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2 Bakgrunn  
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere deltfelt B1 - B4 i områdeplan for Bråtejordet, for å 

legge til rette for ny boligbebyggelse. Planområdet omfatter gnr/bnr 78/11 og 78/396.  

Siden områdeplanen ble vedtatt i 31.08.2011 er det vedtatt nye kommunale og regionale planer som 

har betydning for planområdet.  

Forslagsstiller ønsker å medvirke til at det blir en god og fremtidsrettet utvikling av området, og 

bidra til at både kommunens og andre overordnede mål for utviklingen av området nås.  

 

2.2 Planområdet  

Planområdet på ca. 53 daa, fordelt på to områder- et øvre og et nedre-, og ligger rett nord for 

Strømmen stasjon i Lillestrøm kommune. Planområdet er en del av et større landbruksområde, som i 

områdeplan for Bråtejordet er regulert til boligformål. Dette planinitiativet tar for seg delfelt B1 - B4. 

Delfelt B5 - B7 er tidligere detaljregulert i Detaljplan for Bråtejordet, plan-ID 515, hvor felt B5 er 

ferdig utbygget, salg av bolig i felt B7 er i gang og felt B6 er under utvikling.  



    
Planområdet  

3 Enkel stedsanalyse  
 

3.1 Kommunikasjon og målpunkt  

 



 

 

Planområdet, markert med stiplet, rød linje i kartet over, ligger sentralt med tanke på 

kollektivknutepunkt, med Stømmen stasjon et steinkast unna, og tilbud innen handel/næring, 

skole/utdanning og gode friluftslivs- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet.  

Både Strømmen stasjon, ca 200 meter og 3 minutter gange fra felt B1, og Sagdalen stasjon, ca 1 km 

og 15 minutter gange fra felt B4, ligger innen gangavstand til planområdet. Herfra er det god buss- 

og togforbindelse til Oslo og resten av regionen.  

 

3.2 Landskap/ topografi  

Bråtejordet har tradisjonelt vært et landbruksområde preget av store jorder, hvor deler av 

jordbruksarealene allerede fra midten av 1940-tallet ble transformert og utbygget til boligfelt.  



 
Historiske foto av planområdet og nærområdet som viser utbygging fra 1946 til 2017 (kilde: 1881.no)  

 

Bebyggelsesstrukturen og landskapet har ikke endret seg noe særlig fra 1940-tallet frem til 2010-

tallet. Det er ikke før de siste 10 årene at landskapet har begynt å endre seg ved at ny infrastruktur 

som skole og veg er etablert, og landbruksareal transformeres til boligområder med ny og mer 

kompakt bebyggelsesstruktur.   

 

 
Helning i terreng (kilde: google.maps) 
 



Terrenget i området heller fra vest mot øst, fra Bråteskogen i vest ned mot Strømmen Stasjon i øst. 

Det er stedvis store høydeforskjeller i planområdet, se utklipp fra høydekart under, mens andre 

steder er forskjellen mindre. Det er spesielt stor høydeforskjell fra øverst i nord i planområdet ved 

Martin Linges vei i vest, og nedover mot øst.  

 
Høydedatakart (kilde: hoydedata.no)  
 

 
Høydeprofil gjennom det sydligste planområdet, C-C, snittlinje vist i blått i utklipp over (kilde: hoydedata.no)  
 

 
Høydeprofil gjennom det nordlige planområdet, A-A, snittlinje vist i blått i utklipp over (kilde: hoydedata.no)  
 

 

Høydeprofil gjennom nabogård og felt B3, B-B (kilde: hoydedata.no)  
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3.3 Bebyggelse  

 

Eksisterende bebyggelse rundt planområdet er preget av å være et villa-område i ny-funksjonalistisk 

stil fra 1940-50-tallet, hvor bebyggelsen har store og gode hager. De fleste husene har liggende 

trekledning og enten saltak eller valmtak, og er fra 2-3 fulle etasjer + kjeller og loft. Eldre bebyggelse 

er vist med rød/burgunder og gul farge i kartet over.  

Ny rekkehusbebyggelse, nord for øvre planområdet vist i grønt i kart over, har tettere 

bebyggelsesstruktur enn de etablerte boligområdene.  



Vest for det øvre planområdet er det nylig bygget ny skole og barnehage. Skolen og barnehagen er 

oppført med stort volum i et moderne arkitektonisk utrykk.  

