PLANINITIATIV
Detaljreguleringsplan for Trondheimsveien 187, gnr/bnr 58/16, 57/59 og
57/1

Utarbeidet av: Arkitektene Astrup og Hellern AS
Dato: 11.10.2021
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1 Ansvarlige

Fagkyndig

Forslagsstiller

Hjemmelshaver

Firma:

Arkitektene Astrup og Hellern AS

Adresse:

Munchs gate 5b, 0165 Oslo

Org.nr.:

945 479 965

Kontaktperson:

Hanne Embretsen

E-post:

hem@aaoh.no

Telefon:

473 24 941

Firma:

Bertel O. Steen AS

Adresse:

Postboks 52, Solheimveien 7, 1471 Lørenskog

Org.nr.:

916 218 753

Kontaktperson:

Rune Carlsen

E-post:

Rune.carlsen@bos.no

Telefon:

482 37 863

Navn:

Grus eiendom AS

E-post / Telefon:

Rune.carlsen@bos.no/482 37 863

Fakturaadresse for plansaksgebyr:
Bertel O. Steen, postboks 52, Solheimveien 7, 1471 Lørenskog.
Org.nr. 916 218 753

2 Bakgrunn
2.1 Formålet med planen
Bertel O. Steen søker å utvide eksisterende bebyggelse. En utvidelse innenfor området regulert
til næring er ikke tilstrekkelig for å utvide både høytlager og det automatiske lagersystemet.
Derfor må arealformål næring utvides mot sørvest. Utvidelsen vil da ta beslag på et område som
er regulert til park/friområde. For å kompensere for tapet av grøntareal, foreslås det at
resterende grøntområde heves i kvalitet og at det opparbeides et attraktivt park- og
aktivitetsanlegg på denne delen av tomta. Dette skal formaliseres gjennom en
detaljreguleringsplan.

2.2 Planområdet
Planområdet er lokalisert på Berger i Lillestrøm kommune og ligger i et større næringsområde
med mye plasskrevende handel. Planområdet grenser til E6 i øst, et boligområde i vest og
næringsområde i sør. Eiendommen er på ca. 91 640 m2.
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Planområdet berører eiendommene gnr/bnr 57/1, 57/59 og 58/16. Eiendommene har ulike
grunneiere. Bertel O. Steen er eier av 57/59, men det er kommunen som eier 57/1 og 58/16.
Geoparken berører både 57/1 og 58/16. Denne er inkludert i planområdet og markert med
rutenett i figur 1 og 2. Det er ikke planlagt noen form for inngrep i dette området. Likevel er
geoparken med i avgrensningen fordi tiltakshaver er grunneier på en del av geoparkens område
og det ryddigste er å inkludere hele arealformålet.
Eksisterende situasjon:
I dag brukes planområdet i tråd kommuneplanen til kontor/industri og friområde. Lager- og
logistikkbygget drives av Bertel O. Steen. Den bebygde delen av planområdet domineres av et
nevnte lager- og logistikkbygget, tilhørende parkeringsplasser og areal for lasting og
manøvrering for tungtransport.
Friområdet i sør er ikke opparbeidet slik det fremstår i dag. Det går en gruslagt gangsti gjennom
området, men utover dette er stedet preget av bratt terreng, åpen mark og vegetasjon med høyt
innslag av uønskede fremmedarter. Slik det står i dag fungerer det kun til trasé fra boligområdet
i vest til geoparken i sør og bussholdeplassen langs Trondheimsveien. Friområdet er ikke et
attraktivt område for rekreasjon i dag.

Figur 1: Planområdet ligger mellom et større næringsområde og et boligfelt.
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Figur 2 og 3: fyllingsfoten slik den ser ut i dag, sett fra taket på Bertel O. Steen.
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Figur 4 og 5: Friområdet har i dag en gruslagt sti og en del lav vegetasjon som i stor grad består av fremmedarter.

3 Planønsket
3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Utvidelse lager- og logistikkbygget:
Tiltaket søker å bygge ut eksisterende lager- og logistikkbebyggelsen i sørvestlig retning.
Planlagt utvidelse består av å forlenge bygget 48m mot sørøst som utgjør ca. 4675 m2.
Utvidelsen vil ha samme uttrykk, bredde og høyde som eksisterende bebyggelse.
Tiltaket går inn på en del av G1. Den berørte delen av friområdet består i dag av en skrent ned
mot næringsarealet som ikke er anvendelig for opphold, som bildene i kapittel 2.2 viser, og
tiltaket vil således ikke medføre store endringer fra dagens situasjon. Arealformålet utvides, og
delen av friområdet som blir omregulert til kontor/industri er den minst anvendelige delen av
friområdet.
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Figur 6: Ønsket utvidelse av eksisterende lager- og logstikkbygg.

