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 VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN NR. 0231_497 FOR 

BRØTER ØSTRE OG DEL AV REGULERINGSPLAN NR. 0231_495 FOR 

KJELLER NORD 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det herved om at det skal søkes om endring av 

del av reguleringsplan for Brøter Østre med Plan-ID 0231_497, og del av reguleringsplan for Kjeller 

Nord med plan-ID 0231_495.  

 

1. FORSLAGSTILLER 

Forslag til endring av reguleringsplan utarbeides av Norconsult på vegne av Obos Block Watne AS.  

 

2. SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

Hensikten med endring av reguleringsplanen er behovet for å tilpasse reguleringsplanen til en 
utvidet rundkjøring der det er planlagt for en fjerde avkjøring i vest.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Kjeller Nord, plan-ID 0231_495 vedtatt 25.02.2015, er det regulert 
en kjøreadkomst fra rundkjøringen. Deler av området innenfor Kjeller Nord er dermed tiltenkt en 
adkomst fra denne rundkjøringen, da aktiviteten innenfor dette området er avhengig av en adkomst 
fra rundkjøringen. I reguleringsplan med Plan-ID 0231_497 for Brøter Østre vedtatt 08.05.2013, er 
det ikke regulert adkomstveg i vest til Kjeller Nord.  
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Kjeller Nord, med regulert adkomst fra rundkjøring   Brøter Østre, uten atkomst for Kjeller Nord. 

 
 
Boligutbygging innenfor Brøter Østre er nå i oppstartfasen, og i den forbindelse skal rundkjøringen 
bygges. Lillestrøm kommune har vedtatt at de nordøstlige deler av reguleringsplanen for Kjeller 
Nord skal ha sin adkomstveg fra rundkjøringen.    
 
Det foreligger en byggeplan for en 4-armet rundkjøring som er godkjent av Statens Vegvesen. 
Utbygging er aktualisert som følge av dekommisjonering av Kjellerreaktoren og IFEs 
reguleringsplanarbeider innenfor reguleringsplanen for Kjeller Nord. 
Mere informasjon om dette planarbeidet finnes på Lillestrøm kommune sin nettside under: 
Samfunnsutvikling/Kunngjøring av planer og høringer/Varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Det er om lag 7,5 år siden gjeldende reguleringsplan for Brøter Østre ble vedtatt. 
Reguleringsteknisk vil en ny hovedatkomst for området innenfor Kjeller nord omfatte en ny fjerde 
arm i rundkjøringen for Brøter Østre, og forskyvning av eksisterende gang- og sykkelveg i vest 
med tilhørende grøft. Dette medfører at også reguleringsplanen for Kjeller Nord blir endret i 
området der avkjørselen kommer.  
 
Det er også foreslått å fjerne hensynssoner for kulturminner H730_1 og H730_2, da disse er 
utredet og frigitt. 
 
Endringene som omsøkes anses for å ikke medføre noen vesentlige endringer av gjeldende 
reguleringsplan, og anses derav for å kunne behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14, 2. 
ledd. 
 

ROS-analyse er utarbeidet for reguleringsplanen for Brøter Østre og for Kjeller Nord. Risiko- og 
sårbarhet anses dermed for tilstrekkelig utredet både i 2013 og i 2015. 
 
For øvrig er også øvrige temaer som inngår i en ordinær planprosess, for å avdekke konsekvenser 
av tiltaket og evt avbøtende tiltak, vært gjenstand for  utredning i disse to planene. Spesielt gjelder 
dette i Kjeller Nord planen da det der er regulert inn en fjerde arm i rundkjøringen. 
 

Tidligere utarbeidede plandokumenter for Kjeller Nord og Brøter Østre, kan en finne på kommunens 
nettside under:Kartportal/Planinnsyn.  
 

Den endringen av reguleringsplanen for Kjeller Nord som er konsekvensen av omsøkte 
reguleringsendring, vil ivaretas av pågående planprosess for reguleringsplan for Instituttveien 18. 
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2.1 Endring av reguleringsplankart: 

➢ Endring av rundkjøringen ved at en ny fjerde arm reguleres inn i vest, som vil fungere 
som hovedatkomst til området innenfor den nordøstlige delen av reguleringsplan nr. 
0231_495 for Kjeller Nord.   
 

