstadvegen. Orienteringen på bebyggelsen gjør at denne i stor grad kan benyttes som 

støyskjerming for takarealene, og områder bakenfor. Av denne grunn er det stilt krav i 

reguleringsbestemmelsene om at løsninger må tilfredsstille kravene i T-1442/2016 eller andre 

vedtatte retningslinjer. Dette vil gi en fleksibilitet i planen. Det er viktig at uteoppholdsarealer 

skjermes for støy, og at evt. boliger i rød støysone har tilgang til stille side. 

Trafikksikkerhet. Det er etablert sikre gangfelter ved siden av planområdet, over Aksel Bråtens veg 

og Finstadvegen. 

Vann, avløp og overvann. Det går i dag en vannledning på 160mm gjennom planområdet, det ligger 

også en 200mm vannledning som eksisterende bebyggelse henter vann fra i dag. Det er god kapasitet 

på slukkevann, med en brannkum på eiendommen 89/10, og en ved togstasjonen. 

Det går en 160mm spillvannsledning gjennom området, som dagens bebyggelse er knyttet til. I tillegg 

til denne går det også en 225mm spillvanns pumpeledning fra pumpestasjonen på eiendom 89/42 og 

vestover. 

Det går vannledninger og spillvannsledninger på tvers av området. Det forutsettes at deler av disse 

legges om når byggeprosjektet realiseres. 

Det ligger ingen overvannsledninger innenfor planområdet. 

Energiforsyning. Innenfor planområdet har Hafslund nettanlegg bestående av høyspentkabler og 

lavspentanlegg. Det vil tas hensyn til disse i det videre planarbeidet. Endelig eiendomsutvikling 

innebærer en utvidelse av dagens arealer som tilsier et muligens behov utover dagens kapasitet og 

ny nettstasjon innenfor planområdet må etableres. Det legges til grunn at ny transformatorstasjon 

enten plasseres inne i bygg, eller innenfor byggeområdet i tilknytning til ny bebyggelse. Trafo må 

tilpasses ny bebyggelse når det kommer til plassering og arkitektonisk uttrykk.  

Området er ikke tilknyttet fjernvarmeanlegg. 

Sosial infrastruktur 

Barnehage, skolekrets og –kapasitet. Barnehagedekning har overdekning på Dal. De nærmeste 

barnehagene er Læringsverkstedet Folkeparken og Læringsverkstedet Bjørnsrud skog i nærområdet, 

med avstand på ca. 0,7 km og ca. 1,4 km. Begge to er private barnehager med plass til ca. 115 og 80 

barn. 

Dal skole er barneskole, og har god kapasitet. Per i dag er det ca. 400 eleverer ved skolen, og de har 

kapasitet til ca. 450 elever. Skolen ligger 500-700 m fra område Dal Park. 

Ungdomsskole. Råholt ungdomsskole har i dag 480 elevere og har plass til flere.  

Videregående skole. De nærmeste videregående skoler er Eidsvoll, Nannestad, Nes, Jessheim 

videregående skoler. Skolebruksplanlegging viser en elevtallsutvikling som ikke tilsier 

kapasitetsproblemer de kommende årene. Ved befolkningsvekst kan det være behov for nye skoler. 

Helsetilbud. Per i dag er det bra helsetilbud på Råholt; to legekontorer, to fysioterapiinstitutter og 

helsestasjon. I tillegg er andre tilbud som manuell terapi, tannlege og fotterapi. 
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Servicetilbud. Kommunens administrasjon ligger i Eidsvoll, ca. 10 km nord for planområdet. Her 

finnes et variert tilbud av butikker, samt offentlige og private tjenestetilbud som lege, tannlege, NAV-

kontor, post, bank og treningssenter. 

Privat service. Det finnes diverse servicetilbud som frisør, små kafeer, butikker osv. i umiddelbar 

nærhet. Det er dårlig tilbud av dagligvarehandel og handel med plasskrevende varer. De nærmeste 

varebutikker er Råholt. 

I tillegg finnes det flere nærings- og industribygg i nærområdet. Blant annet Dal Næringspark/ og 

Ørn-feltet. I nabokommunen Ullensaker ligger Jessheim, her finnes flere næringsområder. 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Hensikten med planen 

Planområdet ligger sentralt i knutepunktet på Dal. Grunneier ønsker å bygge ut eiendommen mer 

arealeffektivt i samsvar med nasjonal utbyggingspolitikk i sentrale strøk. Planforslaget legger til rette 

for en slik ønsket fortetting da utbygging av noen få frittstående bygninger per i dag ikke er ønskelig 

på dette sentrale området. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en økt utnyttelse av området, fra enkeltstående 

næringsbygninger til konsentrert utbygging av kombinasjonsbygg for næringsvirksomheter og boliger 

i blokkbebyggelse. Det er gjennom planforslaget lagt til rette for kombinert bruk til bolig, forretning, 

kontor, og tjenesteyting. Videre legges det til rette for løsninger for parkering, teknisk infrastruktur, 

og grøntstruktur. Deler av Naturvernområde Andelven, Nessa og Risa inngår i planforslaget. 

Endringer fra gjeldende plan 

Hovedtrekkene er at planen legger opp til en delvis endring av næringsformålet i gjeldende 

reguleringsplan for området. Området er fra tidligere regulert til forretning, kontor, lager, verksted. 

Dette er foreslått endret til bolig, forretning, kontor, tjenesteyting. Det er lagt opp til en betydelig 

høyere utnyttelse enn i gjeldende reguleringsplan. 

Bebyggelse og anlegg 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Bolig/Forretning/Kontor/Tjenesteyting.  
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Hovedbruken av næringsdelen vil være detaljvarehandel, storvarehandel, og plasskrevende varer, 

samt kontor med noen tjenesteytingsvirksomheter. Det vil videre aktuelt med aktivitets-, trenings- og 

helserelaterte tjenester. Det tillates inntil 10 000 m2 bruksareal for de ovennevnte formål. Utover 

disse formålene er det lagt til grunn etablering av boligformål. Parkeringsarealer er ikke regnet inn 

ved beregning av BYA for boliger, da disse ligger innenfor samme fotavtrykk. Parkeringsarealene er 

heller ikke regnet inn som del av maksimalt bruksareal (10.000m2) for handel, kontor eller 

tjenesteyting, da parkeringen ligger i egen etasje. 

Det er ønskelig med en fleksibilitet for forretningslokalene, slik at det også kan drives 

kontorvirksomhet i disse. Bestemmelsene legger derfor ikke restriksjoner på bruken av disse 

lokalene. Det er ingen begrensninger av arealer i forhold til fordeling mellom detaljvarehandel, 

storhandel og plasskrevende varer, tjenesteytingsformål eller kontor.  Disse formål danner 

sentrumsfunksjon hvor folk kan bruke stedet mangfoldig. Det legges til rette for etablering av boliger 

samt kafeer, restauranter på gateplan, og garasjeanlegg under terreng. I tilknytning til 

hovedinngangene kan det dannes uformelle møteplasser hvor sammenkomst og kreativitet i 

nærmiljø kan utfoldes. 

