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Planens hensikt er å tilrettelegge for et nytt næringsområde, som
utnytter eksisterende transportinfrastruktur og kollektivtilbud. Planen
skal bidra til opprettelse av nye arbeidsplasser i sykkelavstand for mange
i lokalbefolkningen, og en bærekraftig vekst av regionens
næringsutvikling. En tilgjengelig næringspark i direkte tilknytning til E6
foreslås.
Planprogrammet skal styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det
skal legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser
som skal være styrende, og klargjøre behovet for utredninger.
Planprogrammet skal bidra til at berørte aktører tidlig i prosessen kan
komme med synspunkter og anbefalinger mens det fremdeles er rom for
endringer i prosjektet.

Planavgrensning

Planen avgrenses av etablert næringsområde i nord. Skog, landbruk og
boligbebyggelse i øst. Skogsområde og boligbebyggelse i sør, og av E6 i
vest.
Den foreslåtte avgrensningen er delvis et resultat av allerede fastsatte
eiendomsgrenser og formålsgrense i kommuneplanen, og delvis et
resultat av andre planfaglige/skjønnsmessige vurderinger. Arealet som
inngår i foreslått planavgrensning vil bli vurdert justert og redusert
nærmere i planprosessen.

Sammendrag

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en tilgjengelig
næringspark i Eidsvoll kommune. Planområdet er i direkte tilknytning til
E6 langs strekningen mellom Oslo og Hamar, 25 km nord for Oslo
Lufthavn.
Planprogrammet omfatter forslag til tiltak på deler av eiendommene
gnr/bnr: 104/1 og 97/1 m.fl. Hoveddelen av området er i dag bestående
av skog, og resterende deler er benyttet til vegserviceanlegg. Deler av
planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsformål, men planen
omfatter også LNF-arealer og miljøsone langs E6.
Krav til konsekvensutredning er utløst da det ønskes lagt til rette for
næringsbebyggelse over BRA 15 000m². En eventuell omregulering av
LNF-områder vil være en del av utredningen. Vurdering knyttet til grad av
publikumsrettet virksomhet og hva slags type forretningsvirksomhet som
påtenkes vil også utredes i det videre planarbeidet. Planprogrammet
redegjør for hvilke alternativer og hvilke konsekvenser det er aktuelt å
utrede.

Framdriftsplan

Fastsettelse av planprogram
Utarbeidelse av planforslag
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Organisering

Høring av planforslag
Egen godkjenning av plan
Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Folksom Arkitektur AS på
vegne av MEV Eiendom AS og Oslo Square AS.
Styringsgruppen består av Marit Rønning (MEV), Carl Fredrik Marti (OS),
Styrk Lirhus (AØE) og prosjektgruppen/arbeidsgruppen er satt sammen
av medarbeidere fra Folksom Arkitektur AS samt innleid kompetanse fra
flere fag.
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1

Innledning

1.1 Hensikt med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt næringsområde i Eidsvoll
kommune. Planarbeidet skal bidra til vekst og utvikling av eksisterende næringsliv, i
nærheten av E6 og Oslo Lufthavn. Etterspørselen etter næringsarealer med kort avstand og
reisetid til flyplassen ønskes imøtekommet. En næringspark i direkte tilknytning til E6
foreslås.

Figur 1: Dronefoto av planområdet

1.2 Premisser for planarbeidet
Det skal redegjøres for planforslagets forhold til statlige, regionale og lokale føringer med
særlig betydning for planarbeidet. Følgende retningslinjer og planer vil bli nærmere
beskrevet i planbeskrivelsen:
•

Kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune
Det tilrettelegges for bebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. I tillegg vil
planforslaget hjemle arealbruk som etter planmyndighetens vurdering er i strid med
gjeldende plan.
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•

Miljøverndepartementets retningslinje for håndtering av støy i arealplanleggingen.
Ifølge Avinors støysonekart er planområdet i sin helhet omfattet av gul støysone
grunnet nærhet til Oslo lufthavn1. Planområdet blir også påvirket av både rød og gul
støysone på grunn av trafikk på E6 og Østre Hurdalveg. Støy fra transportmidler vil
likevel ikke påvirke planarbeidet da det ikke planlegges for bebyggelse med
støyfølsomt formål. Det vil imidlertid bli tatt forholdsregler for støy i anleggsfasen.

