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Plan id 303534500 - Detaljregulering for gbnr. 96/3 m.fl. - Dalkrysset: Spørsmål om 
vesentlige punkter i evt. videre planarbeid 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 23.08.2022 - sak 22/60 
 
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. 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Saken fremmes uten innstilling.  
 
 
Saksutredning: 
 

1. Saksopplysninger  

1. Historikk - tidligere planprosess  
2. Ny planprosess  

Saken gjelder oppstart av mulig detaljreguleringsplanprosess for Dalkrysset (gbnr. 96/3) nord for 



krysset E6-Kolonivegen, på Dal. Det er ikke blitt varslet oppstart av planarbeid eller utlagt et 
planprogram til offentlig ettersyn enda.  
 
Oppstartsmøtet ble avholdt den 28.09.2021 med forslagsstiller Dalkrysset AS, Coop eiendom AS, 
konsulent Plan 1 og kommunens planavdeling til stede. Tiltaket som planen skal bekrefte, er blitt 
vurdert som konsekvensutredningspliktig. Det er derfor krav om at det utarbeides planprogram.  
 
Etter avholdt oppstartsmøte ble det forhandlet frem et omforent møtereferat. Dette var på plass 
omtrent 100 dager etter at selve møtet hadde funnet sted.    
 
I ettertid har forslagsstiller utarbeidet et forslag til planprogram som tilsidesetter vesentlige punkter i 
referatet til tross for opprinnelig enighet om innholdet. Prinsippet om en mer helhetlig 
detaljreguleringsplan og planavgrensning er et slikt punkt som er blitt vesentlig tilsidesatt i det 
foreslåtte planprogrammet.   
 
Politikerne bes i denne saken ta stilling til om hvorvidt forslagsstillers forslag til planprogram skal 
legges til grunn for en videre planprosess for regulering av Dalkrysset, eller om planprogram og 
planavgrensning må omarbeides. Saken har prinsipielle trekk ved seg som administrasjonen mener 
det er viktig at politikerne bør vurdere. Forslagsstiller har selv ønsket at denne saken fremmes.  
 

1. Historikk - tidligere planprosess  
I 2016 ble det igangsatt en områdeplanprosess for det samme planområdet, med samme 
forslagsstiller. Hensikten med planarbeidet den gang var å utvikle Dalkrysset til en storhandelspark 
med forretninger. Fastsatt planprogram (HNPM sak 122/16) inneholdt følgende beskrivelse:  
 

Næringsområdet vil bli foreslått regulert til forretninger. Type handelsvirksomheter vil 
bli presisert i planbestemmelsene. Aktuell storhandel kan bl.a. være stormarked som 
selger elektro, hvitevarer, trelast og andre større byggevarer, møbler, kjøkken og bad, 
en dagligvareforretning integrert i samme bygning som en aktør for plasskrevende 
varehandel, bil/motorkjøretøyer, handel med deler og utstyr til motorvogner, 
hagesenter, og et mindre spisested ala hurtigmat som vil kunne betjene ansatte og 
besøkende i handelsparken. 

 
Ved varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble det rettet negative 
høringsinnspill herunder tre forhåndsvarslede innsigelser hhv. fra Statens vegvesen, Akershus 
fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus.  
 
På grunn av manglende fremdrift i prosessen etter endt varsling og etter hovedutvalgets fastsettelse 
av planprogrammet, besluttet administrasjonen å avslutte planprosessen ved brev av mars 2019. De 
viktigste dokumentene fra den avsluttede prosessen fra 2016 er tilgjengelig som 3 vedlegg.  
 

2. Ny planprosess  
Området som ønskes regulert er det samme som tidligere. I kommuneplanens arealdel er området 
avsatt til fremtidig næringsbebyggelse som før, jf. kartutsnittet under.  
 



 
 
Beskrivelse av planen (hentet fra planprogrammet):  
 

Hensikten med planarbeidet 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. 

 
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, ute-lager, og parkering både for biler med og uten henger. 
Coop Norge Eiendom AS ønsker etablering av OBS Bygg på eiendommen. Dette kan bli et anlegg på rundt 
10.000m² i grunnflate.  

 
Det vil også være plass til andre bedrifter med beslektede virksomheter, og næringsbebyggelse som 
håndverks- og lagervirksomheter innenfor eiendommen gbnr. 96/3. 