Byggeformål  Totalt areal  

Reguleringsformål  Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Boliger/ 

Forretninger/ Kontor/ Tjenesteyting – BFKT  

Areal  6,54 daa  

Byggehøyde  12 - 22 m  

Etasjer  Tre + tre  

BYA  40 – 90 % uten parkering  

BYA  90 % inkl. parkering 

BRA  Maks 10 000 m2 for næring eks parkering. 

Parkeringsplasser  150-170  

Figur 10: Tabellen viser arealformål for byggeområdet, med utnytting og byggehøyder. 

Grad av utnytting. Det er foretatt konkret vurdering av hvor mye området kan tåle og utnyttes på et 

bærekraftig nivå. I tilknytning til det kombinerte byggeområdet er både adkomstveg og friarealer 

tenkt nyttet til lekeplass skilt ut. Parkeringen er foreslått lagt i parkeringskjeller. Således tåler 

området å utnyttes ut til formålsgrenser. For hovedvolumet med næring, noe bolig og parkering er 

derfor utnyttingsgraden satt til %-BYA 90%. For boligene over næringsarealet er det angitt en %-BYA 

40%. Bakgrunnen for dette er at det her er planlagt uteoppholdsareal og nærlekeplasser på taket av 

næringsarealet. 

Det er angitt kotehøyder for overkant gulv og overkant gesims i planbestemmelsene. 

Total utnytting av området. Boligene i er plassert så nær Aksel Bråtens veg som det er mulig da en 

utvidelse mot elven ikke er ønskelig. Det er heller ikke ønskelig at boligene skal komme nærmere elva 

enn 20 meter. Plassering av bebyggelsen reguleres av formålsgrenser og byggegrenser vist på 

plankartet. 

For å skjerme for støy, vær og vind er det hensiktsmessig å tillate en innglassing av terrasser på inntil 

ca. 10 m2. Disse arealene ligger utenfor beregning av grad av utnytting. 

I planforslaget regnes ikke biloppstillingsplasser med i utnyttelsesgraden. 

Høyder og etasjeantall. Maksimale gesimshøyder med kotehøyder er definert i planbestemmelser. 

Bygninger skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng.  
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Planen åpner for at bebyggelsen kan oppføres i inntil tre pluss tre etasjer, med teknisk rom på tak. 

Bebyggelsen vil bli liggende godt orientert i forhold til sol og utsikt (syd-, vest- og østvendt).  

Utbygningsform. Mot Aksel Bråtens veg planlegges butikker, disse er inntrukket fra vegen og går 

over én etasje. Over butikkene plasseres boliger. Boliger danner bygningsvolumer, to og tre etasjer 

over hovedvolumet.  Maksimal gesimshøyde er satt til kote 176,5 moh. Boligene ligger vendt mot 

syd, hovedsakelig med hovedinngang på vestsiden, fra Aksel Bråtens veg. Størrelsen på hver enkelt 

bolig kan variere fra 50m2 til 120m2 BRA pluss terrasse. Det tillates etablering av hybelleiligheter i 

kombinasjon med hovedleilighet. I tilknytning til boligene tillates det etablert parkeringsplasser i 

felles garasjeanlegg med plass til én bil per bolig. 

 

Figur 11: Snittet viser Tverrsnitt 1 med etasjehøyder og plassering av bebyggelsen i terrenget 

(Illustrasjon JAF arkitektkontor). 

 

Figur 12: Snittet viser Tverrsnitt 2 med etasjehøyder og plassering av bebyggelsen i terrenget 

(Illustrasjon JAF arkitektkontor). 

Boligfordeling og demografi. Området er tenkt utviklet med drøye 80-110 leiligheter i varierende 

størrelse, noen leiligheter kan ha sekundærleilighet. Leiligheter planlegges for beboere i variert 

aldersfordeling, både eldre og familier med barn skal kunne etablere seg i området. 

Skole- og barnehagedekningen er tilfredsstillende i området, og det er etter kommunens vurdering 

ikke behov for økt barnehageutbygging som en følge av utbyggingen. 

Torg. Torget skal opparbeides for utendørs opphold og rekreasjon. Området kan også brukes til 

kommersielle salgsarealer, så lenge dette ikke hindrer allmennhetens tilgang til området. 

Parkeringsarealer og varelevering. All bilparkering er lagt til garasjeanlegg, bortsett fra noen HC-

plasser på terreng. Areal for parkering er ikke avsatt som eget arealformål, men inngår i 

byggeområdene.   
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Hovedsakelig opparbeides parkeringsplasser i garasjeanlegg på nederste plan. Det skal også 

opparbeides separate gangadkomster fra boligene, forretningene, kontorene/tjenesteyting til 

garasjeanlegg. Utvendige gang- og manøvreringsarealer skal fremgå av utomhusplan.  

Næringsvirksomhet skal ha følgende krav til biloppstillingsplasser: 

Kontor - en biloppstillingsplass per 100 m2 bruksareal,  

Salg (forretninger og tjenesteytingsfunksjoner) – min 1 og max 1,5 biloppstillingsplass per 100 m2 

bruksareal. 

Parkering følger krav i kommuneplanens arealdel tilpasset eksisterende situasjon og samlet vurdering 

fra erfaring med planlegging og prosjektering av tilsvarende områder i Norge. Det planlegges for 

redusert parkering innenfor planområdet siden området ligger i tilknytting til knutepunkt og høy 

kollektivtilgjengelighet. Begrensning i parkeringsdekning er å stimulere til bruk av gange-, sykkel- og 

kollektivtransport, fremfor bilbruk. 

Boligbebyggelse skal ha inntil 1 parkeringsplass per boenhet. For boliger/ sekundærleiligheter på 

under 30 m2 bruksareal, skal det ikke avsettes og opparbeides en egen biloppstillingsplass. 

AREALBRUK  

  

P-PLASS 

KRAV 

MIN  

P-PLASS  

KRAV MAX  

AREAL  

PARKERING  

(M2/ stk) MIN  

AREAL  

PARKERING  

(M2/ stk) MAX  

P-PLASS KRAV I  

REGULERINGSPLAN  
  

Detaljvarehandel  1  1,5  100  150  100-150  

Forretninger for 

storhandel  

og handel med  

plasskrevende varer  

  

1  1,5  

Kontor og 

tjenesteyting  

  

1  1,5  

Boliger  0  1  60  80  60-80  

Sum  

  

    160  230  160 (230)  

Figur 13: Mulig utregning av parkeringsplasser iht. planforslaget og planlagt bruk per 100 m2. Arealer 

er bruksarealer.  

Parkeringsarealer kan være felles for virksomhetene og boliger innenfor området. Sambruksmodellen 

over flere funksjoner kan vurderes slik at trafikk til området tilstrebes med regulering av 

biloppstillingsplasser. 

