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1.  INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

Planområdet ligger nordøst for E6-krysset på Dal i Eidsvoll kommune, og omfatter 

eiendommen gbnr. 96/3 m.fl. og trafikkarealer, til sammen ca. 92 dekar. Gbnr. 96/3 er på 

ca. 70 dekar. Ca. 65 dekar av eiendommen er avsatt til framtidig næringsvirksomhet i 

arealdelen til kommuneplanen for Eidsvoll 2021-2031, mens øvrig del langs E6 er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med en bredde på ca. 25m.  

 

Det ble i 2016 startet en reguleringsprosess for samme planområde i hht. kommuneplan for 

Eidsvoll 2015-2026, med varsling av oppstart planarbeid med områderegulering og offentlig 

ettersyn av planprogram. Da var planene å legge til rette for en handelspark for storhandel. 

Etter at forslag til planprogram ble justert i tråd med administrative og politiske føringer i fht. 

type virksomhet, ble planprogrammet vedtatt i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 

29.11.2016. Det ble arbeidet med konsepter og interessenter for etablering i området, men 

det ble ikke fremmet noen områdeplan. Kommunen avviklet planprosessen i 2019.  

 

Hensikten med planarbeidet nå er å legge til rette for at det kan etableres nærings- og 

forretningsbygg med tilhørende parkering, manøvreringsarealer, lager og grøntarealer 

innenfor planområdet. Forretningsbebyggelsen vil være tilpasset plasskrevende varegrupper. 

 

1.2 Kort om planprogram, krav om konsekvensutredning og planprosess 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven gjeldende fra 

01.07.2017, har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 

under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 

planer eller tiltak kan gjennomføres. Planer som alltid skal behandles etter forskriften er 

reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. I flg. vedlegg I gjelder 

dette næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15.000m². Bestemmelsen omfatter også bygg for 

forretning. 

 

Området som planlegges her til nærings- og forretningsbygg vil kunne bli på mer enn 

15.000m², og må derfor konsekvensutredes. 

 

Forslagsstiller skal i forkant av konsekvensutredningen utarbeide forslag til planprogram.  

I flg. §4-1 i plan- og bygningsloven skal planprogrammet gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 

behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært 

av planmyndigheten. 

 

  



4 
 

2.  PLANOMRÅDET 
 
2.1 Beliggenhet og avgrensing 
Eiendommen gbnr. 96/3 utgjør ca. 70 dekar og avgrenses av E6 i vest, Fv. 501 Kolonivegen i 
øst, kommunegrensen til Ullensaker ved E6-kryssområdet i sør, og skogområder i nord, 
nordøst og nordvest (LNF-områder).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hele eiendommen skal reguleres under ett. Det foreslås at eiendomsgrensen skal være 

avgrensingen for selve byggeområdet med unntak av området mot E6, som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område. 

 
Da det er tatt stilling til at adkomsten til området skal være via en ny 2-felts rundkjøring, 
omfatter planområdet også del av Kolonivegen, og nærmeste del langs Kolonivegen av 
eiendommene gbnr. 96/438 og 96/440. For å kunne regulere en framtidig gang- og 
sykkelveg fram til eksisterende gang- og sykkelveg og undergang ved krysset med 
Trondheimsvegen, omfatter planområdet i tillegg tilliggende del av gbnr. 96/6 langs 
Kolonivegen. Også en mindre del av boligeiendommen gbnr. 96/92 kan bli berørt i det 
sørøstre hjørnet. Planområdet er i hovedsak skogbevokst, noe som flyfotoet under viser. 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 
I flg. Gårdskart - NIBIO består eiendommen gbnr. 96/3 av ca. 60 dekar produktiv skog.  

Ca. 10 dekar er ikke skogbevokst. Dette omfatter areal som vegvesenet brukte til anleggs-

område i fbm. utvidelsen av E6. Driftsadkomstvegen inn i området fra Kolonivegen ble 

etablert i den forbindelse. Under er flyfoto fra Norge i bilder fra 

2010 når E6 ble utvidet til 4 felt        og       april 2020 

 

Området er kupert. Terrenget stiger med ca. 17m fra dagens innkjøring fra Kolonivegen og 

til det høyeste punktet i søndre del av planområdet. Høydeforskjellen i nord er på ca. 19m, 

der terrenget stiger fra øst mot vest. Terrenget er flatest der det har vært rigg i fbm. 

utvidelsen av E6 i 2010, ved høydekote 208 på kartet under. En liten bekk innenfor 

planområdet renner sammen med bekk fra tilgrensende Ladderudmyra og videre mot sør i 

kulvert under Kolonivegen. 

