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SAMMENDRAG 

Denne planbeskrivelsen redegjør for detaljreguleringsplan for Hellerud Gård i Lillestrøm 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å formalisere dagens bruk av eiendommen samtidig 
som den legger til rette for ny utbygging innenfor de samme formålene som i dag. Planarbeidet 
er ikke utløst av et konkret utbyggingsprosjekt og planen er derfor ment å være relativt fleksibel. 
 
Hellerud Gård er en eldre landbrukseiendom som og planområdet er omgitt av jorder. 
Eiendommen har de siste tiårene vært en forsøkseiendom, og jordene er fortsatt i drift, men 
knyttet til Norges Vels aktiviteter innenfor forskning og utvikling for bærekraftig matproduksjon 
og næringsutvikling for gode og livskraftige lokalsamfunn. Planarbeidet medfører ikke 
nedbygging av dyrket mark, men avsetter disse til landbruksformål.  
 
Planen muliggjør en ny utbygging innenfor eksisterende gårdstun på 8 000 m2 BRA. Samtidig er 
utnyttelsesgraden på felter med eksisterende bebyggelse satt i forhold til dagens situasjon. Det 
er lagt inn noe mer utbyggingspotensial på disse feltene, til sammen ca. 600 m2 BYA, noe som 
tilsvarer under 1 165 m2 BRA innenfor regulerte byggehøyder. 
 
Ny bebyggelse skal ha gode visuelle kvaliteter og skal tilpasses eksisterende bebyggelse i skala, 
volum, materialbruk og fasade slik at eiendommens karakter som landbrukseiendom ivaretas. 
Eksisterende vegetasjon og trær skal i størst mulig grad ivaretas og de sentrale grøntarealene på 
tunet reguleres til uteoppholdsareal og grønnstruktur. 
 
Denne planen forutsetter ikke at Steinerskolen etableres permenanet på eiendommen, men 
planen sikrer at skolen får tilstrekkelig størrelse på uteoppholdsareal dersom det i fremtiden 
skulle bli aktuelt. I tillegg skal støyforhold, luftkvalitet og trafikkforhold utredes nærmere og 
tiltak sikres.  
 
Planen representerer en vesentlig utvidelse av dagens virksomhet på eiendommen. Derfor er det 
lagt vekt på å sikre viktige verdier og hensyn i planarbeidet. Viktige naturverdier knyttet til 
ravinedalen i vest og tilhørende bekkedrag og dam, sikres ivaretatt i planen. Området reguleres 
til LNFR og landskapsform og eksisterende naturverdier bevares. Videre er viktige grønne arealer 
avsatt til grønnstruktur, samt at eksisterende terreng og vegetasjon i stor grad skal ivaretas. 
 
Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 
 
Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å formalisere dagens bruk av eiendommen etter at grunneiers 
virksomhet med forsøk og uttesting ble avviklet ved årtusenskiftet. Norges Vel driver i dag 
omfattende utleie av bygningsmassen på gården til ulike næringsvirksomheter. 
 
Det ønskes en regulering som tilrettelegger for blandet utleievirksomhet uten å hindre forskning 
og utvikling på eiendommens land- og skogbruksområder, og hvor aktiviteten kan kombineres 
med eller utnytte gårdens landbruksressurser til utvikling av nye teknologier og metoder innenfor 
landbruksvirksomhet. 
 
I tillegg ønskes det tilrettelagt for å kunne tilby areal til offentlig formål, kontor og institusjon, 
herunder lokaler til forskning og utvikling. Dette gjøres gjennom en utvidelse av eksisterende 
regulerte område, både for opprettholdelse av eksisterende og for fremtidig etablering av f.eks. 
næring og offentlig/privat tjenesteyting. 
 

 

Figur 1-1: Kartet viser avgrensning for planområdet. 
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Det ønskes en regulering som tilrettelegger for blandet utleievirksomhet uten å hindre forskning
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med eller utnytte gårdens landbruksressurser til utvikling av nye teknologier og metoder innenfor
landbruksvirksomhet.

I tillegg ønskes det tilrettelagt for å kunne tilby areal til offentlig formål, kontor og institusjon,
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regulerte omräde, bade for opprettholdelse av eksisterende og for fremtidig etablering av f.eks.
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1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Det kongelige selskap for Norges Vel 
Kontaktperson: Aud Borghild Brænd 
Adresse: Norges Vel Eiendom AS v/Kgl. Selskap for Norges Vel PB 115 – 2026 SKJETTEN 
Telefon: 41600325 
E-post: aud.borghild.braend@norgesvel.no  
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll Norge AS 
Kontaktperson: Julian Ghansah 
Adresse: Harbitzalléen 5, Skøyen 
Telefon: 46547911 
E-post: julian.ghansah@henninglarsen.com  
 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Tabell 1-1: Oversikt over eiendommer i planområdet. 

GNR/BNR EIER Størrelse (daa) 

59/1 Det kongelige selskap for Norges Vel 94,8 

59/38 Viken fylkeskommune 2,7 

61/18 Viken fylkeskommune 0,1  

  

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om 
konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal 
vurderes om bør konsekvensutredes. Det er særlig punkt 24 og 25 i vedlegg 1 som er aktuelle å 
vurdere. 
 
Planen skal legge til rette for videreføring og utvikling av dagens bruk av eiendommen, som er 
næring og offentlig/privat tjenesteyting. Planen er dermed delvis i strid med kommuneplanen.  
 
KU-forskriftens vedlegg 1, punkt 25 innebærer krav om KU for planer for bolig og fritidsbolig som 
er i strid med kommuneplanens arealdel. Siden planen ikke inneholder disse formålene, vil ikke 
dette punktet være aktuelt. 
 
KU-forskriftens vedlegg 1, punkt 24 innebærer krav om KU for planer for næringsbebyggelse, 
offentlig/privat tjenesteyting eller bygg til allmennyttige formål med BRA på mer enn 15 000 m2. 
Planen legger til rette for ca. 10 000 m2 ny bebyggelse. 
 
Med bakgrunn i dette vurderes det at planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
som dette defineres i KU-forskriften. Den vurderes derfor ikke å utløse krav til 
konsekvensutredning.  
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Alle aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det beskrives på vanlig måte i denne 
planbeskrivelsen. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad gjennom dette. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 12.03.2020. Referatet fra 
oppstartsmøtet er vedlagt planbeskrivelsen. 
 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på 
kommunens nettsider samt i Romerikes Blad den 
13.06.2020. 
Det ble også sendt ut varsel til berørte eiendommer og 
regionale myndigheter etter adresselister fra Lillestrøm 
kommune. Frist for uttalelser var 04.08.2020. 
 
Det kom inn 9 skriftlige høringsuttalelser. 
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8.1 med 
forslagsstillers kommentarer. Alle høringsinnspillene er også 
vedlagt i sin helhet. 
 

2.3 Varsel om utivdelse av planområde 

Det ble 15.09.2021 sendt ut et begrenset varsel om 
utvidelse av planområdet, for å imøtekomme kommunens 
innspill til innsendt planforslag (17.12.2020). Kommunen 
ønsket at planområdet ble utvidet for å gi planen en mer 
hensiktsmessig avgrensning mot tilgrensende 
reguleringsplaner. Dette omfattet en utvidelse av 
planområdet i nord-vest. Det begrensede varselet ble sendt 
til grunneiere, og regionale myndigheter.  
 
Det kom inn 2 skriftlige høringsuttalelser. 
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8.2 sammen 
med forslagsstillers kommentarer. Alle høringsinnspillene er 
også vedlagt i sin helhet. 
 

2.4 Politisk behandling av planforslag og offentlig 
ettersyn 

FYLLES INN TIL OFFENTLIG ETTERSYN – UTDYPES ETTER 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Planforslag ble behandlet i utvalg xxx 
 
Offentlig ettersyn var i perioden xxxx 
Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill» 
 

  

Figur 1-1: Utsnitt av varslingsannonse i 
Romerikes Blad 13.06.20. 
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2. PLANPROSESSEN

2 . 1 Oppstartsmøte

Oppstartsmøte ble avholdt 12.03.2020. Referatet fra
oppstartsmøtet er vedlagt planbeskrivelsen.

2 . 2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på
kommunens nettsider samt i Romerikes Blad den
13.06.2020.
Det ble også sendt ut varsel til berørte eiendommer og
regionale myndigheter etter adresselister fra Lillestrøm
kommune. Frist for uttalelser var 04.08.2020.

Det kom inn 9 skriftlige høringsuttalelser.
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8.1 med
forslagsstillers kommentarer. AIie høringsinnspillene er også
vedlagt i sin helhet.

2 . 3 Varsel om utivdelse av planområde

Det ble 15.09.2021 sendt ut et begrenset varsel om
utvidelse av planområdet, for å imøtekomme kommunens
innspill ti l innsendt planforslag (17.12.2020). Kommunen
ønsket at planområdet ble utvidet for å gi planen en mer
hensiktsmessig avgrensning mot tilgrensende
reguleringsplaner. Dette omfattet en utvidelse av
planområdet i nord-vest. Det begrensede varselet ble sendt
til grunneiere, og regionale myndigheter.

Det kom inn 2 skriftlige høringsuttalelser.
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8.2 sammen
med forslagsstillers kommentarer. AIie høringsinnspillene er
også vedlagt i sin helhet.

2 . 4 Politisk behandling av planforslag og offentlig
ettersyn

FYLLES INN TIL OFFENTLIG ETTERSYN - UTDYPES ETTER
OFFENTLIG ETTERSYN

HARDUINNSPILLTILREGULERINGSPLAN-
ARBBIDETPÅ.HELLERUD GÅRD IBRÅTEVEIEN
200I LILLESTRØM KOMMUNE?PLANID L011
Deter igangsatt reguleringsplanarbeidfor Hellerud gärd
i Bräteveien200 iLillestromkommune.Hensiktenmed
planen er å formalisere dagensbruk aveiendommen til ut-
leierettet motulike narings virksomheter. Planenskal ogsä
likettelegge loiutvikling avulike typer forskningsaktiviteter
tilknyttet land-og skogbruk. Itillegg skaldet tilrettelegges
forvidere utvikling aveksisterende eller annen typeoffentlig
eller privat tjenesteyting. Detskal åpneslo, noemer
bebyggelse paeiendommen, i tilknyting til eksisterende
bebyggelse.Detskalikkebyggesnedmatjord.

Higur t: Planens avgrensning

Omrädet somreguleres erpåca. ruidaa,omlatter delerav
gnu/bnrS9/1. Eiendommen er ikommuneplanensarealdel
avsatttil LllFRogoftentlig eller privat tjenesteyting. I eldre
reguleringsplan erdele, avgärdstunet regulert tiloffentlig
bebyggelse, mensrestenaveiendommener regulert til
jorlibruk[ltt=ll).
Opplysninger omplanarbeidet kanfas sed henvendelse til
Bjemar Rutledalpae-post biornarrutleday@ramnbollno eller
patt. +4740822892
N'aboerog grmneiere blir varslet direkte. I tillegg ervarsel
omoppstart avreguleringsplanarbeider,planinitiativet og
referat traoppstartsmotet lagtut pakommunens hjemmeside:

https://www.lillestrom.kommune no/'samfunnsutvikling/
kunngjoringer-av-planer/varsel-om-oppstart-av-planarbeid!

Merknaderog synspunkter somkanhabetydningto, plan-
arbeidet sendes påe-posttil bjornarrutleday@ramnbgllng.
eller sendesskriftlig tl Rambol v'Bjemar Rutledal,
Hoffsveien 4,P8427Skeyen,0213 0slo.
lnnspill skal sendes medb p i til Lillestremkcommune på
postmottgk@lillestrm_ kommune_ng, eller postbolks 313,
2001 Lillestrom. Merkinnspillet medsaksnummer
PAN-20/01128. Frist for tilbakemeldinger er 04.08.2020.
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.
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Figur 1 - 1 : Utsnitt av varslingsannonse i
Romerikes Blad 1 3 . 0 6 . 2 0 .

Planforslag ble behandlet i utvalg xxx

Offentlig ettersyn var i perioden xxxx
Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill»
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Statlige planer og føringer 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. 
 
Planforslaget forholder seg til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som kan 
forstås som en konkretisering av denne retningslinjen. En nærmere vurdering av hvordan 
planforslaget forholder seg til disse føringene finnes i kap. 6.1.2. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære 
og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge 
til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir 
anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye 
støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy 
gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
 
Planforslaget legger i utgangspunktet ikke opp til støyfølsomme bruksformål slik at denne 
retningslinjen ikke kommer til anvendelse. Det er imidlertid en skole på eiendommen i dag med 
en midlertidig tillatelse, og selv om det ikke foreligger planer om å utvide eller gjøre skolen 
permanent, åpner planen for dette under visse vilkår knyttet til bl.a. uteoppholdsareal. Dersom 
det på et senere tidspunkt besluttes å utvide eller gjøre skolen permanent, sikrer planen at krav 
og anbefalinger i retningslinjen skal legges til grunn. 
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte 
klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser 
risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i 
klimaet. 
 
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringer vil 
påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette, 
sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Et 
livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan medvirke til samfunnets 
tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre overordnede og tverrsektorielle 
mål for samfunns- og arealutvikling. 
 
Kommunene og fylkeskommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk 
for samfunnet. Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt økt opptak av CO₂ i skog 
og andre landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 
tråd med disse retningslinjene. 
 

10 (60 ) HELLERUD GÅRD PLANID L011

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3 . 1 Statlige planer og føringer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging ( 2 0 1 4 )
Hensikten med retningslinjene er ä oppnä samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses
regionale og lokale forhold.

Planforslaget forholder seg til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som kan
forstås som en konkretisering av denne retningslinjen. En nærmere vurdering av hvordan
planforslaget forholder seg til disse føringene finnes i kap. 6.1.2.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ( T - 1 4 4 2 / 2 0 1 6 )
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære
og mistrivsel, og pävirker derfor folks helsetilstand. Formälet med denne retningslinjen er ä legge
til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir
anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med
støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye
støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy
gjelder kravene i byggteknisk forskrift ti l plan- og bygningsloven.

Planforslaget legger i utgangspunktet ikke opp til støyfølsomme bruksformål slik at denne
retningslinjen ikke kommer til anvendelse. Det er imidlertid en skole på eiendommen i dag med
en midlertidig tillatelse, og selv om det ikke foreligger planer om å utvide eller gjøre skolen
permanent, äpner planen for dette under visse vilkär knyttet til bl.a. uteoppholdsareal. Dersom
det på et senere tidspunkt besluttes å utvide eller gjøre skolen permanent, sikrer planen at krav
og anbefalinger i retningslinjen skal legges til grunn.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ( 2 0 1 8 )
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte
klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser
risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i
klimaet.

Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringer vil
p v i r k e natur og samfunn bäde pä kort og lang sikt. ta hensyn til klimaet og endringer i dette,
sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Et
livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan medvirke til samfunnets
tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre overordnede og tverrsektorielle
mäl for samfunns- og arealutvikling.

Kommunene og fylkeskommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk
for samfunnet. Dette bor inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt okt opptak av CO2 i skog
og andre landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
träd med disse retningslinjene.
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Planforslaget legger opp til en konsentrert videreutvikling av eiendommen slik at viktige 
landbruksressurser ivaretas. Planen sikrer også at overvann skal håndteres lokalt og på en 
forsvarlig måte som sikrer mennesker og verdier. 
 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
 
Se nærmere vurdering om virkninger for barn og unge under kap. 6.8. 
 

Garden som ressurs (2017) 
Veilederen dreier seg om bygge- og anleggstiltak og bruksendringer som ønskes gjennomført i 
områder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i 
kommuneplanens arealdel. Veilederen handler om hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår i 
arealformålet LNFR, om hvordan tvilstilfeller bør vurderes, og om hvordan det aktivt kan 
tilrettelegges for tiltak som ikke inngår i LNFR. 
 
Planen legger opp til en videreutvikling av eiendommen innenfor rammene av Det Kgl. Selskap 
for Norges Vels intensjoner om forskning og utvikling innenfor landbruk og skogbruk, herunder 
utleie til virksomheter som er forenelig med dette. Planområdet omfatter hovedsakelig den delen 
av eiendommen som er bebygd og sikrer tilliggende arealer som LNFR. 
 

3.2 Regionale planer 

 
Regional plan for samordnet areal- og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Planen gir føringer for bolig-, transport- og næringsutvikling i regionen. Det skal legges til rette 
for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. I prioriterte vekstområder legges det 
til rette for høy arealutnyttelse.  
 
En vurdering av hvordan planforslaget forholder seg til disse føringene finnes i kap. 6.1.2. 
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Planforslaget legger opp til en konsentrert videreutvikling av eiendommen slik at viktige
landbruksressurser ivaretas. Planen sikrer ogsa at overvann skal händteres lokalt og pa en
forsvarlig mate som sikrer mennesker og verdier.

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge ( 1 9 9 5 )
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Se nærmere vurdering om virkninger for barn og unge under kap. 6.8.

Garden som ressurs ( 2 0 1 7 )
Veilederen dreier seg om bygge- og anleggstiltak og bruksendringer som ønskes gjennomført i
omräder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformal samt reindrift (LNFR) i
kommuneplanens arealdel. Veilederen handler om hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår i
arealformålet LNFR, om hvordan tvilstilfeller bør vurderes, og om hvordan det aktivt kan
tilrettelegges for tiltak som ikke inngär i LNFR.

Planen legger opp til en videreutvikling av eiendommen innenfor rammene av Det Kgl. Selskap
for Norges Veis intensjoner om forskning og utvikling innenfor landbruk og skogbruk, herunder
utleie til virksomheter som er forenelig med dette. Planområdet omfatter hovedsakelig den delen
av eiendommen som er bebygd og sikrer tilliggende arealer som LNFR.

3 . 2 Regionale planer

Regional plan for samordnet areal- og transport i Oslo og Akershus ( 2 0 1 5 )
Planen gir føringer for bolig-, transport- og næringsutvikling i regionen. Det skal legges til rette
for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte
vekstomräder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. I prioriterte vekstomräder legges det
til rette for høy arealutnyttelse.

En vurdering av hvordan planforslaget forholder seg til disse føringene finnes i kap. 6.1.2.
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3.3 Kommunale (overordnede) planer 

 
Kommuneplanen 
I kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune (2019-2030) er foreslått planområde avsatt 
til offentlig eller privat tjenesteyting, mens den øvrige eiendommen er avsatt til LNFR. Deler av 
eiendommen omfattes også av hensynssone (H320_4) hvor det er risiko tilknyttet erosjon og 
flomfare.  
 

 

Figur 3-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Tabell 3-1: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO 

0231_141 Reguleringsplan for del av Hellerud Gård 26.05.1976 

0231_013 Regulering av Bråteveien fra Trondheimsveien til Rikard 
Nordraaks vei på Skjetten 

14.10.1958 
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3 . 3 Kommunale (overordnede) planer

Kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune (2019-2030) er foreslått planområde avsatt
til offentlig eller privat tjenesteyting, mens den øvrige eiendommen er avsatt til LNFR. Deler av
eiendommen omfattes også av hensynssone (H320_4) hvor det er risiko tilknyttet erosjon og
flomfare.
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Figur 3 - 1 : Utsnitt fra kommuneplanens arealdel .

3 . 4 Gjeldende reguleringsplaner

Tabel l 3 - 1 : Oversikt over gje ldende reguleringsplaner innenfor planområdet .

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO

0231- 141 Reguleringsplan for del av Hellerud Gård 26.05.1976

0231 013 Regulering av Bråteveien fra Trondheimsveien til Rikard 14.10.1958-

Nordraaks vei på Skjetten

Rambøll



 
HELLERUD GÅRD PLANID L011 13 (60) 

 
 
 
 
 
 

Ramboll 

3.4.1 Reguleringsplan for del av Hellerud Gård 

Området omfattes også av reguleringsplan for del av Hellerud Gård, planID 0231_141. I 
reguleringsplanen er deler av tunet regulert til institusjon (o/p tjenesteyting), mens resten av 
eiendommen er regulert til jordbruk (LNFR). 
 

 

Figur 3-2: Gjeldende reguleringsplan for eiendommen. 

3.4.2 Regulering av Bråteveien fra Trondheimsveien til Rikard Nordraaks vei på Skjetten – 
PlanID: 0231_013 

En mindre del av det varslede planområdet – deler av adkomstveien – omfattes av en eldre 
reguleringsplan fra 1958. Planen regulerer adkomsten til kjøregrunn. 
 

3.5 Analyser og utredninger 

Støyvurdering – ÅF Engineering AS 
ÅF Engineering AS har på vegne av Norges Vel Eiendom utarbeidet en støyrapport over deler av 
planområdet i sammenheng med etablering av Steinerskolen nord-vest i planområdet. Målingene 
som ligger til grunn for analysen er fra 2019. Rapporten benyttes som grunnlag også i denne 
reguleringsplanen. 
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3.4.1 Reguleringsplan for del av Hellerud Gård

Området omfattes også av reguleringsplan for del av Hellerud Gård, planID 0231_141. I
reguleringsplanen er deler av tunet regulert til institusjon (o/p tjenesteyting), mens resten av
eiendommen er regulert til jordbruk (LNFR).
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Figur 3-2 : Gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

3.4.2 Regulering av Bråteveien fra Trondheimsveien til Rikard Nordraaks vei på Skjetten -
PlanID: 0231_013

En mindre del av det varslede planområdet - deler av adkomstveien - omfattes av en eldre
reguleringsplan fra 1958. Planen regulerer adkomsten til kjøregrunn.

3.5 Analyser og utredninger

Støyvurdering - ÅF Engineering AS
ÅF Engineering AS har på vegne av Norges Vel Eiendom utarbeidet en støyrapport over deler av
planområdet i sammenheng med etablering av Steinerskolen nord-vest i planområdet. Målingene
som ligger til grunn for analysen er fra 2019. Rapporten benyttes som grunnlag også i denne
reguleringsplanen.
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Hellerud, ca. 3,5 kilometer nord for kommunegrensen til Oslo og ca. 3,5 
km vest for Lillestrøm. Planområdet ligger i et landbruksområde som omkranses av veiene E6, 
Fv. 22 Trondheimsveien og Fv. 1530 Bråteveien (se Figur 4-1). Planområdet ligger ca. 700 meter 
vest for E6, 200 meter sør for Trondheimsveien og langsmed Bråteveien. Planområdet omfatter 
deler av den større landbrukseiendommen gnr/bnr. 59/1, men begrenses til de allerede bebygde 
arealene øst på eiendommen.  
 