Varelevering kan skje fra Aksel Bråtens veg og innkjøring til garasjeanlegg fra Finstadvegen. 
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Figur 14: Figuren viser plan 4, 5 og 6 med boliger over næringsarealet (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 
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Figur 15: Figuren viser plan 3 med forretning, næring, kontor og tjenesteyting (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 
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Figur 16: Figuren viser plan 2 med forretning, næring, kontor og tjenesteyting (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 
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Figur 17: Figuren viser plan 1 med parkeringskjeller (illustrasjon JAF arkitektkontor). 

Innenfor planens rammer kan det være flere muligheter for sambruk innenfor de ulike etasjene. Alle 

etasjer har i viste illustrasjoner en lang fasaderekke mot elva Risa. Det vil derfor være mulig å utnytte 

deler av denne fasaderekken til bolig, også for etasje plan 3. Skissene under viser en slik mulig 

løsning. 
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Figur 18: Figuren viser en mulig utnytting av plan 3, med boliger med fasade ut mot elva (illustrasjon 

JAF arkitektkontor). 

 Sykkelparkering. Det er avsatt plass til sykkelparkering i garasjeanlegg, og forutsettes avsatt 

bakkeparkering nær hovedinngangene. Sykkelparkering skal etableres i tilknytting til innganger til 

næringslokaler og boliger. Det skal etableres 0,2 sykkelplass per 100 m2 BRA forretningsareal, 1 

sykkelplass per 100 m2 BRA kontor og tjenesteyting, og 1 sykkelplass per boenhet. 

Sambruksmodellen over flere funksjoner kan vurderes. 

Det legges til rette for at sykkelparkeringsplasser vil bidra til et bedre og penere område og for å få 

flere til å sykle. Det vil bli etablert egne velplasserte brukervennlige utendørs og innendørs 

sykkelstativer. Utforming av sykkelplasser og sykkelstativer skal tegnes inn på utomhusplan som skal 

følge søknad om tillatelse til tiltak. 

 

 

 

AREALBRUK  

  

P-PLASS 

KRAV 

MIN  

P-PLASS  

KRAV 

MAX  

AREAL  

PARKERING  

(M2/ stk) MIN  

AREAL  

PARKERING  

(M2/ stk) MAX  

P-PLASS KRAV I  

REGULERINGSPLAN  
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Detaljvarehandel  0,2  0,2  20  20  20  

Forretninger for 

storhandel  

og handel med  

plasskrevende varer  

  

Kontor/ 

tjenesteyting  

  

Boliger  1  1  60  80  60-80  

Sum  

  

        80-100  

Figur 19: Mulig utregning av sykkelplasser iht. planforslaget og planlagt bruk per 100 m2. Arealer er 

bruksareal (BRA).   

Leke- og uteoppholdsareal. Planforslaget legger opp til ulike type boenheter. Boligene vil ha felles 

atkomstareal og mulighet for felles utearealer. Hver enkelt boenhet vil også ha egne 

uteoppholdsarealer. Størrelsen på uteoppholdsarealene tilknyttet hver enkelt boenhet varierer noe. 

Boenhetene i boligene vil få egne terrasser og balkonger som vil vende mot øst, syd eller vest. Det 

legges til rette for felles uteareal på taket av boligbebyggelsen i området avsatt til byggeformål. 

Videre skal det etableres en felles lekeplass for eiendommen på bakkeplan øst for bebyggelsen. 

Denne skal være på minimum 600 m2. Utearealene på bakkeplan i friområdet er fellesarealer som vil 

driftes og vedlikeholdes i fellesskap av samtlige eiere i boligselskapet. 

Vann- og avløpsanlegg. Området reguleres til offentlig pumpestasjon. Adkomsten til 

pumpestasjonen kan skje fra vegen f_V. 

Byggeformål    

Reguleringsformål  

Areal   

Byggehøyde  

Etasjer 

Totalt areal 

Vann- og avløpsanlegg – o_VA 

0,1 daa 

4 m 

1 

Figur 20: Tabellen viser byggeformål for vann og avløpsanlegg 

 

Bevaring og riving av eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bygninger innenfor planområdet inngår i prosjektet og vil bli erstattet. Disse skal 

fjernes for å gi plass til kombinert blokkbebyggelse med høyere arealutnyttelse. Bakgrunnen er å 

imøtekomme nasjonale mål om fortetting ved knutepunkter. 

Estetikk 
Bebyggelsen har, i kontrast til den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet og nærområdet, 

et moderne formspråk og materialbruk. Dette gjelder den nærmeste bebyggelsen syd og øst for 

planområdet. 

Bebyggelsen er plassert for å skape en helhetlig sammenheng, og siktlinjer mellom bygningsmiljøet 

på Dal stasjon, og Dalshaugen Hotell - Sissener hotell som ligger sørvest og sør for planområdet. 

Godshuset på Dal stasjon og deler av skinnegangen er fredet etter kulturminneloven, og hele 

stasjonen er foreslått regulert til bevaring i forslag til landsverneplan for Jernbaneverket. Dette kan 
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forsterke stedets identitet. Noen bevaringsverdige elementer vil gi Dal sentrum et særpreg i kontrast 

med ny moderne nærings- og boligbebyggelse. 

Det legges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg. 

Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, 

utformes slik at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Bebyggelsesmønster 

som plassering av bygning i forhold til andre bygninger, veg, eiendomsgrense, skal videreføre 

områdets og landskapets typiske egenskaper. Det skal legges opp til oversiktlig og helhetlig 

konsept av skilting og belysning av området. Det skal tilstrebes å samle informasjon om 

bedriftene gjennom normert skilting. 

Planen for området forutsetter at bebyggelse mot vegene ikke kan ha lukkede fasader, og at 

fasadene skal formgis i tilnærmet lokal målestokk. Fasadene er i hovedsak kledd i lokale materialer. 

Det skal unngås lange og monotone fasader, og det skal legges til rette for å aktivisere fasadene og 

integrere funksjoner mot knutepunktet utenfor. 

Sol- og skyggevurdering 
Det er utarbeidet sol-/skyggediagrammer for prosjektet. Disse viser at ny bebyggelse i liten grad 

påvirker solforholdene til eksisterende bebyggelse i nærområdet. Ved vår- og høstjevndøgn vil 

skygger kunne slå bort til bebyggelsen øst for elva etter kl 18:00. Enkelte av sol- og 

skyggediagrammene er vist på figurer under, mens samtlige følger planforslaget som vedlegg. Det er 

beregnet sol- skyggeforhold for midtsommer, 21. juni fra kl 06:00 – 20:00. Videre er det beregnet for 

vår- og høsjevndøgn, 21. september fra kl 08:00 – 18:00. 