 
Nytt av dette planarbeidet er at mulighetene for å legge til rette for ren industri-, lager- og 
håndverksvirksomhet, i tråd med avsatt formål i kommuneplan, også nevnes. Planprogrammet 
signaliserer likevel først og fremst en intensjon om å etablere en OBS Bygg-forretning på rundt 
10.000 m² BYA innenfor området. Andre konkrete hensikter/formål fremgår ikke.    
 
Forslagsstillers forslag til planavgrensning/varslingsområde:  
 



 
 
Planavgrensningen sammenfaller med forslagsstillers eiendom gbnr. 96/3. Deler av Kolonivegen og 
sideareal inngår med tanke på etablering av nytt vegkryss og evt. ny gang- og sykkelveg.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte sjekkliste for planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet – som er ment 
å utgjøre planarbeidets vegkart for videre prosess, utredninger og samarbeid. I det følgende gjengis 
noen utvalgte sentrale utdrag fra referatdelen av sjekklisten.  
 
Administrasjonens overordnede bemerkninger til innsendt planinitiativ kan leses i punkt 13a:  
 

Formålet i gjeldende kommuneplan er næringsbebyggelse, et formål som i utgangspunktet er forbeholdt 
lager/industri/ håndverk etc. Det fremgår ikke tydelig av planinitiativet hva som er tenkt [Red.anm.: 
opprinnelig planinitiativ var tilbakeholdent på opplysninger om type næring/forretninger], men av 
oppstartsmøtet fremkom det at forslagsstiller ønsker plasskrevende forretninger. Forslagsstiller påpekte 
potensialet som ligger i planområdets beliggenhet med hensyn til at det markerer starten på 
kommunen/tettstedet fra sør – at området kan fungere som en markant inngangsport til Eidsvoll med en 
mer innbydende form for virksomhet.  

 
Plasskrevende forretninger er like fullt ikke i tråd med formålet i kommuneplanen. Forslagsstiller er blitt 
gjort kjent med de mulige negative implikasjonene dette planarbeidet kan ha for: 
· Føringer og retningslinjer i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
· Kommunens prioriterte vekstområder, slik disse er stedfestet i kommuneplanens arealdel jf. § 16. 

Vekstområdene viser ikke bare hvor boligveksten bør skje – også hvor 
arbeidsplassintensiv/publikumsrettet virksomhet bør ligge.  

· Belastning på kommunens infrastruktur og behovet for avkjørsler. Forretninger utløser mer privat 
biltrafikk enn det som er tilfelle med industri, lager og øvrig næring.  

 
Planavdelingen informerte om relevant historikk knyttet til dette planområdet. Det ble varslet 3 
innsigelser ved varsel om planoppstart ifm. en tidligere planprosess som ble påstartet i 2016 men som 
senere ble avsluttet.  

 
De påfølgende tilbakemeldingene i resten av dokumentet er skrevet med bakgrunn i forslagsstillers ønske 
om regulering av plasskrevende forretninger: 

 
Vedrørende «trafikksikkerhet og kapasitet på eksisterende vegnett», punkt 13c: 



 
Planområdet ligger for seg selv, avskåret fra annen bebyggelse, men samtidig nærme virksomhetene 
lokalisert i Vestbysvingen, ØRN-feltet og LETO-hallen. Planområdet grenser til en bred og litt isolert 
fylkesveg-vegstrekning (Kolonivegen) som ikke innbyr til bruk for myke trafikanter. Dagens grusinnkjøring 
(med bom) fra Kolonivegen betraktes ikke som en eksisterende avkjørsel i den forstand at den utgjør et 
etablert krysningspunkt som uten videre kan forsvares oppgradert for en vesentlig utvidet bruk. 
Kolonivegen er en ren transportetappe, bilene kjører forbi nevnte avkjørsel. 

 
Kolonivegen er klassifisert med holdningsklasse «streng», jf. kommuneplanbestemmelse § 24. Streng 
holdningsklasse innebærer at antall avkjørsler til fv. 1551 skal begrenses. Kolonivegen har en ÅDT 
tilsvarende 10 207 daglige kjøretøypasseringer. Kapasiteten på vegnettet vurderes derfor som presset.  