 

Figur 4-1: Planområdets beliggenhet. Kart hentet fra Norgeskart.no. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD

4 . 1 Beliggenhet

Planområdet ligger på Hellerud, ca. 3,5 kilometer nord for kommunegrensen til Oslo og ca. 3,5
km vest for Lillestrøm. Planområdet ligger i et landbruksområde som omkranses av veiene E6,
Fv. 22 Trondheimsveien og Fv. 1530 Bråteveien (se Figur 4-1). Planområdet ligger ca. 700 meter
vest for E6, 200 meter sør for Trondheimsveien og langsmed Bråteveien. Planområdet omfatter
deler av den større landbrukseiendommen gnr/bnr. 59/1, men begrenses til de allerede bebygde
arealene øst på eiendommen.
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Figur 4 - 1 : Planomrädets bel iggenhet. Kart hentet fra Norgeskart .no.
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4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter det gamle hovedhuset på Hellerud Gård og omkringliggende bebyggelse. I 
tilknytning til bebyggelsen foregår det ulike typer bruk (se Figur 4-2). Flere av bygningene er 
utleid til næringsvirksomhet, mens enkelte bygninger benyttes i sammenheng med kontor- og 
møtevirksomhet. Steinerskolen leier også lokaler i et av byggene på tomta hvor de driver 
undervisning. Det ligger også noen boliger i planområdet. Området som ligger mellom 
bebyggelsen og Bråteveien er et ravinelignende område som benyttes til beite. Det inngår også 
internveier, samt parkering i planområdet.  
 
Resten av eiendommen består hovedsakelig av dyrka mark, med unntak av tre boliger og to 
landbruksbygninger som ligger like øst og sør for planområdet. Like nord for planområdet ligger 
det også en liten dam, med en bekk som renner inn i ravineområdet. Bråteveien avgrenser 
planområdet i vest. På motsatt side av Bråteveien ligger det noe næringsbebyggelse, med 
innskudd av boligbebyggelse. Nord for Rv. 22 som avgrenser eiendommen i nord ligger det mer 
landbruksarealser, samt et hotell- og konferanssesenter, noen boliger og noe næring. Mot øst, på 
begge sider av E6 ligger det næringsbebyggelse og hotellvirksomhet i tilknytning til Hvamkrysset. 
Like øst for E6 ligger også tettstedet Skjetten.  
 

 

Figur 4-2: Eksisterende bygningsmasse på eiendommen. 
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Figur 4 - 2 : Eksisterende bygningsmasse på eiendommen.
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4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Planområdet ligger i et slakt til småkupert åslandskap preget av landbruk og spredt bebyggelse. 
Det er en mindre ravinedal vest i planområdet mellom bebyggelsen og Bråteveien. Der arealene 
rundt planområdet hovedsakelig består av dyrka mark uten innskudd av bebyggelse, preges 
planområdet av bebyggelse organsiert i løse tun, med relatvt store og åpne gressplenarealer 
liggende i mellom. Det er et antall større trær av ulike sorter på eiendommen. 
    
Bebyggelsen i planområdet har ulikt utrykk, men kjennetegnes generelt ved at den har et 
gårdsaktig preg. Bebyggelsen som benyttes til næring øst i planområdet består av relativt 
volumniøse og avlange bygningskropper, med byggehøyder tilsvarende 1-3 etasjer (se Figur 
4-4). De delene av bygningene som er omgjorte forsknings- og landbruksbygg har de høyeste 
byggehøydene. Næringsbebyggelsen er utformet med saltak med moderate vinkler, og 
tradisjonell rødfarge. Byggene fremstår med et modernisert gårdsutrykk, da de blant annet 
benytter nyere vinduer.   
 

 

Figur 4-3: Hovedhuset på tomten i gårdslandskapet. 

 

Figur 4-4: Figuren fremhever bygningsvolumene i planområdet. Hentet fra 3D-kommunekart.com. 
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Bygningene 3, 4, 5 og 6 (fra Figur 4-2), vest i planområdet, har en utforming som tradisjoenlle 
gårdshus (våningshus) av trevirke. Disse er mindre voluminøse enn næringsbebyggelsen øst i 
planområdet. Gårdshusene har byggehøyder på 2-3 etasjer, og har et «rent» visuelt utrykk uten 
betydelige påbygg. De er hvitmalte og er utformet med saltak.  
 

 

Figur 4-5: Hovedhuset på gården (nr. 4) som i dag benyttes til møtesenter og kontor. 

 

 

Figur 4-6: Bildet viser hovedhuset på gården, samt et av næringsbyggene. 
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Bygningene 3, 4, 5 og 6 (fra Figur 4-2), vest i planområdet, har en utforming som tradisjoenlle
gärdshus (väningshus) av trevirke. Disse er mindre voluminose enn naeringsbebyggelsen ost i
planomrädet. Gärdshusene har byggehoyder pa 2-3 etasjer, og har et «rent» visuelt utrykk uten
betydelige påbygg. De er hvitmalte og er utformet med saltak.

Figur 4 - 5 : Hovedhuset på gården (nr . 4) som i dag benyt tes t i l møtesenter og kontor .

Figur 4 - 6 : Bildet viser hovedhuset på gården, samt et av næringsbyggene.
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Bygning 1 og 2 er av de nyeste byggningene på tomta og har noe mer moderne trekk. 
Bygningene samsvarer med resten av bebyggelsen når det kommer til byggehøyder (2-3 etasjer) 
og fargebruk (rød), men skiller seg blant annet ut på grunn av taktypen og vindusbruken. Begge 
bygningene er utformet med varianter av pulttak, og har en mer moderne vindusbruk enn de 
mer tradisjonelle bygningene.  

 

Figur 4-7:  Et av de nyere byggene på tomta (bygning 1). 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Tre av bygningene på eiendommen, hvorav to innenfor planområdet, er SEFRAK-registrert (4,6 
og 15 i Figur 4-2). Samtlige av bygningene er markert med gul symbol – «annen SEFRAK-
bygning». Bygning 4 er våningshus og er hovedhuset på gården. Denne bygningen stammer fra 
3. kvartal av 1800-tallet. Bygning 6 er også et våningshus, og har opprinnelse fra 3. kvartal av 
1900-tallet. Bygningen utenfor planområdet er i likehet med bygning 6 et våningshus med 
opprinnelse fra 3. kvartal på 1900-tallet. Skedsmo kommune har i forbindelse med 
kulturminnevernplan vurdert at det kun er bygning nr. 4, hovedhuset på gården som har 
verneverdi. 
 

 

Figur 4-8: Bildet viser to av de SEFRAK-registrerte bygningene innenfor planområdet. Bare hovedhuset 
(til høyre) er vurdert som verneverdig av kommunens kulturminnevernplan. 
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Bygning l og 2 er av de nyeste byggningene på tomta og har noe mer moderne trekk.
Bygningene samsvarer med resten av bebyggelsen når det kommer til byggehoyder (2-3 etasjer)
og fargebruk (rod), men skiller seg blant annet ut på grunn av taktypen og vindusbruken. Begge
bygningene er utformet med varianter av pulttak, og har en mer moderne vindusbruk enn de
mer tradisjonelle bygningene.

Figur 4 - 7 : Et av de nyere byggene på tomta (bygning 1 ) .

4 . 4 Kulturminner og kulturmiljø

Tre av bygningene pä eiendommen, hvorav to innenfor planomrädet, er SEFRAK-registrert (4,6
0g 15 iFigur 4-2). Samtlige av bygningene er markert med gul symbol - «annen SEFRAK-
bygning». Bygning 4 er väningshus og er hovedhuset pa gärden. Denne bygningen stammer fra
3. kvartal av 1800-tallet. Bygning 6 er også et våningshus, og har opprinnelse fra 3. kvartal av
1900-tallet. Bygningen utenfor planomrädet er i likehet med bygning 6 et väningshus med
opprinnelse fra 3. kvartal på 1900-tallet. Skedsmo kommune har i forbindelse med
kulturminnevernplan vurdert at det kun er bygning nr. 4, hovedhuset på gården som har
verneverdi.

Figur 4 - 8 : Bildet viser to av de SEFRAK-registrerte bygningene innenfor planområdet . Bare hovedhuset
{t i l høyre) er vurdert som verneverdig av kommunens kul turminnevernplan.
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Fylkeskommunen vurderte ved varsel om oppstart at det var potensiale for å finne automatisk 
fredete kulturminner i deler av området. Det ble derfor gjennomført en arkeologisk undersøkelse 
i oktober 2020. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner som det må tas hensyn til.  

4.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Miljødirektoratets kartløsning Miljøstatus og i Artsdatabankens 
artskart.  

Nord i planområdet er det registrert to naturtyper: dam (Hellerud I) og naturbeitemark (Hellerud 
II) (se Figur 4-9). Begge disse naturtypene er klassifisert med lokalt viktig verdi (C). I Naturbase 
sine faktaark har dammen følgende beskrivelse: «Potensiell dam for salamander og interessante 
invertebrater som f. eks. øyenstikkere. Det er et aktivt beite av storfe rundt dammen.». 
Naturbeitemarka er beskrevet med følgende: «Lite område vest for dam med gammel bjørkehage 
hvor det beites. Det finnes enkelte naturbeitemarksindikatorer som blåveis og prestekrage påde 
skrinneste partiene. Området er kun lokalt viktig. Utsatt for noe gjødsling.».  

 

 

Figur 4-9: Utsnitt fra Miljødirektoratets kartløsning Miljøstatus.no. 
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Det er registrert en rekke truede fuglearter i tilknytning til planområdet (se Figur 4-10), hvorav 
de fleste registreringene er gjort i løpet av det seneste tiåret. Følgende truede arter er registrert i 
tilknytning til planområdet: 

❖ CR (kritisk truet): Åkerrikse 
❖ EN (sterkt truet): Vipe 
❖ VU (sårbare): Sanglerke, storspove, lappfiskand, rosenfink, sivhauk og hettemåke 
❖ NT (nær truet): kornkråke, hønsehauk, vaktel, vepsevåk, stær, fiskemåke, lerkefalk, 

sivspurv, dverglo, taksvale og gulspurv.  
 
Det er i tillegg registrert en stor rekke livskraftige artsbestander i tilknytning til planområdet. 
Langsmed Bråteveien er det registrert to svært kritiske svartelistede arter (SE), kanadagulris og 
hvitsteinskløver. 
 

  

Figur 4-10: Oversikt over truede arter og svartelistede arter i tilkntning til planområdet. Hentet fra 
Artsdatabankens karttjeneste. 
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Det er registrert en rekke truede fuglearter i tilknytning til planområdet (se Figur 4-10), hvorav
de fleste registreringene er gjort i løpet av det seneste tiåret. Følgende truede arter er registrert i
tilknytning til planområdet:

CR (kritisk truet): Åkerrikse
EN (sterkt truet): Vipe
VU (särbare): Sanglerke, storspove, lappfiskand, rosenfink, sivhauk og hettemåke
NT (nær truet): kornkråke, hønsehauk, vaktel, vepseväk, star, fiskemåke, lerkefalk,
sivspurv, dverglo, taksvale og gulspurv.

Det er i tillegg registrert en stor rekke livskraftige artsbestander i tilknytning til planområdet.
Langsmed Bråteveien er det registrert to svært kritiske svartelistede arter (SE), kanadagulris og
hvitsteinskløver.
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Det har i forbindelse med planarbeidet blitt gjennomført en kartlegging av tresorter innenfor den 
delen av planområdet som er aktuell for utbygging, se figuren nedenfor. Registrerningen viste 
blant annet at det ligger en sommereik på tunet foran administrasjonsbygget til Norges Vel. Eika 
er fremdeles relativt ung, og har ikke en stammeomkrets som gjør at den inngår som en utvalgt 
naturtype.  

4.6 Landbruk og Naturressurser 

Planområdet består av ulike typer markslag (se Figur 4-13). Ravineområdet mot vest langs 
Bråteveien er klassifisert som innmarksbeite. De sentrale delene av tomta hvor bebyggelsen 
ligger er klassifiest enten bebygde områder eller som snaumark. Området som er klassifisert som 
snaumark anses ikke som dyrkbar jord. Mindre deler av arealene innenfor planavgrensningen 
klassifiseres som fulldyrka jord. Eiendommen utenfor planområdet klassifiseres for øvrig som 

Figur 4-13: Kart over jordkvalitet. Hentet fra skog 
og landskap. 

Figur 4-13: Bonitetskart. Hentet fra skog og 
landskap. 

Figur 4-11: Kartlegging av tresorter i planområdet, utført av Norges Vel. 
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Figur 4 - 1 1 : Kartlegging av tresorter i planområdet , utført av Norges Vel .

4 . 6 Landbruk og Naturressurser

Planområdet består av ulike typer markslag (se Figur 4-13). Ravineomrädet mot vest langs
Bråteveien er klassifisert som innmarksbeite. De sentrale delene av tomta hvor bebyggelsen
ligger er klassifiest enten bebygde områder eller som snaumark. Området som er klassifisert som
snaumark anses ikke som dyrkbar jord. Mindre deler av arealene innenfor planavgrensningen
klassifiseres som fulldyrka jord. Eiendommen utenfor planområdet klassifiseres for øvrig som

Fulldyrka og overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Bebygd og samferdsel

Skog, høy bonitet

Snaumark, skrinn vegetasjon

Svært god jordkvalitet
God jordkvalitet

Figur 4 - 1 3 : Bonitetskart . Hentet fra skog og
landskap.

Figur 4 - 1 3 : Kart over jordkval i tet . Hentet fra skog
og landskap.
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fulldyrka og overflatedyrka jord. Av Figur 4-13 ser vi jordkvaliten til de fulldyrka områdene anses 
som svært god. Jordkvaliteten på innmarksbeiteområdet anses som god.  

4.7 Trafikkforhold 

Planområdet har adkomst fra fv. 1530 Bråteveien (se Figur 4-15 og Figur 4-16 på neste side). 
Adkomsten er en del av et x-kryss da det også er en annen avkjøring fra Bråteveien på motsatt 
side. Krysset er et vikepliktskryss og har gode siktforhold til tross for at det ligger på innsiden av 
en svak kurve. Ifølge Statens vegvesens tidligere uttalelser i forbindelse med byggesaken om 
etablering av steinerskolen, er krysset mot Bråteveien tilfredsstillende dimensjonert for en økning 
i trafikkmengde. Bråteveien har for øvrig i følge trafikktall fra Statens vegvesens en ÅDT på 
4 780, og en maksimal tillatt kjørehastighet er 80 km/t. 
 
Det er registrert en trafikkulykke på Bråteveien like utenfor adkomsten til planområdet. Den 
registrerte hendelsen var en utforkjøring på høyre side av veien i sørgående retning, og medførte 
kun lettere skader for de involverte.  
 
Foruten hovedadkomsten mot Bråteveien har Hellerud gård også alternativ adkomst for myke 
trafikanter som kobles direkte på fv. 22 Trondheimsveien mot nord (Figur 4-14). Dette er en 
traktorvei som er opparbeidet med grus, og som brukes i sammenheng med drift av 
landbruksarealene. Det er etablert bommer ved utkjøringen til fv. 22.  
 

 

Figur 4-14: Bilde fra Google streetview som viser snarveien (traktorveien) fra busstopp i 
Trondheimsveien. 

Planområdet er opparbeidet med internveier. Internveiene er stort sett asfalterte, og varierer i 
bedde mellom 4 og 6 meter. Inne på planområdet er privatregulert fartsgrense 20 km/t. Flere 
steder er det etablert fartsdempere.  
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fulldyrka og overflatedyrka jord. Av Figur 4-13 ser vi jordkvaliten til de fulldyrka områdene anses
som svært god. Jordkvaliteten på innmarksbeiteområdet anses som god.

4 . 7 Trafikkforhold

Planomrädet har adkomst fra fv. 1530 Bräteveien (se Figur 4-15 0g Figur 4-16 pä neste side).
Adkomsten er en del av et x-kryss da det ogsä er en annen avkjoring fra Bräteveien pa motsatt
side. Krysset er et vikepliktskryss og har gode siktforhold til tross for at det ligger på innsiden av
en svak kurve. Ifølge Statens vegvesens tidligere uttalelser i forbindelse med byggesaken om
etablering av steinerskolen, er krysset mot Bråteveien tilfredsstillende dimensjonert for en økning
i trafikkmengde. Bråteveien har for øvrig i følge trafikktall fra Statens vegvesens en ÅDT på
4 780, og en maksimal tillatt kjørehastighet er 80 km/ t .

Det er registrert en trafikkulykke pä Bräteveien like utenfor adkomsten til planomrädet. Den
registrerte hendelsen var en utforkjøring på høyre side av veien i sørgående retning, og medførte
kun lettere skader for de involverte.

Foruten hovedadkomsten mot Bräteveien har Hellerud gärd ogsä alternativ adkomst for myke
trafikanter som kobles direkte på fv. 22 Trondheimsveien mot nord (Figur 4-14). Dette er en
traktorvei som er opparbeidet med grus, og som brukes i sammenheng med drift av
landbruksarealene. Det er etablert bommer ved utkjøringen til fv. 22.

Figur 4 - 1 4 : Bilde fra Google streetview som viser snarveien ( t raktorve ien) fra busstopp i
Trondheimsveien.

Planområdet er opparbeidet med internveier. Internveiene er stort sett asfalterte, og varierer i
bedde mellom 4 og 6 meter. Inne på planområdet er privatregulert fartsgrense 20 km/ t . Flere
steder er det etablert fartsdempere.
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Figur 4-15:  Bildet viser adkomsten til planområdet fra Bråteveien. 

 

 

Figur 4-16: Kart over de ulike adkomstene til området. 
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Figur 4 -15 : Bildet viser adkomsten til planområdet fra Bråteveien.
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Figur 4 -16 : Kart over de ulike adkomstene til området.
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Planområdet ligger gunstig til med tanke på myke trafikkanter da det er etablert gang- og 
sykkelvei forbi planområdet, både langs Bråteveien og Trondheimsveien. Det er ikke etablert 
fortau internt på planområdet. Kjørehastigheten her er imidlertid lav, samtidig som trafikken er 
relativt liten. Gang- og sykkelveien langs Bråteveien ligger på veiens vestside, uten at det er 
etablert noen fotgjengerovergang til Hellerud gård. Gang- og sykkelveien langs Trondheimsveien 
ligger på veiens sørside, og man slipper derfor å krysse veien fylkesveien for å nå planområdet.  
 
Planområdet er relativt godt dekket for bruk av kollektivtransport da det ligger to 
bussholdeplasser langs rv. 22 Trondheimsveien, se Figur 4-16. Avstanden til disse holdeplassene 
er henholdsvis 250 m. og 450 m, altså innen gangavstand. Begge bussholdplassene betjenes av 
de samme bussrutene: 380 og 385. Rute 380 går mellom Oslo og Lillestøm med avganger 2-3 
ganger i timen på dagtid i hverdager. Rute 385 går mellom Nittedal og Lillestrøm med 2 
avganger i timen på dagtid i hverdager. Bussholdeplassene betjenes også av andre bussruter 
med mindre frekvente avganger.  
 
Det er i dag mye parkering på området som antas å benyttes av i hovedsak arbeidende og 
besøkende i området. Ut ifra en opptelling fra Google Maps ble det funnet bilparkeringsplasser til 
140 biler nord-vest i området. De fleste av disse parkeringsplassene ligger på oppmerkede og 
umerkede felles parkeringsplasser, men det er også flere mindre asfalt- og grusarealer uten 
oppmerking tilknyttet, næring industri og jordbruk, som potensielt kan benyttes til parkering. Det 
er dermed usikkerheter rundt hvor mange parkeringsplasser det potensielt kan være på 
resterende areal. 
 

 

Figur 4-17: Parkeringsplasser i tilknytning til Steinerskolen. 

For mer informasjon om trafikkforhold, se vedlagt trafikkanalyse. 

4.8 Rekreasjonsverdi og utearealer 

Eiendommen har rikelig med uteoppholdsarealer, hovedsakelig i form av gressplener. Det ligger 
en større flat og åpen, opparbeidet plen sørøst i planområdet, i forkant av næringsbebyggelsen. 
Like vest for dette uteområdet ligger det et annet opparbeidet uteområde i helningen opp mot 
hovedhuset på gården.  
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Figur 4-18: Bildet viser de to større opparbeida uteområdene sentralt i planområdet. 

 

4.9 Barns interesser 

Barns interesser i planområdet er spesielt tilknyttet Steinerskolen. Skolen har i dag omtrent 60 
elever, som hovedsakelig kommer fra Nittedal kommune. Steinerskolen benytter seg 
hovedsakelig av de nærliggende grønne arealene nærmest bygningen, som er inngjerdet. Øvrige 
opparbeida uteområder kan også ha verdi som leke- og oppholdsarealer for barn. Det er ikke 
etablert fortau eller gang- og sykkelvei internt på planområdet eller frem til steinerskolen, men 
det er liten trafikk på disse veiene. 
 

4.10 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er forholdsvis slakt, men har noe høydeforskjeller, særlig ned mot 
næringsbebyggelsen. Adkomstveien mot Hovedhuset og Steinerskolen har relativt små 
høydeforskjeller, anses å være fremkommelig for mennesker med funksjonsnedsetninger. 
Internveiene er imidlertid ikke etablert med fortau, noe som kan gjøre veiene utfordrende å 
ferdes langs.   
 

4.11 Teknisk infrastruktur 

Planområdet har et privat ledningsnett og er tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem i 
Bråteveien. Det er gjort en vurdering av VA i planarbeidet og det er konkludert med at det er 
tilstrekkelig kapasitet på nettet i området. Et slokkevannsanlegg er nylig etablert på 
eiendommen, og dette har kapasitet til ytterligere bebyggelse i området. 
   
Planområdet har i dag en stor andel permeable overflater til å håndtere overvann.  
For mer informasjon om VA og overvann, se vedlagt VAO-plan. 
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hovedsakelig av de nærliggende grønne arealene nærmest bygningen, som er inngjerdet. Øvrige
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etablert fortau eller gang- og sykkelvei internt på planområdet eller frem til steinerskolen, men
det er liten trafikk pa disse veiene.

4 . 1 0 Universell tilgjengelighet

Planområdet er forholdsvis slakt, men har noe høydeforskjeller, særlig ned mot
næringsbebyggelsen. Adkomstveien mot Hovedhuset og Steinerskolen har relativt små
høydeforskjeller, anses å være fremkommelig for mennesker med funksjonsnedsetninger.
Internveiene er imidlertid ikke etablert med fortau, noe som kan gjøre veiene utfordrende å
ferdes langs.

4 . 1 1 Teknisk infrastruktur

Planområdet har et privat ledningsnett og er tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem i
Bråteveien. Det er gjort en vurdering av VA i planarbeidet og det er konkludert med at det er
tilstrekkelig kapasitet pä nettet i o m r d e t . Et slokkevannsanlegg er nylig etablert pä
eiendommen, og dette har kapasitet til ytterligere bebyggelse i området.