 PLANBESKRIVELSE 

   

 

F:\Kommunal forvaltning\Plan (og Regulering)\Markus Forsberg\2014_1777 Dal park\Aller siste\Dal Park - Planbeskrivelse 2018-01-15.docx  Side 32 av 50 

 

Figur 21: Figuren viser solforholdene på tomta 21. juni kl 16:00 (illustrasjon JAF arkitektkontor). 
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Figur 22: Figuren viser solforholdene på tomta 21. september kl 16:00 (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 
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Figur 23: Figuren viser solforholdene på tomta 21. september kl 18:00 (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Vegene Aksel Bråtens veg og Finstadvegen beholdes i sin eksisterende stand. Fortauet langs Aksel 

Bråtens veg reguleres i en bredde på 3 meter regnet fra eksisterende fortauskant langs vegen. 
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Arealene mellom fortauet og bebyggelsen kan nyttes til møblering, beplantning og lignende i 

tilknytning til forretningene på bakkeplan. 

Vegen f_V reguleres til kjøreveg for byggeområdene med parkeringskjeller, samt som adkomstveg for 

kommunal pumpestasjon.  

Trafikksituasjon 
Vegforbindelser. Planområdets sentrale plassering i kommunen vil etter vår mening ligge godt 

til rette for så vel gående som for syklister. Det er fra området kort vei til både fylkesvei-, 

riksvei- og Europaveinettet. 

Trafikkproduksjon. For en vurdering av trafikkmengder som kan få endret kjøremønster er det lagt til 

grunn Statens vegvesens Håndbok 146, Transportøkonomisk institutt og Prosam rapporter. 

Gjennomsnittlig turproduksjon fra bolig er anslått til 4 turer pr. boenhet for sammensatte områder 

med kombinasjonsbygg. 

Gjennomsnitt turproduksjon fra handel er ifølge Statens vegvesens håndbok på 15-105 

bilruter pr 100 m2 pr døgn. Erfaringstall i håndboken legger tilsvarende opp til en 

turproduksjon på 3-12 bilruter pr time per 100 m2 næringsarealer. Transportøkonomisk 

institutt viser at den gjennomsnittlige lengden på handlereisen er vesentlig kortere for 

innbyggere i de tettest befolkede byområdene enn i de minst tettbygde og at bilbruk faller 

samt at gående og syklende øker ved fortetting av områder. 

Prosam rapport 121 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker viser at butikker som det er 

naturlig å redusere genereringstallet for, er butikker som er større enn 1 000 m2. 

Det vil si nyskapt trafikk kan basere seg på følgende turproduksjon for handel med 

plasskrevende varer 12-20 kjt./døgn per 100 m2. Med detaljvarehandel 30-45 kjt./døgn per 

100 m2. Kontor, tjenesteytingsformål 3-15 kjt/døgn per 100 m2 og boliger 4-10 kjt./døgn per 

bolig. 

I beregningen av trafikkproduksjon i og fra området er det lagt inn forutsetninger for prosjektet 

nevnt over. 

 Arealbruk Areal m2 / 
antall 

Døgntrafikk (ÅDT) 
Faktor 

Kjøretøy/døgn 

Maks alternativ 1 Detaljvarehandel 10 000 30 kjt/døgn per 100 m2 3000 
Maks alternativ 2 Plasskrevende varer 10 000 15 kjt/døgn per 100 m2 1500 
Maks alternativ 3 Kontor/tjenesteyting 10 000 10 kjt/døgn per 100 m2 1000 
Mix alternativ 4 Handel, kontor, 

tjenesteyting 
10 000 14 kjt/døgn per 100 m2 1 400 

 Boliger 80 stk 4 kjt/døgn per bolig 320 
 Boliger 110 stk 4 kjt/døgn per bolig 440 

Figur 24: Tabellen over viser turproduksjon fra planområdet ved ulike alternativer. 

Ikke minst kan bruk av bil på Dal bli påvirket av flere utviklings faktorer som: 

 Rushtidsutflating og utvikling av differensierte arbeidstider 

 Flere reiser til/fra området sammen 

 Færre reiser til/fra området med bil 

 Flere utfører allsidig reisemål 

 Alternative transportløsninger utvikles til/fra området 

 Endring og forbedring av tilgjengeligheten til planområdet for gående og syklende 
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Støy 
Støyrapport. Det foreligger støyberegninger av vegtrafikkstøy for Aksel Bråtens veg og Finstadvegen. 

I henhold til T-1442/2016 (Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging). Til grunnlag for beregning av støy er lagt Ådt: 2600 ÅDT for Aksel Bråtens veg 

og 1700 ÅDT for Finstadvegen, andel tungtransport 10% og skiltet hastighet 50 km/t. 

Forenklet beregning viser at deler av planområdets byggearealer blir liggende i gul sone og fortauer i 

rød sone. Det forutsettes derfor lokale støytiltak for hver bolig. Krav til støy er gitt i plan-

bestemmelsene. Uteoppholdsarealer mot elven blir relativt godt skjermet og det er følgelig ikke 

nødvendig med støyskjermede tiltak. Balkongene i fasaden mot vest bør skjermes med et relativt 

høyt rekkverk og det bør monteres lydabsorbenter i taket over balkongene. Videre viser 

beregningene at lydkrav vil bli oppfylt forutsatt at det brukes lydvinduer i soverom som vender ut 

mot vegen eller brukes planleggingsprinsipper hvor soverom etableres mot øst og syd. 

Innendørs støy må kontrolleres i detaljprosjektering slik at minimumskrav i Byggetekniskforskrift og 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 tilfredsstilles. Både utvendige arealer for 

uteopphold og for innvendige arealer der det viser seg at det er behov for tiltak må beregninger 

gjennomføres ifm. konkret byggesak. 

For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller 

senere vedtatte retningslinjer legges til grunn. 

 

Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløp. Vannforsyning tas fra kommunalt anlegg i området. Vann og avløp vil følge vegene, 

rundt bebyggelsen. Avkloakkering kan skje med selvfall fra bebyggelsen mot Finstadvegen og videre 

til pumpestasjon i område regulert for Vann- og avløpsanlegg. 

Avfallshåndtering og renovasjon. Det vil avsettes felles arealer til post og renovasjon for boliger og 

næringsarealer. Avfallshåndtering og varelevering skal hovedsakelig skje gjennom avkjørsel i Aksel 

Bråtens veg. Området skal ha tilfredsstillende egen økonomiadkomst og varelevering skal skje på 

stedets premisser og ikke være til unødig ulempe for bruken av gatene og fortauene. Plasser for 

varelevering avmerkes på utomhusplanen og gjennomføres etter godkjent plan. 

Strømnett og trafostasjon. Boligene og næringsvirksomheter vil kunne kobles til strømnett ved 

eksisterende trafostasjon. Utvidelse av trafo stasjon må vurderes og må påregnes. Interne lavspente 

kabler skal legges i bakken eller i bebyggelsen. 

 

Grønnstruktur 

Grønnstrukturen reguleres gjennom friområde og naturområde. 

Friområde. Innenfor friområdet skal det etableres en felles kvartalslekeplass på 600 m2. Etablering av 

lekeplassen vil kreve noe terrengbearbeiding, likevel er det viktig at alle terrenginngrep skal skje 

mest mulig skånsomt. Eksisterende stier, trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad 

bevares. Det tillates oppført mindre bygningskonstruksjoner som skal nyttes i samsvar med formål 
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arealene er regulert til. Terrengbearbeiding og nyplanting skal skje i henhold til godkjent 

utomhusplan. 

