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1. SAMMENDRAG 
Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget: 

Detaljregulering for del av gbnr. 90/148, 122 m. fl. – ØRN syd utarbeides av 
Øvre Romerike Prosjektering på vegne av Dal Næringshage AS og Oslo 
kommune. 

Planområdet er på 121,5 daa og er avsatt til nåværende og fremtidig 
næringsbebyggelse i kommuneplanen. Ny reguleringsplan innebærer ikke 
endring av dette hovedformålet, da det reguleres til kombinert formål 
næringsbebyggelse/forretninger. Området er lokalisert i søndre del av ØRN og 
grenser mot E6 i vest, Sessvollvegen i sør og ellers eksisterende 
næringsområder.  

 
Illustrasjon med reguleringsplanen drapert på terrenget og eksisterende regulering rundt 

Området er i hovedsak regulert til industri/lager i gjeldende reguleringsplan for 
«Dal næringsområde» (ØRN), med unntak av sørvestre del på ca. 34 daa som er 
Oslo kommune sin eiendom gnr/bnr 90/122 (avsatt til næringsbebyggelse i 
kommuneplanen). 

Hensikten med planarbeidet er å få regulert inn den opparbeidede adkomstvegen 
til felt B1(N/F4 i ny plan) som det er gitt dispensasjon for, sikre vegtraseen 
mellom Vognvegen og Industrivegen, få til hensiktsmessig tomtedeling i hele 
området, samt se på løsninger for adkomster til resten av ubebygd næringsareal 
på gnr/bnr 90/148 og spesielt til Oslo kommune sin eiendom 90/122. 
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2. BAKGRUNN 
2.1. Hensikten med planen 

Hensikten med reguleringsplanen er å få til hensiktsmessig og oppdatert 
arealdisponering i den ubebygde og sydligste delen av Dal næringsområde.  
Planen skal blant annet bidra til å legitimere en allerede opparbeidet adkomstveg 
som det tidligere er gitt dispensasjon for, sikre en allerede regulert men ubebygd 
offentlig kjøreveg mellom Vognvegen og Industrivegen, samt oppdatere 
arealbruken og innholdet i gjeldende reguleringsplan av 1984 opp mot dagens 
lovverk.  

Det meste av de brede parkbeltene inne i området som er regulert i gjeldende 
plan datert 1984 blir regulert bort (kfr. avklart på oppstartsmøte med 
kommunen) da opprinnelig hensikt med disse har vært å skille industri-
/næringsområdet bort fra Oslo kommunes tidligere feriekolonier på gbnr. 90/122 
m.fl. Disse tidligere feriekoloniene med navnene Wergeland, Sundt og Neufelt, 
eksisterer ikke lenger og det er allerede etablert næringsvirksomheter på nordre 
del av dette området. 

 

Utsnitt opprinnelig regulering med markering av de gamle feriekoloniene 

Grøntbeltet mot boligbebyggelsen sør i området vil fortsatt ha en funksjon da det 
ligger boligeiendommer på sørsiden av fylkesvegen (Sessvollvegen) som bør 
skånes fra virksomheten som på næringsområdet både visuelt og i forhold til evt. 
støy. 
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2.2. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Dal Næringspark AS og Oslo kommune. Plankonsulent er Øvre 
Romerike Prosjektering. Eiendommene som reguleres er i hovedsak gnr/bnr 
90/122 eid av Oslo kommune og 90/148 eid av Karl Ola Risebrobakken. 

I tillegg omfatter planområdet hele eller deler av eiendommene med gnr/bnr 
90/120 (Dal Eiendom AS), 90/121 (Vognveien 39 AS), 90/127 (Althos AS), 
90/140 (TK Eiendom AS), 90/143 (ØRN utleie ANS), 90/144 (Lundberg AS), 
92/507 (Sjur Fremming), 92/589 (Vognveien 39 AS), 92/749, 751 (ØRN 
utvikling AS), 92/854 (Karl Ola Risebrobakken) – og et par mindre arealer av de 
kommunale vegene Vognvegen (gnr/bnr 403/1) og Industrivegen (gnr/bnr 
402/1) som er med innenfor plangrensa. 