•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

•

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Aktuelt i forbindelse med eventuell omregulering av LNF-arealer og bevaring av
stiforbindelse mot et friluftsområde vest for E6.

•

Regional planstrategi Viken 2020-2024
Den regionale planleggingen er viktig for å tilpasse statlig politikk og nasjonale
retningslinjer til lokale og regionale forhold.

•

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen
sammen, til resten av landet og til utlandet.

•

Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)
Formålet med den regionale planen er blant annet å styrke by- og tettstedssentrene,
og å legge til rette for miljøvennlige transportvalg.

1.3 Planavgrensning
Planen avgrenses av etablert næringsområde i nord, skog, landbruk og boligbebyggelse i øst,
skogsområde og boligbebyggelse i sør, og av E6 i vest. Arealet som inngår i foreslått
planavgrensning, vil bli vurdert justert og redusert i planprosessen.
Den foreslåtte avgrensningen er delvis et resultat av allerede fastsatte eiendomsgrenser og
formålsgrense i kommuneplanen, og delvis et resultat av andre planfaglige/skjønnsmessige
vurderinger.
Deler av Østre Hurdalveg er inkludert i planområdet av hensyn til trafikkbildet, og utvikling
av områdets infrastruktur.
1

https://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=OSL
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Et LNF-areal i vest og en miljøsone langs E6 er inkludert i planområdet for å vurdere
muligheten for en utvidelse av næringsformålet. En mulig reduksjon av miljøsonen langs E6
iht. allerede etablerte grenser mot veien i nord ønskes utredet. Alternativt ønskes det å
vurdere mulig sambruk av denne sonen til supplerende formål som vei og
utelagring/parkering.

Figur 2: Forslagstillers forslag til planavgrensning
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1.4 Lovgrunnlaget
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008.
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000.
Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.juni 2009
Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28. juni 1957.
Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978.
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) av 5. juni 2009
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven) av 20. juni 2008
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014
SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. september 2009
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. september 1989
1.5

Planer og utredninger som ligger til grunn for planen
•

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031
«Kommunen skal etablere nye næringsarealer som legger til rette for nyetableringer i
tilknytning til eksisterende infrastruktur og med tanke på utvikling av tettstedene».

•

Kommuneplanens arealdel 2021-2031
På planområdet er det planlagt arealer til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse.
Planid: 0237202001
Kommunedelplan
Områdenavn: BAN1
Planid: 0237201005

•

Båndleggingssone
Hensynsonenavn: H710_N

•

Reguleringsplan
Planområdet overlapper helt eller delvis eksisterende reguleringsplaner:
− E6 Dal – Minnesund, planid: 023717500
− Vegserviceanlegg i Ormlia, planid 023707300
− Nebbenes nordgående, planid 023731100
− Bebyggelsesplan for Nordgående vegserviceanlegg - Ormlia, gnr. 97, bnr. 46 og 48,
planid 023707301
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Deler av området i vest har reguleringsformål jord- og skogbruk. Nord i området er det
regulert til vegserviceanlegg (bevertning/bensinstasjon).

2
2.1

•

Pågående planarbeid
Forslagsstiller er ikke kjent med andre planer som vil påvirke det kommende planarbeidet.

•

Felles kommunal vegnorm for kommunene på Romerike

•

VA-norm for Øvre Romerike

•

Estetisk Veileder

•

Prinsipper for navnsetting av veger, områder, utbyggingsprosjekter og reguleringsplaner

•

Renovasjonsforskrift med gebyrregulativ for Eidsvoll kommune

Planprosess
Fremdrift

Planprosess
1. Planprogram/
oppstart av
planarbeid

2.

Utarbeiding av
planforslag

Faser i planarbeidet
Utarbeide forslag til planprogram
Forslag til planprogram
Høring planprogram/ varsling
oppstart planarbeid
Medvirkning barn og unge
Idéseminar
Vedtak planprogram
Utarbeiding planforslag, samarbeid
med grunneiere og andre
Medvirkningsopplegg
Utredninger/ stedsanalyse

ROS

3.

