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Rådmannens innstilling 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Dal park, 
gbnr. 89/1 m.fl.». Plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 15.1.2018. 
 

 

SAKSUTREDNING 
 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Hensikten med planforslaget er å gi hjemmel for etablering av ny og tidsriktig kombinert 
bebyggelse med sammensatte funksjoner på Dal. Planforslaget er en endring av gjeldende 
plan, - Dal Stasjonsområde vedtatt 1956, og åpner for større areal til forretninger, kontor- og 
tjenesteytingsformål. Videre er det en intensjon at planforslaget skal utvikle Dal stasjon som 
kollektivakse og styrke denne som strukturdannende element på Dal.  
 
Reguleringsplanforslaget fremmes av ANKR rådgivning AS på vegne av Dal Utvikling AS v/ Geir 
Skari. Det endelige planforslaget bygger på materiale som tidligere er blitt utarbeidet av Archi-
Plan AS som var engasjert i prosessen i en tidligere planfase (tom. offentlig ettersyn).  

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger på Dal og utgjør den søndre delen av overnevnte eldre plan. Området 
ligger lokalisert i krysset mellom fv. 503 (Aksel Bråtens veg) og fv. 503 (Finstadvegen) vis a 
vis Dal stasjon. Planområdet er i dag delvis etablert med både handels-, service- og 
kontorfunksjoner. Det er en høydeforskjell på 10 meter innenfor planområdet med både flate, 
lett skråendene og delvis sterkt skrånende partier.  
 
Området ligger sentralt til på Dal og er lett tilgjengelig for reiser både til fots, sykkel, med bil, 
buss og tog. I tillegg til areal for kombinert bebyggelse, omfatter planområdet også 
grøntområder langs elven Risa. Totalt utgjør planområdet ca. 12 daa. Mer informasjon om 
planområdet følger i vedlagte planbeskrivelse. 



2 

1.3 Planprosessen 

1.3.1 Offentlig ettersyn: 

Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av utvalg for plan, næring og miljø i møte den 
29.3.2016 som plansak 30/16. Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker 
Blad og på kommunens nettsider den 21.4.2016. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 20.4.2016 - 3.6.2016 på kommunens hjemmeside + innbyggertorvet. Grunneiere, 
rettighetshavere og offentlige instanser fikk skriftlig melding om dette i brev datert 19.4.2016. 
Det kom inn seks, uttalelser (hvorav to innsigelser) i forbindelse med offentlig ettersyn, - fem 
fra offentlige instanser og én fra kommunens egen virksomhet for kommunalteknikk. 

1.3.2 Merknader: 

Merknadene peker i hovedsak på at planforslaget ikke var tilstrekkelig utredet for temaene 
støy, flom og grunnforhold. For øvrig ble det rettet noen mindre merknader til planens 
konkrete innhold som er forsøkt besvart ut. Flesteparten av innspillene er blitt etterkommet og 
tatt til følge gjennom utfylling/revisjon av planforslaget, mens noen merknader delvis er 
etterkommet m/ begrunnelse. Se til vedlegget merknadsskjema for hvordan de innkomne 
innspillene er blitt håndtert i detalj.  

1.3.3 Endring av plan etter offentlig ettersyn 

I tråd med innkomne merknader ovenfor er planforslaget blitt endret for å ivareta og besvare 
de innspill som har kommet. Planmaterialet er revidert i tråd med disse, og inkluderer nå en 
revidert ROS-analyse med omtale av flom og støy, revidert støyvurdering med omtale av støy 
fra bane samt to fagrapporter rettet mot omtale av hhv. geoteknikk og flom. NVE og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev datert 12.10.2017 og 19.10.2017 bekreftet at de 
trekker sine innsigelser på bakgrunn av tilsendt revidert planmateriale jf. brev fra kommunen 
datert 20.9.2017. Denne brevkorrespondansen kan leses som vedlegg i merknader.   
 