Naturområde. Det biologiske mangfoldet og en sammenhengende og variert blå- og grønnstruktur 

skal sikres både i anleggs- og driftsfasen. Område skal ikke bebygges eller benyttes til lagring eller 

parkering. Området skal skjøttes og vedlikeholdes. Naturområdet skal være et naturareal med 

hovedfokus på biologisk mangfold og naturopplevelse, og slik at elven Risas preg opprettholdes. 

Vegetasjon 
Området mot elva Risa er i kommuneplanen avsatt til naturvernformål. Dette formålet videreføres i 

det nye planforslaget. Innenfor verneområdet vil den eksisterende vegetasjonen bli beholdt i størst 

mulig utstrekning. Ny vegetasjon vil bli supplert med egnede arter og antall. Det stilles krav til 

illustrert grønnstrukturplan for område friområde FR og naturområde NO. 

Naturmangfold 
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens § 8-12. Det biologiske mangfoldet og en 

sammenhengende og variert blå- og grønnstruktur skal sikres både i anleggs- og driftsfasen. 

Hensynssoner 

Det angis følgende hensynssoner: 

Sone  Kart  Størrelse   Kommentarer  

Frisiktsone  H140_1 0,3 daa  Frisiktsoner for avkjørsler 

skal avmerkes ifm. byggesak  

Støysone  

 Rød sone  

 

H210_1  

 

1,0 daa 

   

 Gul sone  H220_1  1,7 daa   

Angitt hensynssone 

 Bevaring 

 naturmiljø  

  

H560_1  

  

1,6 daa  

    

Figur 25: Tabellen viser hensynssoner. 

Frisiktsoner. Frisiktsone i krysset mellom Finstadvegen og Aksel Bråtens veg, samt for adkomstveg 

f_V, er vist som hensynssone på plankartet. I frisiktsonen skal det ikke være sikthindringer høyere 

enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 

For avkjørsler merket med pil i plankartet skal frisiktsoner avmerkes på situasjonsplan ved søknad om 

tillatelse til tiltak. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 

Parkering er forbudt i sonen. Enkeltstående trær med tilfredsstillende oppkvisting kan tillates. Det 

tillates utkragede etasjer i høyde 4,7 m eller høyere innenfor sonen. 

Støysoner. Støysoner vises på plankartet og reguleres gjennom planbestemmelsene. Deler 

av planområdet ligger i et område utsatt for høy luftforurensning. Etablering av støyfølsom 

aktiviteter i området skal unngås. Utendørs oppholdsareal og luftinntak skal ikke plasseres i 

området. 
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Krav til støy ved utbygging av nye boliger og lekeplasser i planområdet skal ivaretas gjennom 

utforming og innhold av bebyggelsen. Støykravene utendørs skal være tilfredsstilt med krav til 

uteoppholdsarealer. Utendørs støyskjerming er tillatt med god arkitektonisk utforming. Boenheter 

bør være gjennomgående med tilgang til stille side. For hver boenhet skal minimum areal av 

oppholdsrom inkludert minimum ett soverom ha vindusfasade mot stille side. 

Bevaring naturmiljø. Etter en nærmere vurdering kan kommunen gi tillatelse til nødvendig 

beskjæring av trær dersom enkeltgreiner er til fare for bruk av veg eller lekearealer. 

Rigg- og marksikringsplan skal sikre at elva med sidearealer ivaretas. Dette gjelder både i 

anleggsperioden og når området er ferdig bygget. 

Risiko 

Det er utarbeidet egen Risiko- og sårbarhets analyse i forbindelse med planforslaget. Området er ikke 

spesielt risikoutsatt. Det er enkelte forhold som bør gis spesielt oppmerksomhet. Dette er 

grunnforhold, samt grunn- og støyforurensning. Risiko reduserende tiltak som framkommelighets- og 

natursikring i anleggsperioden og brannsikring i driftsfasen skal spesielt vurderes i det videre 

prosjekteringsarbeidet. Flomsituasjon omtales i Risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Geoteknikk 

Grunnforholdene er foreløpig vurdert i ROS-analysen. Det er ikke avdekket spesielt vanskelige 

grunnforhold noe sted på eiendommen, eiendommen er bebygd fra før. Men ved byggingen bør det 

utføres geotekniske undersøkelser. 

Før prosjektering settes i gang skal det være utarbeidet grunnundersøkelser av planområdet. Det 

anses nødvendig med ytterlige utredninger av grunnforhold i forbindelse byggesak, i hele 

planområdet. FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og vedlikehold) skal utarbeides og følges i 

anleggsfasen. 

Grunnforurensning 

Det settes krav til tiltaksplan iht. forurensningsforskriften kap.2. i planforslaget. 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 omhandler opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider. Planbestemmelsene stiller krav til at grunnforhold skal vurderes ytterligere før det 

kan gis igangsettingstillatelse til byggetiltak. Planlegging av sikringstiltak utenfor området vurderes i 

samarbeid med myndigheter og ivaretas utenfor planforslaget for område Dal Park. SHA-plan (Plan 

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. Byggherreforskriften) skal være utarbeidet i 

driftsfasen og fulgt opp. FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og vedlikehold) må utarbeides og følges i 

anleggsfasen. 

Trafikksikkerhet 

Forholdene til trafikksikkerhet er behandlet i ROS-analysen. Planforslaget legger i utgangspunktet 

ikke opp til tiltak som vil endre på trafikksikkerheten i området. Under bygging skal det vises spesielt 
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hensyn til trafikksikkerheten, da byggingen skjer nært veg og i kryss. På Aksel Bråtens veg er det 

registrert en ulykke i 2007, i krysset med Finstadvegen. I NVDB (Statens vegvesens kartapplikasjon på 

nett) er ulykken registrert som påkjørsel av en person som ble lettere skadet.  

Utomhusplan, grøntstrukturplan 

Gjennom planforslaget kreves at det skal utarbeides en utomhusplan/ grønnstrukturplan i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. Utomhusplanen skal redegjøre for retningslinjer for 

formgiving, materialbruk, farger og andre prinsipper som skal følges for å ivareta harmonisert 

bebyggelse og åpne rom mellom bebyggelsen. Grøntstrukturplan vil vurdere naturmiljøbetydning for 

menneskers behov med utgangspunkt i naturens egenverdi som levested for dyr, fugler, insekter og 

planter. 

Stedsutvikling 

Planforslaget skal bidra til stedsutvikling slik det er vist på illustrasjonene. Disse følger planforslaget 

som vedlegg. Videre utføres stedsutviklingen gjennom fortetting og transformasjon av eksisterende 

bebyggelse. Samtidig bidrar prosjektet med å øke antall arbeidsplasser og flere boliger på Dal. 

Nærområdet får en struktur hvor møteplass for innbyggere i nærområdet aktiveres og framheves. 