Under til venstre vises kart med påførte høydekoter, som tydeliggjøres i terrengmodell fra 

Gårdskart – NIBIO til høyre. 

 



6 
 

Det er i hovedsak tynt morenedekke over fjellgrunn i området, med unntak i nordøst som 

ligger lavere i terrenget, der det er breelvavsetning i flg. kart fra NGU. Kartet til høyre viser 

at hoveddelen av planområdet ligger over marin grense (skravur). Bare den nordøstre delen 

ligger under marin grense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i flg. Miljøstatus.no ikke registrert spesielle naturverdier verken innenfor eller i 

tilknytning til planområdet, eller registrert truede eller fremmede arter innenfor planområdet.  

I flg. Artsdatabanken er det i nærheten av planområdet registrert fremmede arter som 

hagelupin. Det har også vært observasjoner for noen år siden av lerkefalk og gulspurv på 

Ladderud gård øst for planområdet, og musvåk i 2020 i kryss-området til E6.  

Kartet under er kopiert fra Artsdatabanken, og viser beliggenheten til de registrerte artene i 

forhold til planområdet. 
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På kartportalen til kommunen er det vist at deler av planområdet fungerer som beite for elg 

(mørk grønn farge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet er ikke innenfor eller inntil et område som er i aktivt bruk som friluftsområde. 

Området framstår øde og utilgjengelig, med til dels store høydeforskjeller og uten oppgåtte 

stier.  

 

I flg. kartportalen til kommunen er det imidlertid to større kartlagte og sammenhengende 

friluftsområder rett i nærheten; Tærudåsen (grønn farge) og Bergermoen (lilla farge). 
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2.3 Eiendomsforhold 

Eiendommen gbnr. 96/3 eies av Dalkrysset AS. De øvrige berørte eiendommene gbnr. 96/6, 

96/92, 96/438 og 96/440 er også privateid. Kolonivegen er fylkeskommunal. 

 

2.4 Teknisk infrastruktur 

Utbyggingsområdet betjenes av fv. 1551 Kolonivegen. Denne vegstrekningen forbi 

planområdet hadde ifølge Statens vegvesen Vegkart, en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10.207 i 

2021, mens E6 forbi planområdet hadde en ÅDT på 17.000.  

 

Det er ikke gang- og sykkelveg langs Kolonivegen. 

 

Planområdet er ikke tilknyttet offentlig vann- eller avløpsnett. En 200mm vannledning og 

250mm spillvannsledning krysser Kolonivegen sør for krysset med Trondheimsvegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kollektivtransport 

Kolonivegen trafikkeres ikke med rutebuss, men det ligger holdeplasser nord for 

utbyggingsområdet langs den bussruten som trafikkerer Trondheimsvegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2.6 Kulturminner 

Akershus fylkeskommune har i brev datert 17.06.2016, til tidligere varsel om oppstart av 

områderegulering for dette området, uttalt at området ble befart 31.05.2016. Uttalelsen 

bygget ellers på arkivmateriale. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i 

planområdet. Området har tynt jorddekke og ligger for høyt for å gjøre funn av 

kysttilknyttede steinalderboplasser. Potensialet for konflikt med ikke-synlige kulturminner 

anses som lavt. En nærmere utredning vil derfor ikke være nødvendig. Fylkesrådmannen 

hadde heller ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 

 

2.7 Nærområdene 

På østsiden av Kolonivegen ligger det hhv. en byggevareforretning (Monter) og en 

dagligvareforretning (Kiwi) som har adkomst fra den kommunale vegen Skinnstudumpa. 

Planområdet ligger i utkanten av Dal, et større tettsted med mange innbyggere. 

 

Området øst for E6 og sør for E6-krysset ligger næringsområdet ØRN (Dal næringsområde), 

mens på andre siden av E6 ligger Letohallen med hotell. Ved E6-krysset er det en 

bensinstasjon. 

 

Vest for planområdet og E6 er det et steinbrudd i drift, som ligger både i Eidsvoll kommune 

og Ullensaker kommune. Etter endt uttak er dette et potensielt utbyggingsområde til næring. 
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3.  OVERORDNEDE RAMMER FOR PLANARBEIDET 

 

3.1 Overordna forutsetninger 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv  

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til  

å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,  

og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme  

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for  

klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i  

person-transporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal  

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene  

skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer,  

og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på  

åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar.  