Planomrädet har i dag en stor andel permeable overflater til händtere overvann.
For mer informasjon om VA og overvann, se vedlagt VAO-plan.
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I forbindelse med arkeologiske undersøkelser i oktober 2020 ble det gjennomført en 
kabelpåvisning i planområdet. Påvisningen viser at det ikke er strømkabler e.l. innenfor det 
området hvor planforslaget åpner for ny bebyggelse. 
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4.12 Grunnforhold 

Terrenget på tiltaksområdet ligger på mellom ca. kote +151 og +138 med slak helning fra 
sørvest mot nordvest på ca. 1:16 og helning på ca. 1:7 fra vest mot øst. I vest grenser 
eiendommen til en nordgående ravine som munner ut i et vann like nordvest for planområdet. 
Ravinebunnen heller slakt fra ca. kote +146 i sør til ca. kote +135 i nord med gjennomsnittlig 
helning på ca. 1:12. Kvartærgeologisk kart til NGU (Figur 4-19) indikerer tykk hav- og 
fjordavsetning på planområdet.  

 

Figur 4-19: Utsnitt av kvartærgeologisk kart. Planområdet er markert med rødt. (ngu.no). 

I henhold til NGUs karttjenester befinner hele planområdet seg under marin grense (MG) med 
svært stor mulighet for marin leire. I området ligger MG omtrent 215 m.o.h. Som figuren over 
viser, indikerer NGUs løsmassekart at løsmassene består av tykk havavsetning på hele 
planområdet. Havavsetninger består ofte av leire og silt til moderat eller stor dybde. Det er ikke 
utført geotekniske grunnundersøkelser på planområdet som bekrefter antatt løsmassetype, og 
det må i utgangspunktet derfor antas at det kan være marine avsetninger i områdene som ligger 
under marin grense. Det er imidlertid ved befaring i området dokumentert at det er flere 
bergblotninger i og utenfor planområdet, noe som tilsier at det ikke er fare for skred i området. 
 
Planområdet ligger ikke innenfor en registrert 
kvikkleiresone i henhold til faresonekart fra 
NVE, se Figur 4-20. Nærmeste kartlagte 
kvikkleiresone, Kråkerud 339, ligger ca. 250-
300 m nord for reguleringsområdet. 
Kvikkleiresonen er kartlagt som løsneområde 
med lav faregrad. Statens Vegvesen har 
registret områder med kvikkleire ca. 650-700 m 
øst for planområdet. Det er registrert fire 
punkter med sikker påvisning av kvikkleire 
mellom ca. 910 m og 1,1 km nordøst for 
området. 
 
Med bakgrunn i dette vurderes derfor 
områdestabiliteten å være tilfredsstillende uten 
videre vurderinger. 
 

Figur 4-20: Utsnitt av faresonekart fra NVE 
(skrednett.no). 
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under marin grense. Det er imidlertid ved befaring i området dokumentert at det er flere
bergblotninger i og utenfor planområdet, noe som tilsier at det ikke er fare for skred i området.

Planområdet ligger ikke innenfor en registrert
kvikkleiresone i henhold til faresonekart fra
NVE, se Figur 4-20. Nærmeste kartlagte
kvikkleiresone, Kräkerud 339, ligger ca. 250-
300 m nord for reguleringsområdet.
Kvikkleiresonen er kartlagt som løsneområde
med lav faregrad. Statens Vegvesen har
registret områder med kvikkleire ca. 650-700 m
øst for planområdet. Det er registrert fire
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4.13 Støyforhold 

Det er utført støymålinger for deler av 
planområdet i sammenheng med etablering 
av Steinerskolen. Målingene er fra 2019. 
Støykilder i området er Bråteveien FV380 i 
vest og Trondheimsveien FV22 i nord. 
 
Figur 4-21 viser støynivåer for uteområder 
samt fasader 1,5 meter over bakken i år 
2029. Av figuren kan vi se at utearealene 
nord og vest for bebyggelsen faller innenfor 
gul støysone for undervisningsbygg. Tunet 
mellom bebyggelsen og områder lenger øst 
på eiendommen har tilfredsstillende 
støyforhold. Fasadene på bebyggelsen 
havner også i stor grad innenfor gul 
støysone, med støynivåer opp mot 60dB.  
 
Arealene i øst og sør-øst, utenfor utsnittet i 
Figur 4-21 vil ha gode støyforhold - og 
ligge utenfor gul støysone, da de er mer 
tilbaketrukne fra støy fra både  Bråteveien 
og Trondheimsveien. Dette indikeres av 
Statens vegvesens støyssonekart (se Figur 
4-22). Statens vegesens støysonekart viser 
også at deler av arealene i 
innmarksbeiteområdet langsmed 
Bråteveien ligger innenfor rød støyssone.  
  

Figur 4-22: Støysonekart fra Statens vegvesen. 

Figur 4-21: Figuren viser støynivåer for uterom og på fasader i 
tilknytning til bebyggelsen nord-vest i planområdet. Målingene 
er utført av ÅF Engineering AS.  
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Figur 4 - 2 2 : Stoysonekart fra Statens vegvesen.
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4.14 Forurensning 

Det er gjort en utsjekk i Miljødirektoratets kartløsning Miljøstatus. Det er ikke registrert 
forurensning i grunnen i planområdet. Aktsomhetsgraden for radon i området er lav til moderat.  
 
Da planområdet ligger tett opp mot E6 og fylkesveiene er det noe utsatt med tanke på 
luftforurensning (svevestøv, NOx og svart karbon).  
 

4.15 Privatrettslige forhold 

Det er ingen kjente privatrettslige forhold som gir føringer for reguleringsplanen. 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning  

Hensikten med planen er å formalisere dagens bruk av eiendommen til næring, forskning og 
utvikling og offentlig/privat tjenesteyting. Planen skal også tilrettelegge for ny bebyggelse 
innenfor de samme formålene. Aktiviteten skal gis anledning til å kunne kombineres med gårdens 
landbruksressurser til forskning og utvikling innen teknologi, landbruksvirksomhet og bærekraft. 
Ettersom planen både omfatter eksisterende og ny bebyggelse, vil den presenteres i to 
omganger: delkapittel 5.2.1 presenterer eksisterende bebyggelse, mens delkapittel 5.2.2 
presenterer ny bebyggelse.  

5.2 Reguleringsformål 

Tabell 5-1: Tabellen viser en oversikt over reguleringsformålene i planen. 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 
(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Andre typer bebyggelse og anlegg BAB 0,7 

Uteoppholdsareal BUT 3,8 

Næring/tjenesteyting BKB 29,4 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Veg SV 7,2 

Gangvei SGG 0,4 

Annen veigrunn - grøntareal SVG 0,1 

Parkering SPA 0,8 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm GV 2,9 

Grønnstruktur/Næring GAA 3,4 

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift   

Landbruksformål LL 48,9 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Frisikt H140 0,9 

Flomfare H320 15,9 

Bevaring Naturmiljø H560 0,08 

Bevaring kulturmiljø H570 0,6 
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5. PLANFORSLAGET

5 . 1 Planens hensikt, avgrensning

Hensikten med planen er å formalisere dagens bruk av eiendommen til næring, forskning og
utvikling og offentlig/privat tjenesteyting. Planen skal ogsä tilrettelegge for ny bebyggelse
innenfor de samme formälene. Aktiviteten skal gis anledning til ä kunne kombineres med gärdens
landbruksressurser til forskning og utvikling innen teknologi, landbruksvirksomhet og bærekraft.
Ettersom planen både omfatter eksisterende og ny bebyggelse, vil den presenteres i to
omganger: delkapittel 5. 2.1 presenterer eksisterende bebyggelse, mens delkapittel 5. 2.2
presenterer ny bebyggelse.

5 . 2 Reguleringsformål

Tabell 5-1: Tabellen viser en oversikt over reguleringsformålene i planen.

REGULERINGSFORMÅL BETEGNELSE STØRRELSE

(PBL § 1 2 - 5 ) ( j f . Kart) (daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Andre typer bebyggelse og anlegg BAB 0,7

Uteoppholdsareal BUT 3,8

Næring/tjenesteyting BKB 29,4

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Veg SV 7,2

Gangvei SGG 0,4

Annen veigrunn - grøntareal SVG 0,1

Parkering SPA 0,8

Nr. 3 Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm GV 2,9

Grønnstruktur/Næring GAA 3,4

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift

Landbruksform8l LL 48,9

PBL § 1 2 - 6 Hensynssoner

Frisikt H140 0,9

Flomfare H320 15,9

Bevaring Naturmiljø H560 0,08

Bevaring kulturmiljø H570 0,6
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Figur 5-1: Plankartet for reguleringsplanen. 

 

5.2.1 Eksisterende bebyggelse og anlegg 

Arealbruk 
Planen avsetter eksisterende bebyggelse 
innenfor planavgrensningen til næring og 
tjenesteyting i kombinasjon (BKB).  
 
Innenfor næringsformålet åpnes det for 
næringsutvikling relatert til landbruk og 
utvikling av bærekraftig teknologi til 
landbruket. Når landbruksbegrepet 
benyttes i denne sammenhengen, refereres 
det til alle næringsgrenene som faller under 
begrepet, altså: jordbruk, skogbruk, 
hagebruk og gartneri. Planbestemmelsene 
spesifiserer videre hva slags 
virksomheter/aktiviteter med tilknytning til 
landbruket som kan etableres innenfor 
næringsformålet. Innenfor næringsformålet 
åpner planen for følgende:  

• Forskning og utvikling (FoU) 
innenfor landbruk og 
bærekraftig teknologi til 
landbruket 

Figur 5-2: Felter for eksisterende bebyggelse er avsatt til 
næring og tjenesteyting i kombinasjon. Gjelder Feltene 
BKB1-6. 
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Figur 5 - 1 : Plankartet for reguleringsplanen.

s.2.1 Eksisterende bebyggelse og anlegg

Area/bruk
Planen avsetter eksisterende bebyggelse
innenfor planavgrensningen til næring og
tjenesteyting i kombinasjon (BKB).

Innenfor neringsformälet äpnes det for
næringsutvikling relatert til landbruk og
utvikling av bærekraftig teknologi til
landbruket. Når landbruksbegrepet
benyttes i denne sammenhengen, refereres
det til alle næringsgrenene som faller under
begrepet, altså: jordbruk, skogbruk,
hagebruk og gartneri. Planbestemmelsene
spesifiserer videre hva slags
virksomheter/aktiviteter med tilknytning til
landbruket som kan etableres innenfor
næringsformålet. Innenfor næringsformålet
åpner planen for følgende:

• Forskning og utvikling (FoU)
innenfor landbruk og
bærekraftig teknologi til
landbruket

Figur 5 - 2 : Felter for eksisterende bebyggelse er avsatt t i l
næring og tjenesteyt ing i kombinasjon. Gjelder Feltene
BKB1-6.
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• Tjenesteproduksjon innenfor landbruk 
• Rådgivning innenfor landbruk og bærekraftig teknologi til landbruket 
• Kursing, opplæring og formidling innenfor landbruk og utvikling av 

landbruksprodukter  
• Inkubator/næringsklynge for virksomheter innen landbruk, foredling av 

landbruksprodukter og utvikling av bærekraftig teknologi til landbruket 
• Foredling av råvarer/produkter fra landbruket 
• Hagebruk og dyrking 
• Servering og salg av kortreiste/stedbundne råvarer og landbruksprodukter 

 
Med denne formuleringen ønsker forslagsstiller å ivareta en variert bruk av bebyggelsen på 
eiendommen med rom for en viss fleksibilitet. Formuleringen sikrer imidlertid at  
virksomheten/aktiviteten skal være tilknyttet til landbruk og utvikling av bærekraftig teknologi til 
landbruket - formål nært tilknyttet Norges Vels misjon. Kulepunktlisten i bestemmelsen er basert 
på en mer omfattende liste over virksomheter som Norges Vel ønsker å muliggjøre innenfor 
næringsformålet (se nedenfor). Denne listen er ikke juridisk bindende, men eksemplifiserer 
ytterligere hva slags virksomheter/aktiviteter som bestemmelsen er ment å åpne for.   
 
• Mat- og drikkeproduksjon, herunder relevant rådgivningstjeneste 
• Forskning og utvikling innen mat- og drikkeproduksjon, herunder landbruksbaserte 

råvarer, landbruksprodukter og driftsløsninger for landbruket (så som såvare, 
robotisering, gjødsling, avrenning mv.), fornybar energi til landbruket (def.: jord- og 
skogbruk)  

• Verdikjede mat – fra jord til bord 
o Dyrking og oppformering samt videreforedling og påfølgende salg av fôr, frø, 

planter, trær, blomster, frukt, grønnsaker og andre råvarer fra landbruk, samt 
opplæring  

o formidling om organisering av verdikjede  
• Skognæring; produksjon/bearbeiding av tre, samt FoU og formidling innen skogfag  
• Hagebruk og dyrking med rådgivnings- og tjenesteproduksjon til landbruksnæringen og 

andre dyrkingsinteresserte 
• Formidling om bioøkonomi samt øvrige nevnte områder 
• Stedbunden næring -foredling, servering og salg av råvarer/produkter fra egen eiendom 
• Landbruksinkubator og agrohub 
• Laboratorium, analysesenter, forsknings- og testsenter for mat- og drikkeprodukter, 

landbruk og/eller fornybare energiløsninger 
• frøbank med lager, demo-område og rådgivningstjeneste 
• Rådgivnings- og tjenesteproduksjon til landbruksnæringen, herunder urbant landbruk 
• Opplæring og for formidling innenfor nevnte temaer (eks. landbruksskole, såvare, 

bioøkonomi, kurssenter for landbruket, opplæring innen matproduksjon, mv.) 
• Nisjevirksomheter innen trevare, grønnsaker, korn, ost, kjøtt, pynt, gårdsbutikk med salg 

og servering av kortreist/stedbundne nisjeprodukter 
 
Lillestrøm kommune har en ambisjon om å begrense biltrafikk til mindre sentrale områder i 
kommunen. For bygge oppunder denne ambisjonen, stiller planbestemmelsene begrensninger i til 
fremtidig bruk, i form av at det ikke tillates etablering av «arbeid- eller transportintensive 
virksomheter».  
 
For å oppnå et godt kompromiss mellom forslagsstillers behov for fleksibilitet tilknyttet fremtidig 
bruk, og kommunens mulighet til å styre unna eventuell bruk, som ikke anses å være i tråd med 
planens intensjon og kommunale målsetninger, konkretiserer planbestemmslsene at det er 
kommunen sitt skjønn som skal legges til grunn når en virksomhet søker om å etablere seg i 
planområdet ved nybygg eller bruksendring.   
 
Når det gjelder tjenesteytingsformålet på BKB-feltene er hovedhensikten til planforslaget å 
muliggjøre en videreføring av dagens bruk. BKB2 og BKB4 åpner, i tillegg til næring, for 
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• Tjenesteproduksjon innenfor landbruk
• Rådgivning innenfor landbruk og bærekraftig teknologi til landbruket
• Kursing, opplæring og formidling innenfor landbruk og utvikling av

landbruksprodukter
• Inkubator/næringsklynge for virksomheter innen landbruk, foredling av

landbruksprodukter og utvikling av bærekraftig teknologi til landbruket
• Foredling av rävarer/produkter fra landbruket
• Hagebruk og dyrking
• Servering og salg av kortreiste/stedbundne råvarer og landbruksprodukter

Med denne formuleringen ønsker forslagsstiller å ivareta en variert bruk av bebyggelsen på
eiendommen med rom for en viss fleksibilitet. Formuleringen sikrer imidlertid at
virksomheten/aktiviteten skal være tilknyttet til landbruk og utvikling av bærekraftig teknologi til
landbruket - formål nært tilknyttet Norges Veis misjon. Kulepunktlisten i bestemmelsen er basert
på en mer omfattende liste over virksomheter som Norges Vel ønsker å muliggjøre innenfor
næringsformålet (se nedenfor). Denne listen er ikke juridisk bindende, men eksemplifiserer
ytterligere hva slags virksomheter/aktiviteter som bestemmelsen er ment å åpne for.

• Mat- og drikkeproduksjon, herunder relevant rådgivningstjeneste
• Forskning og utvikling innen mat- og drikkeproduksjon, herunder landbruksbaserte

rävarer, landbruksprodukter og driftslosninger for landbruket (sä som sävare,
robotisering, gjødsling, avrenning mv.), fornybar energi til landbruket (def.: jord- og
skogbruk)

• Verdikjede mat - fra jord til bord
o Dyrking og oppformering samt videreforedling og påfølgende salg av för, frø,

planter, trær, blomster, frukt, grønnsaker og andre råvarer fra landbruk, samt
opplæring

o formidling om organisering av verdikjede
• Skognæring; produksjon/bearbeiding av tre, samt FoU og formidling innen skogfag
• Hagebruk og dyrking med rådgivnings- og tjenesteproduksjon til landbruksnæringen og

andre dyrkingsinteresserte
• Formidling om biookonomi samt ovrige nevnte omräder
• Stedbunden naering -foredling, servering og salg av rävarer/produkter fra egen eiendom
• Landbruksinkubator og agrohub
• Laboratorium, analysesenter, forsknings- og testsenter for mat- og drikkeprodukter,

landbruk og/eller fornybare energiløsninger
• frobank med lager, demo-omräde og rädgivningstjeneste
• Rådgivnings- og tjenesteproduksjon til landbruksnæringen, herunder urbant landbruk
• Opplæring og for formidling innenfor nevnte temaer (eks. landbruksskole, såvare,

bioøkonomi, kurssenter for landbruket, opplæring innen matproduksjon, mv.)
• Nisjevirksomheter innen trevare, grønnsaker, korn, ost, kjøtt, pynt, gårdsbutikk med salg

og servering av kortreist/stedbundne nisjeprodukter

Lillestrom kommune har en ambisjon om ä begrense biltrafikk til mindre sentrale omräder i
kommunen. For bygge oppunder denne ambisjonen, stiller planbestemmelsene begrensninger i til
fremtidig bruk, i form av at det ikke tillates etablering av «arbeid- eller transportintensive
virksomheter».

For å oppnå et godt kompromiss mellom forslagsstillers behov for fleksibilitet tilknyttet fremtidig
bruk, og kommunens mulighet til ä styre unna eventuell bruk, som ikke anses ä vaere i träd med
planens intensjon og kommunale målsetninger, konkretiserer planbestemmslsene at det er
kommunen sitt skjonn som skal legges til grunn när en virksomhet soker om ä etablere seg i
planomrädet ved nybygg eller bruksendring.

När det gjelder tjenesteytingsformälet pä BKB-feltene er hovedhensikten til planforslaget ä
muliggjøre en videreføring av dagens bruk. BKB2 og BKB4 åpner, i tillegg til næring, for
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møtevirksomhet, forsamlingslokale og overnatting, for å ivareta dagens funksjon som 
henholdsvis utleiebolig (BKB4) og selskapslokale (BKB2). BKB3 åpner, i tillegg til næring, opp for 
undervisning og administrasjon for å ivareta Steinerskolen og Norges Vels administrasjon, som 
holder til her i dag. På BKB5-6 åpnes det for etablering av dyreklinikk – dette for å fange opp 
virksomheten til Empet AS (en dyreklinikk) som i dag holder til innenfor BKB5, samt for å 
muliggjøre utvidelser av eksisterende virksomhet og nyetableringer. 
 
Utnyttelse, høyder og byggegrenser 
Innenfor feltene med eksisterende bebyggelse er planens hovedhensikt å videreføre en 
bygningsmasse med utgangspunkt i dagens uttrykk. Fastsatt utnyttelse (%-BYA), byggegrenser 
og regulerte høyder spiller sammen for å tilrettelegge for at eksisterende og eventuell ny 
bebyggelse innenfor feltene BKB2-6, beholder et utnyttelses-, høyde- og plasseringsmessig preg 
som tilsvarer dagens bygningmasse. Bestemmelsene stiller i tillegg krav til at ny bebyggelse ved 
gjenoppbygging skal utformes med gode visuelle kvaliteter, og tilpasses landskap og bebygde 
omgivelser.  
 
Utnyttelsesgraden (%-BYA) på feltene er satt med utgangspunkt i utnyttelsesgraden til 
eksisterende bebyggelse, med begrenset rom for utvidelse, men som muliggjør en viss grad av 
tilrettelegging for fremtidige leietakere. Tabell 5-2 viser hvordan dette slår ut.  

Tabell 5-2: Tabellen viser en grovberegning over mulig økning i areal for eksisterende bebyggelse. 

Felt Areal 

eksisterende 

bebyggelse m2 

%BYA 

dagens 

%BYA 

foreslått 

Økt 

BYA m2 

Gjennomsnittlig antall 

etasjer per felt (faktor 

for multiplisering) 

Økt BRA m2  

(økt BYA x etasjer x 

0,9) 

BKB2 300 29,2 35 60 2,5 135 
BKB3 1700 19,6 22 210 2,5 472 
BKB4 188 23,9 25 8,5 2,5 19 
BKB5 2682 27,6 30 230 2 414 
BKB6 695 35,3 40 93 1,5 125 
Totalt    601,5  1 165 m2 

 
Tallene i tabellen over er ikke nøyaktige og heller ikke juridisk bindende. Hensikten er at de skal 
gi et inntrykk av hvor mye utvidelse planen tillater ved maks utbygging på feltene med 
eksisterende bebyggelse. BRA-tallene er basert på en full utbygging innenfor tillatte 
byggehøyder. På flere av feltene er det benyttet halve etajser i utregningen av BRA m2. Dette er 
for å ta høyde for bruksareal som muliggjøres under saltak.  
 
Tillate byggehøyder er også satt med utgangspunkt i dagens bebyggelse, og er i planforslaget 
angitt med maks tillatt kotehøyde, rundet opp til nærmeste meter. Hensikten med å angi 
maksimale kotehøyder er for å forhindre at det tilrettelegges for et høyere bruksareal (m2 BRA) 
ved å etablere flere etasjer, samt for å sikre at ny og eksisterende bebyggelse ikke bryter med 
dagens horisontlinje. Maks tillatte kotehøyder er angitt ved hjelp av regulerte høyder i plankartet. 
Det er valgt å benytte regulerte høydelinjner, da det på enkelte felter (BKB3 og BKB5) er 
nødvendig å fastsette flere ulike høyder, ettersom dagens bygningsmasse har en del 
høydevariasjon.  
 
På feltene med eksisterende bebyggelse sammenfaller de regulerte høyde-linjene i stor grad med 
byggegrenser. Byggegrensene tar utgangspunkt i dagens bygningsmasse, men er gitt noe slakk 
for å ivareta en viss fleksibilitet til plassering av bygg innenfor det enkelte felt ved eventuelle 
gjennoppbygninger/reetableringer. Byggegrensene skal også bidra til å forhindre at ny 
bebyggelse ved eventuelle gjenoppbygninger gis en helt annen plassering på tomta (gjerne 
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motevirksomhet, forsamlingslokale og overnatting, for ä ivareta dagens funksjon som
henholdsvis utleiebolig (BKB4) og selskapslokale (BKB2). BKB3 åpner, i tillegg til næring, opp for
undervisning og administrasjon for å ivareta Steinerskolen og Norges Veis administrasjon, som
holder til her i dag. Pä BKB5-6 äpnes det for etablering av dyreklinikk - dette for ä fange opp
virksomheten til Empet AS (en dyreklinikk) som i dag holder til innenfor BKB5, samt for å
muliggjøre utvidelser av eksisterende virksomhet og nyetableringer.