Offentlig
ettersyn/
høring

4.

2. gangs
behandling/
Vedtak

1.gangsbehandling planforslag
Offentlig ettersyn/ høring
Folkemøte
Bearbeiding planforslag
2.gangsbehandling i planutvalget

Deltakere
Arbeidsgruppe, utvidet
arbeidsgruppe
Virksomhetsleder
Alle

tidsrom
Mai 2022

Barne- og ungdomsskoler
Åpent idéseminar
Virksomhetsleder
Arbeidsgruppe/
prosjektgruppe
Arbeidsgruppe/
prosjektgruppe/
konsulenter
Arbeidsgruppe/
prosjektgruppe, alternativt
konsulent
Planutvalget
Alle
Alle
Arbeidsgruppe
Planutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
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2.2 Medvirkning
Medvirkningsprosessen skal igangsettes så tidlig som mulig i planarbeidet, og legges opp
med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Underveis i
planarbeidet vil ytterligere behov for medvirkning og informasjonsdeling bli vurdert
fortløpende, i samråd med kommunen.

2.3 Utredningsbehov i planprosessen
Krav til konsekvensutredning er utløst da det planlegges for næringsbebyggelse over BRA 15
000m² på et område som ikke tidligere er konsekvensutredet. Prosjektet faller derfor
innenfor krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10
første ledd og tilhørende forskrift om KU § 6 punkt b, og vedlegg 1 punkt 24.
Det er behov for følgende utredninger i planprosessen:
− Konsekvenser for friluftsliv
− Konsekvenser for naturverdier og biologisk mangfold
− Geoteknisk rapport med vurdering av rasfare
− VA-analyse med vurdering av flomsikkerhet
− Vurdering av trafikk- og mobilitetssituasjonen (tilgjengelighet for alle til uteområder og
gang- og sykkelveinett)
− Handelsanalyse
− Sol/skyggestudie
Det vil også bli gjort rede for konsekvenser for overordnede og kommunale forutsetninger,
og barns interesser. Behovet for arkeologiske undersøkelser må vurderes av
kulturminnemyndigheten, og vil avklares som en del av planprosessen. En risiko og
sårbarhetsanalyse vil utarbeides.
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Beskrivelse av planområdet

3.1 Stedet
Planforslaget omfatter tiltak på deler av eiendommene gnr/bnr: 104/1 og 97/1 m.fl.
Hoveddelen av området er i dag bestående av skog, og resterende deler er benyttet til
vegserviceanlegg (truckpåfylling). Stedets karakter preges av beliggenheten nær E6, og
eksisterende næringsbebyggelse på- og ved planområdet.
3.2 Beliggenhet
Ormlia Sør næringspark ligger langs E6 mellom Oslo og Hamar, 25 km nord for Oslo Lufthavn.
Langs strekningen fra Oslo til Hamar bor nærmere 1,5 millioner mennesker, som tilsvarer
nesten 1/3 av landets befolkning.
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Figur 4: Tilgjengelighet

Områdets sentrale beliggenhet langs E6 og nær Oslo Lufthavn gjør den lett tilgjengelig for en
stor del av befolkningen, men beliggenheten fører også til at området omfattes av rød og gul
støysone.
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3.3 Eierforhold
Innenfor planområdet er eiendommene oppført med følgende eiere:
97/1
Mathiesen Eidsvoll Værk ANS
104/1
Forberg Ole Tormod
114/12,13
Nebbenes AS
97/46,48, 97, 116
Nebbenes AS
334/1
Eiendommen er ikke tinglyst.
Grunnboksutskrift fra eiendommen er
derfor ikke tilgjengelig2.
330/4
Eiendommen er ikke tinglyst.
Grunnboksutskrift fra eiendommen er
derfor ikke tilgjengelig.
97/139
Food Folk Norge
Figur 5: Eierforhold

3.4 Landskap
Planområdet har en høydeforskjell på 6-8 meter fra bensinstasjon i nord til landbruk sørøst.
Det er registrert vassdrag, med tilknyttet flomaktsomhetssone innenfor planområdet3.