 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

  en forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 

 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse  

utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse.  

Planlegging er et av deres viktigste verktøy. Regjeringen har bestemt at FNs 17  

bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i  

vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del  

av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

 

Forventningsbrev til kommunene 2022 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt forventningsbrev til kommunene datert 

25.01.2022. Her fokuseres det bl.a. på klimagassutslipp og klimaendringer: 

«Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid, og arbeidet for å 

bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Samtidig er det viktig at kommunene har 

beredskap for å håndtere et mer ekstremt vær. Vi viser til Klimaplan 2021-2030, Meld. St. 13 

(2021-2030). Klimaplanen legger frem konkrete virkemidler for å følge opp målene og 

forpliktelsene Norge har gjennom Parisavtalen. Målet med klimaplanen er å vise hvordan vi 

kan kutte utslipp på en måte som omstiller oss til et lavutslippssamfunn og legger til rette for 

grønn, bærekraftig vekst.» 
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3.2 Fylkeskommunale planer 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015) 

Planen er en felles strategi for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i  

Akershus, staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i  

regionen. For å få til dette må bolig- og arbeidsplassveksten konsentreres til noen prioriterte  

vekstområder. Dette gir grunnlag for mer levende byer og tettsteder med bedre handels-,  

service- og kollektivtilbud, slik at flere kan gå og sykle i hverdagen. Stedene må utvikles med  

flerfunksjonalitet og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, og gode bomiljøer. 

 

Regional for handel-, service- og senterstruktur (2020) 

Den regionale planen ble vedtatt av Akershus fylkesting den 17.12.2018, og ble godkjent av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 10.06.2020.  

 

Formålet med Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er å styrke 

handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, og unngå en utvikling som fører 

til unødvendig by- og tettstedsspredning, samt bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 

transportvalg. Den regionale planen skal bidra til å avklare lokalisering av regionale handels- 

og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, i tråd med statlige 

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

 

I Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus defineres varegruppene biler, 

båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer som virksomheter hvor 

varespekteret er begrenset til primærvarene og tilsvarende varer. Eksempelvis kan 

varegruppen biler omfatte motorsykler og campingvogner, varegruppen båter kan omfatte 

båthengere, varegruppen landbruksmaskiner kan omfatte anleggsmaskiner, varegruppen 

trelast og andre større byggevarer kan omfatte byggevarer som stein, grus, sement i tillegg 

til trelast. Planen omtaler handel med plasskrevende varer i forbindelse med arealkrevende 

virksomheter. Dette er virksomheter med stort behov for areal og biltransport, lav tetthet av 

arbeidsplasser og få kunder/besøk. Her er handelsvirksomheter for plasskrevende 

varegrupper således en av flere arealkrevende virksomhetstyper. 
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3.2 Kommunale forutsetninger 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanen for Eidsvoll 2021-2031 ble vedtatt 13.04.2021 med delvis rettsvirkning, og 

02.11.2021 med full rettsvirkning. Utsnittet under av arealdelen viser Dal-området. 

Her er eiendommen gbnr. 96/3 avsatt til framtidig 

næringsvirksomhet, mens et belte på ca. 25m langs 

E6 er avsatt til LNF-område. Det er ikke knyttet 

konkrete bestemmelser i kommuneplanen for dette 

området.  

Gbnr. 96/438 og 96/440 er 

avsatt til nåværende 

næringsvirksomhet, mens 

gbnr. 96/6 er avsatt til LNF-

formål. 

 

 

 

 

 

 

 

I Samfunnsdelen 2021-2031 står det bl.a. følgende i fht. næringsliv: 

 

«Utfordringer:  

Den sterke befolkningsveksten betyr utfordringer for vår kommune når det gjelder 

tilrettelegging for nye næringsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv med tanke 

på å skaffe varige arbeidsplasser og et sterkt næringsliv.  

 

Hovedstadsregionen og de øvrige regionene i Akershus er attraktive for næringsetablering. 

Dette er bra for oss i Eidsvoll ved at vi vil kunne få en positiv utvikling i regionen som 

kommer hele distriktet til gode, men vil samtidig være en utfordring i forhold til 

næringsetablering og arbeidsplasser i vår egen kommune.» 