4 Planstatus og føringer 
 

4.1 Forholdet til kommuneplanen 

I gjeldende kommuneplanens arealdel, 

kommuneplan 2019-2030 Skedsmo 

kommune, vedtatt 20.06.2019, er det satt 

som hovedmål at kommunen skal være en 

av Norges mest attraktive bolig- og 

etableringskommuner. Arealstrategien 

bygger opp om et arealeffektivt 

utbyggingsmønster, hvor blant annet 

økningen i persontransport skal tas med 

kollektiv, sykkel og gange.  

I den langsiktige arealstrategien er 

Strømmen satt som en «Lokalby» og er et 

prioritert vekstområde. Foreslått 

planområde grenser i nordvest til område 

satt til prioritert vekstområde, og er 

regulert til fremtidig konsentrert 

boligbebyggelse, felt B2, og grønnstruktur.  

Arealformål i kommunedelplanen, planområdet markert med rød linje 

 

 

 
Langsiktig arealstrategi for tidligere Skedsmo kommune hvor Strømmen er satt som lokalby.  

 



Tilgrensede arealer for øvre planområde i nord og vest er landbruks-, natur- og fritidsformål, i sør er 

boligformål og i vest vegformål og sentrumsformål. Tilgrensende arealer til nedre planområde er i 

nord grønnstruktur og boligformål, offentlig/privat tjenesteyting og landbruks-natur- og fritidsformål 

i vest, grønnstruktur og boligformål i sør og boligformål i vest.  

 

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid 

 

Områderegulering, Reguleringsplan for Bråtejordet, 0231_489. 

 

Planområdet omfatter delfelt B1-4 og felt F3.1, 

F3.3 og F4 i Reguleringsplan for Bråtejordet, 

hvor felt B1 og B3 er regulert til 

blokkbebyggelse, B2 til frittliggende 

småhusbebyggelse og B4 til konsentrert 

småhusbebyggelse. 

Utnyttelsesgrad, %BYA, er i felt B2 satt til 25%, 

mens resterende felt er satt til 35%.  

I felt B1 og B3 er maksimum byggehøyde satt til 

11,5 meter til gesims målt fra gjennomsnittlig 

planert terreng. For felt B2 er regulert 

byggehøyde maks 7,0 meter til gesims og 9,0 

meter møne målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. For B4 er det satt krav om at minimum 

50% av bebyggelsen ikke kan være høyere enn 

7,0 meter til gesims og 9,0 meter til møne målt 

fra gjennomsnittlig terreng, og maksimum 50% 

av bebyggelsen kan være 10,0 meter til gesims 

og 12,0 meter til møne målt fra gjennomsnittlig 

terreng.  
 

Reguleringsplan for Bråtejordet 0231:489 markert med blå linje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet  

Detaljplan for Bråtejordet plan-ID 515 

Reguleringsplan for Bråtejordet plan-ID 515 ble først 

vedtatt i 2014, deretter er det gjort en 

reguleringsendring for felt B6 og B7 som ble vedtatt i 

2018. 

Reguleringsendringen for B6 og B7 gjaldt blant annet 

økning av byggehøyder og redusering av parkering og 

flytte det under bakkenivå. Begrunnelsen for å øke 

byggehøydene var å skape et bedre bomiljø, samt 

variasjon i bebyggelsen for å unngå en ensformig 

bebyggelse. For parkering så man parkeringsdekning 

etter gjeldende regler var langt over faktisk behov, og 

arealer på bakkeplan burde heller benyttes til andre 

formål enn parkering. 

Detaljplan for Bråtejordet plan 515 markert med blå linje  

 

 

Pågående reguleringsplaner i nærområdet  

- 0231_568, Strømmen stasjon, 

detaljregulering  

- L016, Grønliveien  

- 0231_562, Statsråd Ihlens vei 7, 

detaljregulering  

- 0231_579, Strandveien, 

detaljregulering  

 
 

 

 

 

Pågående reguleringsplaner i nærområdet, planområdet markert med rød linje  

 

 

 

 

 

4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

 

Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og prinsippet om at 

persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 

bevaring av overordnet grønnstruktur. For å oppnå dette må bolig- og arbeidsplassveksten 

konsentreres til noen prioriterte vekstområder. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel 

av veksten i befolkning og arbeidsplasser. 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.  

Planinitiativet foreslår lavere parkeringsdekning, og høyere utnyttelse og byggehøyder grunnet 

sentral og tilgjengelig beliggenhet til kollektivknutepunkt og prioritert vekstområde. 