Utnyttelse, høyder og byggegrenser
Innenfor feltene med eksisterende bebyggelse er planens hovedhensikt å videreføre en
bygningsmasse med utgangspunkt i dagens uttrykk. Fastsatt utnyttelse (%-BYA), byggegrenser
og regulerte høyder spiller sammen for å tilrettelegge for at eksisterende og eventuell ny
bebyggelse innenfor feltene BKB2-6, beholder et utnyttelses-, høyde- og plasseringsmessig preg
som tilsvarer dagens bygningmasse. Bestemmelsene stiller i tillegg krav til at ny bebyggelse ved
gjenoppbygging skal utformes med gode visuelle kvaliteter, og tilpasses landskap og bebygde
omgivelser.

Utnyttelsesgraden (%-BYA) pä feltene er satt med utgangspunkt i utnyttelsesgraden til
eksisterende bebyggelse, med begrenset rom for utvidelse, men som muliggjør en viss grad av
tilrettelegging for fremtidige leietakere. Tabell 5-2 viser hvordan dette slär ut.

Tabel l 5 - 2 : Tabellen viser en grovberegning over mul ig økning i area l for eksisterende bebyggelse.

Felt Areal %BYA %BYA Økt Gjennomsnittlig antall Økt BRA m2
eksisterende dagens foreslått BYA m2 etasjer per felt (faktor (økt BYA x etasjer x

bebyggelse m° for multiplisering) 0 , 9 )

BKB2 300 29,2 35 60 2,5 135
BKB3 1700 19,6 22 210 2,5 472
BKB4 188 23,9 25 8,5 2,5 19
BKB5 2682 27 6 30 230 2 414
BKB6 695 35,3 40 93 1,5 125
Totalt 6 0 1 , 5 1 1 6 5 m2

Tallene i tabellen over er ikke nøyaktige og heller ikke juridisk bindende. Hensikten er at de skal
gi et inntrykk av hvor mye utvidelse planen tillater ved maks utbygging på feltene med
eksisterende bebyggelse. BRA-tallene er basert pä en full utbygging innenfor tillatte
byggehøyder. På flere av feltene er det benyttet halve etajser i utregningen av BRA m2. Dette er
for ä ta hoyde for bruksareal som muliggjores under saltak.

Tillate byggehøyder er også satt med utgangspunkt i dagens bebyggelse, og er i planforslaget
angitt med maks tillatt kotehøyde, rundet opp til nærmeste meter. Hensikten med å angi
maksimale kotehøyder er for å forhindre at det tilrettelegges for et høyere bruksareal (m2 BRA)
ved ä etablere flere etasjer, samt for ä sikre at ny og eksisterende bebyggelse ikke bryter med
dagens horisontlinje. Maks tillatte kotehøyder er angitt ved hjelp av regulerte høyder i plankartet.
Det er valgt ä benytte regulerte hoydelinjner, da det pä enkelte felter (BKB3 0g BKB5) er
nødvendig å fastsette flere ulike høyder, ettersom dagens bygningsmasse har en del
høydevariasjon.

På feltene med eksisterende bebyggelse sammenfaller de regulerte høyde-linjene i stor grad med
byggegrenser. Byggegrensene tar utgangspunkt i dagens bygningsmasse, men er gitt noe slakk
for å ivareta en viss fleksibilitet til plassering av bygg innenfor det enkelte felt ved eventuelle
gjennoppbygninger/reetableringer. Byggegrensene skal ogsä bidra til ä forhindre at ny
bebyggelse ved eventuelle gjenoppbygninger gis en helt annen plassering på tomta (gjerne
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lavere i terrenget), for å 
muliggjøre etablering av flere 
etasjer innenfor maks angitte 
kotehøyder. Byggegrensene er 
typisk trukket inn 2 meter fra 
veier (f_SV). De er også 
trukket inn der eventuell ny 
bebyggelse vil være i konflikt 
med frisikt. Enkelte plasser 
kutter regulerte byggegrenser 
hjørnene på enkelte bygg. 
Planforslaget har imidlertid ikke 
tilbakevirkende kraft, og får 
derfor ikke konsekvenser for 
eksisterende bygningsmasse. 
Utenfor regulerte byggegrenser 
tillates det etablert tiltak som 
renovasjonsløsning, 
nettstasjoner, åpne sykkelskur, 
terrasser og plattinger under 
0,5 meter, samt murer, 
fyllinger ramper og trapper 
med høyde inntil 1 meter.  
 
For BKB4 er det satt 
byggegrense for å sikre at 
bebyggelse ikke utvides mot 
ravinedalen, som er avsatt som 
LNF (LL1). Det er ikke ønskelig 
med mer bebyggelse nærmere 
ravinedalen, både på grunn av hensyn til flom- og erosjonsfare, men også for å sikre verdiene 
knyttet til landskapsformen og naturmangold. Formålsgrensen er satt i eksisterende gjerde rundt 
bygningen. 
 
For BKB2 er byggegrensen satt delvis for å sikre grønnstrukturen 
mot sør og øst, samt hageanlegget innenfor BKB-formålet. 
Bygningen er også omtalt i kommunens kulturminnevernplan. 
Denne reguleringsplanen sikrer derfor at det skal dokumenteres 
hvordan kulturminneverdiene ivaretas ved søknad om tiltak 
innenfor dette feltet. 
 
Andre typer bebyggelse  og anlegg 
Det er avsatt et areal til andre typer bebyggelse og anlegg (BAB) 
(Figur 5-4). Her er det etablert et nedgrvd slokkevannsanlegg og 
tilhørende parkerings- og manøvreringsareal. Dette videreføres i 
planen, samt at det tillates å etablere annen teknisk 
infrastruktur, som VA-anlegg og nettstasjon på arealet. 
Nettstasjon kan etableres innenfor innenfor alle bebyggelse- og 
anleggsformål med unntak av arealer avsatt til uteopphold. 
  

Figur 5-3: Utsnitt av plankart som viser byggegrenser og regulerte 
høyder på BKB5. 

Figur 5-4: Utsnitt av plankart som 
viser feltet for andre typer 
bebyggelse og anlegg. 
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lavere i terrenget), for ä
muliggjøre etablering av flere
etasjer innenfor maks angitte
kotehøyder. Byggegrensene er
typisk trukket inn 2 meter fra
veier (f_SV). De er ogsä
trukket inn der eventuell ny
bebyggelse vil være i konflikt
med frisikt. Enkelte plasser
kutter regulerte byggegrenser
hjornene pä enkelte bygg.
Planforslaget har imidlertid ikke
tilbakevirkende kraft, og fär
derfor ikke konsekvenser for
eksisterende bygningsmasse.
Utenfor regulerte byggegrenser
tillates det etablert tiltak som
renovasjonsløsning,
nettstasjoner, äpne sykkelskur,
terrasser og plattinger under
0,5 meter, samt murer,
fyllinger ramper og trapper
med høyde inntil l meter.

For BKB4 er det satt
byggegrense for ä sikre at
bebyggelse ikke utvides mot
ravinedalen, som er avsatt som
LNF ( L l l ) . Det er ikke ønskelig
med mer bebyggelse nærmere
ravinedalen, bade pä grunn av hensyn til f lom- og erosjonsfare, men ogs for ä sikre verdiene
knyttet til landskapsformen og naturmangold. Formålsgrensen er satt i eksisterende gjerde rundt
bygningen.

Figur 5 - 3 : Utsnitt av plankart som viser byggegrenser og regulerte
høyder på BKB5.

For BKB2 er byggegrensen satt delvis for å sikre grønnstrukturen
mot sor og ost, samt hageanlegget innenfor BKB-formälet.
Bygningen er også omtalt i kommunens kulturminnevernplan.
Denne reguleringsplanen sikrer derfor at det skal dokumenteres
hvordan kulturminneverdiene ivaretas ved søknad om tiltak
innenfor dette feltet.

Andre typer bebyggelse og anlegg
Det er avsatt et areal til andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)
(Figur 5-4). Her er det etablert et nedgrvd slokkevannsanlegg og
tilhørende parkerings- og manøvreringsareal. Dette videreføres i
planen, samt at det tillates å etablere annen teknisk
infrastruktur, som VA-anlegg og nettstasjon på arealet.
Nettstasjon kan etableres innenfor innenfor alle bebyggelse- og
anleggsformal med unntak av arealer avsatt til uteopphold. Figur 5 - 4 : Utsnitt av plankart som

viser fel tet for andre typer
bebyggelse og anlegg.
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5.2.2 Nytt utbyggingsareal 

Planforslaget avsetter et nytt areal (BKB1) til ny næringsbebyggelse kombinert med 
tjenesteyting. Arealet er på ca. 6,4 daa og det tillates inntil 8 000 m2 BRA med bebyggelse. Nye 
tiltak innenfor BKB1 skal ikke overstige %-BYA = 50%. Utbygging forutsetter riving av tre 
eksisterende bygninger, hvorav to er boliger for utleie i dag.  
 

 

Figur 5-5: Utsnitt fra plankartet som viser felt BBK1. Dette feltet er avsatt til ny bebyggelse. 

 
For det nye utbyggingsarealet gjelder tilsvarende mulighetsrom som for øvrige områder for 
næringsformål i planen, se delkapittel 5.2.1. Det åpnes altså for forskning og utvikling, lager og 
administrasjon tilknyttet landbruk- og andre naturressursbaserte virksomheter, samt 
virksomheter innen bærekraftig teknologiutvikling. I tillegg åpnes det for produksjon og foredling 
av natur- og landbruksbaserte ressurser, samt servering og salg av råvarer og produkter fra 
egen eiendom. Innenfor tjenesteytingsformålet åpnes det i likhet med feltene BKB5-6 for 
etablering av dyreklinikk.   
 
Ny bebyggelse skal ha gode visuelle kvaliteter, og gis et arkitektonisk utrykk som er tilpasset 
landskapet og eksisterende bebyggelse innenfor planområdet når det gjelder utformingsfaktorer 
som fargebruk, materialbruk, bygningsvolumer og takform. Det tillates ikke flatt tak og 
gesimshøyde skal maksimalt være 10,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks 
mønehøyde er satt til 14,5 m. Det tillates etablert piper, solcelleanlegg og andre tekniske 
innstallasjoner inntil 1,5 meter over maks kotehøyde. 
 
Det er satt en byggegrense mot f_BUT på 5 meter. Byggegrense mot f_SV3 i vest, og f_SV2 i øst 
er satt til 5 meter, mens byggegrense mot gangsti er 2 meter. Mot f_SV2 i sør er det regulert en 
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5.2.2 Nytt utbyggingsareal

Planforslaget avsetter et nytt areal (BKBl) til ny næringsbebyggelse kombinert med
tjenesteyting. Arealet er på ca. 6,4 daa og det tillates inntil 8 000 m2 BRA med bebyggelse. Nye
tiltak innenfor BKBl skal ikke overstige %-BYA = 50%. Utbygging forutsetter riving av tre
eksisterende bygninger, hvorav to er boliger for utleie i dag.

A=3,8 daa

BKB1

Figur 5 - 5 : Utsnitt fra plankartet som viser felt BBKl. Det te fel tet er avsatt t i l ny bebyggelse.

For det nye utbyggingsarealet gjelder tilsvarende mulighetsrom som for øvrige områder for
neringsformal i planen, se delkapittel 5.2.1. Det äpnes altsä for forskning og utvikling, lager og
administrasjon tilknyttet landbruk- og andre naturressursbaserte virksomheter, samt
virksomheter innen bærekraftig teknologiutvikling. I tillegg åpnes det for produksjon og foredling
av natur- og landbruksbaserte ressurser, samt servering og salg av råvarer og produkter fra
egen eiendom. Innenfor tjenesteytingsformälet äpnes det i likhet med feltene BKB5-6 for
etablering av dyreklinikk.

Ny bebyggelse skal ha gode visuelle kvaliteter, og gis et arkitektonisk utrykk som er tilpasset
landskapet og eksisterende bebyggelse innenfor planomrädet när det gjelder utformingsfaktorer
som fargebruk, materialbruk, bygningsvolumer og takform. Det tillates ikke flatt tak og
gesimshøyde skal maksimalt vere 10,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks
mønehøyde er satt til 14,5 m. Det tillates etablert piper, solcelleanlegg og andre tekniske
innstallasjoner inntil 1,5 meter over maks kotehøyde.

Det er satt en byggegrense mot f_BUT på 5 meter. Byggegrense mot f_SV3 i vest, og f_SV2 i øst
er satt til 5 meter, mens byggegrense mot gangsti er 2 meter. Mot f_SV2 i sør er det regulert en
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vegetasjonsbuffer på 10 meter, for å skjerme mot den mest trafikkerte internveien i 
planområdet, samt for å sikre videreført en grønnstruktur langs adkomstveien. 

5.2.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Planen tilrettelegger for at eksisterende bebyggelse kan bestå som den er, men åpner for noe 
utvidelse, se Tabell 5-2. Planen sikrer videre at alle tiltak skal ha gode visuelle kvaliteter og 
tilpasses landskap og bebygde omgivelser med tanke på volum, fargebruk, materialbruk og 
takform. Det medfører at ny bebyggelse skal være i samme skala og med lignende utrykk som 
eksisterende bebyggelse. Dette sørger for å ivareta stedets karakter og historie som 
forsøkseiendom. 
 

 

Figur 5-6: Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser mulig maksimal utnyttelse av felt BKB1. 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan og en volumstudie til planforslaget som viser hvordan ny 
bebyggelse innenfor BKB1 kan utformes. Illustrasjonsplanen viser hvordan størrelse og 
plassering kan forholde seg til omkringliggende bebyggelse. Volumstudien viser hvordan skalaen 
på ny bebyggelse forholder seg til sin kontekst. Begge figurene viser en maksimal utnyttelse 
innenfor rammene av planen. 

36 ( 6 0 ) HELLERUD GÅRD PLANID L011

vegetasjonsbuffer pä 10 meter, for ä skjerme mot den mest trafikkerte internveien i
planomrädet, samt for ä sikre viderefort en gronnstruktur langs adkomstveien.

5.2.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Planen tilrettelegger for at eksisterende bebyggelse kan bestä som den er, men äpner for noe
utvidelse, se Tabell 5-2. Planen sikrer videre at alle tiltak skal ha gode visuelle kvaliteter og
tilpasses landskap og bebygde omgivelser med tanke på volum, fargebruk, materialbruk og
takform. Det medfører at ny bebyggelse skal være i samme skala og med lignende utrykk som
eksisterende bebyggelse. Dette sørger for å ivareta stedets karakter og historie som
forsøkseiendom.

Figur 5 - 6 : Utsnitt fra il lustrasjonsplanen som viser mul ig maksimal utnyttelse av felt BKB1.

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan og en volumstudie til planforslaget som viser hvordan ny
bebyggelse innenfor BKBl kan utformes. Illustrasjonsplanen viser hvordan størrelse og
plassering kan forholde seg til omkringliggende bebyggelse. Volumstudien viser hvordan skalaen
på ny bebyggelse forholder seg til sin kontekst. Begge figurene viser en maksimal utnyttelse
innenfor rammene av planen.
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Figur 5-7: Utsnitt fra volumstudien som viser maksimal utnyttelse på felt BKB1. 

5.3 Grønstruktur og LNFR 

De viktigste grøntarealene på tunområdet er sikret som uteoppholdsareal i planen. Dette arealet 
skal benyttes som felles uteoppholdsareal for bebyggelsen i planområdet. Det tillates ikke ny 
bebyggelse innenfor dette området og eksisterende vegetasjon og trær skal ivaretas. Det tillates 
imidlertid nødvendig skjøtsel som f.eks. felling av trær dersom de utgjør en fare.  

Figur 5-8: Utsnitt fra plankartet som viser arealene for uteopphold og grønnstruktur i kombinasjon med 
LNFR. 

HELLERUD GÅRD PLANID L011 37 ( 6 0 )

Figur 5 - 7 : Utsnitt fra volumstudien som viser maksimal utnyttelse på felt BKBl.

5 .3 Gronstruktur og LNFR

De viktigste grontarealene pä tunomrädet er sikret som uteoppholdsareal i planen. Dette arealet
skal benyttes som felles uteoppholdsareal for bebyggelsen i planområdet. Det tillates ikke ny
bebyggelse innenfor dette området og eksisterende vegetasjon og trær skal ivaretas. Det tillates
imidlertid nødvendig skjøtsel som f.eks. felling av trær dersom de utgjør en fare.

%-BYA=30%

Figur 5 - 8 : Utsnitt fra plankartet som viser arealene for uteopphold og grønnstruktur i kombinasjon m e d
LNFR.
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Felt f_BUT er avsatt til uteoppholdsareal og skal kunne benyttes som felles uteoppholdsareal for 
bebyggelsen rundt. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor dette arealet og områdets grønne 
karakter skal ivaretas. Eksisterende landskap, vegetasjon og trær skal så godt som mulig 
bevares. Det tillates ikke vestentlige terrengendringer på f_BUT 
 
Felt GAA er avsatt til felles grønnstruktur og næring. Arealet skal i utgangspunktet være 
grønnstruktur, men inntil 50% av arealet tillates benyttet til enkle og midlertidige tiltak innenfor 
stedlig forsøks og næringsvirksomhet, som ikke innebærer nedbygging av jorden, herunder 
testbane for hus- og gårdsdyr og testområde for såvarer og dyrking. Det tillates også midlertidig 
utplassering av enkle boder (ikke kontainere) for salg av råvarer og produkter fra egen eiendom. 
Med midlertidig menes det at bodene kan utplasseres over en kortere periode f. eks. i tilknytning 
til et konkret arrangement. Området skal beholde et grønt preg. 
 
Langsmed adkomstveien (f_SV1) og videre langs f_SV2 østover i 
planområdet reguleres det en vegetasjonsbuffer (GV1-3). 
Vegetasjonsbufferen skal på den ene siden være en buffer mellom 
bebyggelse/nye tiltak på planområdet og landbruket sør for f_SV1-
2. På den andre siden skal vegetasjonsbufferen sikre avstand 
mellom veien (f_SV2) og ny bebyggelse på BKB1. 
Vegetasjonsbufferen skal i tillegg ha en gangsti, for å sikre trygg 
ferdsel for myke trafikkanter langsmed f_SV1-2, som med ny 
utvikling potensielt kan oppleve en viss andel tungtrafikk. Innenfor 
vegetasjonskjermene (GV1-3) er det regulert 
bestemmelsesområder (#1-3), med sikte på å bevare dagens 
grønne preg. Innenfor bestemmelsesområdet skal veletablerte 
trær replantes eller erstattes dersom dagens plassering er i 
konflikt med etablering av samferdselsanlegg (gangvei eller vei) 
eller annen teknisk infrastruktur (f. eks belysning). Ved eventuelle 
konflikter skal en arborist avgjøre hvorvidt trærne bør replantes 
eller erstattes. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på 
trærnes naturmangfolds- og landskapsmessige verdi, 
gjennomførbarhet av en eventuell replanting mtp. trærnes tilstand 
og størrelse, samt kostnader tilknyttet replanting.  
 
Sommereika innenfor BKB3 er i planforslaget gitt en hensynssone 
for bevaring av naturmiljø (H560) til tross for at den enda ikke er 
en utvalgt naturtype. Eika bevares da den er en viktig 
identitetsmarkør for planområdet. Hensynssonen medfører at eika 
skal bevares. Det tillates ikke arbeider i grunnen eller lagring 
innenfor hensynssonen. Ved eventuell graving i rotsonen skal 
arborist være til stede for å påse at røtter kuttes riktig. 
 
Ravinedalen vest i planområdet og de deler av jorder o.l. som faller innenfor planavgrensningen 
er avsatt til landbruksformål. I disse områdene tillates det ny bebyggelse tilknyttet 
landbruksdrift. Ny bebyggelse skal fortrinnsvis etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Topografi, tre-rekker, landskapsrom, vegetasjon o.l. skal ivaretas, men nødvendig skjøtsel 
tillates. Ravinedalen i vest (Figur 5-9) er i kommuneplanen avsatt til tjenesteyting. I denne 
reguleringsplanen sikres arealet som LNFR-formål, slik at områdets verdi for jordbruket ivaretas. 
Det tillates beitebruk innenfor området, noe som er viktig for å ivareta naturverdiene her. 
Landskapsformen og bekkeløpet sikres ivaretatt i planen. Innenfor hensynssonen for flomfare 
kan ingen ny bebyggelse etableres. Bebyggelse kan heller ikke etableres innenfor byggegrenser 
mot Bråteveien og Trondheimsveien.  

Figur 5-9: Utsnitt fra plankart 
som viser ravinedalen vest i 
planområdet. 
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Felt f_BUT er avsatt til uteoppholdsareal og skal kunne benyttes som felles uteoppholdsareal for
bebyggelsen rundt. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor dette arealet og områdets grønne
karakter skal ivaretas. Eksisterende landskap, vegetasjon og trær skal så godt som mulig
bevares. Det tillates ikke vestentlige terrengendringer på f_BUT

Felt GAA er avsatt til felles grønnstruktur og næring. Arealet skal i utgangspunktet være
grønnstruktur, men inntil 50% av arealet tillates benyttet til enkle og midlertidige tiltak innenfor
stedlig forsøks og næringsvirksomhet, som ikke innebærer nedbygging av jorden, herunder
testbane for hus- og gärdsdyr og testomräde for sävarer og dyrking. Det tillates ogsä midlertidig
utplassering av enkle boder (ikke kontainere) for salg av råvarer og produkter fra egen eiendom.
Med midlertidig menes det at bodene kan utplasseres over en kortere periode f. eks. i tilknytning
til et konkret arrangement. Området skal beholde et grønt preg.

Langsmed adkomstveien (f_SVl) og videre langs f_SV2 østover i
planområdet reguleres det en vegetasjonsbuffer (GVl-3) .
Vegetasjonsbufferen skal på den ene siden være en buffer mellom
bebyggelse/nye tiltak pä planomrädet og landbruket sor for f_SV1-
2. På den andre siden skal vegetasjonsbufferen sikre avstand
mellom veien (f_SV2) og ny bebyggelse pa BKB1.
Vegetasjonsbufferen skal i tillegg ha en gangsti, for å sikre trygg
ferdsel for myke trafikkanter langsmed f_SVl-2, som med ny
utvikling potensielt kan oppleve en viss andel tungtrafikk. Innenfor
vegetasjonskjermene (GVl-3) er det regulert
bestemmelsesomräder (#1-3) , med sikte pä ä bevare dagens
grønne preg. Innenfor bestemmelsesområdet skal veletablerte
trær replantes eller erstattes dersom dagens plassering er i
konflikt med etablering av samferdselsanlegg (gangvei eller vei)
eller annen teknisk infrastruktur (f . eks belysning). Ved eventuelle
konflikter skal en arborist avgjøre hvorvidt trærne bør replantes
eller erstattes. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på
trærnes naturmangfolds- og landskapsmessige verdi,
gjennomførbarhet av en eventuell replanting mtp. trærnes tilstand
og størrelse, samt kostnader tilknyttet replanting.