 

«Hovedmål:  

Eidsvoll kommune skal være en attraktiv kommune for næringsetablering og 

næringsutvikling, og skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet med 

næringsutvikling.» 

 

Strategisk næringsutviklingsplan 2016 - 2027 

Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll er gjort i administrativ og politisk arbeidsgruppe 

og 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. Et av temaene i 

planen er rett virksomhet på rett sted og næringsutvikling. Det skal bl.a. legges til rette for 

at arealkrevende virksomheter med stort behov for biltransport lokaliseres langs E6, og det 

skal stimuleres til at plass-krevende varehandel samlokaliseres. Planen ble vedtatt i 

Kommunestyret den 10.05.2016.  
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Reguleringsplan 

Vestre del av gbnr. 96/3 berøres av 2 reguleringsplaner for E6. E6 Hovinmoen - Dal ble 

vedtatt 08.05.2006, og E6 Dal - Minnesund ble vedtatt 27.8.2007. Her er en sone på  

ca. 130m regulert til landbruksformål innenfor eiendommen.       

Selve E6-krysset ligger 

hovedsakelig i Ullensaker 

kommune. 

 

 

 

 
 

Gbnr. 96/6 er ikke tidligere regulert. Den delen av planområdet som berører gbnr. 96/6, for 

å muliggjøre en framtidig gang- og sykkelveg, er den samme som ble varslet i 2016. 
 

På østsiden av Fv. 1551 Kolonivegen er det tre reguleringsplaner:  
 

Gbnr. 96/440 omfattes av reguleringsplan for Del av gnr 96 bnr 6 og gnr 96 bnr. 24, vedtatt 

25.01.1999. Gbnr. 96/440 skal ifølge bestemmelsene nyttes til forretning med tilhørende 

kontorer, lager m.v. Området skal kun nyttes til forretninger som forhandler varegrupper 

som er plasskrevende. Dette gjelder forretning med salg av biler og motorkjøretøyer, trelast 

og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke andre typer 

forretning, lager samt terminal eller transportvirksomhet som ikke er en del av forretningen 

eller bedriften. 
 

Gbnr. 96/438 omfattes av reguleringsplan for Gnr/bnr 96/438, Dal, vedtatt 13.12.1999.  

Området skal nyttes til forretning, kontor, lager mv. Området skal kun nyttes til forretninger 

som forhandler varegrupper som er plasskrevende. Dette gjelder forretning med salg av biler 

og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 

planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke andre typer forretninger, lager, samt terminal eller 

transportvirksomhet som ikke er en del av forretningen eller bedriften. Det tillates ikke 

kontorvirksomheter som naturlig hører hjemme i eksisterende senterdannelser ellers i 

kommunen. Det vil si virksomheter vesentlig basert på kundebesøk. 
 

Gbnr. 96/645 omfattes av detaljreguleringsplan for Skinnstudumpa 15, Dal Gnr/bnr. 96/24, 

440, vedtatt 15.11.2016. Ifølge bestemmelsene tillates det ikke detaljvarehandel eller 

virksomheter som i hovedsak fører dagligvarer/matvarer. Det tillates kun bebyggelse for 

plasskrevende varer. i hht. definisjon gitt i Fylkesdelplanen for handelsvirksomhet service og 

senterstruktur (2001), til nye planer supplerer eller erstatter denne definisjonen. 
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Politisk behandling av forslag til planprogram 

Forslag til planprogram for Dalskrysset har vært oppe til behandling i Hovedutvalg for 

næring, plan og miljø den 23.08.2022, sak 22/60 og i Kommunestyret den 06.09.2022, sak 

22/82, der det ble stilt spørsmål ved vesentlige punkter i det videre planarbeidet.  

 

Følgende vedtak ble fattet både i Hovedutvalget og Kommunestyret: 

 

«Saken sendes tilbake til forslagsstiller med følgende endringer:  

Det skal opparbeides en 3 armet rundkjøring i innkjøring til området med 2 kjørefelt i 

rundkjøringen.  

 

Det skal bygges veg/avsettes arealer fra sør til nord gjennom området for en mulig 

senere forlengelse nordover fra området. Avsatt trasébredde skal være i henhold til 

N100 veg- og gateutforming 3.3.1 med 9 meters bredde.  

 

Det skal opparbeides gang- og sykkelveg fra undergang ved krysset 

Trondheimsvegen/kolonivegen frem til området samt også bygges/avsettes arealer til 

dette gjennom hele området langs overnevnte vegtrasé.» 