 

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 

 

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 (vedtatt 19.12.2016) legger frem en prioritert liste 

over hvilke regionale planer som skal utarbeides og som erstatter tidligere fylkesplan og 

fylkesplanens handlingsprogram for Akershus. Planstrategien belyser utfordringer knyttet til den 

økende befolkningsveksten i regionen, og peker på gode og attraktive byer og tettsteder, areal og 

transport, som prioriterte tema.  

Romerike møter framtida, Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025 (vedtatt oktober 2004) 

skal bidra til utviklingen av et Romerike i vekst. Formålet med planen er at Romerike skal utvikles 

som del av et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde og tettsteder bundet sammen av et 

effektivt system for vei-, kollektiv- og sykkeltransport.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (vedtatt 12.06.2015) omhandler god 

planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Det er forventet at kommunene har en aktiv 

og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø gjennom tilrettelegging for 

boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Arkitektur, kulturminner, 

landskapsverdier, vann og grønne elementer skal tas aktivt i bruk som ressurser i 

sentrumsutviklingen.  

Statlige planretningslinjer fra samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (vedtatt 26.09.2014) 

sier at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet, og at det skal legges til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med 

press på boligmarkedet. Under punkt 4.3 i retningslinjen står det at det bør legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, og at det i områder med stort utbyggingspress bør 

legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk samtidig som det tas hensyn til gode 

uteområder, lysforhold og miljøkvalitet, i tråd med statlige normer og retningslinjer. Potensialet for 

fortetting og transformasjon bør utnyttes.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (vedtatt 20.09.1995) setter krav til fysisk 

utforming der det skal avsettes arealer store nok og egnet for lek og opphold der barn kan utfolde 

seg og skape sitt lekemiljø. Arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 

4.5 Temaplaner  

 

Byutvikling og urban strategi - 2050 perspektiv (mai 2009) er en retningsgivende veileder ved 

utarbeidelse av juridisk bindende planer på ulike nivåer. Strategien har en langsiktig 

byutviklingshorisont med hovedfokus på LSK-triangelet. Hovedtrekkene i strategien er: - Helhetlig 

urban struktur som grunnlag for utvikling. - Miljøvennlig transport (fra bil til kollektivt). - All utvikling 

skal skje med sterk vektlegging av miljø, klima og bærekraft.  



Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune 2009-2050 (april 2009) har gitt innspill i arbeidet med ny 

kommuneplan for å kunne samordne areal- og transportplanleggingen. Skedsmo kommune ønsker 

en miljøvennlig og bærekraftig areal- og transportutvikling. De viktigste målene er: - Gjøre 

transportbehovet så lite som mulig. - Påvirke reisemiddelvalget bort fra bil. - Gjøre det trygt å ferdes 

på veiene. - Redusere ulempene ved å bo langs trafikkårene. - Bedre tilgjengeligheten for alle 

reisende.  

Samferdselsplan for Skedsmo kommune 2016-2030 (07.04.2016) har hovedfokus på sammenhengen 

mellom byutvikling og transport der 90 % av veksten skal legges til LSK-triangelet. 

Sykkelbyen Lillestrøm/Strømmen, Hovedplan 2013 (oktober 2013) beskriver et overordnet 

sykkelnett for å øke kommunens tilgjengelighet på sykkel der det skal være attraktivt og trygt å sykle 

for alle, samt at sykkelandelen skal dobles innen 2026. Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby 

flere ganger, og området har stort potensiale for å øke bruken av sykkel som transportmiddel pga. 

topografien og den konsentrerte bebyggelsen.  

Gåstrategi for Skedsmo kommune (mars 2014) skal sikre de gående sin plass i planleggingen. Det er 

ønskelig med en kommune med småbysjarm samtidig som en levende by med høy utnyttelse. En 

viktig forutsetning er at det er trygt, enkelt, effektivt, universelt utformet, hyggelig og attraktivt å 

bevege seg i kommunen. Strategien legger opp til utforming av et finmasket og sammenhengende 

gangnett med klare bevegelseslinjer og gode funksjoner for gående. Barrierer skal reduseres. 

Snarveier har en viktig funksjon som gangforbindelse da folk velger ofte korteste og raskeste vei.  

Grøntplan for Skedsmos byggesone (vedtatt 10.10.2012) er et verktøy for å bevare og videreutvikle 

grønnstrukturen innenfor byggesonen i Skedsmo kommune. Det er beskrevet et sammenhengende 

grønnstrukturnett som består av offentlige grøntarealer og forbindelseslinjer gjennom eksisterende 

gatenett for gående og syklende. Befolkningstettheten i Skedsmo vil øke og flere innbyggere vil bo i 

leilighet, og kommunens sentrale deler få en mer urban karakter..  