Figur 6: Elvenett

3.5 Arealbruk og størrelse
Planområdet er totalt på rundt 340 da. Hoveddelen av området er ubebygd og bestående av
skog. Resterende deler er benyttet til vegserviceanlegg (truckpåfylling).

2
3

https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/3035/334/1/0/0
https://temakart.nve.no/tema/elvenett
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3.6 Bebyggelse
Det er kun 3 eksisterende bygninger på planområdet. På gnr/bnr 114/12 er det en 67 kvm
medtatt fritidsbygning, og en bod. På gnr/bnr 97/97 er det en stasjon for truckpåfylling:

Figur 7: Eksisterende bebyggelse

3.7 Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er ikke omfattet av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, og det er
ingen kulturminner registrert på planområdet.
3.8 Grønnstruktur
En stor del av planområdet består i dag av skog. Eksisterende skogsveiforbindelse sør i
planområdet knytter boligområder i øst til friluftsområder i vest (se illustrasjon nedenfor).
Det er også en mindre sti/tråkk som går langs E6 i sør.

Figur 8: Illustrasjon av skogsveiforbindelse
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3.9 Sosial infrastruktur
Ca 1,5 km sørøst for planområdet er det både skoler, barnehager, avlastningssenter m.m.
3.10 Teknisk infrastruktur
Det finnes eksisterende veiforbindelser nord i planområdet, og det foreligger veirett
(vedlagt) fra grunneier som sikrer adkomst til planområdet via den etablerte veistrukturen i
nord. Da hoveddelen av området i dag er bestående av skog, skal muligheter for ny
veistruktur, vann og avløp undersøkes i det videre arbeidet.
Det er som kartet nedenfor viser, flere bussholdeplasser i nærheten av planområdet.
Nærmeste togstasjon, Eidsvoll Verk, ligger innen sykkelavstand (omtrent 3 km unna).

Figur 9: Holdeplasser

3.11 Fareområde og forurensning
Store deler av området ligger innenfor rød eller gul støysone grunnet nærhet til E6 og Østre
Hurdalveg4. Området er også påvirket av støy fra Oslo Lufthavn (gul støysone). Støy fra
transportmidler vil likevel ikke påvirke planarbeidet da det ikke planlegges for bebyggelse
med støyfølsomt formål.
Det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire på planområdet5, som
ifølge NVE også delvis omfattes av aktsomhetssone for flom.

4
5

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec
https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire
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4

Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn

4.1 Biologisk mangfold
Foreslåtte planer er delvis i strid med kommuneplanen, og vil kunne medføre omregulering
av LNF arealer. Tiltakshaver er ikke kjent med eksisterende undersøkelser av områdets
biologiske mangfold. Fagkyndige vil derfor bli engasjert for å gjennomføre en utredning som
vil belyse planforslaget. Fagkyndige vil også vurdere hvilke undersøkelser som bør
gjennomføres. Det forventes at blant annet eventuelle vernede, rødlistede og fremmede
arter vil bli kartlagt. Feltundersøkelsene skal gjennomføres i vekstsesongen.
4.2 Landskap
Utvikling i tråd med planforslaget vil grunnet høydeforskjeller kreve terrengtilpasninger og
planering over et større område. For å undersøke om, og eventuelt hvordan planene kan
gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, vil ekstern kompetanse leies inn, og områdets
grunnforhold bli utredet.
For å begrense overgangen mellom planområdet og omkringliggende arealer når grunnen
planeres, planlegges området delt i to nivåer. Det høyeste planet vil være i nord og trappes
ned mot jordet i sørøst. Se vedlagt masseberegning.
For å utrede planens visuelle påvirkning på omgivelsene (fjernvirkning) vil det utarbeides
illustrasjoner. Eksisterende vegetasjon i planområdets ytterkant søkes ivaretatt mot
landbruk i øst, boligområde i sør, og E6 i vest. En studie av solforholdene på planområdet vil
gjennomføres.
4.3 Landbruk
Ifølge NIBIO Gårdskart er det ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet6. Deler av
planområdet er regulert til landbruks, natur og friluftsområde. Arealer avsatt til næring i
kommuneplanen, fører til at LNF-området i stor grad vil bli inneklemt mellom E6, næringsog boligområder (se illustrasjon nedenfor). Disse forholdene tilsier at resterende LNFområde ikke vil være egnet til landbruksformål i fremtiden.