Det er også blitt gjort endringer i planforslaget på bakgrunn av uavhengige vurderinger fortatt 
av forslagstiller og kommunen i ettertid. På bakgrunn av flere faktorer, blant annet det at 
planleggingen har tatt lang tid (oppstart i mai 2014), har det i den avsluttende planfasen blitt 
engasjert inn ny saksbehandler og ny plankonsulent. Det nye samarbeidet har skapt grobunn 
for flere endringer i bestemmelsene sett i forhold til det som forelå ved offentlig ettersyn. 
Kommunens byggesaksavdeling har også bistått i denne «spissingen» av bestemmelsene. 
Resultatet er at bestemmelsene er blitt kortet ned med fire sider slik at de nå fremstår mer 
ryddig og håndfast samt gjengir/gjentar annet lovverk i mindre grad enn før. Det er også 
forsøkt rensket unna bestemmelser som er betinget tolkning, i tillegg til at bestemmelser som 
utgjorde unødvendige begrensninger og inneholdt bastante krav også er blitt forsøkt tatt vekk. 
Dette for å gi planen større fleksibilitet. Det viktigste eksempelet på sistnevnte er bortfallet av 
en tidligere bestemmelse som begrenset boligdelen av bebyggelsen i form av maks m2 BRA, 
dette i tillegg til begrensningene om maks % -BYA og maks kotehøyde. Sistnevnte 
bestemmelser videreføres imidlertid.  

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Hovedintensjonen med planforslaget er transformasjon av området fra enkeltstående 
bygninger til et samlet bygg benevnt som BFKT (kombinert formål for bolig, forretning, kontor 
og tjenesteyting) på maksimalt seks etasjer med boliger øverst og næring/parkering nederst. 
Maksimal gesimshøyde tilsvarer 176,5 moh. Planen legger opp til: 
 

o Boliger i maks fire etasjer. Boligdelen for 4.-6. etasje tenkes oppstykket i vertikaldelte 
lameller i tre etasjer. Det estimeres et anslag på 80-110 boenheter. Maks % -BYA= 40 
%.  

o Minimum 25 m2 uteoppholdsareal per boenhet over 50 m2. Dette omfatter en 
kombinasjon av privat balkong/terrasse/takterrasse, der størrelsen tilknyttet hver 
enkelt boenhet vil variere noe, samt felles uteoppholdsareal. For sistnevnte inngår felles 
nærlekeplasser på tak og felles kvartalslekeplass på grunnen.  

o Maks 10 000 m2 BRA næringsareal i 2.-3. etasje (der 3. etasje utgjør Aksel Bråtens 
vegs gateplan) Maks % -BYA= 90 %. 
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o Parkeringskjeller i 1.-2. etasje. Maks % -BYA= 90 %. Parkeringsareal er ikke regulert 
som eget arealformål, men inngår i byggeområdet for kombinert bebyggelse. 

o Torgplass for nærområdets aktiviteter 
o Rekreasjonsområder langs Risa 
o Innkjøringsveg fra Finstadvegen med adkomst til parkeringskjeller og pumpestasjon.  
o 1-1,5 parkeringsplass per 100 m2 bruksareal næring, og 1 parkeringsplass per bolig.  
o 0,2 sykkelparkeringsplass per 100 m2 forretningsareal, 1 sykkelplass per 100 m2 øvrig 

næringsareal og 1 sykkelplass per bolig. Sykkelparkering skal etableres i tilknytning til 
innganger.   

 
For en mer utførlig beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen.  

1.4.1 ROS-analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse som følger som eget vedlegg til saken. ROS-analysen går 
grundig igjennom de aktuelle problemstillingene for området punktvis med forslag til tiltak. 
Konklusjonene som framkommer av ROS-analysen forutsettes fulgt opp under det videre 
arbeidet med tiltaket. 
 
Konklusjonene i ROS-analysen er ytterligere forsterket i gjennom ytterligere grunn-
undersøkelser og geoteknisk vurdering, jfr. vedlagte geotekniske rapport og notat datert 
henholdsvis 1.11.2016 og 6.11.2016. 

1.4.2 Geoteknisk rapport  

Det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet etter at planen lå ute til offentlig 
ettersyn, med bakgrunn i innsigelser fra NVE og Fylkesmannen. Temaet er beskrevet i egen 
rapport, datert 1.11.16 
 
I henhold til rapporten består grunnforholdene i området av lagdelte masser av hovedsakelig 
silt og sand, men tynne lag med sandig, siltig leire, over et fastere lag med antatt morene. Det 
benevnes videre at det ikke er påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire innenfor området. 
Dybde til fjell er ikke kartlagt, men det er boret inn i fast morene i hele området. Dybde til 
antatt morene varierer fra 10-20 m.  
 