 
Oversikt eiendommer innenfor planområdet 

Planarbeidet vil omfatte godkjent etablering av tomt for lagerhaller, 
kontorbrakke og adkomstveg i sørøst jfr. disp.sak 14.02.2017 og tillatelse gitt 
23.02.2017. Adkomstvegen er lagt vest for gang-/sykkelveg o_GS2 (jfr. reg.plan 
vedtatt 28.05.2013). 
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2.3. Planprosess 

Planforslaget er et privat planforslag og planprosessen følger forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Det ble avholdt oppstartsmøte den 30.08.2017 i Eidsvoll kommune. Området er 
regulert i en eldre reguleringsplan, og arealbruken er avklart i kommuneplanen. 
Det var enighet om at planen ikke kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Hvis det er avvik fra overordnet plan må enkelte 
konsekvenser utredes og vurderes. Konsekvensene av planforslaget kan belyses 
gjennom planbeskrivelse og tilleggsrapporter. 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble 
kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad den 14.03.2018. Berørte grunneiere, 
naboer og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 12.03.2018. Det har 
kommet inn 6 innspill som er gjengitt og kommentert i kapittel 9. 

En mindre utvidelse av planområdet ved at gnr/bnr 92/854 ble innlemmet ble 
varslet til grunneier og nabo den 15.05.2018 – i tråd med kommune sin 
anbefaling. Det kom ingen merknader til den utvidelsen. 

Eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet, mellom 
tiltakshaver og Eidsvoll kommune skal avklare forhold rundt utbyggingstakt og 
teknisk infrastruktur. 

Det har vært god kontakt med kommunens planadm./saksbehandler i forbindelse 
med utarbeidingen av planforslaget, bl.a. for å få avklart arealformål som ble 
sosikode 1800: kombinert bebyggelse og anleggsformål - her Næringsbebyggelse 
(1300) og forretninger (1150). 

Planforslaget skal politisk 1.gangsbehandles i hovedutvalg for næring, plan og 
miljø og sendes ut på offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, og offentlige 
instanser. Planforslaget skal så ligge ute på offentlig ettersyn i 6 uker slik at det 
gis mulighet til å komme med innspill. Deretter skal planen sluttbehandles i 
hovedutvalg for næring, plan og miljø før den vedtas av kommunestyret. 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Nasjonale retningslinjer og føringer  

Naturmangfoldloven 
Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, 
utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. 
Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom 
bærekraftig bruk og vern. 
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Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet 
til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når 
det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres. 

NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, retningslinje nr. 2/2011 
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale 
arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk 
forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap 
og skader ved naturkatastrofer som flom og skred. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 
Retningslinjene skal samkjøre arealbruken og transportsystemene ved å legge til 
rette for en effektiv og bærekraftig utvikling. Det vil si å planlegge for et 
utbyggingsmønster som legger til rette for effektiv transport og unngår 
nedbygging av verdifulle områder.  

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 
Ved planlegging skal ev. støyplager forebygges, og det skal legges til rette for å 
ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og 
friluftsområder. 

3.2. Regionale planer og føringer 

Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, desember 2015 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har en arealstrategi for å 
utvikle regionale næringsområder for gods og logistikk utenfor byene og etter 
prinsippet om «rett virksomhet på rett plass». Her blir det understreket at det er 
viktig å utvikle områdene slik at de kan fungere effektivt for bedriftsrettet lager, 
logistikk og industri, og å unngå at handel og andre publikumsrettede 
funksjoner, som krever en annen utforming, blandes inn. 
 
Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging, brev av 01.03.17 
Gir sentrale føringer innenfor areal- og transportplanlegging samt for 
masseforvaltning, herunder at planleggingen skal legge opp til at 
transportbehovet minimeres og at masser i størst mulig grad gjenbrukes.  

3.3. Kommunale planer og føringer 

Kommuneplanens arealdel 2015- 2026, vedtatt 10.03.2015 
Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. Kommunens hovedmål for næringsutvikling er: «Eidsvoll 
kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale beliggenhet 
på Østlandet fremstå som en attraktiv kommune for næringsetablering og 
næringsutvikling. Kommunen ønsker et variert næringstilbud med nærhet til 
hovedtransportårene. Areal- og transportkrevende virksomheter lokaliseres til 
områder med god tilgjengelighet til hovedtransportårene.» 
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Utsnitt kommuneplan hvor planområdets avgrensning er markert med rød strek. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Det er 3 gjeldende reguleringsplaner som blir berørt: 
- Gang- og sykkelveg på Dal næringsområde, ved B1-2, vedtatt 28.05.2013 
- E6 mellom Hovinmoen og Dal, vedtatt 08.05.2006 
- Dal næringsområde, vedtatt 14.12.1984 

 
Oversikt status regulert innenfor planområdet 
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Strategisk næringsutviklingsplan 2016 – 2027, vedtatt 10.05.16  

Planen er utarbeidet av administrativ og politisk arbeidsgruppe i samarbeid med 
Eidsvoll næringsråd. Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har næringslivet gitt 
innspill om hvilke næringer som har størst potensial for vekst, og hvilke 
satsningsområder som trenger et ekstra løft for å få til en ønsket utvikling. 
Planen baserer seg på ABC-prinsippet. 