Sommereika innenfor BKB3 er i planforslaget gitt en hensynssone
for bevaring av naturmiljø (H560) til tross for at den enda ikke er
en utvalgt naturtype. Eika bevares da den er en viktig
identitetsmarkør for planområdet. Hensynssonen medfører at eika
skal bevares. Det tillates ikke arbeider i grunnen eller lagring
innenfor hensynssonen. Ved eventuell graving i rotsonen skal
arborist v r e til stede for ä päse at rotter kuttes riktig.

Figur 5 - 9 : Utsnitt fra plankart
som viser ravinedalen vest i
p lanområdet .

Ravinedalen vest i planområdet og de deler av jorder o.l. som faller innenfor planavgrensningen
er avsatt til landbruksformäl. I disse omrädene tillates det ny bebyggelse tilknyttet
landbruksdrift. Ny bebyggelse skal fortrinnsvis etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Topografi, tre-rekker, landskapsrom, vegetasjon o.l. skal ivaretas, men nødvendig skjøtsel
tillates. Ravinedalen i vest (Figur 5-9) er i kommuneplanen avsatt til tjenesteyting. I denne
reguleringsplanen sikres arealet som LNFR-formal, slik at omrädets verdi for jordbruket ivaretas.
Det tillates beitebruk innenfor omrädet, noe som er viktig for ä ivareta naturverdiene her.
Landskapsformen og bekkeløpet sikres ivaretatt i planen. Innenfor hensynssonen for flomfare
kan ingen ny bebyggelse etableres. Bebyggelse kan heller ikke etableres innenfor byggegrenser
mot Bräteveien og Trondheimsveien.
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5.4 Parkering 

Dagens parkeringsplass nedenfor skolen og administrasjonsbygget reguleres til parkeringsareal 
(f_SPA1-2). Her kan det etableres bil- og sykkelparkering, samt infrastruktur for el-billading. 
Planen åpner også for videreføring av parkering innenfor bebyggelse- og anleggsformålene. 
Innkjøring til eksisterende parkeringsplasser innenfor bebyggelse- og anleggsformålene er 
markert med adkomstpil i planforslaget.   
 
Planbestemmelsene stiller krav til at parkeringsnorm skal være i tråd med enhver tids gjeldende 
kommuneplan. Basert på gjeldende norm for parkering, med en antatt fremtidig fordeling mellom 
kontor og industi/lager innenfor BKB1, antas det at det totalt kan etableres ca. 82 
parkeringsplasser innenfor planområdet. Tabellen nedenfor viser beregningen som ligger til grunn 
for dette antatte parkeringskravet.  

Tabell 5-3: Utregning av tillatt antall parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser i dagens og fremtidig 
situasjon. 

Formål 
(dagens) 

BRA Faktor bil Faktor sykkel Antall p-
plasser (max) 

Antall sykkelp-
plasser (min) 

Kontor 4100  0,5 per 100 kvm 2,5 per 100 kvm 21 103 

Industri/lager 6820 0,5 per 200 kvm 1 per 200 kvm 17 34 

Barne- og 

ungdomsskole* 
- 0,5 per ansatt 0,7 per elev 4 42 

Sum    42 179 

Formål 
(fremtidig) 

BRA Faktor bil Faktor sykkel Antall p-
plasser (max) 

Antall sykkelp-
plasser (min) 

Kontor 1600  0,5 per 100 kvm 2,5 per 100 kvm 8 40 

industri/lager 6400 0,5 per 200 kvm 1 per 200 kvm 32 64 

Sum    40 104 

Totalt    82 283 

 
Det er i dag flere parkeringsplasser enn dette innenfor planområdet (ca. 140), og det er derfor en 
overdekning. Selv om det er en overdekning av parkeringsplasser innenfor planområdet, vil 
reguleringsplanen ikke medføre at det fjernes parkeringsplasser, da reguleringsplaner ikke har 
tilbakevirkende kraft. Det vil imidlertid ikke kunne etableres ytterligere nye parkeringsplasser. 
Dersom tiltakshaver ønsker å etablere parkeringsplasser i tilknytning til ny bebyggelse på BN1, 
må tilsvarende antall parkeringsplasser fjernes et annet sted innenfor planområdet, og erstattes 
med grøntarealer.  
 
Minst 5% av p-plassene innenfor planområdet skal være tilrettelagt for HC. På parkeringsplasser i 
tilknytning til ny næringsbebyggelse skal minst 50% av plassene tilrettelegges for el-billading. 
 
Ved etablering av ny bebyggelse skal det etableres sykkelparkering i henhold til 
kommuneplanens parkeringsnorm. Det settes ikke noe minimumsantall i denne planen fordi det 
ikke er klart hva som skal etableres på dette tidspunktet.  
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5 . 4 Parkering

Dagens parkeringsplass nedenfor skolen og administrasjonsbygget reguleres til parkeringsareal
(f_SPAl-2). Her kan det etableres bil- og sykkelparkering, samt infrastruktur for el-billading.
Planen äpner ogsä for videreforing av parkering innenfor bebyggelse- og anleggsformälene.
Innkjoring til eksisterende parkeringsplasser innenfor bebyggelse- og anleggsformälene er
markert med adkomstpil i planforslaget.

Planbestemmelsene stiller krav til at parkeringsnorm skal være i tråd med enhver tids gjeldende
kommuneplan. Basert på gjeldende norm for parkering, med en antatt fremtidig fordeling mellom
kontor og industi/lager innenfor BKBl, antas det at det totalt kan etableres ca. 82
parkeringsplasser innenfor planområdet. Tabellen nedenfor viser beregningen som ligger til grunn
for dette antatte parkeringskravet.

T a b e l l 5 - 3 : Utregning av til latt antall parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser i dagens og fremtidig
situasjon.

Formål
(dagens)

BRA Faktor bil Faktor sykkel

Kontor

Industri/ lager

Barne- og

ungdomsskole*

4100 0,5 per 100 kvm 2,5 per 100 kvm

6820 0,5 per 200 kvm l per 200 kvm

0,5 per ansatt 0,7 per elev

Sum

Formål
( fremtidig)

Kontor

industri/lager

Sum

BRA Faktor bil Faktor sykkel

1600 0,5 per 100 kvm 2,5 per 100 kvm

6400 0,5 per 200 kvm l per 200 kvm

roar

Antall p- Antall sykkelp-
plasser ( m a x ) plasser (min )

21 103

17 34

4 42

42 179

Antall p- Antall sykkelp-
plasser ( m a x ) plasser (min )

8 40

32 64

40 104

82 283

Det er i dag flere parkeringsplasser enn dette innenfor planområdet (ca. 140), og det er derfor en
overdekning. Selv om det er en overdekning av parkeringsplasser innenfor planområdet, vil
reguleringsplanen ikke medføre at det fjernes parkeringsplasser, da reguleringsplaner ikke har
tilbakevirkende kraft. Det vil imidlertid ikke kunne etableres ytterligere nye parkeringsplasser.
Dersom tiltakshaver onsker ä etablere parkeringsplasser i tilknytning til ny bebyggelse pä BN1,
mä tilsvarende antall parkeringsplasser fjernes et annet sted innenfor planomrädet, og erstattes
med grøntarealer.

Minst 5% av p-plassene innenfor planomrädet skal vere tilrettelagt for HC. Pä parkeringsplasser i
tilknytning til ny næringsbebyggelse skal minst 50% av plassene tilrettelegges for el-billading.

Ved etablering av ny bebyggelse skal det etableres sykkelparkering i henhold til
kommuneplanens parkeringsnorm. Det settes ikke noe minimumsantall i denne planen fordi det
ikke er klart hva som skal etableres pa dette tidspunktet.
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5.5 Trafikk og veg 

Adkomstveien fra Bråteveien, samt det meste av interne veier reguleres i planen. Veien er delt 
inn i fem veisegmenter (f_SV1-5), med varierende veibredder. Veibreddene er generalisert ut i 
fra dagens veibredder. Adkomstveien f_SV1 er det bredeste veisegmentet og er 5,75 meter 
bredt. Øvrige veisegmenter har en bredde på 3,5-4 meter. Inn mot kryss og svinger er veiene 
noe breddeutvidet. Internt på planområdet og ved utkjøringen mot Bråteveien er det regulert 
frisiktsoner som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten i planområdet.  

 
Planforslaget tilrettelegger for et sett med nye gangveier for i sikre trygg ferdsel for myke 
trafikkanter internt i planområdet. To av gangveiene er regulert i plankartet, mens en av 
gangforbindelsene er sikret gjennom bestemmelsene til formålsområdene GV2 og GV3. Samtlige 
av gangveiene skal ha en bredde på minimum 2 meter, og etableres med et gruset dekke.  
 
SGG1 er regulert på nordsiden av adkomstveien (f_SV1), for å bevare dyrka mark på sørsiden av 
veien. Gangveien er regulert nord for bjørkealléen som vokser langsmed veien, med tilstrekkelig 
avstand til at trærnes røtter ikke ødelegges ved anleggelse. Planen stiller krav til at det etableres 
belysning i tilknytning til gangveien innenfor GV1, eksempelvis i form av lave lyspåler. SGG2 er 
regulert på østsiden av f_SV3. Da det ikke tilrettelegges for et opphøyet fortau, reguleres det en 
1 meters rabatt (SVG1) for å separere gangveien og veien. De regulerte gangveiene (SGG1 og 
SGG2) skal knyttes sammen med en gangforbindelse, som strekker seg retning øst-vest innenfor 
GV2 og GV3. Denne gangforbindelsen er ikke regulert i plankartet, da endelig trase må tilpasses 
trærne innenfor GV2 og GV3, og optimaliseres slik at den får minst mulig negativ innvirkning på 
dagens trær. Denne gangforbindelsen skal også etableres med belysning.  

Figur 5-10: Utklipp fra illustrasjonsplanen som viser nye regulerte gangveier. 
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5 .5 Trafikk og veg

Adkomstveien fra Bräteveien, samt det meste av interne veier reguleres i planen. Veien er delt
inn i fem veisegmenter (f_SVl-5), med varierende veibredder. Veibreddene er generalisert ut i
fra dagens veibredder. Adkomstveien f_SVl er det bredeste veisegmentet og er 5, 75 meter
bredt. Øvrige veisegmenter har en bredde p 3,5-4 meter. Inn mot kryss og svinger er veiene
noe breddeutvidet. Internt pä planomrädet og ved utkjoringen mot Bräteveien er det regulert
frisiktsoner som et tiltak for ä bedre trafikksikkerheten i planomrädet.
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Figur 5 - 1 0 : Utkl ipp fra il lustrasjonsplanen som viser nye regulerte gangveier .

Planforslaget tilrettelegger for et sett med nye gangveier for i sikre trygg ferdsel for myke
trafikkanter internt i planomrädet. To av gangveiene er regulert i plankartet, mens en av
gangforbindelsene er sikret gjennom bestemmelsene til formälsomrädene GV2 og GV3. Samtlige
av gangveiene skal ha en bredde pä minimum 2 meter, og etableres med et gruset dekke.

SGGl er regulert pä nordsiden av adkomstveien (f_SV1), for ä bevare dyrka mark pä sorsiden av
veien. Gangveien er regulert nord for bjørkealleen som vokser langsmed veien, med tilstrekkelig
avstand til at trærnes røtter ikke ødelegges ved anleggelse. Planen stiller krav til at det etableres
belysning i tilknytning til gangveien innenfor GVl , eksempelvis i form av lave lyspäler. SGG2 er
regulert p østsiden av f_SV3. Da det ikke tilrettelegges for et opphøyet fortau, reguleres det en
l meters rabatt (SVG1) for ä separere gangveien og veien. De regulerte gangveiene (SGGl og
SGG2) skal knyttes sammen med en gangforbindelse, som strekker seg retning øst-vest innenfor
GV2 og GV3. Denne gangforbindelsen er ikke regulert i plankartet, da endelig trase mä tilpasses
trærne innenfor GV2 og GV3, og optimaliseres slik at den fär minst mulig negativ innvirkning p
dagens trær. Denne gangforbindelsen skal ogsä etableres med belysning.
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Figur 5-11: Perspektiv av gangveien (SGG1) med belysning, og BKB1. 

Eksisterende traktorvei mellom planområdet og Trondheimsveien sikres i planen. Arealet 
reguleres til LNFR for å gjenspeile veiens hovedfunksjon, men det sikres at veien er tilgjengelig 
som snarvei for gående og syklende. 

5.6 Miljøfokus 

Miljøtiltak i planen 
Planen sikrer at Norges Vels aktivitet knyttet til bærekraftig utvikling av landbruksnæringen kan 
videreføres og styrkes. Planen ivaretar jordvern ved at ny bebyggelse konsentreres i tilknytning 
til dagens gårdstun. 
 
Ravinedalen i vest, med tilhørende bekk utgjør en flomfare og det er knyttet hensynssone til 
denne i kommuneplanen. Denne hensynssonen videreføres i denne planen og det tillates ikke ny 
bebyggelse innenfor hensynssonen. Naturkvalitetene i området sikres også ivaretatt.  
 
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et miljøprogram (se vedlegg 9). Formålet med 
miljøprogrammet er å fastsette de miljøambisjonene og -målene som skal ligge til grunn i 
prosjektet gjennom hele prosjektets livsløp, inkludert ny utbygging innenfor gårdstunet på 
eiendommen. Miljøprogrammet skal bidra til at planområdet følger de miljøkrav som foreligger i 
kommuneplan, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, «Klimakur 2030», 
kommunens strategier (klima, plan og grønne innkjøp) og lover og forskrifter. 
 
Miljøprogrammet danner grunnlaget for miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjekterings- og 
anleggsarbeidet ved utbyggingen, som viser hvordan den konkrete miljøoppfølgingen vil foregå i 
prosjektet. Miljøprogrammet er et retningsgivende dokument, men er ikke juridisk bindende. 
Miljøprogrammet omtaler følgende tema:  
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Figur 5 - 1 1 : Perspektiv av gangveien {SGG1) m e d belysning, og BKB1.

Eksisterende traktorvei mellom planomrädet og Trondheimsveien sikres i planen. Arealet
reguleres til LNFR for ä gjenspeile veiens hovedfunksjon, men det sikres at veien er tilgjengelig
som snarvei for gäende og syklende.

5 .6 Miljofokus

Miliotiltak i planen
Planen sikrer at Norges Veis aktivitet knyttet til bærekraftig utvikling av landbruksnæringen kan
videreføres og styrkes. Planen ivaretar jordvern ved at ny bebyggelse konsentreres i tilknytning
til dagens gärdstun.

Ravinedalen i vest, med tilhørende bekk utgjør en flomfare og det er knyttet hensynssone til
denne i kommuneplanen. Denne hensynssonen videreføres i denne planen og det tillates ikke ny
bebyggelse innenfor hensynssonen. Naturkvalitetene i omrädet sikres ogsä ivaretatt.

Miljoprogram og mi/jooppfolgingsplan
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et miljøprogram (se vedlegg 9). Formälet med
miljoprogrammet er ä fastsette de miljoambisjonene og -mälene som skal ligge til grunn i
prosjektet gjennom hele prosjektets livsløp, inkludert ny utbygging innenfor g rds tune t p
eiendommen. Miljøprogrammet skal bidra til at planomrädet folger de miljøkrav som foreligger i
kommuneplan, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, «Klimakur 2030»,
kommunens strategier (klima, plan og grønne innkjøp) og lover og forskrifter.

Miljøprogrammet danner grunnlaget for miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjekterings- og
anleggsarbeidet ved utbyggingen, som viser hvordan den konkrete miljøoppfølgingen vil foregä i
prosjektet. Miljøprogrammet er et retningsgivende dokument, men er ikke juridisk bindende.
Miljøprogrammet omtaler følgende tema:
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❖ Naturmiljø 
• Truede arter 
• Fremmede arter 
• Flom og overvann 

❖ Forurensning 
• Grunn- og vannforurensning 
• Luftforurensning  
• Støy og vibrasjoner 

❖ Ressursbruk 
• Ressurser – avfall, materialbruk og massehåndtering 
• Klimagassutslipp og energibruk 
• Landbruk 

❖ Kulturminner 
 

5.7 Universell utforming 

Bestemmelsene sikrer at det ved etablering av ny bebyggelse, skal tilstrebes universell utforming 
slik at alle grupper får god tilgjengelighet. Bygningenes hovedfunksjon skal fortrinnsvis være på 
inngangsplanet. 
 
SGG1, SGG2 og gangveien innenfor GV3 vil kunne etableres slik at de innfrir anbefalinger til 
stigningsforhold i håndbok V129 Universell utforming av veger og gater. Gangveien som skal 
etableres innenfor GV2 har en jevn stigning på ca. 6,3% over ca. 150 meter, og er derfor noe 
brattere enn anbefalingene i håndboka, som anbefaler 5% stigning ved avstander over 100 
meter. Inntil 7% stigning anses imidlertid som akseptabelt dersom strekningen er mindre enn 
100 meter.  

5.8 Uteoppholdsareal 

Planen sikrer at det etableres tilstrekkelig uteoppholdsareal med tanke på kvalitet og størrelse, 
dersom det skal søkes å etablere skole permanent. Ved forlengelse av gitt tillatelse eller 
permanent drift av steinerskolen skal det etableres uteoppholdsareal på minimum 30 m2 per 
elev. Uteoppholdsarealene skal også ha gode solforhold, være sikret mot trafikk og ha en 
stigning som er mindre enn 1:3. Dette uteoppholdsarealet kan enten løses innenfor f_BUT eller 
GAA.  
 
Med utgangspunkt i dagens elevantall (60), vil det ved en forlengelse av gitt tillatelse eller 
permanent drift være nødvendig å dokumentere minst 1,8 daa. med godkjente 
uteoppholdsarealer. Både f_BUT og GAA er tilstrekkelig store til å løse dette. Sol- og 
skyggediagrammet i Figur 5-12 viser at både f_BUT og GAA vil også ha gode solforhold ved vår- 
og høstjevndøgn (21. mars/september), på et typisk tidspunkt når barna vil være ute (klokken 
12.00). Begge uteoppholdsarealene har i dag en stigning som er mindre enn 1:3. F_BUT er i stor 
grad skjermet mot trafikkarealer, med unntak av mot øst. Dette vil kunne avbøtes, f.eks ved å 
sette opp et gjerde. GAA omkranses av veiarealer i vest, nord og øst, og vil derfor kreve mer 
omfattende beskyttelsestiltak dersom det skal kunne godkjennes som uteoppholdsareal for 
Steinerskolen.  
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+· Naturmiljø
• Truede arter
• Fremmede arter
• Flom og overvann

+· Forurensning
• Grunn- og vannforurensning
• Luftforurensning
• Støy og vibrasjoner

+· Ressursbruk
• Ressurser - avfall, materialbruk og massehändtering
• Klimagassutslipp og energibruk
• Landbruk

Kulturminner

5 . 7 Universell utforming

Bestemmelsene sikrer at det ved etablering av ny bebyggelse, skal tilstrebes universell utforming
slik at alle grupper fär god tilgjengelighet. Bygningenes hovedfunksjon skal fortrinnsvis vere pä
inngangsplanet.

SGGl, SGG2 og gangveien innenfor GV3 vil kunne etableres slik at de innfrir anbefalinger til
stigningsforhold i håndbok V129 Universe/I utforming av veger og gater. Gangveien som skal
etableres innenfor GV2 har en jevn stigning på ca. 6,3% over ca. 150 meter, og er derfor noe
brattere enn anbefalingene i håndboka, som anbefaler 5% stigning ved avstander over 100
meter. Innti l 7% stigning anses imidlertid som akseptabelt dersom strekningen er mindre enn
100 meter.

5 . 8 Uteoppholdsareal

Planen sikrer at det etableres tilstrekkelig uteoppholdsareal med tanke på kvalitet og størrelse,
dersom det skal søkes å etablere skole permanent. Ved forlengelse av gitt tillatelse eller
permanent drift av steinerskolen skal det etableres uteoppholdsareal på minimum 30 m2 per
elev. Uteoppholdsarealene skal også ha gode solforhold, være sikret mot trafikk og ha en
stigning som er mindre enn l: 3. Dette uteoppholdsarealet kan enten løses innenfor f_BUT eller
GAA.

Med utgangspunkt i dagens elevantall (60), vil det ved en forlengelse av gitt tillatelse eller
permanent drift være nødvendig å dokumentere minst 1,8 daa. med godkjente
uteoppholdsarealer. Bade f_BUT og GAA er tilstrekkelig store til ä lose dette. Sol- og
skyggediagrammet i Figur 5-12 viser at bade f_BUT og GAA Vil ogsä ha gode solforhold ved vär-
og hostjevndogn (21. mars/september), pa et typisk tidspunkt när barna vil vere ute (klokken
12.00). Begge uteoppholdsarealene har i dag en stigning som er mindre enn 1:3. F_BUT er i stor
grad skjermet mot trafikkarealer, med unntak av mot øst. Dette vil kunne avbøtes, f.eks ved å
sette opp et gjerde. GAA omkranses av veiarealer i vest, nord og øst, og vil derfor kreve mer
omfattende beskyttelsestiltak dersom det skal kunne godkjennes som uteoppholdsareal for
Steinerskolen.
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5.9 Kulturminner 

Hovedhuset på gården er omtalt i Skedsmo 
kommunes kulturminnevernplan. Bygget er i 
reguleringsplanen markert som et bygg som 
skal bevares. Bygget er også regulert med 
hensynssone H570 for bevaring av kulturmiljø. 
Bygninger innenfor hensynssone H570 tillates 
ikke revet, fjernet eller flyttet. Bygningenes 
eksteriør skal bevares uendret eller føres tilbake 
til opprinnelig / eldre utførelse basert på 
dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling. 
Mindre endringer av fasade kan unntaksvis 
tillates dersom det ikke går på bekostning av 
byggets kulturminnefaglige og estetiske verdier. 
 
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer, 
som vinduer, dører, kledning, taktekking m.m., bevares med sin opprinnelige plassering og 
uttrykk. Opprinnelige/eldre bygningselementer som ikke lar seg reparere, må erstattes med 
tilsvarende når det gjelder utforming, materialbruk og farge.  
 
Alle søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen skal forelegges kommunens 
kulturminnemyndighet for uttalelse før det fattes vedtak. Også vedlikeholdstiltak som ikke er 
søknadspliktige skal avklares med kulturminnemyndigheten. 
 
Det er også foretatt arkeologiske undersøkelser i planområdet etter kulturminnelovens § 9 i 
oktober 2020. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner som det må tas hensyn til i 
planarbeidet. Viken fylkeskommune opplyser i november 2020 at endelig rapport vil foreligge i 
løpet av vinteren 2020/2021. 
 