Figur 10: Illustrasjon av dagens arealplanlegging
6

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3035/97/1/0?gardskartlayer=ar5kl7
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4.4 Handel og næringsutvikling
Planområdet ligger godt utenfor sentrumsområder og grønn grense, men i umiddelbar
nærhet til E6. Plasseringen sett i forhold til overordnede føringer, tilsier lite
arbeidsplassintensiv næring innenfor lager / logistikk / industri / håndverksvirksomhet. På
øvrige næringsareal omkring Nebbenes er det imidlertid regulert med kombinert formål,
som åpner for forretning for plasskrevende varer. Det må tas stilling til om deler av
planområdet kan reguleres på tilsvarende måte.
Konsekvensutredningen skal gjøre rede for hvordan utbyggingsalternativene påvirker
områdets handels og næringsutvikling. Det skal redegjøres for hvilken effekt en utvidelse av
næringsområdet har på omkringliggende bebyggelse og stedets funksjoner.
4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner på planområdet, og planområdet er ikke omfattet av
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Dersom det under gravearbeider,
anleggsvirksomhet eller lignende støtes på automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet
umiddelbart stanses og de regionale kulturvernmyndigheter varsles i samsvar med
kulturminneloven § 8. Dette skal sikres i planens bestemmelser.
Behovet for arkeologiske undersøkelser må vurderes av kulturminnemyndigheten, og vil
avklares som en del av planprosessen.
4.6 Fareområder
Radon aktsomhetskart viser at sannsynligheten for radon på planområdet er moderat til lav7.
Forekomsten av radon på området vil likevel bli undersøkt.
Plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikker byggegrunn før ny
utbygging. Grunnforholdene vil bli undersøkt av fagkyndige. Det skal sikres at tiltak kan
gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet.
4.7 Forurensning
Ifølge Avinors støysonekart er planområdet i sin helhet omfattet av gul støysone grunnet
nærhet til Oslo lufthavn8. Planområdet blir også påvirket av både rød og gul støysone fra
trafikk på E6 og Østre Hurdalveg. Næringsvirksomhet er ikke et støyfølsomt formål.

4.8 Boliger, bygningsmiljø og arkitektur
Det skal gjøres rede for tiltakets påvirkning på stedslandskapet og omkringliggende
bebyggelse. Det skal utarbeides visualiseringer av tiltakets nær- og fjernvirkninger, og sol- og

7
8

https://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
https://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=OSL
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skyggediagrammer. Illustrasjonene vil utarbeides ved hjelp av 3d-programvare og
fotomontasjer.

4.9 Teknisk infrastruktur og miljø
Da hoveddelen av planområdet i dag består av skog, må nødvendig struktur som vei, vann og
avløp utredes og etableres av fagkyndige.
Vann og avløp
Kommunalteknikk opplyser om at det er noen høydeutfordringer med selvfall til kum 46420
(høyde bunn 193.893). Spillvannsledningen videre fra kum 46420 frem til pumpestasjon vil få
behov for en oppdimensjonering.

Kommunalteknikk kan videre opplyse om at pumpestasjonen (ormliavegen) tilknyttet dette
ledningsnettet planlegges rehabilitert høst 2022/vår 2023.
Det er ønskelig at planforslaget medtas i beregningene når ledningsnettet rehabiliteres.
Kloakk og øvrig VA gjennom planområdet løses i samråd med kommunen.
Vann
Eksisterende vannforsyning til industriområdet nord i planområdet har ifølge kommunen
nettmodell for vann ca 40 l/s slokkevann. Nærmeste kum med slokkevann >50 l/s er kum
17317 i Ormliavegen (52 l/s). Utbygger må i rammeplan også vurdere behovet for
ringledning fra Bråtenvegen og opp igjennom industrifeltet.
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Overvannshåndtering
Overvannshåndtering må inkluderes ved innsendelse av rammeplan for vann og avløp.
Generelt skal prinsippet om 3-trinnsstrategi for infiltrasjon, fordrøyning og flomveier
benyttes med minst 25-årsregn som dimensjonerende verdi i trinn 2, og 200-årsregn som
dimensjonerende verdi i trinn 3. Klimafaktoren som benyttes skal være minst 1,5.
I utgangspunktet ønsker kommunen ikke noe påslipp til kommunalt overvannsnett og det
må søkes om tillatelse til utslipp/tilknytning.
Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet:
Det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom myke og harde trafikanter ved inngang fra
Østre hurdalsveg og internt gjennom planområdet til Bråtenvegen. I trafikkanalysen bør
rundkjøring i kryss mot Østre Hurdalveg, avstengning av Ormlibakken og endret
trafikkmengde langs Bråtenvegen inkluderes og vurderes. Virkningen av redusert miljøsone
bør også vurderes med tanke på trafikksikkerhet og trafikanter på E6.
På illustrasjonen nedenfor er en mulig veiløsning skissert. Formålet er å bedre avviklingen av
tungtransport, skille trafikk fra tungtransport og privatbilisme, og å planlegge for trafikksikre
løsninger. Det er også ønskelig å redusere trafikk gjennom dagens næringsområde.