En av målsettingene er å legge til rette for at arealkrevende virksomheter med 
stort behov for biltransport (logistikk, lager og industri) lokaliseres langs E6. ØRN 
ligger ved E6. 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet er på 121,5 daa. Området er lokalisert inntil E6’s østre side på Dal 
og avgrenses av Sessvollvegen i sør og eksisterende næringsområde/-
bebyggelse i ØRN i øst og nord. 

Det er ca. 800 meter fra rundkjøringen over E6 og inn til planområdets 
nordvestre hjørne langs Vognvegen, mens det er ca. 1 km fra samme punkt v/E6 
langs Industrivegen og ned til nordøstre hjørne av planområdet. 

 
Oversiktskart med planområdet vist med rød strek (kilde: norgeskart.no) 
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4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Innenfor området er det 4-5 etablerte bedrifter langs Vognvegen i nordvest, og 
en bedrift i sørøstre hjørne av området med trafostasjonen og Sessvollvegen 
som nærmeste nabo. Ellers er ca. 75 % området ubebygd og benyttes ikke til 
noe spesielt i dag. Store deler av dette området er avskoget og planert med 
unntak av Oslo kommune sin eiendom i sørvest hvor skogen står. 

Sør for området ligger det boliger sør for Sessvollvegen, og ca. 100 meter øst for 
området ligger boligområdet Bjørnsrud skog. I mellom Bjørnsrud skog og ØRN 
syd er det et 50 meter bredt skogbelte, bedriften Trommelservice, trase for 
høyspentledninger og trafostasjonen. 

 
Skråbilde av planområdet (kilde: Google) 
 

4.3. Eksisterende struktur og bebyggelse 

ØRN er et forholdsvis stort og veletablert «klassisk» næringsområde 
(industriområde) fra 80-tallet, hvor det er lokalisert et mangfold av 
bedrifter/industri. En kan nevne bilforretning, bilglass, dekkfirma, 
servicebedrifter/verksteder innenfor maskiner/transport, møbelforretning, 
produksjon av kjøttvarer, industriservice, ventilasjonsleverandør, tankservice, 
trommelservice/-lager, sveiseverksted, containerlager m.m. 

Området er på ca. 415 dekar. Av dette er ca. 145 daa ikke bebygd, og ca. 100 
daa av dette igjen er innenfor området ØRN syd. 
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ØRN-området med planområdet vist med rød strek 

Tomtestørrelsen i ØRN passer godt til små og mellomstore bedrifter. 

4.4. Landskap og grunnforhold 

Terrenget i området er for det meste flatt terreng og varier mellom kote + 189 
og +193, med en liten stigning i vest opp til kote +197 og en oppfylt massehaug 
midt i planområdet opp til kote +204. 

Området ligger under marin grense og grunnen består ifølge NGU av 
breelvavsetninger (sand, grus og stein).

 
Løsmasser (Kilde: NGU.no) 
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4.5. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra 
nyere tid innenfor planområdet. Området er befart av Akershus fylkeskommune 
v/kulturminnevern-myndigheten. De fant ingen ting i området og uttaler at 
potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. 
En nærmere utredning av kulturminneinteressene er derfor unødvendig. 

4.6. Naturverdier 
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturmangfold i del av området (notat 
2018-N20). Feltarbeidet ble utført den 11.05.2018. Ingen naturtyper eller 
rødlistearter ble registrert, men en rekke svartelistearter ble funnet i utkanten av 
skogsteigen (Oslo kommune sin eiendom) som ble kartlagt, typisk mot vegene i 
øst og sør og mot en jordvoll i nord. 

4.7. Rekreasjonsverdi/-bruk 
Det er ingen spesielle rekreasjonsverdier eller bruk av området. Området kan 
benyttes til «gjennomgang» ved å benytte gang-/sykkelveg og fortau. 

4.8. Landbruk 
Det er ingen spesielle landbruksverdier i området. Det står igjen skog på 
sørvestre eiendom til Oslo kommune, og den består av middelaldrende 
barblandingsskog i vest og yngre barblandingsskog i øst. Skogen har lite dødved 
og stedvis er den halvåpen med glenner (MFU-notat). 