Figur 5-12: Utsnitt fra plankartet av hovedhuset 
på BKB2 som bevares gjennom planen.  

Figur 5-13: Figuren viser sol- og skyggeforhold for f_BUT og GAA, 20. mars/september, klokken 12.00.  
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Figur 5 - 1 3 : Figuren viser sol- og skyggeforhold for f_BUT og GAA, 2 0 . mars /september , k lokken 1 2 . 0 0 .

5.9 Kulturminner

Hovedhuset pä garden er omtalt i Skedsmo
kommunes kulturminnevernplan. Bygget er i
reguleringsplanen markert som et bygg som
skal bevares. Bygget er ogsä regulert med
hensynssone H570 for bevaring av kulturmiljø.
Bygninger innenfor hensynssone H570 tillates
ikke revet, fjernet eller flyttet. Bygningenes
eksteriør skal bevares uendret eller føres tilbake
til opprinnelig / eldre utforelse basert pä
dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling.
Mindre endringer av fasade kan unntaksvis
tillates dersom det ikke gär pä bekostning av
byggets kulturminnefaglige og estetiske verdier. Figur 5 - 1 2 : Utsnitt fra plankartet av hovedhuset

på BKB2 som bevares gjennom planen.

Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer,
som vinduer, dører, kledning, taktekking m.m., bevares med sin opprinnelige plassering og
uttrykk. Opprinnelige/eldre bygningselementer som ikke lar seg reparere, må erstattes med
tilsvarende når det gjelder utforming, materialbruk og farge.

AIie søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen skal forelegges kommunens
kulturminnemyndighet for uttalelse før det fattes vedtak. Også vedlikeholdstiltak som ikke er
søknadspliktige skal avklares med kulturminnemyndigheten.

Det er ogsä foretatt arkeologiske undersokelser i planomrädet etter kulturminnelovens $ 9 i
oktober 2020. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner som det må tas hensyn til i
planarbeidet. Viken fylkeskommune opplyser i november 2020 at endelig rapport vil foreligge i
løpet av vinteren 2020/2021.
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Det er også lagt inn en fellesbestemmelse som sikrer at eventuelle arbeider stanses øyeblikkelig 
dersom det under treffes på automatisk fredete kulturminner. Da skal utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd. 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Det er ikke på dette stadiet gjort noen utredninger om energiforsyning siden det ikke foreligger 
konkrete planer for ny bebyggelse. Planen sikrer imidlertid at energiforsyning skal dokumenteres 
ved søknad om tiltak, og det tillates å etablere nettstasjoner i arealene for utbygging. Det tillates 
ikke nettstasjon innenfor areal for grønnstruktur, uteoppholdsareal eller LNF. Plassering av 
nettstasjon skal avklares i samråd med netteier og kan også plasseres internt i bebyggelse. 
Nettstasjoner tillates oppført utenfor angitte byggegrenser, og inngår i beregning av tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 
Dersom det skal etableres solcellepaneler, skal brannvesenet få uttale seg om planene før det 
godkjennes. Dette er for å sikre at brannvesenets slokkemuligheter ikke forringes av evt. 
solcelleanlegg. 
 
Overvannshåndtering skal fortrinnsvis håndteres lokalt og åpent. Det er imidlertid anbefalt å 
etablere et fordrøyningsanlegg i henhold til vedlagt VA-rammeplan. Rekkefølgekrav sikrer at 
dette skal utredes nærmere i neste fase, og at VA- og overvannsanlegg er etablert før ny 
bebyggelse tas i bruk. 

5.11 Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt rekkefølgebestemmelser i planen til både rammetillatelse, igangsettingstillatelse og 
brukstillatelse. 
 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at dersom skolen skal etableres permanent, eller utvides fra 
dagens situasjon, skal tilfredsstillende støy- og luftkvalitetsforhold utredes og sikres før det kan 
gis rammetillatelse. I tillegg skal trafikksikkerhet for skolebarn utredes nærmere, og det skal 
vurderes å etablere trafikksikker kryssing av Bråteveien, samt tilrettelegging for myke 
trafikkanter internt i planområdet. Videre er det satt krav til størrelse og kvalitet på 
uteoppholdsareal i rekkefølgebestemmelsene, som sikrer tilstrekkelig areal dersom skolen 
etableres permanent eller utvides. 
 
Før det gis rammetillatelse på BKB1 skal utomhusplan være godkjent. Planen skal vise 
bebyggelsens plassering i plan og høyde, uteoppholdsarealer, biloppstillingsplasser, interne veier, 
renovasjon og fremkommelighet for renovasjon- og utrykningskjøretøy.  
 
Før første igangsettingstillatelse på BKB1 gis, skal det foreligge detaljprosjektert VA- og 
overvannsanlegg, godkjent av forvaltningen. Planen skal dokumentere hvordan overflatevann 
håndteres på egen tomt. 
 
Det er videre krav til dokumentasjon på hvordan kulturminneverdiene ivaretas før 
igangsettingstillatelse for tiltak på bebyggelse som omfattes av kulturminnevernplanen. Dette 
gjelder hovedhuset på eiendommen (BKB2). 
 
Før brukstillatelse gis på BKB1 skal tilfredsstillende energiforsyning og eventuelle nødvendige 
nettstasjoner være etablert. I tillegg skal godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, 
overvanns- og samferdselsanlegg være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og 
godkjent. Tilrettelegging for brannvesenet skal også være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til 
TEK17 og brannvesenets retningslinjer. 
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Det er også lagt inn en fellesbestemmelse som sikrer at eventuelle arbeider stanses øyeblikkelig
dersom det under treffes på automatisk fredete kulturminner. Da skal utviklingsavdelingen i
fylkeskommunen varsles, j f . Kulturminnelovens§ 8, annet ledd.

5 . 1 0 Teknisk infrastruktur

Det er ikke på dette stadiet gjort noen utredninger om energiforsyning siden det ikke foreligger
konkrete planer for ny bebyggelse. Planen sikrer imidlertid at energiforsyning skal dokumenteres
ved søknad om tiltak, og det tillates å etablere nettstasjoner i arealene for utbygging. Det tillates
ikke nettstasjon innenfor areal for grønnstruktur, uteoppholdsareal eller LNF. Plassering av
nettstasjon skal avklares i samrad med netteier og kan ogsä plasseres internt i bebyggelse.
Nettstasjoner tillates oppført utenfor angitte byggegrenser, og inngår i beregning av tillatt
utnyttelsesgrad.

Dersom det skal etableres solcellepaneler, skal brannvesenet få uttale seg om planene før det
godkjennes. Dette er for å sikre at brannvesenets slokkemuligheter ikke forringes av evt.
solcelleanlegg.

Overvannshändtering skal fortrinnsvis händteres Iokalt og äpent. Det er imidlertid anbefalt ä
etablere et fordrøyningsanlegg i henhold til vedlagt VA-rammeplan. Rekkefølgekrav sikrer at
dette skal utredes nærmere i neste fase, og at VA- og overvannsanlegg er etablert før ny
bebyggelse tas i bruk.

5 . 1 1 Rekkefølgebestemmelser

Det er satt rekkefølgebestemmelser i planen til både rammetillatelse, igangsettingstillatelse og
brukstillatelse.

Rekkefølgebestemmelsene sikrer at dersom skolen skal etableres permanent, eller utvides fra
dagens situasjon, skal tilfredsstillende støy- og luftkvalitetsforhold utredes og sikres før det kan
gis rammetillatelse. I tillegg skal trafikksikkerhet for skolebarn utredes nærmere, og det skal
vurderes ä etablere trafikksikker kryssing av Bräteveien, samt tilrettelegging for myke
trafikkanter internt i planomrädet. Videre er det satt krav til storrelse og kvalitet pä
uteoppholdsareal i rekkefølgebestemmelsene, som sikrer tilstrekkelig areal dersom skolen
etableres permanent eller utvides.

Før det gis rammetillatelse på BKBl skal utomhusplan være godkjent. Planen skal vise
bebyggelsens plassering i plan og høyde, uteoppholdsarealer, biloppstillingsplasser, interne veier,
renovasjon og fremkommelighet for renovasjon- og utrykningskjøretøy.

Før første igangsettingstillatelse på BKBl gis, skal det foreligge detaljprosjektert VA- og
overvannsanlegg, godkjent av forvaltningen. Planen skal dokumentere hvordan overflatevann
händteres pä egen tomt.

Det er videre krav til dokumentasjon på hvordan kulturminneverdiene ivaretas før
igangsettingstillatelse for tiltak på bebyggelse som omfattes av kulturminnevernplanen. Dette
gjelder hovedhuset pä eiendommen (BKB2).

For brukstillatelse gis pa BKB1 skal tilfredsstillende energiforsyning og eventuelle nodvendige
nettstasjoner være etablert. I tillegg skal godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-,
overvanns- og samferdselsanlegg være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og
godkjent. Tilrettelegging for brannvesenet skal også være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til
TEKl 7 og brannvesenets retningslinjer.
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For å sikre trygg ferdels for myke trafikkanter når aktiviteten på planområdet øker (ved ny 
utbygging på BKB1), stilles det rekkefølgekrav til at gangveiene nevnt i delkapittel 5.5, inkludert 
tilhørende belysning, skal opparbeides før det gis brukstillatelse for mer enn 5 000 m2 BRA på 
felt BKB1.  
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For ä sikre trygg ferdels for myke trafikkanter när aktiviteten pa planomrädet oker (ved ny
utbygging p BKB1), stilles det rekkefølgekrav til at gangveiene nevnt i delkapittel 5.5, inkludert
tilhorende belysning, skal opparbeides for det gis brukstillatelse for mer enn 5 000 m2 BRA pa
felt BKBl.
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

6.1.1 Kommuneplanen 

Planområdet er avsatt til areal for offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. 
Bebyggelsen i planområdet er delvis i tråd med dette, da samtlige felter åpner for tjenesteyting. 
Alle feltene åpner samtidig for næring i kombinasjon med tjenesteytingen. Planen gir imidlertid 
ikke føringer for hvor stor andel av det enkelte felt som skal være henholdsvis tjenesteyting og 
næring.  
 
Siden disse virksomhetene ikke er regulert, og er blitt tillatt på dispensasjoner representerer 
planforslaget imidlertid en opprydding i disse forholdene. Planforslaget åpner for mer bebyggelse 
innenfor de samme arealformålene som dagens situasjon. Med bakgrunn i dette vurderes det at 
planforslaget ikke får vesentlige virkninger for kommuneplanens arealdel. 

6.1.2 Føringer om samordnet areal og transport 

Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Den regionale planen skal bidra til å nå det felles målet for 
Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  
 
Den regionale planen tillater at maksimalt 20% av utviklingen i bolig og arbeidsplasser i 
kommunen skal skje innenfor de prioriterte vekstområdene. Planområdet for denne 
reguleringsplanen ligger ikke innenfor et slikt vekstområde og det legges derfor ikke opp til 
vesentlig vekst i arbeidsplasser, og heller ingen boligutvikling. Det legges imidlertid opp til at det 
kan etableres næring på eiendommen. Intensjonen med dette er å kunne åpne for virksomheter 
innenfor forskning og utvikling som kan dra nytte av ressursgrunnlaget på gården og som 
relaterer seg til Norges Vels visjoner om bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling for gode 
og livskraftige lokalsamfunn. Planbestemmelsene fastslår at det ikke tillates etablering av 
arbeidsplassintensive virksomheter, og at det er kommunens skjønn som skal legges til grunn 
når en virksomhet søker om å etablere seg i planområdet ved nybygg eller bruksendring. 
Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med den regionale planen.  
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6. VIRKNINGER

6 . 1 Overordnede planer

6.1.1 Kommuneplanen

Planområdet er avsatt til areal for offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
Bebyggelsen i planomrädet er delvis i träd med dette, da samtlige felter äpner for tjenesteyting.
AIie feltene åpner samtidig for næring i kombinasjon med tjenesteytingen. Planen gir imidlertid
ikke føringer for hvor stor andel av det enkelte felt som skal være henholdsvis tjenesteyting og
næring.

Siden disse virksomhetene ikke er regulert, og er blitt tillatt på dispensasjoner representerer
planforslaget imidlertid en opprydding i disse forholdene. Planforslaget åpner for mer bebyggelse
innenfor de samme arealformålene som dagens situasjon. Med bakgrunn i dette vurderes det at
planforslaget ikke får vesentlige virkninger for kommuneplanens arealdel.

6.1.2 Foringer om samordnet areal og transport

Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet gronnstruktur. Den regionale planen skal bidra til ä nä det felles mälet for
Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

Den regionale planen tillater at maksimalt 20% av utviklingen i bolig og arbeidsplasser i
kommunen skal skje innenfor de prioriterte vekstområdene. Planområdet for denne
reguleringsplanen ligger ikke innenfor et slikt vekstområde og det legges derfor ikke opp til
vesentlig vekst i arbeidsplasser, og heller ingen boligutvikling. Det legges imidlertid opp til at det
kan etableres ner ing pa eiendommen. Intensjonen med dette er ä kunne äpne for virksomheter
innenfor forskning og utvikling som kan dra nytte av ressursgrunnlaget på gården og som
relaterer seg til Norges Veis visjoner om bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling for gode
og livskraftige lokalsamfunn. Planbestemmelsene fastslår at det ikke tillates etablering av
arbeidsplassintensive virksomheter, og at det er kommunens skjønn som skal legges til grunn
när en virksomhet soker om ä etablere seg i planomrädet ved nybygg eller bruksendring.
Planforslaget vurderes derfor ä vaere i träd med den regionale planen.
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6.2 Stedets karakter og landskap 

Det er utført en volumstudie i planarbeidet for å vurdere hvor på eiendommen det er mest 
hensiktsmessig å plassere eventuell ny bebyggelse. Figur 6-1 viser hvordan forslaget til ny 
bebyggelse forholder seg til eksisterende bebyggelse i utforming og skala. Vedlagt volumstudie 
(Vedlegg 10) viser flere og klarere bilder av planforslaget ved maks utbygging.  

Figur 6-1: Utsnitt fra volumstudien som viser mulig ny bebyggelse innenfor planområdet  

 

Figur 6-2: Utsnitt fra volumstudien som viser mulig ny bebyggelse innenfor planområdet. 

Studien viser at en høyde på 2-3 etasjer ivaretar fjernvirkning og landskapet i stor grad.  
 

Figur 6-3: Utsnitt fra volumstudien som viser mulig ny bebyggelse. 
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6 . 2 Stedets karakter og landskap

Det er utfort en volumstudie i planarbeidet for ä vurdere hvor pä eiendommen det er mest
hensiktsmessig å plassere eventuell ny bebyggelse. Figur 6-1 viser hvordan forslaget til ny
bebyggelse forholder seg til eksisterende bebyggelse i utforming og skala. Vedlagt volumstudie
(Vedlegg 10) viser flere og klarere bilder av planforslaget ved maks utbygging.
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Studien viser at en høyde på 2-3 etasjer ivaretar fjernvirkning og landskapet i stor grad.
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Figur 6-3 viser hvordan skalaen på byggene kan utformes for å ivareta områdets karakter, selv 
om det legges til rette for en betydelig økning i bygningsmasse. 
 
Ravinedalen vest i planområdet sikres i planen som LNF-område, og dagens beitebruk i dette 
området kan dermed videreføres. 
 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Planforslaget åpner for å rive en SEFRAK-registrert bygning. I henhold til 
kulturminnnevernplanen for Skedsmo kommune er det imidlertid kun hovedhuset som har 
verneverdi. Planen regulerer en hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570), som knytter seg 
til hovedhuset. Hensynssonen H570 gir restriksjoner på at bygninger innenfor hensynssonen ikke 
kan rives, fjernes eller flyttes. Hovedhuset vil få et sterkere og juridisk vern som følge av 
reguleringen.  
 
Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske undersøkelser i oktober 2020. Det ble ikke påvist 
automatisk fredete kulturminner.  
 

6.4 Naturmangfold og forholdet til naturmangfoldloven §§8-12 

Det er observert flere truede arter i området rundt Hellerud Gård. De fleste er lokalisert på 
jordene omkring planområdet. Det vurderes at planforslaget ikke har vesentlig virkning på disse. 
Det er to lokalt viktige naturtypelokaliteter i ravinedalen vest i planområdet. Disse berøres ikke 
direkte av planforslaget. Området sikres som LNF med bestemmelser som sikrer at verdiene 
hensyntas. Den karakteristiske sommereika innenfor BKB3 bevares med hensynssone H560 
«bevaring naturmiljø».  
 
Planforslaget er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens §§8-12. Kunnskapsgrunnlaget om 
naturmangfoldet og planforslagets virkninger anses som tilstrekkelig i forhold til planens omfang 
og størrelse (§8), og føre-var-prinsippet (§9) bør derfor ikke tillegges vekt. Det vurderes ikke at 
planforslaget vil føre til for stor belastning på økosystemet (§10) og det er dermed ingen 
kostnader knyttet til miljøforringelse (§11). Planlagt tiltak antas gjennomført forsvarlig og i tråd 
med de til enhver tid gjeldende lover og regler. 
 

6.5 Jordvern og arealpress 

Forslagsstiller er en organisasjon med jordvern og bærekraftig matproduksjon som 
hovedinteresse. Et sentralt premiss i planarbeidet har derfor vært å ikke berøre dyrka mark. 
Planområdet omfatter derfor hovedsakelig bare de bebygde områdene av eiendommen. Foreslått 
areal for ny bebyggelse er klassifisert som snaumark og derfor ikke dyrkbar.  
 
Ravinedalen vest i planområdet sikres i planforslaget som et LNF-område som i dag. Dette 
området er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, og det anses 
derfor som hensiktsmessig å sikre LNF-formålet i denne reguleringsplanen. 
 
Planforslaget sikrer forslagsstiller muligheter til å etablere ny bebyggelse innenfor de rammer 
som anses som riktige i forhold til områdets beliggenhet. Det legges opp til en relativt stor 
økning i volum, men dette begrenses til områder med eksisterende bebyggelse slik at jordvern 
kan ivaretas. Planforslaget vurderes derfor ikke å øke utbyggingspress på tilliggende 
jordbruksarealer i særlig grad. 
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Figur 6-3 viser hvordan skalaen pa byggene kan utformes for ivareta omrädets karakter, selv
om det legges til rette for en betydelig økning i bygningsmasse.

Ravinedalen vest i planomrädet sikres i planen som LNF-omräde, og dagens beitebruk i dette
omrädet kan dermed viderefores.

6 . 3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi

Planforslaget åpner for å rive en SEFRAK-registrert bygning. I henhold til
kulturminnnevernplanen for Skedsmo kommune er det imidlertid kun hovedhuset som har
verneverdi. Planen regulerer en hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570), som knytter seg
til hovedhuset. Hensynssonen H570 gir restriksjoner på at bygninger innenfor hensynssonen ikke
kan rives, fjernes eller flyttes. Hovedhuset vil få et sterkere og juridisk vern som følge av
reguleringen.

Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske undersøkelser i oktober 2020. Det ble ikke påvist
automatisk fredete kulturminner.

6 . 4 Naturmangfold og forholdet til naturmangfoldloven §§8-12

Det er observert flere truede arter i omrädet rundt Hellerud Gard. De fleste er lokalisert pä
jordene omkring planområdet. Det vurderes at planforslaget ikke har vesentlig virkning på disse.
Det er to lokalt viktige naturtypelokaliteter i ravinedalen vest i planområdet. Disse berøres ikke
direkte av planforslaget. Området sikres som LNF med bestemmelser som sikrer at verdiene
hensyntas. Den karakteristiske sommereika innenfor BKB3 bevares med hensynssone H560
«bevaring naturmiljø».

Planforslaget er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens §§8-12. Kunnskapsgrunnlaget om
naturmangfoldet og planforslagets virkninger anses som tilstrekkelig i forhold til planens omfang
og størrelse (§8), og føre-var-prinsippet (§9) bør derfor ikke tillegges vekt. Det vurderes ikke at
planforslaget vil føre til for stor belastning på økosystemet (§10) og det er dermed ingen
kostnader knyttet til miljøforringelse (§11). Planlagt tiltak antas gjennomført forsvarlig og i tråd
med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

6 . 5 Jordvern og arealpress

Forslagsstiller er en organisasjon med jordvern og bærekraftig matproduksjon som
hovedinteresse. Et sentralt premiss i planarbeidet har derfor vært å ikke berøre dyrka mark.
Planomrädet omfatter derfor hovedsakelig bare de bebygde omrädene av eiendommen. Foreslätt
areal for ny bebyggelse er klassifisert som snaumark og derfor ikke dyrkbar.

Ravinedalen vest i planomrädet sikres i planforslaget som et LNVF-omräde som i dag. Dette
området er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, og det anses
derfor som hensiktsmessig ä sikre LNF-formälet i denne reguleringsplanen.

Planforslaget sikrer forslagsstiller muligheter til å etablere ny bebyggelse innenfor de rammer
som anses som riktige i forhold til områdets beliggenhet. Det legges opp til en relativt stor
økning i volum, men dette begrenses til områder med eksisterende bebyggelse slik at jordvern
kan ivaretas. Planforslaget vurderes derfor ikke å øke utbyggingspress på tilliggende
jordbruksarealer i særlig grad.
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6.6 Klimagassutslipp 

Planforslaget tilrettelegger ny utbygging på eksisterende gressplen. Planen medfører derfor ikke 
nedbygginng av arealer som er viktige for å binde karbon (f.eks. myr eller skog med høy 
bonitet). De delene av gårdstunet med mest vegetasjon er bevart som LNF-områder, eller 
områder for grønnstruktur, slik at flest mulig trær kan fortsette å ha en positiv klimaeffekt. 
Gangveien SGG1 er gitt en plassering slik at den ikke får negative konsekvenser for eksisterende 
allé langs f_SV1. Videre stiller planforslaget krav til at gangveier innenfor GV2-3 skal tilpasses 
slik at de får minst mulig negative konsekvenser for eksisterende krav. I tillegg omfattes GV1-3 
av bestemmelsesområdene #1-3 som stiller krav til at veletablerte trær enten skal reetableres 
eller erstattes der nye samferdeslstiltak eller teknisk infrastruktur kommer i konflikt med trærnes 
plassering.  
 
Forslagstiller erkjenner planområdets plassering utenfor kommunens prioriterte vekstområder, og 
tilrettelegger derfor ikke opp til en vesentlig vekst i arbeidsplasser eller andre formål som ikke er 
egnet en mer perifer plassering (f.eks. bolig). Planbestemmelsene er også klare på at det ikke 
tillates arbeid- eller transportintensive virksomheter innenfor planområdet. Næringsbebyggelsen 
det åpnes for, er knyttet til forskning og utvikling som kan dra nytte av ressursgrunnlaget på 
gården og som relaterer seg til Norges Vels visjoner om bærekraftig matproduksjon og 
næringsutvikling for gode og livskraftige lokalsamfunn. Utviklingen det tilrettelegges for er derfor 
direkte knyttet opp virsomhet som søker å bidra til å løse dagens klimautfordringer.  
 