 

 

Forslag til planprogram og avgrensing av planområdet er i etterkant revidert iht. dette 

vedtaket. 
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4.  BESKRIVELSE AV TILTAK 

Det planlegges etablering av nærings- og forretningsbygg med tilhørende parkering, 

manøvreringsarealer, lager og grøntarealer innenfor gbnr. 96/3. Coop Norge Eiendom AS 

ønsker etablering av OBS Bygg på eiendommen. Dette kan bli et anlegg på rundt 10.000m² i 

grunnflate. I tillegg kommer manøvreringsarealer, utelager, og parkering både for biler med 

og uten henger. 

 

Et tilsvarende bygg er etablert på Jessheim. Ifølge bestemmelsene til detaljregulerings-

planen for dette bygget tillates det forretninger med plasskrevende varer (salg av biler, 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 

planteskoler/hagesentre). Dette er et bygg på ca. 7900m² i grunnflate. 

 

Det vil også være plass til andre bedrifter med beslektede virksomheter, og nærings-

bebyggelse som håndverks- og lagervirksomheter innenfor eiendommen gbnr. 96/3.  

Sør på eiendommen kan terrenget nyttes slik at bygg kan være i to plan, med tilhørende 

innkjøringer og parkering på hvert sitt plan.  

 

Området planlegges med nærings- og forretningsbygg som vil kunne bli på mer enn 

15.000m², og må derfor konsekvensutredes. Det vil bli foreslått en relativ høy 

utnyttingsgrad, da bakkeparkering også skal medregnes i utnyttingsgraden.  

 

Planområdets beliggenhet og arealformål legger til rette for virksomheter som er avhengig 

av god tilgjengelighet for bil og større kjøretøy. Det skal reguleres en 3-armet rundkjøring i 

Kolonivegen, iht. kommunestyrets vedtak første ledd. Videre skal det, i tråd med 

kommunestyrets vedtak andre ledd, ses på muligheter for å regulere starten på en evt. 

fremtidig gjennomgående omkjøringsveg vest for Råholt, med gang- og sykkelveg innenfor 

dette utbyggingsområdet. Det skal også reguleres gang- og sykkelveg fra undergang ved 

krysset Trondheimsvegen/Kolonivegen frem til området, iht. kommunestyrets vedtak tredje 

ledd. 

 

I retningslinjene til kommuneplanen er det en parkeringsnorm for plasskrevende handel med 

min. 1,25 og maks. på 3 biler pr. 100m² BRA.  

 

Forretninger for slik type handel og lagerbygg har ofte behov for en høy førsteetasje. 

Byggehøyder kan bli opp mot 10-15m.  

 

Området vil få adkomst fra Kolonivegen via ny rundkjøring, som er iht. Kommunestyrets 

vedtak. Det er ikke tatt stilling til endelig plassering av rundkjøringen. Avgrensingen av 

planområdet mot øst inne på gbnr. 96/438 er foreslått ut fra størrelsen til en 2-felts 

rundkjøring med noe fleksibilitet ifh. til plassering, breddeutvidelse av Kolonivegen fram mot 

rundkjøringen, og midlertidig anleggsbelte. Den nærmeste delen av gbnr. 96/440 til 

Kolonivegen er innenfor plangrensen for mulig breddeutvidelse av Kolonivegen fram mot 

rundkjøringen, og midlertidig anleggsbelte. Rundkjøringen vil bli regulert med 3 armer.  

Det vil bli sett på mulighet for en framtidig fjerde arm mot øst. Avgrensingen langs 

Kolonivegen innenfor gbnr. 96/6 og 96/92 muliggjør regulering av en gang- og sykkelveg, 

med skråningsutslag og midlertidig anleggsbelte.  
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5.  UTREDNINGSTEMA 

 

5.1 Kommuneplanen 

I fbm. utarbeidelsen av kommuneplanen 2015-2026, ble det gjennomført 

konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyser. Dokumentet er datert 24.10.2013. Det 

står det følgende for området N1, som næringsdelen innenfor gbnr. 96/3 ble benevnt:    

 

 

5.2 Innledning 

I hht. forskrift om konsekvensutredninger skal et planprogram gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for 

miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante 

og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse 

skal ivaretas i planarbeidet.  