➢ Hensynssoner for kulturminne H730_1 og H730_2, tas ut av plankartet for Brøter Østre 
med Plan-ID 0231_497, da disse er utredet og frigitt 

 

➢ Endring/forskyvning av gang- og sykkelvegtrase o_G1 på vestsiden av endret 
rundkjøring. 

 

➢ Endring/utvidelse av grøfteareal - annen veggrunn - på vestsiden av ny trase for gang- 
og sykkelvegen. 

 
Her illustreres hvilke endringer som omsøkes i gjeldende reguleringsplankart for Brøter 
Østre: 

 

 

Utklipp fra gjeldende reguleringsplankart fra 2013. 

Hensynssoner 

for kulturminne 

som søkes 

fjernet  

Ny fjerde arm 

foreslås 

regulert inn 

her 
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Her illustreres hvordan endringene vil bli i forslag til nytt reguleringsplankart: 
 

 

 

Forslag til nytt reguleringsplankart. 

Hensynssone for 

kulturminner er fjernet 

i forslag til nytt 

plankart 

Ny fjerde arm 

er lagt inn i 

forslag til nytt 

plankart 
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Forskjellen mellom gjeldende reguleringsplan og forslag til ny endret reguleringsplan for selve rundkjøringen 

er illustrert i figuren nedenfor: 

 

Illustrasjon av endringen i rundkjøringens vestre del der det kommer en ny fjerde arm. 
 

Av illustrasjonen ovenfor fremgår det at eneste berørte eiendom som følge av endringen vil være 
gnr. 27, bnr. 2, som eies av Lillestrøm kommune. 
 
 

2.2 Endring av reguleringsbestemmelsene: 

Brøter Østre, plan-ID 0231-497: 

➢ I § 3 AREALFORMÅL på side 2, fjernes følgende setning: «Båndlegging etter Lov om 
kulturminner».  Setningen fjernes da disse er utredet og frigitt. 

➢ § 7.8 på side 6, fjernes av samme årsak som ovenfornevnte punkt; at kulturminnene er 
utredet og frigitt. 

 
Kjeller Nord, plan-ID 0231_495:  

➢ I §5- REKKEFØLGEBETEMMELSER ny bestemmelse med følgende ordlyd: «k) 

Rundkjøring Rv 226 skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan fra 

Statens vegvesen før KF 10, KF 11 og KF12 kan bygges ut».  

Avgrensning for 

ny endret 

reguleringsplan 

Avgrensning 

for gjeldende 

reguleringsplan 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 12-14: 
I plan- og bygningsloven § 12.14, 2. ledd heter det følgende: «Kommunestyret kan delegere 

myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører 

hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 

 

Endringene som det i denne søkanden legges opp til, anses i liten grad å påvirke gjennomføringen 

av planen for øvrig, vil ikke gå utover hovedrammene i planen, og vil heller ikke berøre hensynet til 

viktige natur- og friluftsområder. Det vurderes dithen at det er en liten endring der det foreligger 

delegert myndighet til å fatte vedtak, i henhold til pbl. § 12-14, 2. ledd. 

 

Dette er et utkast til søknad om endring av reguleringsplan, som sendes ut til høring og uttalelse til 

berørte via dette brevet. Etter at merknadsfristen er gått ut, vil innkomne merknader bli sammenstilt 

og kommentert og supplert i en videreutvikling av dette brevet som da omformes til en formell søknad 

om endring av reguleringsplan, som sendes til kommunen. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Følgende dokumenter er tilgjengelige for lesing og nedlasting fra fra Norconsult sin internettside 

www.norconsult.no. Se under aktuelt og kunngjøringer.  

 

• Gjeldende reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for Brøter Østre 

• Forslag til nytt reguleringsplankart og endrede reguleringsbestemmelser for Brøter Østre. 

• Gjeldene reguleringsplankart for Kjeller Nord 

• Godkjent byggeplan for rundkjøringen 
 

Dokumentene er også tilgjengelige på Lillestrøm kommune sin nettside under: 

Samfunnsutvikling/Kunngjøring av planer og høringer/Høringer. 

 

Dokumentene er tilgjengelige iløpet av førstkommende mandag den 07.12.2020. 

 

 

Merknader til søknad om endring av reguleringsplanen sendes innen 08.01.2021 til: 

andreas.kaarbo@norconsult.com, evt. i brev til Norconsult, pb.626, 1303 SANDVIKA, merkes med 

referansenummer: 5208265.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 
Andreas Kaarbø   

http://www.norconsult.no/
mailto:andreas.kaarbo@norconsult.com

