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1 SAMMENDRAG 

 

Planforslaget er utarbeidet av Linje Arkitektur AS på vegne av Food Folk Norge 

AS.  

Hensikten med forslaget er å legge til rette for et McDonald’s-anlegg med 

restaurant og utvendig kjørebane med funksjoner for bestilling og utlevering av 

mat direkte til kjøretøy, samt ca. 50 parkeringsplasser. Tiltaket er lokalisert ved 

Nebbenes nordgående. I planarbeidet er det tatt særskilte hensyn til en 

opparbeidelsesplan for denne delen av Ormlia som er utarbeidet av Nebbenes 

AS. Planens utforming må ses i sammenheng med opparbeidelsesplanen. 

Planområdet omfatter deler av gbnr. 97/97, 97/116, 110/15 og 110/16. Området 

er på ca. 8,3 daa og benyttes i dag til parkeringsplass for større kjøretøy. 

Planområdet grenser til Shell bensinstasjon og CRT-stasjon, og ligger i nærheten 

til Tesla ladestasjon og Nebbenes Kro nord. I gjeldende bebyggelsesplan 

Nordgående serviceanlegg Ormlia, vedtatt 30.05.96, er planområdet avsatt til 
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byggesone servicebygg/rast, grøntareal, kjøreareal og forslag til parkeringsareal.   

Området er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Forslaget skal også sikre 

tydelige gangtraseer med forbindelse til tilgrensende arealer. Tiltaket utløser ikke 

krav til konsekvensutredning. 

2 BAKGRUNN 

 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med forslaget er å legge til rette for et McDonald’s-anlegg med 

restaurant og utvendig kjørebane med funksjoner for bestilling og utlevering av 

mat direkte til kjøretøy, samt ca. 50 parkeringsplasser. Planen skal sikre et 

tydelig trafikkmønster for alle trafikanter innenfor planområdet og forbindelser til 

området rundt for myke trafikanter. 

 

2.2 Faktaopplysninger 

Forslagsstiller: Food Folk Norge AS, Storgata 15, 0155 Oslo.  

Plankonsulent: Linje Arkitektur AS, Møllergata 12, 0179 Oslo.  

Eierforhold:   Gnr. 97  Bnr. 97  Nebbenes AS 

   Gnr. 97  Bnr. 116  Nebbenes AS 

   Gnr. 110  Bnr. 15 Anders Klaseie 

   Gnr. 110  Bnr. 16 Anders Klaseie 

 

2.3 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget legger til rette for et servicetilbud i et område som i dag er i bruk 

som veiserviceanlegg langs E6. Planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 9 og 10. 

3 PLANPROSESSEN 

 

3.1 Medvirkningsprosess  

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 05.06.2018. 

Naboer, offentlige instanser og interessegrupper ble varslet i brev datert 

04.06.2018. Det innkom 8 uttalelser til planarbeidet. 

Planforslaget er utarbeidet i dialog med Nebbenes AS og det har vært viktig å se 

forslaget i sammenheng med opparbeidelsesplanen for denne delen av Nebbenes 

Nord. Under offentlig ettersyn kom det inn merknad fra Nebbenes AS som 
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innebar en minimal utvidelse av planområdet. Utvidelsen ble varslet grunneier 

Nebbenes AS, som ikke hadde videre merknader.  

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 

OVERORDNET PLAN) 

 

4.1 Overordnede planer  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.2015, skal 

bidra til å nå et felles mål om at persontransportveksten i området skal tas med 

kollektivtransport, gange og sykkel.  

I Kommuneplan 2015 – 2026, vedtatt 10.03.2015, er arealet avsatt til 

næringsbebyggelse. 

 
Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen som viser areal avsatt til næringsbebyggelse. 

Planområdet er innenfor området markert med rødt. (www.kommunekart.com) 

I Kommunedelplan Ormlia – Staviaasen – Parisbrenna, vedtatt 6.2.2010, er 

planområdet avsatt til arealformål Vegserviceanlegg (gjeldende reguleringsplan) 

og sone F hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  

Kommunedelplanens bestemmelse 2.2 viser til strenghetsklasser for avkjørsler til 

veg. E-6 har holdningsklasse meget streng. Nye avkjørsler og utvidet bruk av 

eksisterende avkjørsler tillates kun i samsvar med reguleringsplan. 
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Kommunedelplanens bestemmelse 4.1 omhandler flystøysone I 50-60 dBA (jfr. 