Planområdet er tilgjengelig med kollektivtransport, med en bussholdeplass lokalisert like nord for 
planområdet, ved Trondheimsveien. Gangveiene som planforslaget tilrettelegger for vil også 
bidra til å styrke ferdesel i området for myke trafikanter. Planen stiller krav til at det skal 
etableres sykkelparkeringsplasser til ny bebyggelse. Bestemmelsene stiller også krav til at minst 
50% av parkeringsplasser til ny næringsbebyggelse skal tilrettelegges for el-billading. Disse 
tiltakene vil sammen bidra til å støtte overgangen til en økt bruk av miljøvennlige 
transportmidler.  
 

6.7 Trafikkforhold 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse til planforslaget. Den konkluderer med at kapasiteten i 
krysset mellom adkomstveien til planområdet og Bråteveien er god også dersom planforslaget 
gjennomføres fullt ut. Videre vurderes skoleveien for barn til Steinerskolen som tilfredsstillende, 
særlig siden mange antas kjørt til og fra skolen. Gangadkomst fra bussholdeplass i 
Trondheimsveien er også ivaretatt i planen. Trafikksikkerhet for myke og harde trafikanter anses 
bevart i planforslaget da det tilrettelegges for etablering av nye interne gangveier. 
 
Det vises til vedlagt trafikkanalyse for nærmere beskrivelse av planforslagets virkning på 
trafikkforhold. 

6.8 Rekreasjonsverdi og utearealer 

Planområdet omfatter noen arealer som fremstår som grøntområder med høy kvalitet for 
tilliggende bebyggelse. Planforslaget sikrer disse som uteoppholdsarealer, men det legges ikke 
opp til noe opparbeidelse utover dagens situasjon. Områdene skal ikke være offentlige arealer, 
men avsatt til rekreasjon og uteopphold for ansatte, besøkende og elever i planområdet. 
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gjennomføres fullt ut . Videre vurderes skoleveien for barn til Steinerskolen som tilfredsstillende,
særlig siden mange antas kjørt til og fra skolen. Gangadkomst fra bussholdeplass i
Trondheimsveien er også ivaretatt i planen. Trafikksikkerhet for myke og harde trafikanter anses
bevart i planforslaget da det tilrettelegges for etablering av nye interne gangveier.

Det vises til vedlagt trafikkanalyse for nærmere beskrivelse av planforslagets virkning på
trafikkforhold.

6 . 8 Rekreasjonsverdi og utearealer

Planomrädet omfatter noen arealer som fremstär som grontomräder med hoy kvalitet for
tilliggende bebyggelse. Planforslaget sikrer disse som uteoppholdsarealer, men det legges ikke
opp til noe opparbeidelse utover dagens situasjon. Områdene skal ikke være offentlige arealer,
men avsatt til rekreasjon og uteopphold for ansatte, besøkende og elever i planområdet.
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6.9 Barns interesser 

Den viktigste skoleveien, fra busstoppet i Trondheimsveien, sikres opprettholdt som 
gangforbindelse i planforslaget. Nye gangveier, vil også være positive for å sikre trafikksikker 
fremkommelighet internt i planområdet. Rekkefølgekrav til planen sikrer at det ved forlenget 
tillatelse eller permanent skoledrift i planområdet skal sikres minimum 30 m2 uteoppholdsarealer 
per elev. Dette uteoppholdsarealet kan enten løses innenfor f_BUT eller GAA.  
 

6.10 Universell tilgjengelighet 

Planen vil ikke ha noen virkning med tanke på universell utforming på eksisterende bebyggelse. 
Ny bebyggelse vil imidlertid tilstrebe universell utforming, slik at alle grupper får god 
tilgjengelighet.  
 
Majoriteten av nye gangveier vil ha stigning som innfrir anbefalingene i V129 – Håndbok for 
universell utforming. Gangveien som skal etableres innenfor GV2, vil ha en stigning som er ca. 1-
2% brattere enn anbefalingen i håndboka.  
 

6.11 Teknisk infrastruktur 

Det er god kapasitet på kommunalt VA-nett i området. Ny bebyggelse kan kobles på eksisterende 
privat vannledning DN110, som ligger i området som reguleres til ny bebyggelse. Også 
brannslokkevannsanlegget har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ny bebyggelse.  
 
Overvann sikres håndtert lokalt på eiendommen. Dersom det skal håndteres innenfor selve 
utbyggingsområdet må det etableres fordrøyningsmagasin for å sikre tilstrekkelig håndtering, da 
området ikke er stort nok. Det sikres en mer detaljert prosjektert overvannshåndtering gjennom 
rekkefølgebestemmelser til utbyggingsområdet.  
 
I forbindelse med arkeologiske undersøkelser i oktober 2020 ble det gjennomført en 
kabelpåvisning i planområdet. Påvisningen viser at det ikke er strømkabler e.l. innenfor det 
området hvor planforslaget åpner for ny bebyggelse. 
 
Det er utarbeidet en VAO-rammeplan for reguleringsplanen. Denne er vedlagt planbeskrivelsen. 
 

6.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Planforslaget har ingen vesentlige virkninger for kommunens økonomi. Alle infrastrukturanlegg, 
herunder VA-ledninger og veier i planområdet er eid av grunneier og det er ikke behov for 
kommunale investeringer som følge av planen. 
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området ikke er stort nok. Det sikres en mer detaljert prosjektert overvannshåndtering gjennom
rekkefølgebestemmelser til utbyggingsområdet.

I forbindelse med arkeologiske undersøkelser i oktober 2020 ble det gjennomført en
kabelpävisning i planomrädet. Pävisningen viser at det ikke er stromkabler e.l. innenfor det
omrädet hvor planforslaget äpner for ny bebyggelse.

Det er utarbeidet en VAO-rammeplan for reguleringsplanen. Denne er vedlagt planbeskrivelsen.

6 . 1 2 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Planforslaget har ingen vesentlige virkninger for kommunens økonomi. AIie infrastrukturanlegg,
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7. RISIKO OG SÅRBARHET  

7.1 Sammendrag 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 
tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 5 aktuelle 
risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 
stabilitet og/eller miljø. 
 
Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 
kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. 
For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 
oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko 
(hendelsens ID-nummer i parentes): 
 
(1) Skred grunnet løsmasseras eller kvikkleire 
(2) Støy fra trafikk 
(3) Luftforurensing 
(4) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 
(5) Trafikkulykker, møteulykker 
 
Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått fem tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom 
planlegging, ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i 
forbindelse med byggesøknad. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å 
kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og konsekvens som ligger til grunn for analysen, 
og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes likevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra 
til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som foreligger for 
prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte 
aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 
Tilknyttet uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 

Skred grunnet løsmasser eller 
kvikkleire 

- Gjennomføre 
grunnundersøkelser 
forbindelse med 
detaljprosjektering 

 
- Vurderes i 

forbindelse med 
detaljprosjektering 

2 Støy generert av trafikk 
- Etablere støyreduserende 

tiltak der det skal 
plasseres støyfølsomme 
formål i gul eller rød 
støysone.  

- Detaljert støyanalyse bør 
utarbeides hvor tiltak 
omsøkes 
 

 
- Støyreduserende 

tiltak sikres 
gjennom 
detaljregulering 
og prosjektering 
om en større skole 
skal etableres.  
 

3 Luftforurensing 
- Detaljerte målinger og 

utredninger dersom formål 

 
- Gjøres dersom 

formål følsomt for 
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Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det
tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 5 aktuelle
risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse,
stabilitet og/eller miljø.

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å
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For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for
oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko
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Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått fem tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom
planlegging, ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i
forbindelse med byggesøknad. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å
kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og konsekvens som ligger til grunn for analysen,
og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes likevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra
til ä redusere risikoniväet til sä lavt som mulig gjennom det detaljnivä som foreligger for
prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte
aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell 7-1.

Tabell 7 -1 : Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging.

1
Gjennomføre Vurderes i

Skred grunnet løsmasser eller
grunnundersøkelser forbindelse med

kvikkleire
forbindelse med detaljprosjektering

2 Støy generert av trafikk
Etablere støyreduserende Støyreduserende
tiltak der det skal t i l tak sikres
plasseres støyfølsomme gjennom
formal i gul eller rod detaljregulering
støysone. og prosjektering
Detaljert støyanalyse bør om en større skole
utarbeides hvor tiltak skal etableres.
omsøkes

3 Luftforurensing
Detaljerte malinger og Gjøres dersom
utredninger dersom formäl formäl folsomt for
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ID 
Tilknyttet uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

følsomme for 
luftforurensing foreslås. 
 

luftforurensing 

foreslås. 

4 Trafikkulykke med myke 
trafikanter - Ingen 

 

 
 

5 Trafikkulykker, møteulykker 
- Frisiktsone i krysset 

Bråteveien (FV1530) 

 
- Reguleres i 

plankartet 

 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 
detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 
ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 
slik løsninger er foreslått og foreligger. 
 
Fullstendig ROS-analyse følger som vedlegg til planbeskrivelsen.  
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følsomme for
luftforurensing foresläs.

luftforurensing
foresläs.

4 Trafikkulykke med myke
trafikanter Ingen

5 Trafikkulykker, møteulykker
Frisiktsone i krysset
Bråteveien (FV1530)

Reguleres i
plankartet

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging,
detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne
ivaretas, og antatt risikonivä etter dette vil vere akseptabelt eller sä lavt som mulig i henhold til
slik losninger er foreslätt og foreligger.

Fullstendig ROS-analyse følger som vedlegg til planbeskrivelsen.
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8. INNKOMNE MERKNADER 

8.1 Innkomne merknader ved varsel om oppstart 

8.1.1 Fylkesmannen i Oslo og Viken (01.07.2020) 

- FM forventer at retningslinjene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
blir tatt hensyn til. Området ligger utenfor de prioriterte vekstområdene og det bør derfor 
ikke åpnes for fremtidig boligbebyggelse eller svært besøksintensiv næring på 
eiendommen. 

- Minner om at alle planer skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) etter pbl §4-3. 
- Viktig at det ikke legges opp til utvikling som fører til økt arealpress i Hellerudområdet. 

Økt arealpress, jordvern og potensielle konflikter med matproduksjon, hensyn til 
kulturlandskap og samordnet areal- og transportplanlegging må vurderes. 

- Føringer for jordvern og landbruk er ikke nevnt i referatet eller i overordna føringer. 
Hensyn til dyrka jord og matproduksjon både innenfor planområdet og tilliggende store 
sammenhengende jordbruksområder må vurderes.  

- Det forutsettes at planen ikke fører til omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 
Jordbruksareal vest i planområdet bør tas ut av planområdet og være LNF-område. 

- Det fremgår ikke om området er konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanen. 
Tiltaket faller ikke innenfor KU-forskriftens vedlegg 2. Planens noe uklare omfang og 
potensielle konsekvenser tilsier at kommunen likevel burde vurdere å stille krav om 
konsekvensutredning. 

- Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014) 
o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 
- Videre viser FM til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 og 

Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020.  
- FM kommer tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn for å vurdere om de 

nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
Forslagsstillers kommentar 

- Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus er omtalt i 
planinitiativet og er lagt til grunn for planarbeidet, se kapittel 6.1.2. 

- Det er utarbeidet en ROS-analyse til planen, se kapittel 7. 
- Forholdet til jordvern og økt arealpress er vurdert, se kapittel 6.5. 
- Planavgrensningen er satt i henhold til kommuneplanens arealdel, hvor hele området er 

avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Vestre del av planområdet består av 
ravinelignende terreng, som i dag benyttes til beite. Dette forholdet omtales i kapittel 
6.5. 

- Planen er vurdert opp mot KU-forskriften, se kapittel 2.3, og kommunen har i 
oppstartsmøtet sluttet seg til denne vurderingen. Forslagsstiller forholder seg til at planen 
ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (2018) er 
lagt inn som føringer, se kapittel 4.1. 
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s . 1 . 1 Fylkesmannen i Oslo og Viken (01 .07 .2020)

FM forventer at retningslinjene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
blir tatt hensyn til. Omrädet ligger utenfor de prioriterte vekstomrädene og det bor derfor
ikke äpnes for fremtidig boligbebyggelse eller svert besoksintensiv naering pa
eiendommen.
Minner om at alle planer skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) etter pbl §4-3.
Viktig at det ikke legges opp til utvikling som fører til økt arealpress i Hellerudomrädet.
Økt arealpress, jordvern og potensielle konflikter med matproduksjon, hensyn til
kulturlandskap og samordnet areal- og transportplanlegging må vurderes.
Føringer for jordvern og landbruk er ikke nevnt i referatet eller i overordna føringer.
Hensyn til dyrka jord og matproduksjon bäde innenfor planomrädet og tilliggende store
sammenhengende jordbruksomräder ma vurderes.
Det forutsettes at planen ikke fører til omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
Jordbruksareal vest i planomrädet bor tas ut av planomrädet og vere LNVF-omräde.
Det fremgär ikke om omrädet er konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanen.
Tiltaket faller ikke innenfor KU-forskriftens vedlegg 2. Planens noe uklare omfang og
potensielle konsekvenser tilsier at kommunen likevel burde vurdere å stille krav om
konsekvensutredning.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:

o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
(2018)

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

o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995)

Videre viser FM til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 og
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020.
FM kommer tilbake til saken när planen er pa offentlig ettersyn for ä vurdere om de
nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp.

Forslagsstillers kommentar
Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus er omtalt i
planinitiativet og er lagt til grunn for planarbeidet, se kapittel 6.1.2.
Det er utarbeidet en ROS-analyse til planen, se kapittel 7.
Forholdet til jordvern og økt arealpress er vurdert, se kapittel 6.5.
Planavgrensningen er satt i henhold til kommuneplanens arealdel, hvor hele området er
avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Vestre del av planomrädet bestär av
ravinelignende terreng, som i dag benyttes til beite. Dette forholdet omtales i kapittel
6.5.
Planen er vurdert opp mot KU-forskriften, se kapittel 2.3, og kommunen har i
oppstartsmøtet sluttet seg til denne vurderingen. Forslagsstiller forholder seg til at planen
ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (2018) er
lagt inn som føringer, se kapittel 4.1.
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8.1.2 Viken Fylkeskommune (08.08.2020) 

- Minner om regional plan for samordnet areal og transport for Oslo og Akershus, og 
regional plan for handel, service og senterstruktur for Akershus. Fylkeskommunen legger 
til grunn at planforslaget ikke åpner opp for virksomheter i strid med føringene i RP-ATP 
og RP-HSS. 

- På bakgrunn av trafikkanalysen må dagens adkomst med fv. 1530 Bråteveien vurderes 
opp mot fremtidig trafikkvekst til planområdet og håndbok N100 veg- og gateutforming. 

- Fylkeskommunen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer, og at disse er strenge. 

- Det anbefales at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en 
definert andel ladepunkter for elbil. 

- Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner innenfor planområdet, men historiske og 
topografiske forhold tilsier at det er potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner i deler av området avsatt til boligutvikling. Det vil derfor være behov for å 
gjennomføre en arkeologisk registrering. 

- Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. 
- Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til varsel om planoppstart, men 

forbeholder seg retten å komme med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn. 
 
Forslagsstillers kommentar 

- Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus er omtalt i 
planinitiativet og er lagt til grunn for planarbeidet, se kapittel 6.1.2. 

- Trafikkanalysen (vedlagt) vurderer adkomstforholdene. 
- Planen legger opp til etablering av maks 82 parkeringsplasser i tråd med 

kommuneplanens bestemmelser om parkering. 
- Anbefaling om sykkelparkering og ladepunkter for elbil tas til etterretning. 
- Vi presiserer at det ikke er tenkt boligutvikling på noen områder innenfor planområdet.  
- Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske undersøkelser, se kapittel 5.10, 6.3 og 

vedlagt rapport fra Viken fylkeskommune (kommer ila vinteren 2020/2021) 
- Fylkeskommunen vil bli forelagt planforslaget til offentlig ettersyn. 

 

8.1.3 NVE – Norges vassdrags og energidirektorat (12.06.2020) 

- God arealplanlegging er det viktigste virkemidlet for å forebygge skader fra flom, 
overvann, erosjon og skred. Pbl og TEK17 stiller tydelige krav til sikkerhet mot disse. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 

- Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev. 

- Utbygging i nedbørfelt gir økt andel tette flater. Dersom omgivelsene og/eller resipienten 
ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i 
nedbørfeltet. Dette må gjøres tidlig i prosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal. 

- Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 
o NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og 

energianlegg. 
o NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i 
planen, slik at en unngår innsigelse. 
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8.1.2 Viken Fylkeskommune (08 .08 .2020)

Minner om regional plan for samordnet areal og transport for Oslo og Akershus, og
regional plan for handel, service og senterstruktur for Akershus. Fylkeskommunen legger
til grunn at planforslaget ikke åpner opp for virksomheter i strid med føringene i RP-ATP
og RP-HSS.
Pä bakgrunn av trafikkanalysen mä dagens adkomst med fv. 1530 Bräteveien vurderes
opp mot fremtidig trafikkvekst til planomrädet og händbok N100 veg- 0g gateutforming.
Fylkeskommunen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir
maksimumsnormer, og at disse er strenge.
Det anbefales at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en
definert andel ladepunkter for elbil.
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner innenfor planområdet, men historiske og
topografiske forhold tilsier at det er potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete
kulturminner i deler av omrädet avsatt til boligutvikling. Det vil derfor vere behov for ä
gjennomføre en arkeologisk registrering.
Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen.
Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til varsel om planoppstart, men
forbeholder seg retten å komme med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn.

Forslagsstillers kommentar
Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus er omtalt i
planinitiativet og er lagt til grunn for planarbeidet, se kapittel 6.1.2.
Trafikkanalysen (vedlagt) vurderer adkomstforholdene.
Planen legger opp til etablering av maks 82 parkeringsplasser i tråd med
kommuneplanens bestemmelser om parkering.
Anbefaling om sykkelparkering og ladepunkter for elbil tas til etterretning.
Vi presiserer at det ikke er tenkt boligutvikling pä noen omräder innenfor planomrädet.
Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske undersøkelser, se kapittel 5.10, 6.3 og
vedlagt rapport fra Viken fylkeskommune (kommer ila vinteren 2020/2021)
Fylkeskommunen vil bli forelagt planforslaget til offentlig ettersyn.

8.1.3 NVE - Norges vassdrags og energidirektorat (12 .06 .2020)

God arealplanlegging er det viktigste virkemidlet for å forebygge skader fra flom,
overvann, erosjon og skred. Pbl og TEKl 7 stiller tydelige krav til sikkerhet mot disse. På
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev.
Utbygging i nedbørfelt gir økt andel tette flater. Dersom omgivelsene og/eller resipienten
ikke har kapasitet til ä ta imot okt avrenning, mä det planlegges kompenserende tiltak i
nedbørfeltet. Dette må gjøres tidlig i prosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:

o NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.

o NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksomräder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bor ivaretas i
planen, slik at en unngär innsigelse.

Rambøll
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Ramboll 

o NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke 
flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør 
utredes og innarbeides i planen. 

o NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle 
relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

o www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i 
arealplanlegging. 

o Klimaprofilene 
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesentere
t/klimaprofiler 

o Statlig planretningslinje klimatilpasning 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469 

o For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være 
aktuelle. Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

o Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 
- NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 

regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs 
saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 
nve@nve.no. 

- NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig 
bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 
om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i 
oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte 
saken. 
 

Forslagsstillers kommentar 
- NVEs innspill er tatt til etterretning og fulgt opp i videre planlegging, se kapittel 6.10 og 

vedlagt VAO-plan for mer informasjon.  
- NVE vil få oversendt planforslaget til offentlig ettersyn. 

 

8.1.4 Mattilsynet (10.07.2020) 

- Viser til nasjonale mål for vann og helse fra 2014. Det bør fremgå av planbeskrivelsen 
hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i planforslaget. 

- Minner om kommunens plikter etter drikkevannsforskriftens § 26 til å ta 
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen til kommuneplanen og 
reguleringsplaner. 

- Viktig at det tas inn gode og robuste løsninger for drikkevannsforsyningen, med god 
kapasitet og med mulighet for at nye abonnenter skal koble seg til. 

- For å sikre tilstrekkelig mengde med drikkevann, forutsettes det at kapasiteten i 
kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om nødvendig, økes slik at utbyggingen ikke 
påvirker leveringssikkerheten. 

- Det er nevnt mangler ved slokkevann i referatet til oppstartsmøtet, og behov for 
slokkevannsbasseng. Dette må følges opp videre i planarbeidet. Ellers noteres det at det 
foreligger rekkefølgebestemmelser i plansaken knyttet til vannforsyning. 
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o NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke
flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør
utredes og innarbeides i planen.

o NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle
relevante saksomräder er vurdert og godt nok dokumentert.

o www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshändtering i
arealplanlegging.

o Klimaprofilene
https: / / k limaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtmI?uri= kl imaservicesentere
t/klimaprofiler

o Statlig planretningslinje klimatilpasning
https: //lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469

o For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være
aktuelle. Norsk Vanns veileder A162 - «Veiledning i klimatilpasset
overvannshändtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og avlop i
arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https: / /www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.

o Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige
regionale interesser. I plandokumentene ma det gä tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. AIie relevante fagutredninger innen NVEs
saksomräder mä v e r e vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til
nve@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig
bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017
om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i
oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte
saken.

Forslagsstillers kommentar
NVEs innspill er tatt til etterretning og fulgt opp i videre planlegging, se kapittel 6.10 og
vedlagt VAO-plan for mer informasjon.
NVE Vil fä oversendt planforslaget til offentlig ettersyn.

8.1.4 Mattilsynet (10 .07 .2020)

Viser til nasjonale mäl for vann og helse fra 2014. Det bor fremga av planbeskrivelsen
hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i planforslaget.
Minner om kommunens plikter etter drikkevannsforskriftens § 26 til å ta
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen til kommuneplanen og
reguleringsplaner.
Viktig at det tas inn gode og robuste løsninger for drikkevannsforsyningen, med god
kapasitet og med mulighet for at nye abonnenter skal koble seg til.
For å sikre tilstrekkelig mengde med drikkevann, forutsettes det at kapasiteten i
kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om nødvendig, økes slik at utbyggingen ikke
pävirker leveringssikkerheten.
Det er nevnt mangler ved slokkevann i referatet til oppstartsmøtet, og behov for
slokkevannsbasseng. Dette må følges opp videre i planarbeidet. Ellers noteres det at det
foreligger rekkefølgebestemmelser i plansaken knyttet til vannforsyning.

Ramboll

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Rambøll 

- Uavhengig av eierskap til drikkevannsledningene i området er det viktig at den totale 
sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på 
ledningsnett. 