4.9. Trafikkforhold 

 
Utsnitt vegkart (Statens vegvesen) med adkomstveger markert med rød tykk strek 
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Kjøreadkomst til området går via kommunale veger Industrivegen og Vognvegen 
som er regulert i ØRN-planen. Disse har tilknytning til fylkesveg 501 Kolonivegen 
ved Cirle K og derfra utpå E6. 

E6 har en ÅDT på 23422 forbi planområdets vestre side med 18% andel lange 
kjøretøyer. Fylkesveg 501 Kolonivegen har en ÅDT på 10094 med 10% andel 
lange kjøretøyer, hvor avkjøring til Industrivegen (kommunal veg) og ØRN går ut 
fra. Det finnes ikke trafikktall for de kommunale vegene i ØRN-området. De er 
mest sannsynlig forholdsvis lave i området ØRN syd. 

• Ulykker 
Ingen registrerte ulykker innenfor planområdet. Iht. Statens vegvsen sitt vegkart 
er det registrert en trafikkulykke på Industrivegen ved Circle K hvor en moped 
som kom fra GS-veg kolliderte med personbil, og en ulykke mellom to biler i 
avkjøringen fra fylkesveg 501 til Industrivegen. 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs Industrivegen og fortau langs 
Vognvegen til plangrensa ØRN syd. Det er regulert gang-/sykkelveg fra 
Industrivegen langs sørøstre plangrense ned til Sessvollvegen. Langs 
sessvollvegen er det opparbeidet gang-/sykkelveg fra vest og frem til 
Homlenvegen i sør, og derfra er det regulert gang-/sykkelveg langs 
Sessvollvegen med tilknytning til Bjørnsrud skog i øst. Det er dermed 
sammenhengende gang-/sykkelveg gjennom hele ØRN-området til 
omkringliggende boligområder. 

 
Fortau langs Vognvegen nordover fra planområdet 

• Kollektivtrafikk 
Det er ca. 750 meter gå-/sykkelavstand langs Sessvollvegen eller gjennom 
Bjørnsrud skog og ned til Dal stasjon hvor det er 2 togavganger pr time sørover 
mot Oslo. Til nærmeste bussholdeplass er det 5-600 meter gåavstand gjennom 
Bjørnsrud skog til Dal skole, hvor det går flere bussavganger pr time nord-sør 
Eidsvoll og Jessheim. 
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4.10. Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
ØRN-området har et utbygd kommunalt vann-/avløpsnett. Det ligger 3 
eksisterende brannkummer i yttergrensene på området i dag. 

• Overvann 
I dag har området naturlig avrenning sørover mot Sessvollvegen og elva Risa 
etter det. Ikke bebygde grøntområder fungerer i dag som fordrøyning. 

• Energiforsyning og alternativ energi 
Området er tilknyttet strømforsyning. Aktuelle alternative energikilder kan være 
solceller, grunnvarme og varmepumper. 

• Trafo og elektriske anlegg 
Dal transformatorstasjon er lokalisert ved Sessvollvegen og nær sørøstre hjørne 
av planområdet. 

   
Dal transformatorstasjon 

Det går 66 kV kraftledning(luftstrekk) langs Sessvollvegen i søndre del av 
planområdet. 

Byggeforbudsbeltet 
langs den aktuelle 
kraftledningen er 
totalt 21 meter. 
Henholdsvis 10,5 
meter horisontalt 
til hver side fra 
senter av 
ledningen.  
 
 
 
 
 
 
 

Kraftledningen langs Sessvollvegen 
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4.11. Støy- og luftforurensning 

ØRN syd ligger utenfor gul sone i forhold til flystøy. 

For vegtrafikkstøy er det støy fra E6 og Sessvollvegen. Fra E6 strekker rød sone 
seg noe inn i vestre del av området, mens gul sone strekker seg lenger inn i 
planområdets midtre del. For dette næringsområdet, som vil utgjøres av mange 
små og mellomstore bedrifter vil ikke støy fra veg og fly være et spesielt følsomt 
tema. Virksomhetene på området vil selv genere støy, og det er først og fremst 
denne støyen som planen har som mål å forminske/hindre gjennom  tiltak.