Energi- og klimahandlingsplan for Skedsmo kommune (mars 2016) har som hovedmål at veksten i 

kommunen skal skje uten økning i de samlede miljøkonsekvenser knyttet til energibruken. Dette 

gjennom konsentrert arealbruk og god samordnet areal- og transportplanlegging.  

 

5 Planønsket 
5.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Gjennom planarbeidet ønskes det å legge til rette for blokkbebyggelse, flermannsboliger og 

rekkehus med tilhørende anlegg som lek, opphold, internkommunikasjon, renovasjon og parkering. 

Prosjektet vil også ta for seg grønnstruktur og uteoppholdsarealer for rekreasjon og kommunikasjon.  



 
 

Foreløpig utkast til plassering av ny bebyggelse, og forhold til eksisterende bebyggelse i nærområdet.  

 

5.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Målsettingen med planarbeidet er å legge til rette for leilighets- og rekkehusbebyggelse med en 

samlet BRA for de ulike delfeltene på ca. 40 000 kvm, og BYA på opptil 35 - 40% i de ulike delfeltene. 

Planinitiativet legger opp til å fokusere på fordelene ved en høyere utnyttelse som er knyttet opp 

mot mål og fortettingsstrategier i kommuneplanen, samt plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus.   

Det planlegges parkeringskjeller i de fleste delfeltene, samt parkering i carport for enkelte rekkehus. 

På grunn av nærhet til kollektivtransport og godt tilbud for gang og sykkel legges det opp til lav 

parkeringsdekning.  

For å ivareta variasjon, godt bomiljø og arkitektoniske kvaliteter er det også ønskelig å delvis 

utfordre byggehøydene satt i områdeplanen. Det legges opp til varierende byggehøyder mellom 3-4 

etasjer over bakken, hvor felt B4, B3 og B1 vil ha byggehøyder opp til 4 etasjer, og felt B2 vil ha opp 



til 3 etasjer. Den planlagte bebyggelsen vil plasseres slik i terrenget at fjernvirkningene vil ble minst 

mulig, og det legges opp til nedtrappende høyder som følger terrenget i de ulike delfeltene.  

 

 

Snitt fra nabogård i vest og foreslått bebyggelse i felt B3. Ny bebyggelse følger terrenget og er plassert slik at den ikke 

hindrer siktlinje fra nabogård. Det planlegges blokkbebyggelse på 4 etasjer og parkering under bakken i felt B3, Rød linje 

viser tenkt fremtidig terreng. Eksisterende bebyggelse er vist med grå farge.  

 

 

 

Snitt gjennom Bråteskole og foreslått ny blokkbebyggelse og rekkehus i felt B4 i vest. Snittet viser foreslått byggehøyder på 

4 etasjer i forhold til eksisterende bebyggelse, eksisterende bebyggelse er vist i grått. Foreslått bebyggelse følger terrenget.  

 

 

 

Snitt gjennom felt B1 og B2. Det planlegges rekkehusbebyggelse i felt B2, og blokkbebyggelse i felt B1 på 4 etasjer med 

parkering under bakkenivå. Bebyggelsen følger terrenget.  

Se vedlegg for bedre leselighet og flere snitt.    

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Boligene blir moderne og praktiske, med fokus på gode private uteoppholdsarealer på enten balkong 

eller takterrasse. Rekkehusbebyggelsen og flermannsboligene vil ha liggende trekledning og flate 

tak.  

Prosjektet skal legge til rette for god bokvalitet ved å inneholde funksjonelle og varierte boliger, med 

tilgang til gode felles uteoppholdsarealer for lek og opphold, både på bakkeplan og på felles 

takterrasser. Deler av områdene vil bli bilfrie, og det planlegges parkeringskjeller i flere av 

delområdene med innkjøring i utkanten av boligområdet. 

 

Foreløpig utkast til plassering av ny bebyggelse, og forhold til eksisterende bebyggelse i nærområdet. Eksisterende 

bebyggelse er vist i en mørkere gråtone.  