T-1277, pkt 4.1). Områder for bebyggelse og anlegg: Ved planlegging og 

behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i eksisterende og eller 

regulerte områder for bebyggelse og anlegg innenfor sonen skal nødvendige 

støytiltak iverksettes samtidig med bebyggelsen for å sikre akseptabelt støynivå 

inne. 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for vegserviceanlegg i Ormlia - 

Reguleringsplan for Nordgående vegserviceanlegg - Ormlia gnr. 97 bnr. 46 og 

48, vedtatt 27.02.89, ID023707300 endret best. 30.05.94, ID023707301. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge forholdene til rette for utbygging av 

hotell, bobilplass, rasteplass m. tilhørende anlegg og en ønsket helhetlig 

utnyttelse av hele Nordgående Vegserviceanlegg. Bestemmelsene gjelder for 

nordgående og sydgående vegserviceanlegg. I planen er det regulert områder for 

følgende formål: Byggeområder for vegserviceanlegg, offentlig trafikkområde,  

spesialområde (skiarena) og felles avkjørsler. 

 
Figur 2 Utsnitt fra planID 023707300. Planområdet er i området markert med rødt. 

(www.kommunekart.com) 

§ II Område for vegserviceanlegg - a. For hvert av områdene 1 og 2 skal det 

utarbeides bebyggelsesplaner. 
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Plan 023707301 – Bebyggelsesplan, vedtatt 18.07.89, erstattes av 023707302 

for det aktuelle område: Bebyggelsesplan Nordgående vegserviceanlegg Ormlia, 

vedtatt 30.05.96. Planområdet er avsatt til byggesone servicebygg/rast, 

grøntareal, kjøreareal og forslag til parkeringsareal. 

 Figur 

2 Bebyggelsesplan Nordgående vegserviceanlegg Ormlia, vedtatt 30.05.96. 

(www.kommunekart.com) 

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

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

fastsatt 26.09.2014, har blant annet som mål å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) samler og 

koordinerer retningslinjene på støyområdet, og erstatter en rekke tidligere 

retningslinjer og rundskriv, der i blant Retningslinjer for arealbruk i flystøysoner, 

rundskriv T-1277/99.   

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger øst for E6 på Nebbenes i Eidsvoll kommune. Planområdet er 

ca. 8,3 daa og omfatter avkjøringen fra nordgående E6, grøntbeltet mot E6, 

areal for oppstilling for lastebiler og busser og kjøreareal. Området ligger mellom 

Shell bensinstasjon og CRT stasjon. 
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Figur 3 Oversiktsbilde som viser planområdets beliggenhet. Planområdet markert med 

rødt. [www.google.com/maps] 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er del av et serviceområde langs E6. Arealet er regulert til felles 

avkjørsel, parkering for lastebiler og busser, felles grøntareal og felles gangareal. 

Arealet ligger mellom Shell bensinstasjon og CRT-stasjonen som betjener større 

kjøretøy. Området består av asfalterte flater med til dels oppmerkede internveier 

og parkeringsareal med unntak av en trafikkøy som er beplantet. Den er i dag 

regulert til gangareal, men beplantet med en rekke grantrær. Trafikkøya midt på 

serviceområdet er beplantet. Grøntbeltet langs E6 består av viltvoksende busker 

og trær.  

Rett nord for planområdet ligger Nebbenes Kro Nord og ladestasjoner for el-

kjøretøy, blant annet en egen for Tesla.  
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Dagens situasjon (august 2018) sett mot øst. 

På vestsiden av E6 ligger Skistua og lengre vest Hurdalssjøen som er et populært 

turmål om sommeren. Gang- og sykkelvei følger Østre Hurdalsvei på bro over 

E6. 
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Figur 4 Illustrasjon av området, landskap og eiendommer. Planområdet er markert med 

rødt. [Kartverket, www.se.eiendom.no/] 

5.3 Stedets karakter  

Stedet er i hovedsak tilrettelagt for reisende langs E6, men tilbudet benyttes 

også av lokalmiljøet. Store deler av området er bilbasert og har karakter som et 

veiserviceanlegg. Bebyggelsen består av Shell bensinstasjon, CRT-stasjon og 

Nebbenes Kro Nord. Arealet for øvrig er asfalterte flater for parkering og 

ladestasjoner for el-biler. Området er omkranset av E6, skogsområder og 

småhusbebyggelse i øst.    