Nye og eksisterende funksjoner etableres med godt markerte innganger mot torget og offentlige 

gater og veger. Stedet Dal markeres tydeligere i nærmiljøet, med høyere bebyggelse. Ikke minst vil 

området Dal Park forsterke Aksel Bråtens vegs akse. 

 

Figur 26: Figuren viser et perspektiv tatt fra sørøst, og viser bebyggelsen mot elva (illustrasjon JAF 

arkitektkontor). 
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Figur 27: Figuren viser et perspektiv tatt fra vest, og viser bebyggelsen mot torget og Aksel Bråtens 

veg (illustrasjon JAF arkitektkontor). 

 

 

Fjernvirkninger av bebyggelsen 
 

 

Figur 28: Figuren viser et perspektiv tatt fra øst, og viser bebyggelsen i forhold til nærliggende 

bebyggelse på Dal (illustrasjon JAF arkitektkontor). 
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Figur 29: Figuren viser et perspektiv tatt fra vest, og viser bebyggelsen i forhold til nærliggende 

bebyggelse på Dal (illustrasjon JAF arkitektkontor). 

Barn og unges interesser – uteoppholdsarealer 

I planen legges det til rette for at barn og unge kan benytte området. Bebyggelsesformålet er i sin 

helhet tilrettelagt for forretnings-, tjenesteyting- og kontorformål i de nedre etasjene. Planen legger 

til rette for barns opphold og aktiviteter, på taket av disse formålene og dermed i tilknytning til 

boligetasjenes uteoppholdsarealer. 

I friområdet FR er det lagt til rette for, og stilt krav i bestemmelsene om etablering av en 

kvartalslekeplass på 600 m2. Det vil være mulig å legge til rette for ulike aktiviteter på en slik 

lekeplass. Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, klatring, 

balanseleker og lignende. Kvartalslekeplass skal være felles for boligene i planområdet. Felles 

utearealer skal ligge i tilknytning til den øvrige grøntstrukturen. Lekeplass skal inngå i utomhusplan. 

Lekeplassen er tilgjengelig fra boligene uten kryssing av veg. Det må sikres sikker adkomst til 

lekeplassen, uten kryssing av arealer for varemottak, da det tidvis er store kjøretøyer som rygger. 

Lekeplassen grenser mot elva Risa, og denne må sikres med gjerde. Forholdene er sikret i 

bestemmelsene. 

Nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m2 skal avsettes i områder på taket over forretninger. 

Lekearealet skal minimum opparbeides med sandkasse, apparater, benker og være beregnet for lek 

hele året. 

Uteoppholdsareal skal omfatte en kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet 

(balkong, terrasse og takterrasse) og fellesarealer for flere boenheter (nærlekeplasser og 

kvartalslekeplass). For hver boenhet over 50 m2 innenfor planområdet skal det avsettes et minimum 

uteoppholdsareal på 25 m2. 

 

 

AREALFORMÅL I PLANEN BTA 
(ca. 

KRAV TIL AREAL 
(ca. m2) 

KOMMENTARER 
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m2) 

BFKT  

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål (Bolig/ 
Forretninger/Kontor/ 
Tjenesteyting)  

2000  800  
Lekearealer tilhørende 
boliger  

BFKT  

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål 
(Bolig/Forretninger/Kontor/ 
Tjenesteyting)  

2000  600  Takterrasser  

FR  Friområde  1100  600  Kvartalslekeplasser  

TO  Torg  580  0  

Nye oppholdsarealer på 
torget ved inngangene til 
forretninger. Arealene brukes 
under aktiviteter og 
arrangementer  

 SUM    5680   2000    

Figur 30: Tabell med oversikt over mulige arealer for barn innenfor planområdet. 

Etablering av boliger i planområdet har fordel av umiddelbar nærhet til elven Risa og 

rekreasjonsarealer i nærområdet for større barn. 

Universell utforming 

Det skal sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen, herunder bevegelseshemmede, 

orienteringshemmede, miljøhemmede samt familier med barnevogn. Arealene skal utformes slik at 

de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig. 

Ny bebyggelse skal plasseres slik at det tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert og lett forståelig 

gangvegnett. Tilgjengelighet er høyt prioritert i planforslaget. Dette ivaretas gjennom bestemmelsen 

om universell utforming. Ikke minst vil krav om tilgjengelighet blir ivaretatt gjennom plan- og 

bygningslov med forskrifter. 

Annet 

Det er satt rekkefølgekrav om at det skal foreligge vurderinger og grunnundersøkelser som viser at 

bygging ikke er til fare eller vesentlig ulempe. Natur- og miljøforhold, herunder grunn, må ikke 

utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følger av tiltaket. 

Det er satt krav til gjennomføringsperioden og driftsperioden gjennom rekkefølgebestemmelser. Det 

skal redegjøres for håndtering av forurenset grunn, og for tiltak for å hindre forurensning til vassdrag. 

Det skal foreligge redegjørelse og utførelse for nødvendige støyreduserende tiltak før det gis 

tillatelse til tiltak og ferdigattest utstedes. 
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Videre er det satt krav i denne planen om at lekeareal skal opparbeides samtidig med annen 

infrastruktur, og være ferdigstilt før det gis ferdigattest, for tilhørende boliger i området. 

 

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Innledning 

Planendringen åpner for en mer konsentrert og en mer urban utbygging hvor bebyggelsen legges i 

nærheten til kollektivknutepunkt. Sentralt i denne bebyggelsen anlegges et felles delvis nedgravd 

innendørs garasjeanlegg som dekker parkeringsbehovet for hele den planlagte bebyggelsen. Det 

etableres nye forretninger i nærmiljøet, og nye boligblokker for flere innbyggere. 

I dette kapittelet beskrives konsekvensene planforslaget får. Beskrivelsen er en vurdering av de 

virkninger og konsekvenser, herunder risiko og sårbarhet, som gjennomføringen av planen vil kunne 

få for miljø og samfunn. I tillegg kommenteres eventuelle avbøtende tiltak dersom slike vurderes 

som aktuelle. 

Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål 

Planforslaget i forhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Plassering av bebyggelse og øvrige tilbud innenfor planområdet er vurdert i 

forhold til senterstruktur, transportstruktur, grønnstruktur, tap av naturområder, biologisk mangfold 

og virkning av estetiske kvaliteter og for friluftsliv. Med planene reduseres det totale reisebehovet, 

og reisende med gang-, sykkel- eller kollektivtransport økes gjennom et mer areal- og 

transporteffektivt sammensatt utbyggingsmønster. 

Planforslaget sett i for forhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 

planleggingen. Bolig- og lekeområder blir sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. Planen sikrer lekearealer som er store nok, gir ulike muligheter for aktivitet og som kan 

brukes av ulike aldersgrupper hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Planforslaget er 

i tråd med kommuneplanens arealdel, men medfører omdisponering av et areal som til en viss grad 

benyttes til lek og uteopphold. 

Planforslaget sett i forhold til fylkesplan. Planforslaget imøtekommer mål og strategier for Akershus 

fylkesplan. Det legges opp til fortetting med høy arealutnyttelse innenfor sentrumsområdet på Dal. 