 



6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 

6.1 Virkninger  

I dag er planområdet og omgivelsene rundt preget av åpne landbruksarealer, eneboligbebyggelse og 

ny kompakt rekkehus- og flermannsboligbebyggelse. Tiltaket vil derfor medføre endringer i det 

eksisterende landskapet. Fremtidig situasjon vil ha ny kompakt blokk-, flermanns- og 

rekkehusbebyggelse, grensende opp mot Bråteveien/ Martin Linges vei og annen tilgrensende 

eksisterende boligbebyggelse. Deler av tidligere jordbruksareal er allerede detaljregulert og ferdig 

utbygget med kompakt rekkehusbebyggelse som skiller seg fra den eldre bebyggelsen med mye 

høyere utnyttelse. Planinitiativet legger opp til å videreføre den kompakte bebyggelsen slik at 

området får en helhetlig, moderne og bærekraftig utvikling. For å minimere terrenginngrep og 

fjernvirkning planlegges det å plassere bebyggelsen slik at den følger eksisterende terreng i mest 

mulig grad. Noen steder er planområdet bratt og vil måtte bearbeides noe for å oppfylle blant annet 

krav til uteoppholdsareal. Det vil også legges vekt på å bevare samt skape nye siktlinjer i prosjektet.  

Planforslaget legger opp til lav parkeringsdekning, og at stor del av økt trafikk tas gjennom gange og 

sykkel. På grunn av tiltakets nærhet til kollektivknutepunkt og andre funksjoner vil det være fokus på 

å lage gode løsninger for gange og sykkel, blant annet ved at parkering legges under bakken i de 

fleste delfeltene slik at arealer på bakkenivå frigis til myke trafikanter. Ved å legge parkering under 

bakken vil det også frigis arealer på bakkeplan til blant annet rekreasjon og uteoppholdsarealer.  

Bråteveien har holdningsklasse 3 – streng holdning, noe som tilsier at antall avkjørsler skal være 

begrenset. Planlagte avkjørsler til de ulike delfeltene vil følge hva som er satt i vedtatt 

områdereguleringsplan. Hvor B2 vil ha avkjørsel fra Martin Linges vei, B3 fra Niels Høeghs vei, B1 fra 

Svingen/Statsråd Ihlens vei og B4 langs Bråteveien.  

Nabogård, rett nord for delfelt B2 og B1, er markert som et kulturminne med lavere verneverdi 

(VK4). Bebyggelsen i B2 vil hensynta dette med tanke på siktlinjer, plassering av uteområder og 

bebyggelsens estetikk og fremtoning. Ny bebyggelse vil ha sin egen arkitektoniske identitet og verdi, 

men samtidig komplimentere den eldre bebyggelsen på nabogården. Eksisterende allé langs felt B1 

og mot nabogård bevares og vil fungere som en buffer mot eksisterende bebyggelse og kulturmiljø. 

Det er også et uberørt område mellom felt B2 og gården som vil fungere som en ekstra buffer.  

Planområdet er per i dag ikke vesentlig i bruk av barn og unge. Planinitiativet vurderes å ha positive 

konsekvenser for barn og unge da forslaget vil legge til rette for gode og familievennlige boliger, og 

flere uteoppholdsarealer avsatt til lek og rekreasjon for både nye beboere og beboere i den 

eksisterende bebyggelsen rundt. Området ligger også i umiddelbar nærhet til både skole og 

barnehage med tilhørende aktivitetstilbud.   

Planområdet er per i dags dato ikke benyttet til friluftsaktiviteter. Området ligger derimot i kort 

avstand til Bråteskogen og St Hansfjellet, et yndet friluftslivsområde, samt i umiddelbar nærheten til 

togstasjon, kjøpesenter og andre aktiviteter/funksjoner. I henhold til områdeplanen vil det bli satt av 

områder innenfor planområdet til grøntareal. Det vurderes at planinitiativet ikke har noen negative 

virkninger for friluftsliv og rekreasjon i området.  

Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet. Planområdet ligger derimot innenfor marin grense, og 

lengre nord for planområdet er det et område som er registret som faresone for kvikkleireskred. Det 

vil derfor være nødvendig med geotekniske undersøkelser.  

 



6.2 Virkninger utenfor planområdet 

Utviklingen av området vil i stor grad få positive virkninger for både Strømmen og Lillestrøm 

kommune som helhet. Området er allerede i dag et attraktivt boligområde, og tiltaket vil tilføre et 

godt bomiljø som vil være med på å løfte området enda mer. Tiltak i planinitiativet vil derimot 

generere økt trafikk og belastning på både teknisk og sosial infrastruktur. På grunn av nærhet til 

kollektivknutepunkt og annen sosialt infrastruktur vil store deler av trafikken tas gjennom gange og 

sykkel, slik at belastningen ikke vil bli for stor og dominerende. Eksisterende nabobebyggelse vil 

merke anleggsarbeidet under oppføringen av bebyggelsen, og tilgrensende boliger i vil få endret 

utsikt og solforhold.  