 

5.4 Landskap 

Planområdet ligger på ca. kote 200 i et relativt flatt område. Terrenget stiger 

mot nord, øst og vest. Mot sørøst faller terrenget. Omkringliggende landskap 

består i hovedsak av blandet skog. Planområdet ligger solrikt til.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i området. 

http://www.se.eiendom.no/
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Figur 5 Foto av området mot nordvest.  

5.6 Naturverdier 

Planområdet er i hovedsak asfaltert. Det er ikke registrert naturmangfold 

innenfor planområdet eller i nærliggende områder. 

  

5.7 Rekreasjon og uteområder 

I tilknytning til Nebbenes Kro er det opparbeidet et uteoppholdsareal lik en park 

som strekker seg langs atkomsten til kroa fra sør. Arealet som er utformet med 

naturstein, vannspeil og belysning er under opprustning. Eksisterende fortau skal 

forlenges sørover langs parken. Forberedende arbeid er igangsatt. Området 

ellers er trafikkert av blant annet store kjøretøy. En større trafikkøy er beplantet, 

men er i liten grad tatt i bruk til uteopphold.  

 

5.9 Trafikkforhold 

Området har kjøreatkomst fra E6 i sør og fra Ormliakrysset/Østre Hurdalsvei og 

Ormlibakken i nord. Kjøremønsteret innenfor området er til dels oppmerket, og 

arealet dimensjonert for store kjøretøy. Trafikkmønsteret fungerer godt i dag for 

kundene som benytter CRT-stasjonen og parkeringsplassene. Kunder til 

bensinstasjonen har egen avkjørsel fra E6 mot nord. Området er bilbasert og 

henvender seg i mindre grad til myke trafikanter. Nordøst for planområdet og sør 

for kroa er det delvis opparbeidet fortau. Forberedende arbeid med å forlenge 

fortauet sørover er igangsatt.  Fotgjengerforbindelse mellom kroa, ladestasjonen 
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og bensinstasjonen er etablert slik at myke trafikanter vil kunne ferdes trygt 

mellom servicetilbudene. 

Det finnes tre busstopp i ca. 100 meter avstand fra Nebbenes Kro. 

5.10 Barns interesser 

Det finnes ikke oppholds- og lekeareal for barn sør for kroa og parken. 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planområdet består i hovedsak av en asfaltert flate som betjener store kjøretøy. 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende VA-anlegg ble bygget i 1990, og overtatt av kommunen i 1995. 

Eksisterende 160 mm overvannsanlegg er privat. På eksisterende 160 mm 

spillvannsledning er det tilknyttet 2 bensinstasjoner, 2 stk. veikroer, 3 bolighus, 

1 ambulansesentral 1 forsamlingslokale/idrettsanlegg, og avløp fra Hurdalsjøen 

vannverk. En eksisterende tømmestasjon for buss- og bobilavløp befinner seg 

innen planområdet. 

Det foreligger en godkjent VA-plan fra 1999 for omlegging av ledningene i øst. 

Omleggingen omfatter vann og avløp og angir også ledninger for overvann.  

En ny frittliggende nettstasjon er etablert rett nord for planområdet. 

 

5.14 Grunnforhold 

Området ligger under marin grense. Områdestabiliteten er vurdert i henhold til 

NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Notat datert 26.06.2018 

konkluderer med at det ikke er reell fare for områdeskred på tomten og dermed 

ikke behov for særskilte tiltak med tanke på områdestabilitet. 

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet ligger i nærheten til E6 og innenfor flystøysone markert på 

kommuneplanens arealplankart.  Den eksisterende bebyggelsen og 

virksomhetene i området er ikke støysensitiv i henhold til veileder T-1442, 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 

5.16 Luftforurensing 

Planområdet ligger i nærheten til E6 og er utsatt for utslipp av NOx (21,17 – 

64,72 tonn pr 5x5 km²) og svevestøv (2,04 – 7,30 tonn pr 5x5 km²) fra 

veitransport. Kilde: Miljødirektoratet. 

 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Området er i hovedsak tilrettelagt for kjørende og ikke gående og syklende. Det 

er derfor fare for ulykke mellom myke trafikanter og kjøretøy. Planområdet er 

utover dette ikke sårbart eller utsatt for risiko for hendelser.   
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Den eksisterende bebyggelsen og virksomhetene i området er ikke støysensitiv i 

henhold til veileder T-1442, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. 

Det er ikke registrert forurenset grunn i miljødirektoratets kartbase. 