 
Den nyskapte trafikken som vil utløses av denne reguleringsplanen vil sannsynligvis påvirke trafikk-bildet 
gjennom Råholt på fv. 1551 - de nye virksomhetene vil resultere i økt trafikk. Det er derfor særlig viktig at 
planarbeidets konsekvenser for nærmeste nord-liggende kryss, Kolonivegen-Trondheimsvegen 
(Vestbysvingen) samt sør-liggende kryss Kolonivegen-Industrivegen/E6, vurderes nærmere i 
planprosessen. 

 
Videre, ift. «adkomst og infrastruktur», punkt 14c: 
 

Planavdelingen mener at situasjonen knyttet til dagens trafikkforhold tilsier at adkomstløsning og valg av 
utforming må vurderes grundig som del av konsekvensutredningen, basert på en fagrapport. 
Planarbeidet skal avklare hvilke kryssløsninger som gir den beste helhet for trafikkbildet og trafikkflyt, 
kundeadkomst, varelevering osv. Det er viktig at løsningen ikke bidrar til en forverring av problemene 
som alt finnes. 

 
Med bakgrunn i det som er skrevet i punkt 13 c foreslo planavdelingen: 
- 1. At det sees på muligheten for etablering en rundkjøring i krysset Kolonivegen/Trondheimsvegen 
(Vestbysvingen) som erstatning for dagens T-kryss, med 1 ny arm i retning Dalkrysset i tillegg til en 1 ny 
arm i retning Kiwi/Monter (som erstatning for dagens T-kryss Trondheimsvegen-Skinnstudumpa som 
ligger for nærme fv.-krysset). En slik rundkjøring vil kunne avhjelpe en allerede hardt presset infrastruktur 
og i særdeleshet bidra til å løse opp den flaksehalsen som dagens T-kryss I Vestbysvingen 
utgjør. At denne rundkjøringen får tilført to nye avkjøringer vil fortsatt stå seg som en adskillig bedre 
totalløsning for Råholt/Dal, - sammenlignet med alternativet om å opparbeide et nytt T-kryss kun 
forbeholdt virksomheten på Dalkrysset og derav videreføring av eksisterende T-kryss i nord. [Red.anm.: 
Vestbysvingen] 
- 2. At det sees på muligheten for etablering av en ny rundkjøring med 4 armer i det samme punktet i 
Kolonivegen hvor det er foreslått lagt et kanalisert T-kryss. En slik rundkjøring vil ikke utgjøre et like 
samfunnsmessig nyttig tiltak som overnevnte rundkjøringen, men løsningen vil gi en smidigere 
trafikkavvikling i dette spesifikke krysningspunktet, i tillegg til at virksomhetene som er lokalisert langs 
Skinnstudumpa på østsiden av Kolonivegen gis mulighet til å koble seg på en slik kryssløsning. 

 
Forslagsstiller ønsker ikke å arbeide for løsning nr. 1, da en slik løsning anses synonymt med stopp av 
prosjektet. Forslagsstiller kan godta løsning nr. 2. 

 
 
 

2. Vurdering 

Forslagsstiller har ikke imøtekommet eget samtykke til å jobbe for løsning nr. 2, altså at det sees på 
muligheten for etablering av en ny rundkjøring med 4 armer, og som en rimelig konsekvens av det, - 
en større planavgrensning og en mer helhetlig detaljplan. Administrasjonen mener derfor at foreslått 
planprogram og plangrense i store trekk er likt det som ble fremmet ifm. planprosessen fra 2016.  
 
Det anses i store trekk likt fordi det omtrent er samme planavgrensning og samme besøksintensive 
formål, om enn med et nedtonet omfang sammenlignet med sist, som foreslås lagt til grunn for ny 
planprosess. Foreslått planprogram og varslingsområde inneholder dermed få incentiver som skulle 



tilsi at forslaget stiller seg vesentlig annerledes enn det forrige forsøket på å utarbeide en 
områdeplan i 2016, hvor det under varslingen innkom 3 varsler om innsigelser. Slike incentiver kunne 
ha foreligget dersom forslagsstiller hadde omarbeidet planprogrammet og varslingsområdet i tråd 
med administrasjonens forespeilede «løsning nr. 1» jf. referatets punkt 14c. «Løsning nr. 2» utgjør 
egentlig et kompromiss, men det er denne som ble akseptert av forslagsstiller.  
 