 
Støysoner veg (kilde: kommunekart) 

I byggeperioden kan det komme luftforurensing i form av støv fra bygging av 
veganlegg og tomtearbeider ellers. Dette vil ikke berøre noen boliger i spesiell 
grad på grunn god avstand mellom planområdet og nærmeste boligfelt. Det er 
for øvrig ikke tillatt med luftforurensende virksomhet i området. 

  
Flystøy. Planområdet avgrenset med blå strek (kilde: avinor.no) 
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5. BESKRIVELSE OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
5.1. Planlagt arealbruk 

  
Plankart for ØRN syd 

Planområdet er på 121,5 daa hvorav 103,4 daa er regulert til kombinert formål 
næringsbebyggelse/forretninger. Resterende areal er vegareal og grønnstruktur. 

Planen legger hovedsakelig til rette for lager-, industri- og håndverksvirksomhet 
med evt. tilhørende kontorarbeidsplasser. 

Planen legger også til rette for at det kan benyttes areal til plasskrevende 
varehandel, derav det kombinerte arealformålet med forretninger. Det tillates 
ikke detaljhandel/ dagligvareforretning. 
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5.2. Reguleringsformål 

En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene og arealer: 
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• Kjøreveger med tilhørende fortau - SKV1-6 og SF1 

SKV1 er eksisterende kommunal veg, Industrivegen. SKV2 er regulert til offentlig 
veg med fortau langs sørsiden, og denne vil være tilknytningen mellom de 
kommunale vegene Industrivegen og Vognvegen. Det er benyttet samme bredde 
på nye kjøreveger som eksisterende kommunale veger de knytter seg til. 

SKV3-6 er regulert til private felles adkomstveger med samme reguleringsbredde 
som de kommunale vegene. Kurvatur, avkjøringer og kryss er dimensjonert for 
modulvogntog MTV1. 

Fortau SF1 har tilknytning fra eksisterende fortau langs Vognvegen som kommer 
fra områdene nord for ØRN, og til allerede regulert gang-/sykkelveg langs 
sørøstre plangrense ned til Sessvollvegen. 

 

 

Figur til venstre: Utsnitt regulert veg med 6,25 
meter bred kjøreveg, 3 meter fortau og 2,5 meter 
grøft på hver side. 

 

 

 

 
Frisikt i kryss: 

 

• Vegetasjonsskjerm - GV 

GV Vegetasjonsskjermen skal ha funksjon som skjerming mot boligbebyggelsen 
sør for Sessvollvegen. Området skal beplantes med trær utenfor 
byggeforbudsgrensa til høyspentlinja, og det skal etableres en voll i nordre del av 
grøntdraget. 

GV kan også brukes til overvannshåndtering i form av flomveger og grønne 
arealer for åpen overvanns-håndtering som kan ta imot og infiltrere overvann. 
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Dersom de utformes som forsenkninger i terrenget, vil vannet i tillegg kunne bli 
stående og fordrøye på slike områder. 
 

 
Utsnitt plankart med del av vegetasjonsskjermen GV mot Sessvollvegen. 
 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Innenfor planområdet er 103,4 daa regulert til areal for utbygging nærings-
bebyggelse/forretninger. Grad av utnytting – bebygd areal - er satt til maks BYA 
50% i alle delfelt. Totalt kan da bebygd areal innenfor planen være 51700 m2 og 
ca. 30% av dette kan være areal for plasskrevende varer, 15000 m2. 
 
Parkeringsareal regnes ikke med i bebygd areal, men reguleres av krav til antall 
parkeringsplasser vist i kapittel 5.4. 
 
Vedlagt illustrasjonsplan viser bygg som har en total grunnflate på ca. 28000 m2 

og tilsvarer en nøyaktig %BYA = 27%. Store lagerbygg krever mye 
manøvreringsareal rundt byggene når det skal manøvreres med modulvogntog. 

 
Illustrasjon/3D 
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• Bebyggelsens høyde 

Høyder på nybygg skal ikke overstige 14 meter fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 

 
Utsnitt fra illustrasjon/3D 

5.4. Parkering 

Det skal settes av:  
1 p-plass pr. 80 m2 for lett industri, håndverk og kontor  
1 p-plass pr. 100 m2 for forretning med salg av plasskrevende varer  
1 p-plass pr. 200 m2 for lager. 
 
Kommunen kan redusere totalkravet dersom maksimalt parkeringsbehov opptrer 
til forskjellige tider på døgnet innen samme delområde. Det skal i tillegg avsettes 
tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. Parkeringstilbudet skal 
være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Min. 5 % av felles utendørs 
oppstillingsplasser for personbiler skal være tilpasset bevegelseshemmede. 