Tiltakene i planområdet vil bidra til aktivitet i sentrum, ligger i knutepunkt for kollektivtilbud, gang- 

og sykkelvegnettet, og vil gi rom for handel, tjenesteyting, helse, miljø, kultur og beboelse. 
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Kommuneplan. Reguleringen innebærer ikke noen endringer av kommuneplanen. Dette er vurdert 

som naturlige avgrensninger av de nevnte formål i forhold til blant annet topografien i området. 

Reguleringen gir nødvendige rammer for bebyggelsen slik at utbyggingen av både bolig- og 

næringsbebyggelse blir forutsigbar. Ved å regulere området i øst til naturområde sikres også dette 

området mot utbygging og tas i bruk som allment tilgjengelig friluftsområde. Planforslaget legger til 

rette for utbygging i tråd med kommuneplanens arealdel som er avsatt til sentrumsformål. Dette 

innebærer fortetting med bolig, forretning og tjenesteyting i tilknytting til transportnett, 

kollektivtransport og gang- og sykkelvegnett. 

Det er tatt inn reguleringsbestemmelser om areal og funksjon til leke- og oppholdsarealer i tråd med 

bestemmelser i kommuneplanen. Det er avsatt område for bevaring av natur. Tilgjengelighet og 

universell utforming reguleres iht. kommuneplanens arealdel også. Det er stilt krav til både 

kvartalslekeplass og nærlekeplass. På grunn av risiko for forurensning er det tatt med bestemmelser 

om opprydding av evt. forurensede masser. 

Konsekvensutredning 

Plan og tiltak er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning FOR-2014-12-19-1726 §2f) og 3c). 

Bokstav f i 2f gjelder ikke for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på 

høyere plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Bokstav c i §3 gjelder 

ikke reguleringsplaner der konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på 

overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan, eller 

detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskriften. På 

bakgrunn av dette vurderes planen ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Stedsutvikling 

Planområdet ligger meget sentralt og det er kort avstand til eksisterende butikker og togstasjon, en 

rekke servicefunksjoner ligger også i nærheten. Det ligger videre noen arbeidsplasser like utenfor 

planområdet, med 20 minutters avstand. Fremtidige arbeidsplasser på Dal blir også lett tilgjengelige 

for de som kommer utenfra enten via buss, tog, bil, sykkel eller gående. 

I og med at planområdet ligger i tilknytting til naturområdet er det naturlig nok ikke noe avstand til 

friluftsområdene. Avstandene er ikke større enn at det er mulig å nå flere friluftsområder innenfor en 

radius på 20 minutters gange. 

Det legges til rette for god stedsutvikling av området Dal Park med: 

 Forsterkning av eksisterende knutepunkt 

 Transformering av område til nye blandete funksjoner 

 Etablering av urbant levende stedsrom 

 Etablering av sosialt møtested/torg for lokal befolkning 

 Forsterkning nord-syd koblinger i kommunen, og mellom kommunene Eidsvoll og Ullensaker 

 Etablering av moderne og attraktive bomiljøer 

 Å ta i bruk rekreasjonsarealer langs elven Risa 
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Landskapsbilde og estetikk 

Landskapsbilde og visuelle kvaliteter i omgivelsene blir endret noe, som følge av tiltaket. 

Tiltaket blir godt tilpasset landskapet sett fra omgivelsene.  

Områdets fjernvirkning er spesielt viktig sett fra nord og syd. Den nye boligbebyggelsen vil bli 

liggende lavere enn landskapet rundt og vil derved ikke fremtre som dominerende i fjernvirkning. 

Mye av den nye bebyggelsen vil ligge under terreng og blir lite synlig fra vegene. Parkeringshuset vil 

ligge på det laveste nivå og fremtre som diskret. Adkomsten til naturvernområdet og turområdene 

mot øst blir forsterket. Disse blir lettere tilgjengelig, og sikret gjennom reguleringen for at 

turgjengere kan komme med tog, og komme seg lett ut i marka. 

Konsekvenser for natur og miljø 

Reguleringen sikrer at den østre delen av området bevares som naturmiljø - grøntareal. I tilknytting 

til dette området skal også sikres lekemiljø for barn. Det biologiske mangfoldet i området vil heller 

ikke bli endret vesentlig i forhold til i dag siden området bevares. 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Reguleringen gir med sine nye boligarealer en relativ stor økning av leilighetstilbud på Dal som vil 

være fordelaktig både å tiltrekke nye innbyggere til Eidsvoll kommune, stedet og nærmiljøet 

generelt. Reguleringen gir mulighet for utvikling av Dal tettsted, sikre eksisterende drift og 

arbeidsplasser pluss skape nye arbeidsplasser. Samtidig vil det åpnes mulighet for etablering av nye 

bedrifter i området. Både dette og muligheten for 80-110 nye boliger vil være med å styrke Dal 

samfunnet. 

Det kan påregnes etablering av mellom 5 til 20 butikker på senteret hvorav flere varegrupper: 

dagligvarer og vinmonopol, lette fagvarer, tyngre varegrupper samt tjenesteytings funksjoner. 

Juridiske konsekvenser 

Eidsvoll kommune har i dag avtale om bruk av den private adkomstveien frem til pumpestasjon. Det 

legges til rette for etablering av ny veg inntil vann- og avløpsanleggsområdet. Videre må de juridiske 

forhold avklares separat. Eierforholdet til avløpsledninger som går over området må også avklares i 

den grad det ikke er avklart i dag. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og potensialet for funn 

regnes som lavt. 

Forretningskomplekset Bjørnsrud er vurdert som et nyere tids kulturminne. Bygningen er plassert i 

bevaringskategori 4, og er anbefalt bevart av Akershus fylkeskommune. Bygningens verneverdi er 
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vurdert opp mot verdien av fortetting i Dal, og funnet akseptabel å sanere. Det er videre mindre 

muligheter for bruk av dette bygget, slik at det på sikt vil forfalle ytterligere. 

Dal stasjon med omkringliggende bygninger, og Dalshaugen Hotellet - Sissener hotell som ligger 

sørvest og sør for planområdet er bevaringsverdige bygninger. Planforslaget ivaretar siktlinjer 

mellom disse objektene. Godshuset på Dal stasjon og deler av skinnegangen er fredet etter 

kulturminneloven, og hele stasjonen er foreslått regulert til bevaring i forslag til landsverneplan for 

jernbaneverket. Planområdet ligger på motsatt side av Aksel Bråtens veg, for stasjonsområdet. 

Bygningsvolumene mot stasjonen og torget er brutt opp og etableres i inntil tre etasjer, som skaper 

et harmonisk bygningsvolum mot disse områdene. Torget med inngang til forretninger bygger 

oppunder og forsterker betydningen av, og opplevelsen av stasjonen. 