 

5.18 Næring 

Nord for Ormliakrysset ligger et stort utviklingsområde for næring, herunder 

industri-, håndverk og lagervirksomhet, samt plasskrevende varer. Det kan også 

etableres bebyggelse for hotell/overnatting. I markedsanalysen som følger 

planforslaget er serveringssteder kartlagt. Det finnes to kroer på Nebbenes samt 

en på Eidsvoll verk som alle hører til under selskapet Nebbenes Kro. Det er også 

en kafé på Eidsvoll Verk. På Eidsvoll er det registrert 3 restauranter og en pub, 

mens det på Råholt er det registrert 3 gatekjøkken og 3 restauranter. (Kilde: 

Geodata/Brønnøysundregisteret).  

Nærliggende område består samlet sett av servicetilbud til reisende langs E6 og i 

en viss grad til lokalmiljøet. Bensinstasjonen har et mindre vareutsalg inkludert 

enkel mat over disk. Nebbenes Kro har et tradisjonelt mattilbud, ca. 200 

sitteplasser og lokaler som egner seg godt til møter og andre typer 

sammenkomster. Inne på området er det også etablert ladestasjoner for 

elektriske kjøretøy, blant annet en større ladestasjon for Tesla. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

Planområdets størrelse: 8448,3 m² 

 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1) 

Bevertning:           3910,6 m² 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg      546,0 m² 

 

Samferdselsanlegg og infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2) 

Kjøreveg          1620,7 m² 

Fortau          26,2 m² 
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Gangveg/gangareal        124,9 m² 

Annen veggrunn – grøntareal       530,7 m² 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3) 

Vegetasjonsskjerm          1689,2 m² 

 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 Arealformål 

Arealformålene legger til rette for bevertning med atkomst fra felles kjørevei. 

Atkomsten fra nord vil være felles med bensinstasjonen. Gangarealet skal bidra 

til at myke trafikanter kan ferdes trygt mellom servicetilbudene. Arealet mot E6 

som i dag er grøntareal foreslås regulert til vegetasjonsskjerm. 

 

 
Dagens situasjon (august 2018) og forhold som planen vil sikre, sett mot nordøst. 
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Illustrasjonsplanen viser tiltaket og utearealer, og omkringliggende areal i henhold til 

opparbeidelsesplanen som er utarbeidet av Nebbenes AS for denne delen av Ormlia. 

Detaljreguleringsplanens avgrensning er markert med stiplet linje. 

 

Illustrasjonsplanen viser tiltaket og forholdet til opparbeidelsesplanen som er 

utarbeidet av Nebbenes AS for denne delen av Ormlia. Trafikkmønsteret fungerer 

godt i dag og Ormliaplanen viser hvordan tomtestrukturen for fremtidig utvikling 

vil strukturerer internveiene i området. Planforslaget for McDonalds skal sikre 

tydelig inn- og utkjøring og at trafikkareal tydeliggjøres med fysisk oppmerking 

med belegning, beplantning, kantstein og rabatter. Eksisterende fortau fra kroa i 

nord skal forlenges sørover og gangforbindelser som binder servicetilbud 

innenfor området sammen skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til 

bevertning.  Arealet langs E6 er skal være beplantet og fungere som en 

vegetasjonsskjerm. Nærmere utforming av utearealene, materialer og type 
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beplantning vil avklares i detaljprosjektering av anlegget og i sammenheng med 

blant annet lokal overvannshåndtering.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsens utforming er basert på et sentralt utviklet konsept for McDonald’s 

som tilpasses den aktuelle tomtesituasjonen. Form, materialbruk og farger skal 

gi gjenkjennelse til virksomheten og sammen med skilting profilere deres varer 

og tjenester på stedet. Plassering av restauranten på eiendommen er tilpasset 

det omkringliggende veisystemet, bebyggelse og kjøremønster for de ulike 

kjøretøyene som skal betjene og benytte anlegget.  

 

 

Illustrasjonen viser et eksempel på en standard for McDonald’s i én etasje. Planforslaget 

er illustrert med en tilnærmet lik type med inngang fra sør og vest.  

 

Illustrasjonen viser et eksempel på en standard for McDonald’s i én etasje. Planforslaget 

er illustrert med en tilnærmet lik type med utlevering av mat til kjøretøy mot nord og 

varelevering mot øst.  
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Planforslaget legger til rette for en restaurant i én eller to etasjer.  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. 