- Minner til slutt om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse 
med anleggsarbeid. Viser til Matlovens krav om at enhver skal utvise nødvendig 
aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av 
planteskadegjørere. 

- Mattilsynet vil vurdere ytterligere uttalelser senere i planprosessen. 
 

Forslagsstillers kommentar 
- Det er utarbeidet en VAO-plan som vil vurderer vann- og avløpsforholdene i området, 

samt overvannshåndtering. Det forventes ikke økt risiko for bortfall eller forurensning av 
vannforsyning som følge av planen. 

- Det har nylig blitt etablert slukkevannsbasseng for å oppnå tilstrekkelig 
brannvannskapasitet i området. Dette omtales i vedlagt VAO-plan. 

- Risiko for spredning av planteskadegjørere ivaretas i planbestemmelsene pkt. 2.9. 
- Mattilsynet vil få oversendt planforslaget til offentlig ettersyn. 

 

8.1.5 Nittedal kommune (21.07.2020) 

- Nittedal har ingen merknader. 
 

8.1.6 Avinor (24.07.2020) 

- Avinor har ingen merknader til planarbeidet. 
 

8.1.7 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (24.06.20) 

- Viser til TEK17 om krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. 
Tilgjengelighet til bygning og vannforsyning. 

- Ber om at bestemmelsene sikrer at det som hovedregel etableres brannhydrant i stedet 
for brannkummer ved etablering av nye brannvannsuttak. 

- Løsning for brannvanndekning må redegjøres for i overordnet plan for teknisk 
infrastruktur. Hovedledningsnettet bør ha tosidig forsyning for å sikre vannforsyning til 
brannvannsuttakene. 

- Det bør være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenet til alle bebygde areal. 
- Høyspentlinjer kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter. Det må være 

en sikkerhetssone på minst 35 m mellom høyspentlinjer til oppstillingsplass for lift, 
stigebil eller lignende. 

- Etablering av solcelleanlegg ønskes gjort i dialog med brannvesenet. Planer for slikt skal 
forelegges brannvesenet for uttalelse før det blir gitt igangsettingstillatelse. 

- Brannsikkerhet må vurderes ved valg av avfallsløsning. Riktig valg av 
plassering/avfallsløsning kan redusere risiko for bygningsbrann. 

- Utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Adkomstvei, 
angrepsveier, tilgang på brannvann/plassering av brannvannsuttak, snuhammer i evt. 
blindveier og oppstillingsplasser. 

- Brannvesenets tilgjengelighet til eksisterende omkringliggende bebyggelse må ikke 
forringes. 

- Tilrettelegging for brannvesenet må være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til TEK17 og 
brannvesenets retningslinjer før brukstillatelse. 

- Følgende foreslås lagt inn i rekkefølgebestemmelsene: 
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Uavhengig av eierskap til drikkevannsledningene i området er det viktig at den totale
sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på
ledningsnett.
Minner til slutt om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse
med anleggsarbeid. Viser til Matlovens krav om at enhver skal utvise nødvendig
aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av
planteskadegjørere.
Mattilsynet vil vurdere ytterligere uttalelser senere i planprosessen.

Forslagsstillers kommentar
Det er utarbeidet en VAO-plan som vil vurderer vann- og avløpsforholdene i området,
samt overvannshåndtering. Det forventes ikke økt risiko for bortfall eller forurensning av
vannforsyning som følge av planen.
Det har nylig blitt etablert slukkevannsbasseng for ä oppnä tilstrekkelig
brannvannskapasitet i omrädet. Dette omtales i vedlagt VAO-plan.
Risiko for spredning av planteskadegjørere ivaretas i planbestemmelsene pkt. 2.9.
Mattilsynet vil fä oversendt planforslaget til offentlig ettersyn.

8.1.5 Nittedal kommune (21 .07 .2020)

Nittedal har ingen merknader.

8.1.6 Avinor (24 .07 .2020)

Avinor har ingen merknader til planarbeidet.

8.1.7 Nedre Romerike brann- og redningsvesen I K S (24.06 .20)

Viser til TEKl 7 om krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.
Tilgjengelighet til bygning og vannforsyning.
Ber om at bestemmelsene sikrer at det som hovedregel etableres brannhydrant i stedet
for brannkummer ved etablering av nye brannvannsuttak.
Løsning for brannvanndekning må redegjøres for i overordnet plan for teknisk
infrastruktur. Hovedledningsnettet bor ha tosidig forsyning for ä sikre vannforsyning til
brannvannsuttakene.
Det bør være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenet til alle bebygde areal.
Hoyspentlinjer kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter. Det mä vere
en sikkerhetssone på minst 35 m mellom høyspentlinjer til oppstillingsplass for lift,
stigebil eller lignende.
Etablering av solcelleanlegg ønskes gjort i dialog med brannvesenet. Planer for slikt skal
forelegges brannvesenet for uttalelse før det blir gitt igangsettingstillatelse.
Brannsikkerhet mä vurderes ved valg av avfallslosning. Riktig valg av
plassering/avfallsløsning kan redusere risiko for bygningsbrann.
Utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Adkomstvei,
angrepsveier, tilgang pa brannvann/plassering av brannvannsuttak, snuhammer i evt.
blindveier og oppstillingsplasser.
Brannvesenets tilgjengelighet til eksisterende omkringliggende bebyggelse må ikke
forringes.
Tilrettelegging for brannvesenet må være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til TEKl 7 og
brannvesenets retningslinjer før brukstillatelse.
Folgende foresläs lagt inn i rekkefolgebestemmelsene:

Rambøll
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Ramboll 

o Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan som ivaretar kravene til 
slokkevann og en utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet/adkomst 
for brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets 
retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Ved 
etappevis utbygging må det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser 
ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. 

o Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og 
slokkevann) være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. 

- I byggesaken er det videre viktig at aktørene er oppmerksomme på og tar hensyn til 
følgende: 

o Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/tilrettelegging for 
brannvesen i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må 
tilfredsstillende innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i hele 
anleggsperioden og også i ettertid. 

o Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, 
sykkelstativer, bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/ 
brannbil og hindre effektiv innsats for brannvesenet. 

- Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i 
kommende byggesaker. 

 
Forslagsstillers kommentar 

- Krav i TEK17 legges til grunn for ny bebyggelse. 
- NRBRs forslag til bestemmelse om brannhydrant er tatt inn i planbestemmelsene, se pkt. 

2.8. 
- En VAO-plan følger planforslaget. Denne redegjør for brannvannskapasitet. 
- Eiendommen har adkomst fra Bråteveien, som er tilgjengelig fra to kanter. Det anses 

ikke som nødvendig å etablere flere adkomstveier internt på området. 
- Nødvendig avstand til høyspentlinjer er ivaretatt i planen. 
- Det er ingen konkrete planer for etablering av solcellepaneler i området. Det er imidlertid 

lagt inn en bestemmelse som sikrer at evt. fremtidige planer for solcellepaneler skal 
forelegges branvesenet, se bestemmelsenes pkt. 2.7. 

- Det er lagt inn bestemmelse om at utomhusplanen skal vise tilrettelegging for 
brannvesenet, se pkt. 5.1.1.1. 

- NRBRs forslag til rekkefølgebestemmelser tas inn i planen, se pkt. 5.2 og 5.3. 
- Brannvesenet vil få oversendt planforslaget til offentlig ettersyn. 

 

8.1.8 ROAF – Romerike Avfallsforedling (16.06.20) 

- Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon på områder regulert til 
næringsvirksomhet. Eier/bruker står fritt til selv å velge leverandør av 
renovasjonstjenester.  

- På generelt grunnlag anbefaler vi at man setter av tilstrekkelig areal for 
renovasjonsløsning og renovasjonsbilens manøvrering på et tidlig stadium i prosessen. 

- ROAF forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil være til hinder for renovasjon hos 
eksisterende abonnenter i det berørte området. 

 
Forslagsstillers kommentar 

- Det tas til etterretning at det ikke er krav til kommunal renovasjon.  
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o Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan som ivaretar kravene til
slokkevann og en utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet/adkomst
for brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets
retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Ved
etappevis utbygging må det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser
ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats.

o Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og
slokkevann) være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og
brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskaper.

I byggesaken er det videre viktig at aktørene er oppmerksomme på og tar hensyn til
følgende:

o Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/tilrettelegging for
brannvesen i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må
tilfredsstillende innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i hele
anleggsperioden og ogsä i ettertid.

o Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt,
sykkelstativer, bommer etc. ma ikke v e r e til hinder for utrykningskjoretoy/
brannbil og hindre effektiv innsats for brannvesenet.

Brannvesenet onsker ä bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for omrädet og i
kommende byggesaker.

Forslagsstillers kommentar
Krav i TEKl 7 legges til grunn for ny bebyggelse.
NRBRs forslag til bestemmelse om brannhydrant er tatt inn i planbestemmelsene, se pkt.
2.8.
En VAO-plan folger planforslaget. Denne redegjør for brannvannskapasitet.
Eiendommen har adkomst fra Bråteveien, som er tilgjengelig fra to kanter. Det anses
ikke som nodvendig ä etablere flere adkomstveier internt pä omrädet.
Nødvendig avstand til høyspentlinjer er ivaretatt i planen.
Det er ingen konkrete planer for etablering av solcellepaneler i området. Det er imidlertid
lagt inn en bestemmelse som sikrer at evt. fremtidige planer for solcellepaneler skal
forelegges branvesenet, se bestemmelsenes pkt. 2.7.
Det er lagt inn bestemmelse om at utomhusplanen skal vise tilrettelegging for
brannvesenet, se pkt. 5. l. l. l.
NRBRs forslag til rekkefølgebestemmelser tas inn i planen, se pkt. 5.2 og 5.3.
Brannvesenet vil fä oversendt planforslaget til offentlig ettersyn.

8.1.8 ROAF - Romerike Avfallsforedling (16 .06 .20)

Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon pä omräder regulert til
naeringsvirksomhet. Eier/bruker star fritt til selv ä velge leverandor av
renovasjonstjenester.
På generelt grunnlag anbefaler vi at man setter av tilstrekkelig areal for
renovasjonsløsning og renovasjonsbilens manøvrering på et tidlig stadium i prosessen.
ROAF forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil være til hinder for renovasjon hos
eksisterende abonnenter i det berorte omrädet.

Forslagsstillers kommentar
Det tas til etterretning at det ikke er krav til kommunal renovasjon.

Ramboll
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Rambøll 

- Planen sikrer at det skal dokumenteres tilstrekkelig areal til renovasjon. Det planlegges 
ikke endringer i trafikkforholdene, og det forventes derfor ikke at tiltaket vil medføre 
hinder for renovasjon hos eksisterende abonnenter. 

8.1.9 Elvia AS (24.06.20) 

- Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Lillestrøm kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). 

- Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de 
anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at 
det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine 
anlegg. 

- Elvia har en høyspenningsluftledning nær planområdet som vi ber om at det blir tatt 
hensyn til. Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende 
ledning. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen 
som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg. Det må ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  

- Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak 
(inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra 
kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke 
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, 
må det bestilles kabelpåvisning. 

- Elvia har også tre nettstasjoner innenfor planområdet, hvorav en er etablert som rom i 
bygg og to er etablert som frittliggende kiosker. Arealer som brukes til 
nettstasjonskiosker må avsettes i plankartet. Det må også vises hensyn til nettstasjonene 
i planarbeidet. 

- For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere 
en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. 

- Areal til nettstasjon må ha plass og adkomst for kranbil. Dette innebærer et areal på 
inntil 35 m2 (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjon skal stå minst 5 meter fra bygning med 
brennbare overflater. Av hensyn til trafikksikkerhet skal nettstasjon plasseres minst 3 m 
fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau og gs-vei regnes også som veikant. For 
å sikre optimal strømforsyning, ønskes nettstasjon plassert sentralt i planområdet. Av 
hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres 
minst 10 m fra ny bebyggelse. 

 
- Elvia opplever ofte at det ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger 

planlegges og oppføres. Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
bestemmelsene. 

- Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at 
følgende presiseres i planbestemmelsene: 

o Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 
5 m byggegrense rundt nettstasjoner. 

o Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

- Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være 
minimum 16 kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i 
første etasje, og det stilles særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og 
ventilasjon m.v. 
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Planen sikrer at det skal dokumenteres tilstrekkelig areal til renovasjon. Det planlegges
ikke endringer i trafikkforholdene, og det forventes derfor ikke at tiltaket vil medføre
hinder for renovasjon hos eksisterende abonnenter.

8.1.9 Elvia AS (24 .06 .20)

Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Lillestrøm kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett).
Elvia har elektriske anlegg i planomrädet. Planforslaget mä ta hoyde for og hensyn til de
anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at
det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine
anlegg.
Elvia har en høyspenningsluftledning nær planområdet som vi ber om at det blir tatt
hensyn til. Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende
ledning. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen
som en hensynssone (faresone) med kode 370 - høyspenningsanlegg. Det må ikke
gjøres inngripen i terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.
Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak
(inkludert planting av trer) sä nert inntil kabelgroften som 1 meter malt horisontalt fra
kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler. For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget,
mä det bestilles kabelpävisning.
Elvia har ogsä tre nettstasjoner innenfor planomrädet, hvorav en er etablert som rom i
bygg og to er etablert som frittliggende kiosker. Arealer som brukes til
nettstasjonskiosker mä avsettes i plankartet. Det ma ogsä vises hensyn til nettstasjonene
i planarbeidet.
For ä sikre strom til ny bebyggelse, kan det bli behov for ä sette av arealer til ä etablere
en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
Areal til nettstasjon må ha plass og adkomst for kranbil. Dette innebærer et areal på
inntil 35 m2 (ca. 5,5 m x 6,5 m) . Nettstasjon skal stå minst 5 meter fra bygning med
brennbare overflater. Av hensyn til trafikksikkerhet skal nettstasjon plasseres minst 3 m
fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau og gs-vei regnes også som veikant. For
ä sikre optimal stromforsyning, onskes nettstasjon plassert sentralt i planomrädet. Av
hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres
minst 10 m fra ny bebyggelse.

Elvia opplever ofte at det ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger
planlegges og oppføres. Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i
bestemmelsene.
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at
følgende presiseres i planbestemmelsene:

o Nettstasjoner tillates oppført inntil l m fra eiendomsgrense og at det generelt er
5 m byggegrense rundt nettstasjoner.

o Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.

Nettstasjoner kan ogsä etableres i egne rom i bygg. Storrelsen pa rommet mä vaere
minimum 16 kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i
første etasje, og det stilles særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og
ventilasjon m.v.
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- Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer 
eventuelle kostnader til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter. 

- Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt 
med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen 
forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes 
av arealer til nye traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med 
minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 
traseene/nettstasjonen. 

- Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må 
påføres i planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig 
utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle 
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under 
bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om 
forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, 
og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 
energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

- Arealer som brukes, og i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i 
planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og 
anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften. 

- Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 

 
Forslagsstillers kommentar 

- Det tas til etterretning at Elvia har anlegg i området og planforslaget forholder seg til de 
avstandskrav som gjelder. 

- Evt. behov for økt energiforsyning vil måtte vurderes i den enkelte byggesak, da det ikke 
er et konkret utbyggingsprosjekt som har utløst dette planarbeidet. Dette er sikret i 
bestemmelsene som dokumentasjonskrav, se pkt. 2.7. Arealer til evt. ny nettstasjon må 
utredes i byggesak, enten utendørs eller inne i ny bebyggelse. Dette sikres i 
bestemmelsene, se pkt. 2.7. 

- Elvias øvrige innspill tas til etterretning. 
 

8.2 Merknader ved utvidelse av planområde 

8.2.1 Statsforvalteren i Oslo og Viken (04.10.2021) 

- Statsforvalteren påpeker at den utvidede delen av planområdet består av omtrent 10 
daa. dyrka jord. Statsforvalteren påpeker videre at Stortinget har vedtatt forsterkede 
jordvernmål og oppdaterte føringer i nasjonal jordvernstrategi. De understreker at 
hensynet til jordvern, matproduksjon, kulturlandskapet og videre jordbruksdrift og 
beitebruk må vurderes og ivaretas i planarbeidet. Statsforvalteren forventer at det 
utvidede område reguleres til jordbruks-/eller LNF-formål.  

- Statsforvaletern påpeker også at det er registrert naturbeitemark og en dam med lokalt 
viktig verdi i den utvidede delen av planområdet, og ber om at planforsalget ivaretar 
disse verdiene.  

- Statsforvalteren viser ellers til tidligere innsendte innspill fra 1. juni 2020.  
 
Forslagstillers kommentar 
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Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer
eventuelle kostnader til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt
med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen
forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes
av arealer til nye traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med
minst like gode vilkär som det nettselskapet har til de eksisterende
traseene/nettstasjonen.
Nettselskapet gjor oppmerksom pä at spenningsniväet for ledningsanleggene ikke ma
päfores i planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal pä kart ha en enhetlig
utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle
ledninger som gär i samme trase, skal tegnes som en ledning. Hoyspenningskabler under
bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om
forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2,
og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Arealer som brukes, og i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i
planen til arealformäl bebyggelse og anlegg, underformäl «Andre typer bebyggelse og
anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften.
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.

Forslagsstillers kommentar
Det tas til etterretning at Elvia har anlegg i området og planforslaget forholder seg til de
avstandskrav som gjelder.
Evt. behov for økt energiforsyning vil måtte vurderes i den enkelte byggesak, da det ikke
er et konkret utbyggingsprosjekt som har utløst dette planarbeidet. Dette er sikret i
bestemmelsene som dokumentasjonskrav, se pkt. 2.7. Arealer til evt. ny nettstasjon må
utredes i byggesak, enten utendørs eller inne i ny bebyggelse. Dette sikres i
bestemmelsene, se pkt. 2.7.
Elvias øvrige innspill tas til etterretning.

8 . 2 Merknader ved utvidelse av planområde

8 . 2 . 1 Statsforvalteren i Oslo og Viken (04 .10 .2021)

Statsforvalteren päpeker at den utvidede delen av planomrädet bestär av omtrent 10
daa. dyrka jord. Statsforvalteren påpeker videre at Stortinget har vedtatt forsterkede
jordvernmål og oppdaterte føringer i nasjonal jordvernstrategi. De understreker at
hensynet til jordvern, matproduksjon, kulturlandskapet og videre jordbruksdrift og
beitebruk må vurderes og ivaretas i planarbeidet. Statsforvalteren forventer at det
utvidede omräde reguleres til jordbruks-/eller LNF-formal.
Statsforvaletern päpeker ogsä at det er registrert naturbeitemark og en dam med lokalt
viktig verdi i den utvidede delen av planområdet, og ber om at planforsalget ivaretar
disse verdiene.
Statsforvalteren viser ellers til tidligere innsendte innspill fra l. juni 2020.

Forslagstillers kommentar

Ramboll
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- Den utvidede delen innlemmes i planområdet for lage ryddigere avgrensninger opp mot 
omkringliggende reguleringsplaner. Den utvidede delen av planområdet reguleres til 
landbruksformål, og det planlegges ikke ny tiltak innenfor området.  

 

8.2.2 Viken fylkeskommune (06.10.2021) 

- Samferdsel: Fylkeskommunen viser til sin uttalelse av 8. august 2020, og ber videre om 
at det fastsettes byggegrense mot fylkesvei i planen. Byggegresen skal være 15 m langs 
Fv. 1530 Bråteveien og 20 m. langs Fv. 22 Trondheimsveien  

- Dyrka mark: Fylkeskommunen viser til regional planstrategi 2020-2024 hvor det er satt 
en nullvisjon for nedbygging av matjord i Viken, og forutsetter videre at tiltaket ikke 
forringer tilstanden på områdets dyrka mark.  

- Vannforvaltning: Fylkeskommunen viser til vannforskriften §1 og regional plan for 
vannforvaltning for Glomma vannregion. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene som 
planen legger til rette for, ikke vil redusere mulighetene for å nå vannkvalitetsmålene i 
den regionale planen.  

- Hensynet til automatisk fredede kulturminner: Fylkeskommunen viser til tidligere 
gjennomført registrering av planområdet, og sier at de ikke har videre merknader 
vedrørende automatisk fredede kulturminner i tilleggsområdet. 

- Fylkeskommunen mener at det bør gjøres en vurdering av behov for bruk av 
hensynssoner for de innlemmede områdene.  

 
Forslagstillers kommentarer:  

- Byggegrenser er lagt inn i planforslaget i tråd med fylkeskommunens ønsker.  
- Utvidet del av planområdet reguleres til landbruksformål, og det planlegges ikke nye 

tiltak innenfor området.  
- Det planlegges ikke tiltak som vi få en direkte konsekvens for mulighetene for å nå 

vannkvalitetsmålene.  
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Den utvidede delen innlemmes i planområdet for lage ryddigere avgrensninger opp mot
omkringliggende reguleringsplaner. Den utvidede delen av planområdet reguleres til
landbruksformäl, og det planlegges ikke ny tiltak innenfor omrädet.

8.2.2 Viken fylkeskommune (06 .10 .2021)

Samferdsel: Fylkeskommunen viser til sin uttalelse av 8. august 2020, og ber videre om
at det fastsettes byggegrense mot fylkesvei i planen. Byggegresen skal vere 15 m langs
Fv. 1530 Bråteveien og 20 m. langs Fv. 22 Trondheimsveien
Dyrka mark: Fylkeskommunen viser til regional planstrategi 2020-2024 hvor det er satt
en nullvisjon for nedbygging av matjord i Viken, og forutsetter videre at tiltaket ikke
forringer tilstanden pä omrädets dyrka mark.
Vannforvaltning: Fylkeskommunen viser til vannforskriften § l og regional plan for
vannforvaltning for Glomma vannregion. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene som
planen legger til rette for, ikke vil redusere mulighetene for ä nä vannkvalitetsmälene i
den regionale planen.
Hensynet til automatisk fredede kulturminner: Fylkeskommunen viser til tidligere
gjennomført registrering av planområdet, og sier at de ikke har videre merknader
vedrørende automatisk fredede kulturminner i tilleggsområdet.
Fylkeskommunen mener at det bør gjøres en vurdering av behov for bruk av
hensynssoner for de innlemmede områdene.

Forslagstillers kommentarer:
Byggegrenser er lagt inn i planforslaget i tråd med fylkeskommunens ønsker.
Utvidet del av planområdet reguleres til landbruksformål, og det planlegges ikke nye
tiltak innenfor omrädet.
Det planlegges ikke tiltak som vi fä en direkte konsekvens for mulighetene for ä nä
vannkvalitetsmälene.
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2. Varslingsbrev, 13.06.2020
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5. ROS-analyse, Ramboll 2020
6. Trafikkanalyse, Ramboll 2020
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8. a) Geoteknisk notat, Ramboll 2020
8. b) Uavhengig kontroll av geoteknisk notat, Geoteknikk AS 2021
9. Miljoprogram, Ramboll 2021
10. Volumstudie, Ramboll 2021
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