5.5. Tilknytning infrastruktur 

Veg, vann og avløp tilknyttes infrastrukturen som fra før er opparbeidet i ØRN, 
dvs. i Vognvegen og Industrivegen. Se under avsnitt 5.2 vedr. vegtilknytninger. 
 

5.6. Trafikkløsning 

Området ØRN syd har kjøreadkomst fra nord fra de kommunale vegene 
Vognvegen og Industrivegen. 

Alle veger er dimensjonert for modulvogntog. Vegene er forprosjektert og følger 
reguleringsplanen. Ny kommunal «tverrveg» (SKV2) knytter Industrivegen og 
Vognvegen sammen opparbeides med fortau. Alle veger har helling som 
tilfredsstiller kravet til universell utforming da planområdet er forholdsvis flatt. 
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Det er også en fordel for modulvogntog som ikke tåler mye helling, spesielt på 
vinterstid. 

Felles adkomstveg SKV3 ned til N/F4 og adkomst til N/F1,3 går over 3 private 
eiendommer, 92/751, 92/749 og 90/148. 

Felles adkomstveg SKV4 er lokalisert på gnr/bnr 90/148 og er avkjøring til 
Trommelservice (ØRN Utvikling AS) sin virksomhet på 92/750. 

Felles adkomstveg SKV5 til fremtidige tomter N/F2,7-8 er lokalisert på gnr/bnr 
90/148. 

Felles atkomstveg SKV6 ned til N/F11 (Oslo kommune sin eiendom 90/122) og 
adkomst til N/F9-10, krysser 2 private eiendommer, 92/507 og 92/589. 

5.7. Universell utforming 

Området er i dag forholdsvis flatt og universelt tilgjengelig. Regulert fortau og 
gang-/sykkelveg vil sikre myke trafikanter adkomst til og gjennom planområdet. 

5.8. Kulturminner 

Området er befart av kulturminnevernmyndighetene. Det er ingen registrerte 
automatisk fredete kulturminner i området. Potensialet for å gjøre funn av 
automatisk fredete kulturminner anses som lavt, og en nærmere utredning av 
kulturminneinteressene er unødvendig (arkeolog hos fylkesrådmannens 
uttalelse). Det er ingen kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området. 

5.9. Plan for vann- og avløp samt tilknytning offentlig nett 

Det er laget en egen rammeplan for vann- og avløp som følger planforslaget. 

5.10. Renovasjon 

Næringsarealer inngår ikke i den kommunale renovasjonsordningen. Det må 
lages private avtaler for avfallshåndtering. Renovasjonsløsning skal foreligge ved 
søknad om tiltak. 

5.11. Grunnforhold 

Jfr. NVE sin sjekkliste for reguleringsplan som tar for seg temaene vassdrag, 
flom og skred. Vassdrag og flom er ikke aktuelt, da det ikke er noen vassdrag 
som berøres direkte av planområdet. 

Skred: 

• Ligger planområdet ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred, 
steinsprang eller jord- og flomskred: Nei, området ligger innenfor slike 
områder. 

• Finnes det kvikkleiresoner eller marine avsetninger i planområdet: Nei, det er 
ikke registrert skredhendelser i området. Reguleringsområdet ligger utenfor 
NVE-registrerte kvikkleiresoner. Kvartærgeologisk kart indikerer generelt 
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breelvavsetninger i hele planområdet, dvs. vanligvis lag av forskjellige 
kornstørrelser fra fin sand til stein og blokk. Det kan derimot forekomme 
leirelag i slike sedimenter når avsetningen eller deler av avsetningen ligger 
under tidligere marin grense. 

• Finnes det lokal informasjon om grunn- og terrengforhold som tilsier 
skredfare: Nei, er for det meste flatt terreng og varier mellom kote + 189 og 
+193, med en liten stigning i vest opp til kote +197 og en oppfylt massehaug 
midt i planområdet opp til kote +204. Området har vært utbygd over de siste 
30 årene, og det har aldri blitt oppdaget noe spesielt i forbindelse med dette 
som tilsier skredfare. 

• Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra planlagt arealbruk og 
tiltakskategorier: Det er utarbeidet en fagkyndig utredning av en geotekniker, 
sist revidert 16.10.2018. Utredningen følger planforslaget. 
Jfr. 5 stk. tidligere gjennomførte grunnundersøkelser i området, så er 3 stk. 
av disse ansett som relevant for planområdet ØRN syd, se kartutsnitt her: 
 

 
Oversikt tidligere utførte grunnundersøkelser fra Løvlien Georåd AS 

Undersøkelsene er dokumentert i følgende rapporter: 
1. Løvlien Georåd AS, utdrag av geoteknisk rapport for prosjekt nr. 06-85 «E6 parsell Hovinmoen – 

Dal», bilag 94 til 104, datert 8/06 til 2/07. 
2. Løvlien Georåd AS, Geoteknisk rapport 13-172 nr. 1 «Industrivegen 44, Dal», datert 31.7.2013. 
3. Løvlien Georåd AS, Geoteknisk rapport 17235 nr. 1 «Oppgradering 66kV Hovinmoen – Dal 

Eidsvoll kommune, datert 1.11.2017. 

Det ble utført sonderinger ned til fjell slik at hele løsmasseavsetningen ble 
dekket. Det ble delvis tatt opp jordprøver og jordmateriale ble klassifisert på 
laboratorium. Grunnforholdene virker homogene for alle områder og 
vurderes dermed å være representative for reguleringsområdet. 

Det ble hverken oppdaget leirmasser eller kvikkleire/sprøbruddmateriale. 
Dermed kan reguleringsområdet klareres i forhold til fare for områdeskred. 
Tilstrekkelig områdestabilitet er dermed ivaretatt. 



  
 

 

 24/29 

 

6. ROS-ANALYSE 
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Analysen er i sin helhet vedlagt plansaken. Under følger et kort sammendrag. 
Det er to tema som er vurdert som risikofylte og som må følges opp ved 
utbygging av området. Disse er: 

1. Fremmede arter: 
- Krav i reguleringsbestemmelsene om at det må lages en enkel 
massehåndteringsplan før bygging kan starte.  
 

2. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: 
- Fokus på HMS i anleggsperioden. 
- Sikring av anleggsområdet. 
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta 
sikkerheten. 
- Opparbeide veinettet iht. reguleringsplan.  

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle 
farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som 
innebærer at området ikke kan bygges ut. 
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7. INNKOMNE INNSPILL 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad 
14.03.18. Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser ble varslet 
ved brev datert 12.03.18. Det har kommet inn 6 innspill som er oppsummert og 
kommentert her. Alle innspill er vedlagt planforslaget. Den 15.05.2018 ble 2 
naboer varslet om en liten utvidelsen av planområdet, i tråd med kommunen sitt 
ønske. Det kom ingen merknader til denne utvidelsen. 
 
Under er alle 6 innspill kort gjengitt og kommentert: 

 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 16.03.2018 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale 
hensyn innenfor våre ansvarsområder. Vi forutsetter at retningslinje R10 Rett 
virksomhet på rett sted i regional plan for areal og transport legges til grunn for 
reguleringsplanarbeidet.  
 
Kommentar: 
Dette er ivaretatt i reguleringsplanen. 
 
2. NVE, datert 22.03.2018 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
 
Kommentar: 
Grunnforholdene er stabile. Det er tidligere utført sonderinger ned til fjell slik at 
hele løsmasseavsetningen ble dekket. Det ble delvis tatt opp jordprøver og 
jordmateriale ble klassifisert på laboratorium. Grunnforholdene virker homogene 
for alle områder og vurderes dermed å være representative for 
reguleringsområdet. Det ble hverken oppdaget leirmasser eller 
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Dermed kan reguleringsområdet klareres i forhold 
til fare for områdeskred. Tilstrekkelig områdestabilitet er dermed ivaretatt. 
I forbindelse med søknad om tiltak er det satt krav i bestemmelsene til 
overvannshåndtering og flom 
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3. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 04.04.2018 

Planområdet berører den kartlagte grusforekomsten Manerud som i 
ressursdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU), har vurderingen 
lokal betydning som byggeråstoffressurs. Området er allerede avsatt til næring i 
kommuneplan og tilstøtende arealer er bebygd. DMF vil likevel minne om at 
dersom det skal foregå uttak av masser fra området, før området bygges ut, bør 
det gjøres en vurdering av hva massene er egnet til og at massene dermed kan 
benyttet til riktig formål. Det bør også gjøres en vurdering av eventuelt volum 
som skal tas ut. DMF ber også om at det blir gjort en vurdering av Regional plan 
for masseforvaltning i Akershus er relevant å se til i arbeidet med planen. 
 