Sistnevnte løsning vil ikke forenkle eller forbedre trafikksituasjonen gjennom Dal-Råholt totalt sett. 
Hensikten med løsningen tilskrives heller en forbedring av områdesituasjonen med hensyn til det 
planlagte byggeområdet for næring og plasskrevende forretninger på motsatt side av Kolonivegen. 
En full utbygging av dette området, i tråd med gjeldende reguleringsplaner, vil generere nyskapt 
trafikk gjennom kryssene Skinnstudumpa-Trondheimsvegen og Vestbysvingen (Kolonivegen-
Trondheimsvegen) – to viktige vegkryss som alt ligger for nærmere hverandre og har kapasitets-
utfordringer i rushtid. «Løsning 2» vil innebære at de fremtidige virksomhetene på østsiden av 
Kolonivegen leder sin trafikk ut i en ny rundkjøring i Kolonivegen, til felles med Dalkrysset.  
 
Se vedlegg for epost datert 31.03.22 for nærmere detaljer.  
 
Trafikale forutsetninger og arealformål  
I forslaget til planprogram er det vist til at det er etablert en tilsvarende OBS-bygg forretning på 
Jessheim, innenfor reguleringskonteksten forretninger - plasskrevende varehandel. Administrasjonen 
vil fremholde at tomten på Jessheim ikke er direkte sammenlignbar med tomta som Dalkrysset AS 
ønsker å etablere en tilsvarende forretning på. OBS-bygg Jessheim, adresse Romsaas allé 41, støter til 
en mindre trafikkert fylkesveg (samleveg/adkomstveg) med en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 
hhv. 2520/4340 kjøretøy pr. døgn. Dalkrysset støter til en sterk trafikkert fylkesveg (hovedveg/ 
samleveg) med en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 10.207 kjøretøy pr. døgn. Tomtene innehar 
derfor svært ulike forutsetninger for å kunne håndtere handelsreiser generert av besøksintensiv 
virksomhet. Coop OBS-bygg er også en stor nasjonal kjede som gjerne henvender seg til et større 
regionalt omland, ergo må det påberegnes mange daglige handelsreiser ved en evt. utbygging.  
 
Statens vegvesen uttalelse til varsel om oppstart av områdereregulering ifm. den avsluttede 
planprosessen fra 2016, brev datert 16.06.16 (også vedlagt), oppfattes fremdeles som relevant og 
kan trekkes frem i denne forbindelse: 
 

Statens vegvesen kommer ikke til å akseptere et eventuelt forslag om å regulere gbnr. 96/3 til formålet 
forretning som beskrevet i planforslaget fordi området ligger slik til at kunder blir avhengig av bil for å 
komme til og fra området, og fordi området ligge rett ved kryss med E6. Trafikken til og fra området vil 
kunne føre til redusert trafikkavvikling i krysset mellom E6 og fv. 501 (Kolonivegen). 

 
Trafikksituasjonen gjennom Dal-Råholt, herunder Trondheimsvegens pressede kapasitet med tidvise 
svekkede fremkommelighet og hyppige kødannelser, er vært gjenstand for bred politisk debatt i 
mange diverse saker de siste årene. En potensiell oppstart av detaljplan for Dalkrysset plasserer seg 
innenfor denne debattens kontekst. Den totale trafikkbelastningen gjennom tettstedet er svært høy, 
- det er blant annet for få trafikkregulerende tiltak og for mange små og store direkte avkjørsler. 
Tiltenkt adkomst til Dalkrysset vil bli liggende midt på en isolert vegstrekning på ca. 600 meter, - 
dersom det skal tas hull på en ny avkjørsel her er ikke det uten videre uproblematisk. Sist gang det 
ble etablert nye avkjørsler til Trondheimsvegen av et visst omfang var når Vestvangvegen og 
Hynnevegen ble skjøtet på rundt 1996, anslagsvis for over 25 år siden. Den gjennomsnittlige 
årsdøgntrafikken på Trondheimsvegen har naturligvis vokst seg svært mye høyere siden den gang.    
 
Forslagsstiller fremholder at det ikke er ønskelig å utvikle Dalkrysset til et område for rein industri- og 
lagervirksomhet fordi tomten, ifølge forslagsstiller, ligger gunstig til rett ved kommunegrensa og rett 
etter grunnlovsbygda-velkomstskiltet (fra sør), ergo bør tomta utvikles med en mer allmennyttig og 
innbydende form for virksomhet blant annet for å promotere kommunen. Administrasjonen vekter 
hensynet til beliggenhet helt annerledes. Dalkrysset ble avsatt til fremtidig utbyggingsformål i 



kommuneplanen (i 2015) først og fremst på grunn av kortest mulig avstand og umiddelbar nærhet til 
riksvegnettet, representert ved E6.  
 
