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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - 
Nebbenes nordgående, planid 023731100. Plankart er datert 6.5.2019, bestemmelser er datert 
19.3.2019. 
 

 

SAKSUTREDNING 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn for saken 

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. 

Beskrivelse av planområdet 

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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Planprosessen – hva har skjedd 

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 26.3.2019 og lagt ut på høring i 
perioden 27.3.2019 – 8.5.2019. 

Innkomne merknader offentlig ettersyn 

Det innkom fire uttalelser til planarbeidet, en privat og tre offentlige. De offentlige hadde ingen 
merknader, mens den private hadde noen konkrete innspill. 

Endringer som følge av merknader 

Den interne vegen lengst mot øst ble utvidet fra 6 m til 6,5 m. Som følge av dette ble også 
plangrense utvidet med 0,5 m.  

Beskrivelse av planforslaget 

ROS 

Risiko for personskade er knyttet til ulykke mellom myke trafikanter og kjøretøy. Avbøtende 
tiltak er å etablere trygge gang- og sykkelforbindelser med forbindelse til tilgrensende arealer. 
Å tydeliggjøre trafikkmønsteret innenfor området og tilrettelegge for myke trafikanter vil 
redusere risiko for trafikkulykker og personskade. 
Av andre tiltak som ROS-analysen fremmer er: At forskriftsmessig radonsikring må utføres ved 
utbygging. At lokal overvannshåndtering må hindre at planområdet eller tilliggende områder 
oversvømmes ved store nedbørsmengder.  

Naturmangfold 

Området er vurdert etter §§ 8- 12 i naturmangfoldloven. Det er ikke registrert truede eller 
sårbare arter innenfor planområdet. 

Trafikkforhold  

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. 
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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. 

 

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 å være tilstrekkelig for 
trafikkøkningen som følge av forslaget.  

Funksjon og handelsprofil 

Spørsmålet fylkeskommunen tok opp i merknaden gikk på i hvilken grad en etablering på 
Nebbenes vil trekke til seg kunder som ellers ville ha benyttet seg av tilbud i de eksisterende 
tettstedene. I vedlagte Markedsanalyse (Multiconsult 2018) belyses ulike forhold rundt hvilken 
funksjon og effekt etableringen kan tenkes å få.  
 
Basert på tall fra liknende plasseringer antas det at «antall lokale kunder på Nebbenes også vil 
kunne ligge rundt 20 %» (s.3). Det pekes på at fraværet av andre muligheter for handel trolig 
vil begrense den lokale funksjonen, da funksjonen ofte er å være et stopp mellom hjemmet og 
en annen hendelse. På eksisterende, sammenlignbare veiserviceanlegg ser en at aktiviteten er 
nært knyttet til trafikkmengden, med det avvik at morgentrafikken har minst effekt – de fleste 
kjøpene skjer på ettermiddagen.   
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En annen faktor er de eksisterende kroer på Nebbenes. Når tilbudet av bespisning utbygges vil 
området trolig tiltrekke seg andre kundetyper enn i dag, men jf. mengden av lokaltrafikk vil 
det primært være knyttet til E6.  

Utforming 

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. Gangforbindelser skal ha tydelig tilknytning til bygningens inngangspartier. 
 

 
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 planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr. reguleringsbestemmelse 
3.1.1 bokstav b. 

Andre rapporter som følger saken 

I tillegg ligger følgende fagrapporter også ved planforslaget: 
- Markedsanalyse (Multiconsult 2018). Et fagnotat som redegjør for effekten av 

etableringen av en restaurant innenfor planområdet. 
- VA notat og kart. Oversikt over mulige VA-løsninger.  
- Vurdering av områdestabilitet. Fagnotat som vurderer at det ikke er risiko for 

skredhendelser for området. 



5 

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 

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

 
 
Det er to eldre reguleringsplaner for området, som på hver sin måte legger opp til den typen 
restaurant/bevertning som planforslaget fremmer. Ettersom planforslaget vil danne et nytt 
plangrunnlag er det ikke noen grunn til å bruke mye tid på de tidligere reguleringene. Detaljer 
finnes i planbeskrivelsen. 

Vurdering 

Overordnete planer og mål 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og i overenstemmelse med tidligere 
reguleringsplaner for området. Planforslaget svarer derfor til kommunale føringer. På regionalt 
og statlig nivå er etableringen av veiserviceanlegg å anse som en naturlig konsekvens av 
større samferdselssatsinger, med mindre det spesifikt påpekes at en etablering ikke er ønsket.   

Lokal næringsutvikling 

Det er et spørsmål hvilke konsekvenser planforslaget vil få for næringsaktiviteten lokalt. Som 
fylkeskommunen har bemerket kan det tenkes at etableringen vil flytte aktivitet, særlig 
bespisning, fra Råholt sentrum. Den vedlagte markedsanalyse tilsier at effekten vil være liten, 
da områdets profil ikke har andre handelstilbud og det heller ikke er planer om det. Det er 
derfor også viktig å sikre at etableringen bare henvender seg mot E6 og at det ikke i fremtiden 
åpnes opp for annen type handelsvirksomhet som kan endre stedets veiservice-profil i retning 
av å inkludere varehandel. 

Trafikksikkerhet  

Planområdets bruk per i dag fremstår uryddig og uoversiktlig. I kombinasjon med tunge 
kjøretøy og mulighet for høy intern fart er det lett å se for seg at farlige situasjoner kan 
oppstå. Ved etablering av en restaurant med en familieprofil bør det være tydelig at det må tas 
noen grep. ROS-analysen peker på problemstillingen, særlig for myke trafikanter og det er vår 
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vurdering at forslaget angir noen løsninger på intern trafikkavvikling som kan gi en mer sikker 
trafikkflyt. 

Alternativer 

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

Konklusjon 

Planforslaget legger til rette for etablering av restaurant/bevertning som er i tråd med 
gjeldende kommunale føringer. Planforslaget inneholder krav til en strukturering av den 
interne trafikkflyt, noe området mangler per i dag. Effektene på det lokale bespisningstilbudet 
synes i hovedsak å knytte seg til veiservicefunksjonen, noe som samsvarer med tiltakets 
plassering. 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at «Planid 023731100 - 
Detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående» vedtas. 
 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Merknadsskjema 
5 Illustrasjonsplan 
6 Notat Markedsanalyse McDonald's Nebbenes 
7 Notat Vann- og avløp 
8 Notat vurdering av områdestabilitet 
9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
10 VA-plan 
 
 