 

7 Samfunnssikkerhet 
 

Det vil gjennomføres en ROS-analyse i tråd med krav i plan- og bygningsloven. Følgende tema vil bli 

tillagt særlig vekt:  

- Trafikksikkerhet 

- Støy  

- Naturmangfold  

- Overvann 

- Grunnforhold  

- Kulturminner / kulturmiljø  

 

8 Krav til planprogram og konsekvensutredning 
 

Det vurderes at planen ikke vil omfattes av krav i henhold til forskrift om konsekvensutredning, og 

dermed heller ikke krav til planprogram. 

 

Forskrift 21.juni 2917 nr. 854 om konsekvensutredninger (KU-forskriften) stiller krav til 

konsekvensutredning for reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, dersom:  

1. Planen er for tiltak i vedlegg 1 (§6).  

2. Planen er for tiltak i vedlegg 2 og kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (§8).  

Planer og tiltak etter vedlegg 1 skal alltid konsekvensutredes. Det følger av vedlegg 1, punkt 25, at 

nye boligområder utløser krav om konsekvensutredning, dersom planen er i strid med overordnet 

plan. Planområdet er i tråd med gjeldende områdeplan, som åpner opp for boligutbygging, og 

utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning etter §6.  

Planområdet er i dag et landbruksområde, men er i områdeplan regulert til bolig. Vi anser derfor at 

planen ikke åpner for tiltak i vedlegg 2, og utløser dermed ikke konsekvensutredningsplikt etter §8.  

 



9 Planprosess og medvirkning 
 

9.1 Vesentlige interesser som berøres 

Planområdet er avsatt til boligbebyggelse, både i kommuneplanen samt i egen områderegulering. 

Det legges derfor til grunn at alle berørte interesser ble vurdert i dette arbeidet.   

Siden planområdene ikke per dags dato er utbygget og blant annet benyttes som landbruksareal, vil 

det likevel i planarbeidet være fokus på vesentlige interesser som blant annet:  

- Biologisk mangfold (rødlistede og fremmede arter)  

- Kulturmiljø 

- Naturressurser 

- Overvann  

- Støy 

- Infrastruktur  

- Grunnforhold 

- etc. 

 

9.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører 

Alle faste varslingsinstanser blant myndigheter, interesseorganisasjoner og lokale aktører/vel 

varsles. Eventuelle andre aktører/organer kan avklares i oppstartsmøtet med kommunen.  

 

9.3 Medvirkning 

Oppstart av reguleringsarbeid vil bli varslet med annonse i Romerikes Blad. Samme dag blir varsel 

om oppstart lagt ut på kommunens hjemmeside. I tillegg vil det sendes ut brev til de berørte partene 

i saken, med tilsvarende informasjon. Dette inkluderer grunneiere, naboer, frivillige organisasjoner 

og diverse offentlige myndigheter, i tråd med kommunens faste varslingsliste.  

Tidlig i prosessen vil det også holdes et digitalt informasjons- og medvirkningsmøte for naboer og 

andre berørte parter.  



Kartutsnittet under viser område for varsling.  

 

 

 

9.4 Fremdrift 

Det er ønskelig å annonsere oppstart av planarbeid så snart som mulig. Vi tar sikte på å levere 

komplett planforslag til 1. gangs behandling i september 2021.  

 

9.5 Avsluttende kommentar  

Planinitiativet legger til rette for en ny fremtidsrettet boligutbygging av Bråtejordet, hvor det er 

fokus på gode bomiljøer med gode felles og private uteområder, samt nærhet til blant annet 

kollektivtransport, skole, barnehage og større friluftslivsområder.   

Med tanke på områdets plassering i forhold til nærhet til kollektivknutepunkt og annen sosial 

infrastruktur, utfordrer planinitiativet gjeldende utnyttelse, byggehøyder og parkeringsdekning i 

områdeplanen, samt KPA. Ved å redusere parkeringsdekningen vil det frigis større arealer til å skape 

bedre uteoppholdsarealer, og ved å øke byggehøydene vil det skape bedre bomiljø slik at det det 

kan legges til rette for blant annet takterrasser og et godt arkitektonisk og variert uttrykk i 

bebyggelsen slik at området blir mer attraktivt.  

 

 

 

 

 

 