 

Følgende temaer anses relevante å utrede i fbm. denne planen: 

Tiltak, virksomhet, marked 

Trafikk  

Vann, avløp, overvann 

Landskap og grønnstruktur 

Biologisk mangfold 

Støy  
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5.3 Tiltak, virksomhet, marked 

Planarbeidet skal avklare type nærings-/handelsvirksomheter som kan etableres i 

planområdet, samt ytre rammer for utnyttelse av området inkl. høyder.  

 

Målgruppen som ligger til grunn for den planlagte handelsvirksomheten på området er 

lokalbefolkningen i Eidsvoll kommune, befolkningen i området på Øvre Romerike, og all nær- 

og fjerntrafikk som passerer området på E6. 

 

Det blir aktuelt å fokusere på marked, områdets kvaliteter med beliggenhet nær hovedveger, 

disponering av planområdet med formål og utnyttelse, arbeidsmarked, og synergieffekter i 

forhold til eksisterende og framtidig næringsvirksomheter i Dal-området. Videre hvilke 

konsekvenser valgt handelskonsept vil kunne få i forhold til eksisterende handels- og 

næringsliv på Råholt. Det er ikke aktuelt å legge til rette for handelsvirksomheter som vil 

undergrave eller inngå i direkte konkurranse med sentrumsfunksjoner på Råholt.  

 

Metode: Analyser, vurderinger, beskrivelser av tiltak, illustrasjoner. 

 

5.4 Trafikk 

Besøkende og ansatte tilknyttet ny virksomhet, samt tilhørende logistikk og varelevering, vil 

gi nyskapt trafikk til og fra planområdet. Området har i dag bare en driftsadkomst med bom. 

Det skal reguleres inn en ny rundkjøring med 2 kjørefelt som skal betjene området og trafikk 

langs Kolonivegen, for en mest mulig effektiv og sikker trafikkavvikling. 

 

Det skal i tråd med kommunestyrets vedtak andre ledd, ses på muligheter for å regulere 

starten på en evt. fremtidig gjennomgående omkjøringsveg vest for Råholt innenfor 

utbyggingsområdet. 

 

Innenfor planområdet vil trafikken spres fra hovedadkomsten til ulike delområder. 

 

Det er i dag gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen. Den går i kulvert under 

Kolonivegen sør for krysset med Trondheimsvegen. Selv om den virksomheten det 

planlegges for vil være spesielt bilavhengig, anses det likevel at det kan være et framtidig 

behov for en gang- og sykkelveg fra nytt kryss til området og fram til eksisterende gang- og 

sykkelveg. 

 

Metode: Utarbeidelse av trafikkanalyse, vurderinger av trafikksikkerhet, og bruk av kollektive 

reisemidler. Beskrivelse av tiltak som anses best for avvikling av trafikken i dette området. 

 

5.5 Vann, avløp, overvann 

Området er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Overvann skal håndteres etter 

prinsippet om lokal overvannshåndtering. 

 

Metode: Utarbeidelse av rammeplan for vann og avløp, og beskrivelse av tiltak for 

overvannshåndtering etter treleddsstrategien – 1. Forsinket avrenning gjennom infiltrasjon. 

2. Forsinket avrenning gjennom fordrøyning. 3. Trygg avledning til resipient. 

 

 

 



18 
 

5.6 Landskap og grønnstruktur 

Terrenget innenfor planområdet er kupert. Det må sprenges ut masser for å gjøre området 

bebyggbart for større bygninger med tilhørende parkering og manøvreringsarealer. 

Tiltakshaver er opptatt av å vise miljøhensyn, som i dette tilfelle betyr at massene vil 

gjenbrukes og arronderes innenfor planområdet, samt at eventuelle overskuddsmasser kan 

benyttes i tråd med overordna planer.  

 

På grunn av høydeforskjeller innenfor området og stigningsforhold på interne veger, vil det 

bli fjellskjæringer mot nord og sør. I øst grenser eiendommen til et flatere område med myr. 

Det østre området ligger under marin grense. 

 

Metode: Utarbeidelse av masseoversikt med snitt og utregning av volumer. Gjøre vurderinger 

av hvor massene kan brukes og transporteres til. Se på overgangene mellom uttatte 

områder og eksisterende terreng. Gjennomføre geotekniske undersøkelser og vurdering av 

områdestabilitet for spesielt østre del. Vurdere plassering av og type intern grønnstruktur, 

også sett i fht. lokal overvannshåndtering. 