Universell utforming 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at det i den grad det ved nyplanting skal brukes 

vekster som ikke øker pollenbelastningen for området. Prosjektet er kompakt og legger til rette for 

korte avstander både internt og til nærområdet, dette er viktige forutsetninger for god universell 

utforming. For orienteringshemmede er utbyggingen positiv i forhold til at det understreker allerede 

gjeldende strukturer på Dal, med gode fortauer langs med disse retningene. Utover dette regulerer 

TEK 17 og senere vedtatte forskrifter de vesentligste forhold ved universell utforming. 

Naturmangfold, friluftsliv og folkehelse 

Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det berørte 

området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv defineres som 

opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på god form, miljøforandring og 

naturopplevelse. Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse som er godt ivaretatt i 

dette planleggingsarbeidet. 

Energiforbruk 

Planforslaget er i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Utvikling av området Dal Park vil framheve utvikling av mer kompakte 

tettsteder. Ved denne utviklingen skal klima- og miljøvennlige transportformer bli vesentlig 

hensyntatt. Del legges til rette for at de fleste kan velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til 

daglige gjøremål og på den måten bidra til reduksjon av energiforbruk. 

Flomfare 

Det er ikke påvist, eller antatt å være flom i planområdet. Dette, sammen med topografien, gjør at 

området ikke har flomfare. Vannstanden i Risa, øst i området kan variere, men den ligger lavt i 

terrenget og representerer ikke noen alvorlig flomfare. 
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Forurensning i grunnen 

Byggeteknisk forskrift (TEK) stiller krav om radonforebyggende tiltak, og dette kravet sikrer at 

hensynet til radon ivaretas ved gjennomføring av byggetiltak. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

området. Det er heller ikke annen forurensing eller spesiell fare i området. Dal Park kan ha utslipp av 

helsefarlige stoffer eller vesker og det skal følges opp videre ved utbyggingen av området. 

Støy og luftforurensning 

Nærheten til Aksel Bråtens veg og Finstadvegen, krever støydempende tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støynivå innenfor deler av byggeområdet. 

ROS-analyse 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha middels til svært store 

konsekvenser, krever avbøtende tiltak. Analysen indikerer at det spesielt bør ses nærmere på fare 

med trafikk av anleggsmaskiner under byggingen, og at det skal utarbeides områdesikringsplaner før 

byggearbeider startes, med hensyn til de som jobber og oppholder seg i nærområdet. Området var 

brukt til industriformål tidligere og det er antydning at grunnen er forurenset og må ryddes opp før 

byggearbeider påbegynnes. 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til risiko knyttet til brann i området med handelsvirksomhet og 

boliger i driftsfasen. Dette gjelder sammen med planlegging av rømningsveger, vannforsyning og god 

framkommelighet for utrykningskjøretøy ved utrykning. Alle bygninger skal ha FDV-plan. 

Handelsvirksomhet skal ha planer om gjennomføring av egen beredskap. Alt forebyggende arbeid 

rettet mot helse og liv skal gis høy prioritet. Det er påvist at området er støyutsatt og det er viktig at 

bygninger prosjekteres med støyreduserende tiltak. Egen støyanalyse foreligger og brukes i det 

videre prosjekteringsarbeid. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 

Prinsippene om uteopphold og sosialt samvær er lagt til grunn i planleggingen, og reguleringsplanen 

stiller krav om at det skal tilrettelegges for felles uteoppholds- og lekeareal på taket av nytt bygg. 

Hensynet til barn og unge vurderes som godt ivaretatt gjennom felles kvartalslekeplass og 

lekeplasser ved inngangene. 

Området vil også være en god sosial møteplass der ulike generasjoner kan møtes. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

De økonomiske konsekvensene av planforslaget antas å ha positive konsekvenser for Eidsvoll 

kommune. 
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Forslag til reguleringsplan innebærer at dagens bygninger rives og erstattes med nye. 

Tilstandsanalyse viser at byggene på området bærer preg av mange år med manglende vedlikehold 

og oppgradering og at det er et stort behov for generell opprustning av bygningsmassen. 

Takkonstruksjonen, deler av fasaden mot bakgården og tak har så omfattende skader at det er behov 

for strakstiltak. Det kan ikke ses bort fra at det er råte og soppangrep i etasjeskillene, som er av tre. 

Det er teknisk svært vanskelig å oppgradere dagens bygg, og gjeldende krav til universell utforming 

og inneklima er ikke mulig å tilfredsstille. 

Planen vil ikke i noen grad redusere den historiske lesbarheten på Dal. Nytt bygg eller nye bygg med 

tilsvarende handels innhold vil bidra til at den historiske handelssted lesbarhet blir forsterket. 

Av andre konsekvenser kan nevnes at Dal sentrum får tilført ny og moderne bygningsmasse med økt 

antall boliger, areal for tjenesteyting, og tidsriktige lokaler for forretninger. I tillegg reguleres arealet 

langs Elva Risa til bevaring av naturmiljø og tilrettelegging for beboere i nærmiljøet. 

 

ANALYSER, UTREDNINGER OG ILLUSTRASJONER 

ROS-analyse 

Forslag til Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget. I analysen er det definert uønskede 

hendelser som kan inntreffe. Hver uønsket hendelse er konkretisert og formulert så presist som 

mulig. Forslag til avbøtende tiltak følger med. 

Støyvurdering 

Det er foretatt beregning av støyforhold. Beregningen følger som eget notat. 

Geoteknikk 

Det er foretatt geotekniske undersøkelser, disse følger som eget notat. 
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Illustrasjonshefte av mulig fremtidig utbygging 

Vedlagte illustrasjoner som prinsippillustrasjoner viser et mulig scenario av utbygging i form av 

planskisser, 3D-illustrasjoner og volumstudier. Vedlagt illustrasjonsmateriale er ikke gjenstand for 

vedtak og er derfor ikke juridisk bindende. Illustrasjoner viser en mulig maksimal utbygging og 

områdets utvikling over flere byggetrinn i henhold til planforslaget. 

Det er utarbeidet 3D volumstudier – landskaps- og utbygningsanalyser som følger som egne vedlegg. 

Illustrasjoner vises som arbeidsredskap for å komme fram til gode løsninger. Det er laget diverse 3D 

arbeidsmodeller hvor det ble satt inn ulike alternativer. Illustrasjoner er ikke utført så detaljert slik at 

det er mulig å lage nye når planen endres. 

Sol- og skyggeanalyse 

Sol- og skyggeanalyse beskriver sol- og skyggeforholdene før og etter utbyggingen. Analysen følger 

planforslaget. 

 

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR 

Med planen tilrettelegges det for et kombinasjonsbygg med nye arealer for nye virksomheter og 

økning av innbyggere i kommunen. Eiendommene har gode kvaliteter som knutepunkt med god 

lokalisering ved vegkryss og togstasjon, med lett tilgjengelige rekreasjonsområder i en voksende 

region. 
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VEDLEGG 

Som vedlegg til planbeskrivelsen følger disse dokumentene: 

 Planbestemmelser 

 Plankart 

 ROS-analyse 

 Sol- skyggediagrammer 