Nettopp disse er egenskaper ved tomta som utgjør et fortrinn og et gode for tradisjonelle 
næringsvirksomheter, gjerne logistikkvirksomheter, fordi rask og effektiv forflytting av varer over 
lengre avstander utgjør kjernevirksomheten til disse. Dette er også regional plans arealstrategi om 
«rett virksomhet på rett sted» demonstrert i teorien. Administrasjonen mener derfor at den 
publikumsvennlige beliggenheten som Dalkrysset tilsynelatende innehar, ikke burde brukes som 
påskudd til å etablere virksomhet på tomta som ikke har vært tiltenkt der, fordi tomta ikke er ment å 
inneha den funksjonen som forslagsstiller trekker frem. 
 
Administrasjonen er kjent med at en ikke navngitt virksomhet innenfor logistikkterminal-bransjen 
undersøkte mulighetene for å etablere seg på tomta til Dalkrysset i 2018, men uten at det kom noe 
mer konkret ut av det. Dette forteller at det er et marked for denne typen næringsetableringer, i tråd 
med det som opprinnelig har vært tiltenkt etablert på tomta, hvis hjemmelshaver selv vil.  
 
3. Alternativer 

Saken fremmes med åpen innstilling, men det foreslås følgende alternativer: 
 
A. Forslag sendes i retur til forslagsstiller: Planprogram og varslingsområde omarbeides i tråd med 
administrasjonens «løsning nr. 2», jf. vedlegget «Epost 31.02.22», før det kan varsles oppstart og 
høring av planprogram  
B. Forslag sendes i retur til forslagsstiller: Planprogram og varslingsområde omarbeides i tråd med 
administrasjonens «løsning nr. 1», jf. vedlegget «Rundkjøring i Vestbysvingen – konseptskisse», før 
det kan varsles oppstart og høring av planprogram  
C. Saken avvises. Det varsles ikke oppstart og høring av planprogram 
D. Saken godkjennes slik den foreligger. Det varsles oppstart og høring av planprogram 
E. Forslag sendes i retur til forslagsstiller: Planprogram og varslingsområde omarbeides i tråd med 
annet politisk presisert vedtak før det kan varsles oppstart og høring av planprogram  

 
4. Konklusjon 

Med bakgrunn i de vurderinger som fremgår av kapittel 2, og en konkret avveining av hensynene som 
utpeker seg her, anbefaler kommunedirektøren at det fattes et vedtak i tråd med et av alternativene 
i kapitel 3, fortrinnsvis alternativ A, som anses som et kompromiss.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram 
Forslag til varslingsområde 
Sjekkliste for planinitiativ og referat ifm. oppstartsmøte 
Epost 31.03.22 
Rundkjøring i Vestbysvingen, konseptskisse 
Områdeplan 2016 - planprogram 
Områdeplan 2016 - saksfremlegg 
Områdeplan 2016 - uttalelser 
 
Kommunestyret 06.09.2022: 
 
Behandling: 



Eidsvoll SP  (Presisert så bruk dette), foreslått av Anders Klaseie, Senterpartiet 
Forslag sendes i retur til forslagsstiller: Planprogram og varslingsområde omarbeides slik at det har 
utstrekning slik forslagsstiller ønsker i mot E6 og imot Kolonivegen, men det skal utvides imot nord 
slik at det er plass til en ny rundkjøring i «Vestbysvingen» slik beskrevet i "administrasjonens «løsning 
nr. 1», jf. vedlegget «Rundkjøring i Vestbysvingen – konseptskisse», 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra SP fremmet av Anders Klaseie (SP) ble satt opp mot innstillingen fra hovedutvalg for 
næring, plan og miljø, og fikk 16 stemmer (SP 10, SV 2, R 1, KrF 1 og  PP 2) og falt. 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble stemt over punktvis: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble vedtatt mot 17 stemmer (SP 10, SV 2, R 1, KrF 1, MDG 1 og PP 2). 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 22/82 Vedtak: 
 
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. 

 

 
 
 