 

5.7 Biologisk mangfold 

Selv om det ikke har vært registrert fredete, prioriterte, truede eller fremmede arter innenfor 

planområdet, har det heller ikke tidligere blir befart for registrering av slike. 

 

Metode: Gjennomføring biologisk kartlegging av området. Forholdet til Naturmangfoldsloven 

skal avklares, og behov for eventuelle tiltak skal foreslås innarbeidet i planen. 

 

5.8 Støy 

Områdene nærmest E6 og Kolonivegen er berørt av trafikkstøy. Området skal ikke bebygges 

med støyømfindtlig bebyggelse eller virksomhet.  

 

Metode: Synliggjøre hvilke arealer som er støyutsatt innenfor og i tilknytning til planområdet, 

og komme med forslag til eventuelle støytiltak i planen. 
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6.  PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

6.1 Planprogram og varsel om oppstart regulering 

Forslag til planprogram er utarbeidet av Plan1 AS på oppdrag av Dalkrysset AS, og med 

godkjenning av Eidsvoll kommune før utleggelse til offentlig ettersyn. 

 

Plan- og bygningsloven gir klare rammer for hvordan planprosessen skal foregå, med 

høringer der berørte kan medvirke. 

 

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

varsel om oppstart av planarbeid. Kunngjøringen av planprogram og varsel om oppstart av 

regulering vil stå i Eidsvoll/Ullensaker Blad. Planprogrammet vil bli sendt på høring sammen 

med brev der det også varsles oppstart av planarbeid, og sendes berørte myndigheter, 

grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. Planprogram og varsel om oppstart av 

planarbeid vil også bli gjort tilgjengelig på Plan1 AS sin hjemmeside www.p1.no, samt på 

kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no under Høringer. Frist for å gi uttalelse 

og komme med merknader er minst 6 uker. 

 

Når uttalefristen er ute, vil Plan1 AS oppsummere de innkomne uttalelsene og kommentere 

disse. Eventuelle justeringer av planprogrammet vil bli gjort i samråd med kommunen. 

Planprogrammet vil så bli oversendt kommunen for endelig fastsetting i Hovedutvalg for 

næring, plan og miljø. 

 

6.2 Detaljregulering 

Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Plandokumentene vil 

omfatte en planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser, ROS og 

sjekkliste naturmangfold, samt ulike rapporter.  

 

Planforslaget vil bli oversendt kommunen for behandling. Det er Hovedutvalg for næring, 

plan og miljø som vedtar at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen 

kunngjør så offentlig ettersyn og sender planforslaget ut på høring til berørte myndigheter, 

grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. Også her er frist for å gi uttalelse og komme 

med merknader minst 6 uker. Når fristen er ute, forbereder kommunen med evt. justeringer, 

planforslaget for sluttbehandling i Kommunestyret. Etter at planen er vedtatt vil kommunen 

kunngjøre vedtaket med 3 ukers klagefrist. 

 

6.3 Framdrift 

Arbeidet med utarbeidelse av planforslag samt gjennomføring av nødvendige undersøkelser, 

utredninger og tekniske planer skjer atter at planprogrammet er fastsatt av kommunen. 

 

Oversendelse av planforslag til kommunen    våren 2023 

Behandling i kommunen     høsten 2023 

Hovedutvalg for plan, næring og miljø    høsten 2023 

Offentlig ettersyn      vinter 2023/2024 

Forberedelser til sluttbehandling     våren 2024 

Vedtak av plan i Hovedutvalget og Kommunestyret  våren 2024 

 

  

http://www.sogf.no/
http://www.eidsvoll.kommune.no/
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7.  KONTAKTINFORMASJON 

 

7.1 Planmyndighet 

Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll 

 

Tlf. 66 10 70 00 

 

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 

 

Hjemmeside: www.eidsvoll.kommune.no 

 

7.2 Tiltakshaver 

Dalkrysset AS 

 

Hans Christian Jahren  

 

Mob. 415 00 356 

 

e-mail: jahren@lofotenisland.no 

 

7.3 Plankonsulent  

Plan1 AS v/Berit M. Sivertsen 

 

Mob. 917 92 417 

 

Besøksadresse: Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 

 

e-mail: bms@p1.no 

 

Hjemmeside: www.p1.no 

 

7.4 Adresse for merknader 

Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 

eller 

e-mail: bms@p1.no 

 

Kopi til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll 

eller 

e-mail: postmottak@eidsvoll.kommune.no 

 

mailto:jahren@lofotenisland.no