Figur 11: Illustrasjon av mulig veiløsning

Renovasjon
Det planlegges for en privat renovasjonsløsning.
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Trafo
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett).
Klima- og energihensyn
I den videre planleggingen vil det avklares hvilken energistandard som er oppnåelig for
planlagt bebyggelse. Det skal også avklares målsettinger vedrørende begrensning av
klimagasser ved valg av materialbruk, samt krav til klimatiltak og bruk av fossile brensler i
anleggsfasen.
Planområdet skal tilknyttes strømforsyning, men det skal tilrettelegges for fornybar energi.
Aktuelle energikilder kan være solceller, grunnvarme og varmepumper - med mål om å
bruke minst mulig energi og strøm. Det skal legges til rette for sambruk og gjenbruk av
varme og energi.

4.10 Sosial infrastruktur/nærmiljø/bomiljø
Da planforslagets hensikt er å legge til rette for bebyggelse til næringsformål, vurderes det
ikke å få dirkete konsekvenser for områdets skole- og barnehagetilbud.
For å ivareta områdets bomiljø, skal stiforbindelsen mellom boligområder i sørøst og
turområdet vest for E6 sikres i planens bestemmelser. Et grønt belte søkes opprettholdt
langs planområdets ytterkant, for å begrense påvirkning på nærliggende boligområder.

5

Alternative planforslag

Ifølge regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus bør lokalisering av alle typer
arbeidsplasser, handel og tjenester skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett tid. Da
planarbeidet legger opp til en utvidelse av dagens næringsområde på Nebbenes, er
alternative planforslag basert på ulike forslag til næringsinnhold på planområdet.
Felles for alternativene er en grunnleggende tanke om å bygge en moderne næringspark.
0. Null-alternativet
Nullalternativet skal beskrives, og fungere som sammenlikningsgrunnlag for andre
alternativ.
1. Arealkrevende virksomheter: gods, lager og logistikk
Nærheten til hovedveinettet tilsier at planområdet kan være egnet for arealkrevende
virksomheter. Alternativ 1 tar for seg planområdet benyttet til gods, lager og
logistikkvirksomhet.
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Analysen i dette alternativet vil ha et særlig fokus på konfliktsituasjonen mellom
eksisterende veinett, veiserviceanlegg og privatbilisme.
2. Allsidig virksomhetsgrad: kombinasjon mellom lager, logistikk og handel
For å styrke det prioriterte vekstområdet Eidsvoll Verk, vurderer alternativ 2 innslag av
handel med plasskrevende varer på planområdet. Alternativet vil kunne tilføre området
flere arbeidsplasser enn alternativ 1. Eksisterende veiserviceanlegg og tilgrensende
restauranter gir forbireisende, som hytteturister, grunnlag for å kjøre innom området.
Kombinasjonen av virksomheter kan gi trafikale utfordringer når det skal differensieres
mellom tungtransport, privatbilisme og myke trafikanter. Det kan ellers oppstå en mulig
konfliktsituasjon mellom planforslaget og nærliggende handelsområder. Type og
mengde handel i forhold til arealkrevende virksomheter vil derfor vurderes i analysen.
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