Parkeringsplasser, skilt og mindre tekniske installasjoner som skal betjene 

kunder tillates plassert utenfor byggegrensen. Bebyggelsen og utearealene skal 

ha en utforming som er tilpasset sitt bruk og omgivelsene. Utearealene 

Gangforbindelser skal ha tydelig tilknytning til bygningens inngangspartier.  

 

 
Illustrasjonen viser et eksempel på McDonald’s i to etasjer, fasade sør. 

 

 

 
Illustrasjonen viser et eksempel på McDonald’s i to etasjer, fasade nord. 

 

 

 

   
Illustrasjonene viser et eksempel på McDonald’s i to etasjer, fasade vest og øst. 
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Utomhusplanen viser tiltaket og utearealer, og omkringliggende areal i henhold til 

opparbeidelsesplanen som er utarbeidet av Nebbenes AS for denne delen av Ormlia. 

Detaljreguleringsplanens avgrensning er markert med stiplet linje. 

 

 

 

 
Situasjonssnitt A-A 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Høyden på en restaurant i én etasje er som illustrert 5,7 meter målt fra ferdig 

gulv til gesims. Den angitte høyden tilsvarer overkant av elementet på fasaden. 

Elementet tjener som overdekning og solavskjerming i tillegg til å være et 

arkitektonisk element, og skjuler det tekniske rommet på taket. Høyden på en 

restaurant i to etasjer vil som vist være ca. 8 meter fra ferdig gulv til gesims. 

Planen legger til rette for maks tillatt gesimshøyde på 8,5 meter målt fra ferdig 
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planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr. reguleringsbestemmelse 

3.1.2. 

  

6.3.2 Grad av utnytting 

Restaurantens fotavtrykk er som vist ca. 500 m² bebygd areal. I tillegg kommer 

areal under takutstikk og mindre tekniske installasjoner som betjener kundene. 

Tillatt bebygd areal for bevertning skal ikke overstige 700 m² BYA, jfr. 

reguleringsbestemmelse 3.1.1. Parkering medregnes ikke i bebygd areal. 

  

 

Plantegning av en standard modell for McDonald’s i én etasje med servering inne og 

utlevering av mat til kjøretøy.  

 

6.4 Parkering 

Det illustrerte forslaget viser ca. 50 parkeringsplasser. To av plassene er for 

forflytningshemmede. Parkering for bil og sykkel skal etableres på oppmerkede 

plasser. Parkeringsfelt skal avgrenses med belegningsstein eller beplantning. 

Kantstein skal benyttes.  Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være for 

forflytningshemmede. Det skal etableres minimum 20 sykkelplasser, jfr. 

reguleringsbestemmelse 3.1.6.  

  

6.6 Tilknytning til infrastruktur    

6.7.1 Kjøreatkomst 

Atkomst til planområdet fra sør skjer etter avkjøringen fra E6 og er kun tillatt for 

trafikk sørfra. Fra avkjøringen er veien inn på området enveiskjørt og det er 

derfor foreslått en egen avkjørsel for trafikken nordfra. Avkjørselen mot nord 

tjener som både inn- og utkjøring for å unngå konflikt med blant annet 

tungtrafikk fra E6 som skal tanke opp på CRT-stasjonen. Atkomsten som foreslås 

langs eiendommen mot nord vil betjene både planområdet og Shell.  
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Avkjørsel til planområdet skal skje fra internveier inne på veiserviceområdet som 

vist på plankartet, jf. reguleringsbestemmelse 3.1.7. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Atkomsten fra E6 endres ikke som følge av forslaget. Delen som reguleres er i 

samsvar med dagens situasjon.  Avkjørsel til planområdet skal skje fra 

internveier på området. Kjøremønsteret for øvrig endres ikke vesentlig, men 

oppmerking og ny trafikkøy samt avgrensning av tilliggende arealer med 

kantstein og rabatter vil justere linjeføringen på kjørearealet innenfor 

planområdet i forhold til dagens situasjon.   

 

6.7.3 Varelevering 

Varelevering er vist fra vareleveringslomme langs kjørevei. Lommen skal være 

minimum 3 meter bred og 15 meter lang, og ha tilstrekkelig avstand til 

fotgjengeroverganger, jfr. reguleringsbestemmelse 3.1.5.  