Basert på resultatene fra grunnundersøkelsene er det vurdert at det ikke er aktsomhets-
/faresone i eller i umiddelbar nærhet til planområdet for reguleringsplanen. Områdestabilitet er 
vurdert å være tilfredsstillende. Konklusjonen i rapporten er som følger: 
 

«Det er i reguleringsfasen ikke behov for videre geotekniske vurderinger for å vurdere 
områdestabilitet. Områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende. Når aktuelle planer 
for et framtidig nybygg foreligger, må det gjennomføres vurdering av lokalstabilitet mot 
elven. Sikring av elveskråningen kan eventuelt bestå av lokal avlasting og 
erosjonssikring etter nærmere retningslinjer. Når endelige planer foreligger for ny 
bebyggelse, må geoteknisk sakkyndig vurdere graveforhold med eventuelle 
sikringstiltak og aktuell fundamenteringsløsning.» 

 
Det anses som nødvendig med ytterlige vurderinger av grunnforholdene i forbindelse med 
byggesak i hele planområdet, hvilket fremgår av dokumentasjonskrav i § 9 i 
planbestemmelsene.   

1.4.3 Støy 

Det er foretatt beregning av støy iht. departementets retningslinje til støy i arealplanlegging T-
1442. Først er det utarbeidet en støyvurdering av Berg Knudsen AS knyttet til støy fra veg, 
datert 5.3.2015 med følgende konklusjon: 
 

«Det er foretatt beregning av støyforhold i forbindelse med boligfeltet Dal Park i Eidsvoll 
kommune. Beregningene viser at lydkrav i T-1442 og NS8175 vil bli oppfylt forutsatt at 
det brukes lydvinduer i soverom som vender ut mot vegen.» 
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Etter offentlig ettersyn og de innkomne merknadene ble denne støyvurderingen supplert med 
en støyvurdering knyttet til jernbanen utført av Berg Knudsen AS, datert 22.9.2016 med 
følgende konklusjon: 
 

«Det er foretatt beregning av trafikkstøy fra jernbane for boligfeltet Dal Park i Eidsvoll 
kommune. Området tilfredsstiller «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442)» forutsatt at det gjennomføres støydempende tiltak i form av 
spesielt støydempende vinduer monteres i soverom i fasaden mot jernbanen.» 

 
Bestemmelsene sikrer at ny støyfølsom bebyggelse skal tilfredsstille miljøverndepartementets 
retningslinjer om innendørs og utendørs støy, jf. rekkefølgekrav. Det er også stilt krav om 
detaljerte støyberegninger tilpasset fasader og etasjer, jf. dokumentasjonskrav § 9. For 
håndteringen av vegvesenets merknad knyttet til støy, se administrasjonens besvarelse i 
vedlagte merknadsskjema.  

1.4.4 Estetikk 

Forslagsstiller har i vedlagt planbeskrivelse gjort en kortfattet vurdering iht. kommuneplanens 
§ 9. Det er innarbeidet bestemmelser som skal sikre at estetikkparagrafen ivaretas for den 
videre prosjekteringen av både uteområder og bebyggelse. 
 
Forslagsstiller skriver blant annet følgende i planbeskrivelsen s. 31. og 32:  
 

o Bebyggelsen har, i kontrast til den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet og 
nærområdet samt småhus i nærområdet, et moderne formspråk og materialbruk.  

o Bebyggelsen plasseres slik at siktlinjer mellom Dal stasjon med omkringliggende 
bygninger og Dalshaugen Hotellet - Sissener hotell som ligger sørvest og sør for 
planområdet vurderes å være helhetlig. Det legges betydelig vekt på estetisk kvalitet 
ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg. 

o 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. 

o 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. 

1.4.5 Sol- og skyggeanalyse 

Det er utarbeidet sol-/skyggeanalyse for prosjektet. Denne viser at ny bebyggelse i liten grad 
påvirker solforholdene til eksisterende bebyggelse. Ved vår- og høstjevndøgn vil blokkene på 
oversiden få noe redusert sol ved solnedgang. Sol- og skyggediagrammene følger planforslaget 
som vedlegg. 

1.4.6 Sjekkliste naturmangfoldloven 

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 jf. 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  

Gjeldende reguleringsplan, Dal stasjonsområde, ble stadfestet 19.12.1956. I kommuneplanens 
arealdel, vedtatt 10.3.2015, er planområdet avsatt til nåværende sentrumsformål. Det er 
tidligere i prosessen konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og 
konsekvensutredninger, da planen ikke vurderes å få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  
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2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

Forslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende arealformål i kommuneplanen vedtatt 
10.3.2015. Kommuneplanens bestemmelser er lagt til grunn i utarbeidelsen av planforslaget.   
 
Dal er ett av flere prioriterte lokalsentre innenfor Eidsvoll kommune der fortetting og utbygging 
ved kollektivknutepunktene er i samsvar med overordnede føringer hva gjelder å konsentrere 
boligvekst inn mot slike områder. 
 