Kommentar: 
Hensikten med planen er å regulere til næringsvirksomhet, ikke masseuttak. 
Terrenget er allerede tilnærmet flatt for det meste i området. Det er ikke tenkt 
noe uttak av masser i området, foruten det som skjer ved tomtearbeider/flytting 
av masser. 

Store deler av forekomsten er bebygd. Det er tidligere tatt ut masse massetak i 
Manerudforekomsten bl.a. Hjera grustak, men uttak er avsluttet. Området er 
ikke prioritert eller markert med noen betydning i regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. Kartlagte grus- og sandforekomster i Akershus 
(NGU-rapport 2014-018) viser forekomst med lokal betydning ved Hjera (1). 
 

  
 
 
4. Akershus fylkeskommune, datert 11.04.2018 og 06.03.2019 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og 
som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen forutsetter at det ikke 
åpnes for virksomhet i området i strid med regional plan for areal og transport. 
 
Området er befart av kulturminnevernmyndigheten. Det er ingen registrerte 
automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å 
gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere 
utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. 
 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-
2021. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering 
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med avrenning på egen grunn. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen 
legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den 
regionale planen. 
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. 
oktober 2016. Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer 
langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene 
for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Kommentar: 
Det vurderes at planen er i tråd med regional plan for areal og transport. Det er 
videre ikke tenkt noe uttak av masser i området, foruten det som skjer ved 
tomtearbeider/flytting av masser. Bestemmelsene setter krav til 
overvannshåndtering. 

 
5. Hafslund, datert 12.04.2018 

Hafslund Nett har elanlegg i det området som omfattes av planen. Planforslaget 
må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet 
å drifte og etablere. Høyspentanlegg(luftstrekk) krysser området. 

Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 21 meter. 
Henholdsvis 10,5 meter horisontalt til hver side fra senter av ledningen. 
Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen 
som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg. 

HN informerer også om at det planlegges ny høyspenningstrase på strekningen 
Hovinmoen–Dal, i samme trase som Dal-Garder langs Sessvollvegen. Mest 
sannsynlig vil den nye linjen kables i grunnen, eller den eksisterende linjen vil 
kables og ny linje etableres som luftstrekk. Mest sannsynlig vil ikke 
byggeforbudssonen som allerede eksisterer bli endret. HN gjør også oppmerksom 
på at Dal transformatorstasjon er plassert nær ved planområdet. Eventuelle 
ulemper og avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke 
nettselskapet sitt ansvar. 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet 
om at følgende presiseres i planbestemmelsene: 
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt 

er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.  
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer 

i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  
 
Kommentar: 
Planforslaget er i tråd med innspillet fra Hafslund Nett. Det blir ikke prosjektert 
strømnett i området på reguleringsnivå og derfor uvisst hvor evt. nettstasjon(er) 
skal plasseres. Det satt krav til plassering i bestemmelsene. Det vil bli tatt 
kontakt med Hafslund om høyspent og plassering av trafo ved søknad om tiltak. 

 
6. Statens vegvesen, datert 12.04.2018 

Statens vegvesen vil ikke akseptere at området blir regulert til kontor, hotell og 
bevertning fordi man vil i stor grad være avhengig av bil for å komme til og fra 
området. «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» og «Statlige 
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planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging» har begge som 
mål at arealplanlegging skal redusere bilbruk. 

Det må reguleres byggegrense langs E6 i en avstand på minst 50 m målt fra 
midtlinjen til kjørefelt i nærmeste kjørebane. Byggegrensen må målsettes på 
reguleringsplankartet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan reguleres 
parkeringsplasser, interne veger eller andre faste anlegg på områder mellom 
byggegrensen og E6. Det må reguleres byggegrense lang fv. 504 
(Sessvollvegen) i en avstand på minst 15 målt fra midtlinjen til fv. 504. 
Byggegrensen må målsettes på reguleringsplankartet. 
 
Kommentar: 
Planforslaget er i tråd med innspill fra Statens vegvesen. Byggegrenser er vist på 
plankartet. 
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8. RELEVANTE VEDLEGG 
 

Her listes opp de vedlegg som er relevante for planforslaget.  
 
Vedlegg: 

- Plankart, PDF og SOSI 
- Reguleringsbestemmelser 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Illustrasjonsplan 
- Geoteknisk rapport 
- Rapport registrering naturmangfold 
- Veger forprosjektert (vegplan – C og Sporingskurver – E) 
- Rammeplan for vann, avløp og overvann med notat 
- Innkomne merknader samlet 
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