 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det skal opparbeides gangforbindelser som vist på plankartet og med forbindelse 

til eksisterende fortau i øst. Gangforbindelser og fortau skal være ferdig 

opparbeidet før tiltaket kan tas i bruk. Forbindelsen til bensinstasjonen skal 

markeres som fotgjengerfelt på asfalt. Gangveien skal opparbeides i 3 meter 

bredde med kantstein. Fortauet som vist i plankartet skal opparbeides i 2,5 

meter bredde. 

 

6.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Atkomst til planområdet fra sør skjer fra gnr. 97 bnr. 97 som er eiet av 

Nebbenes AS. Fra nord er atkomst fra gnr. 110 bnr. 15. Nebbenes AS er fester 

av eiendommen.  

 

6.8 Universell utforming  

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av tiltaket 

og utearealer.  

 

6.9 Utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan i 

målestokk 1:250. Planen skal blant annet redegjøre for kjøremønster for de ulike 

kjøretøyene som skal benytte anlegget samt utforming og materialbruk. Før det 

kan gis brukstillatelse skal utearealer være opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan, jfr. reguleringsbestemmelse 3.1.4 og 7.1. 

 

6.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vedlagt VA-plan datert 02.10.2018 er basert på plan for omlegging av VA-anlegg 

utarbeidet i 1999, men som ikke ble realisert. Det må settes ned nye kummer i 
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tilknytningspunktene K1, K1C og K2A. Eksisterende 160 mm vannledning har 

kapasitet til både forbruksvann og slokkevann. Eksisterende 160 mm 

spillvannsledning vurderes å ha kapasitet til McDonalds, men ved utbygging av 

nytt næringsareal på 500 dekar nord for E6, må det legges nye hovedanlegg for 

spillvann. 

Nybygg for McDonald’s kommer i konflikt med eksisterende privat vannledning 

fra Shell-stasjonen til dieselpumper for lastebiler og må legges om. 

Tømmestasjon for buss- og bobilavløp må kobles til det nye SPV-anlegget. 

Eksisterende 160 mm overvannsanlegg er privat. Lokal overvannshåndtering skal 

legges til grunn ved prosjektering av tiltaket, jfr. reguleringsbestemmelse 2.2. 

 

6.11 Renovasjon  

Renovasjonsforskriften skal ligge til grunn for løsning. 

 

6.12 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

For å sikre myke trafikanter skal det etableres tydelige gangforbindelser innen 

planområdet og i tilknytning til tilstøtende arealer. Gangareal og fortau skal være 

ferdig opparbeidet før restauranten kan tas i bruk. Reguleringsbestemmelse 7.1 

skal sikre dette.  

 

6.13 Dokumentasjonskrav 

Parkeringsplasser for større kjøretøy innenfor veiserviceområdet skal 

dokumenteres før det kan gis igangsettelsestillatelse til tiltak, jfr. 

reguleringsbestemmelse 6.1. 

 
Tekniske planer for vann og avløp, overvannshåndtering og renovasjon være 

godkjent av kommunen. 
 

6.14 Rekkefølgebestemmelser 

Fortau og gangareal skal være ferdig opparbeidet før bevertning kan tas i bruk. 

7 KONSEKVENSUTREDNING 

 

Planforslaget legger til rette for et servicetilbud i tilknytning til eksisterende 

veiserviceanlegg. Planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 9 og 10. 
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

8.1 Overordnede planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal bidra til å nå målet 

om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange 

og sykkel. Planområdet er i kommunens planer avsatt til næringsformål. 

 

Tiltaket planforslaget legger til rette for vil supplere det eksisterende 

bevertningstilbudet for turist- og vegservicenæringen i området. Hvordan tiltaket 

vil ha innvirkning på trafikk og næringsinteresser er omtalt nærmere under punkt 

8.6 og 8.12.  

 

8.2 Landskap 

Planforslaget legger til rette for en mindre bygning på et areal som i dag 

benyttes til parkeringsplass for større kjøretøy. Landskapet vil i liten grad 

påvirkes som følge av tiltaket. 

 

8.3 Stedets karakter 

Tiltaket har ikke til hensikt å medføre vesentlige endringer, men bidra til en 

oppgradering av tilbudet på veiserviceområdet. Planen vil ikke endre 

trafikkmønsteret som fungerer godt i dag, men tilrettelegge for et tydeligere 

trafikkmønster i henhold til opparbeidelsesplanen for Ormlia som er utarbeidet av 

Nebbenes AS. Planens tomtestruktur vil strukturere veisystemet. Planforslaget er 

utarbeidet i tråd med denne.  