Planforslaget er vurdert opp mot de viktigste og mest relevante overordnede retningslinjer og 
føringer, slik som Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planlegging. Planforslaget anses å være i 
tråd med de overnevnte føringer. 

2.2 Trafikkforhold 

Det er relativt korte avstander til både barnehager og skoler, og det er etablert gang- og 
sykkelvegnett på store deler av vegnettet rundt. Området ligger ellers innenfor kort gåavstand 
til kollektivknutepunkt. Området blir derfor ikke kun bilbasert, men bygger opp om statlige 
klimamålsettinger om å redusere biltransportbehovet. I kommuneplanens arealstrategi heter 
det at befolkningsveksten skal skje ved fortetting i eksisterende sentrumsområder med 
kollektivknutepunkt. Man kan derfor si at foreliggende planforslag er i tråd med 
kommuneplanens arealstrategi.  
 
Planforslaget legger også opp til torg i krysset mellom de to fylkesvegene. Dette vil, i tillegg til 
virkningen for den planlagte bebyggelsen, være positivt for det eksisterende nærområdet og 
framtidig utbygging av områdene rundt. 

2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder  

Generelt er tilgangen til friluftsområder for planområdet god. I planforslaget er det lagt til rette 
for å sikre gjennomgang til områdene langs elva Risa. Det vurderes at tiltaket ikke får 
nevneverdige konsekvenser for nærområdets verdi som friluftsområde, men heller 
tilrettelegger for adkomst og ferdsel langs elva. 

2.4 Sosial infrastruktur  

Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg sentralt ved Dal stasjon. Leilighetene vil 
kunne være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere, pendlere og seniorer. På 
sikt vil økt antall boliger i regionen være med å bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og 
elevplasser, utbygging av omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. 

2.5 Bokvalitet  

Utnyttelsen av området er svært høy i forhold til eksisterende bebyggelse i området. Det 
gjelder både volum og høyde på den planlagte bebyggelsen. 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.  
 
Denne høye utnyttelsen kan forsvares ved at området er sentralt beliggende ved Dal stasjon.  
Det er positivt at det legges opp til parkering under bakken og felles uteoppholds- /lekeareal 
på tak. En utbygging innenfor dette planområdet må sees på som en begynnelse av en større 
fortetting/utbygging av området rundt Dal stasjon.  

2.6 Barn og unge  

Kommuneplanens § 6 har implementert sentrale punkter fra Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
for å styrke barn- og unge i planleggingen (1989):  
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«Innenfor boligområdene skal det finnes arealer der barn i ulike aldersgrupper, og i 
samhandling med voksne, kan skape sitt eget lekemiljø på ulike årstider. Slike arealer 
skal være sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.»  
 

I planen legges det til rette for at barn og unge kan benytte området. Uteoppholdsareal skal 
omfatte en kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet og fellesarealer for 
flere boenheter på tak og på grunnen (nærlekeplasser og kvartalslekeplass). Med reguleringen 
av naturområdet langs Risa med adgang til opparbeidelse av stier og allmennyttig fiskeplass, 
legges det til rette for at barn kan skape sitt eget lekemiljø innenfor dette området. 
 
Retningslinjene til § 6 angir størrelseskrav til lekeplasser. Nærlekeplasser bør inneha en 
størrelse på minst 200 m2, - hvilket ivaretas i planforslaget. Størrelsen på kvartalslekeplass 
bør iht. § 6 ligge på 1 daa. I planforslaget er dette delvis oppfylt med reguleringen av et 1,1 
daa stort friområde, men hvor kun 600 m2 av arealet er egnet for opparbeidelse av en 
lekeplass med kvartalsmessig form. Friområdet og lekeplassen ligger i direkte tilknytning til 
den øvrige grønnstrukturen langs Risa og i kort gåavstand fra byggefeltets boliger. Det er også 
fastsatt bestemmelser som betinger at friområdet skal skjermes/sikres mot vassdraget og mot 
den interne kjørevegen som leder til parkeringskjeller/pumpestasjon.      

3 Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljreguleringsplan 
for Dal park gbnr. 89/1 m.fl.», vedtas. Plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse er 
datert 15.1.2018.  
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 
5 Merknader 
6 Merknadsskjema  
6 ROS-analyse 
7 Illustrasjonshefte 
8 Geoteknisk notat 
9 Sol-skygge analyse 
10 Støyvurdering - veg og bane 
11 Flomberegning 
12 Geoteknisk datarapport 
 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