 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Det er ikke registrert naturmangfold innenfor planområdet eller i nærliggende 

områder.  

 

8.5 Uteområder 

Området består i stor grad av asfalterte flater som betjener både busser, annen 

tungtransport og privatbilister. En større trafikkøy i området er i dag beplantet, 

men lite i bruk til uteoppholdsareal. For å gi plass til trailere er denne illustrert 

fjernet, jfr. opparbeidelsesplanen for Ormlia. En ny trafikkøy med 

gangforbindelse til fortauet langs veiserviceområdet i vest, planlegges sør for 

trailerparkeringen. Arealet skal beplantes, men må ikke hindre frisikt, jfr. 

reguleringsbestemmelse 4.4. Gangforbindelsen sikres i reguleringsbestemmelse 

4.3. 

 

8.6 Trafikkforhold 

Trafikkmengden på E6 forbi Nebbenes er svært stor. Dette er også hovedårsaken 

til at McDonald’s ønsker å foreta en etablering i dette området.  
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I markedsanalysen som er utarbeidet i forbindelse med planforslaget påpekes 

det at McDonald’s henvender seg til de som allerede trafikkerer E6 og at ikke alle 

kundene genererer mer trafikk. Økningen i trafikken vil i hovedsak finne sted 

inne på planområdet. Kun en svært liten andel av mertrafikken vil belaste 

trafikksystemet utover avkjøringen fra E6. 

Markedsanalysen viser estimert antall kunder gjennom døgnet. De travleste 

timene er mellom kl. 14-19, og selv i denne perioden vil det begrense seg til 60 

kunder pr time. På travlere dager kan det forventes 80 kjøp pr time. Det antas at 

ca. 90-95 % av kundene kommer med bil. Hver bil vil ofte generere mer enn ett 

kjøp. Antakelsen er at det på sikt vil medføre 38 biler pr time ved etablering av 

McDonald’s på Nebbenes, men det er rimelig å anta at noen av disse bilene 

velger McDonald’s fremfor Nebbenes Kro Nordgående og slik sett ikke genererer 

mer trafikk. 

Felles avkjørsel til veiserviceområdet fra E6 i syd og Østre Hurdalsvei i nord 

endres ikke som følge av tiltaket. Dagens kapasitet på området er god og 

forventes være tilstrekkelig for trafikkøkningen som følge av forslaget.  

 

Kartet fra markedsanalysen viser årsdøgnpasseringer i nærområdet rundt 

Nebbenes (Kilde: Markedsanalyse og Statens Vegvesen) 
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Reisende med buss vil fra bussholdeplassen i Østre Hurdalsvei nå planområdet 

via fortauet fra Nebbenes Kro og gangforbindelsen sør for trailerparkeringen.  

 

8.7 Barns interesser 

Serviceområdet er i hovedsak tilrettelagt for kjøretøy og egner seg ikke til 

lekeareal for barn. Sør for Nebbenes Kro befinner det seg et lite skjermet 

parkanlegg som er under opprustning og som vil ha forbindelse til fortau og 

gangarealer i området. Anlegget er utformet for rekreasjon og egner seg også for 

besøkende med barn.  

 

8.8 Universell tilgjengelighet 

Tiltaket skal utformes etter prinsipper for universell utforming. 

 

8.9 Energibehov - energiforbruk 

Energibehovet er beregnet til ca. 650 A. 

 

8.10 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket vil medføre omlegging av deler av eksisterende VA-anlegg. 

Det er nylig etablert en trafo rett sør for Tesla ladestasjon og vest for 

planområdet. Tiltaket vil ha tilkobling til denne.   

 

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planforslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

8.12 Konsekvenser for næringsinteresser 

Virksomheten planforslaget legger til rette for er et konsept som bør ha nær 

tilknytning til hovedvei med høy trafikk. I tillegg til restaurant tilbys bestilling og 

utlevering av mat direkte til kjøretøy. Markedsanalysen som er utarbeidet i 

forbindelse med planforslaget viser at McDonald’ ofte er et stopp på veien 

mellom hjemmet og en annen hendelse. Selv om kundene som stopper på 

McDonald’s kommer hjemmefra eller skal hjem, så er det ikke gitt at disse 

kundene bor i nærområdet rundt Nebbenes. For eksempel kan en familie på vei 

fra hytta i Trysil og hjem til Oslo være inkludert i analysen. En stor del av også 

de lokale kundene er på vei til eller fra noe annet enn hjemmet når de reiser 

innom McDonald’s. 

 

McDonald’s sin etablering på Nebbenes er i første rekke påtenkt en funksjon som 

veiservice. Basert på erfaringstall fra andre restauranter kommer McDonald’s 

også til å tiltrekke seg kunder fra nærområdene – omlag 20 % av kundene vil 

være lokale. Men etablering av et nytt tilbud i området innebærer ikke 

nødvendigvis at man slutter å legge igjen penger på andre serveringssteder, men 

heller at dette blir et tillegg til det eksisterende forbruket. Denne hypotesen 

forsterkes av at McDonald’s skiller seg ut fra de fleste eksisterende 
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serveringssteder i området, særlig med sitt fokus på rask servering av relativt 

standardiserte produkter. 

 

8.13 Interessemotsetninger 

Tiltaket vil medføre større trafikk innenfor området. Selv om området er bilbasert 

og henvender seg til kjørende, er det sannsynlig at kunder vil bevege seg 

mellom servicetilbudene også til fots. Gangforbindelser mellom tilbudene vil 

derfor være viktig. 

Et mer strukturert kjøremønster i området vil gi bedre muligheter til utnyttelse 

av arealene. Trailerparkering som i dag skjer innen planområdet vil måtte flytte 

innen serviceområdet. Planforslaget sikrer at trailerparkering skal dokumenteres 

i byggesak.  

8.14 Avveining av virkninger 

Planforslaget antas å få positive virkninger for serviceområdet på Nebbenes. 

Området er tilrettelagt for kjøretøy og har god kapasitet. Trailerparkering skal 

dokumenteres. Konseptet til McDonalds baserer seg på eksisterende stor trafikk 

langs E6 og henvender seg i hovedsak til reisende som er på vei mellom 

hjemmet og en annen hendelse. Tiltaket genererer dermed i mindre grad 

mertrafikk utenfor planområdet. Konseptet planforslaget legger til rette for antas 

ikke konkurrere med sentrumsområdene. Området er tilrettelagt for kjøretøy 

men vil også ha tilbud som vil tiltrekke kunder til fots mellom tilbudene. 

Planforslaget skal sikre tydelige forbindelser for myke trafikanter.  

 
Illustrasjon av planforslaget - fotomontasje  
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9 ROS-ANALYSE 

 

9.1 Risiko og sårbarhetsanalyse  

Analysen viser at det liten eller mindre sannsynlighet for hendelser som medfører 

risiko/fare eller påvirker sårbare områder. Risiko for personskade er knyttet til 

ulykke mellom myke trafikanter og kjøretøy. Avbøtende tiltak er vurdert til å 

redusere risiko og fare til et akseptabelt nivå. Forskriftsmessig radonsikring må 

utføres ved utbygging. Lokal overvannshåndtering må hindre at planområdet 

eller tilliggende områder oversvømmes ved store nedbørsmengder. Tydeliggjøre 

trafikkmønsteret innenfor området og tilrettelegge for myke trafikanter vil 

redusere risiko for trafikkulykker og personskade. 

 

Gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil det være mulig å redusere 

antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. Det kan 

konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva 

som kan aksepteres.   

10 INNKOMNE INNSPILL 

 

10.1 Oppstartsmøte/varsel, høringsperioder osv. 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 9.5.2018. Oppstart av planarbeidet 

ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 5.6.2018. Naboer, offentlige instanser og 

interessegrupper ble varslet i brev datert 4.6.2018. Planforslaget ble behandlet 

av HNPM 26.03.19 og lagt ut på høring i perioden 27.03.2019 – 08.05.2019. 

Det innkom åtte uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

Det innkom fire uttalelser til planarbeidet, en privat og tre offentlige. De 

offentlige hadde ingen merknader, mens den private hadde noen konkrete 

innspill. 

Se merknadsskjema for kommentarer og endringer som følge av merknader. 

11 VEDLEGG 

 

1. Plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser  

3. Kopi av varslingsbrev og kunngjøring av oppstart planarbeid  

4. Kopi av forhåndsuttalelser 
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5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 18.04.18, sist rev. 20.12.18 

6. Illustrasjonsplan 1:500 

7. Vurdering av områdestabilitet, 26.06.18 

8. Vann- og avløpsplan, 02.10.18 

9. Notat vann- og avløp, 07.11.18 

10.  Markedsanalyse, 05.12.18 