Figur 7: Ønsket utvidelse av eksisterende lager- og logistikkbygg.
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Opparbeidelse av parkanlegg:
Tiltaket i G1 innebærer en økning av kvaliteten i området. Friområdet er i dag lite ivaretatt og
består ikke av stort mer enn en gruslagt sti gjennom et bratt landskap. Vegetasjonen i området
har høyt innslag av uønskede fremmedarter. Tiltaket består av bekjempelse av uønskede
fremmedarter, beplantning av ny vegetasjon, og opparbeidelse av oppholds- og
aktivitetsarealer.
I skissene som er fremlagt i dette planinitiativet er det foreslått etablert en aktivitetspark.
Skissene innehar blant annet en terrengsykkelløype og en leke- og treningsplass. Endelig
innhold i aktivitetsparken vil avstemmes etter medvirkning fra naboer og andre i nærmiljøet, for å
kartlegg mangler og behov i området. I tillegg vil opprustning av eksisterende grusvei gi en
attraktiv snarvei fra boligområdet og ned til Trondheimsveien. Tiltaket vil bidra til å øke kvaliteten
til området og kompenserer for tap av arealet som blir berørt ved utvidelsen av lager- og
logistikkbygget.
Området har i dag har en god vegetasjonsskjerm mellom industrifeltet og bakenforliggende
boligfelt. Planforslaget vil bevare denne, samt legge til rette for at tilsvarende skjerm kan vokse
opp i overgangen mellom industriområdet og friområdet, ved planting av ny vegetasjon. Dette
hensynet skal spesielt legges til rette for mellom eksisterende geopark og industrifeltet.

Figur 8: Mulig utvikling av friområdet.
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3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder
Bygget er i dag 15 meter høyt. Gårdsplassen ligger på kote +178,7 og toppgesims ligger på
kote +193,7. Reguleringsplanen tillater en %-TU på 60%, dagens %-TU er 35%. Utvidelsen det
legges til grunn for er på 4675 m2. Med planlagt utvidelse blir %-TU ca. 40%.
3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet
Utvidelse lager- og logistikkbygg:
På dette stadiet i prosessen er det ikke gjort endelige vurderinger av materialbruk, resirkulering
av materialer o.l. (Miljøoppfølgingsprogram skal redegjøre for prosjektets miljøprofil og være en
del av grunnlagsmaterialet som legges frem ved førstegangsbehandling av et
reguleringsforslag.)
Miljøambisjoner avklares og omtales nærmere i forbindelse med planforslaget.
Oppgradering park:
Oppgradering av parkanlegget på G1 har flere positive miljøeffekter. Viktigst blir arbeidet med å
fjerne og rydde uønskede fremmedarter, plante ny vegetasjon, samt å gi området et nytt
bunndekke av gress/eng. Dette vil bidra til å hindre videre spredning av uønskede fremmedarter
ut i norsk natur, og muliggjøre etablering av vegetasjon som kan bidra positivt til artsmangfold
og økologi i nærområdet. I tillegg vil det å etablere et bunndekke på de delene av tomten som i
dag ligger brakk med delvis åpen jord, stein og sand, bidra til mindre støvflukt og erosjon i
området.
Tiltaket får økt funksjonell kvalitet ved at det gir området en møteplass, som i motsetning til
dagens situasjon vil være attraktiv for folk i nærmiljøet å bruke. Tiltaket øker kvaliteten til
friområdet og gir lokalsamfunnet et godt sted for rekreasjon og aktivitet. Tiltaket forsterker også
forbindelsen mellom de bakenforliggende boligområdene og Geoparken, slik at denne kan bli et
mer attraktivt turmål i nærområdet. Slik sett er tiltaket positivt for folkehelsen i området samtidig
som det gir stedsidentitet.
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Skisse til plankart:

Figur 9: Skisse til plankart.

Planønsket ser for seg en utvidelse av området som i dag er satt av til næring. Denne utvidelse
går som nevnt inn på friområdet i sørvest. I nordøst er det tatt høyde for den planlagte
rundkjøringen som berører planområdet. Geoparken videreføres med egnet hensynssone.
Hvilken type hensynsone må avklares i planarbeidet i samarbeid med kommunen.
Planområdet berører en del av eiendommen gnr/bnr 57/59.

4 Planstatus og føringer
4.1 Forholdet til kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel - plankart:
I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til arealformål kontor/industri. Deler av tomta
i sørvest er regulert til park/friområde. Planområdet grenser til et område i sørvest som er satt av
til geopark, dette er et naturvernområde. Geoparken er båndlagt for utbygging og
båndleddingen skal verne naturmiljøet, geologiske spor og kulturminner. I nord, vist med dus
rød linje, er det satt av areal til en tenkt vei med rundkjøring og tunnel.
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Figur 10: Utklipp fra kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel, bestemmelser:
Følgende bestemmelser fra kommuneplanen er gjeldende tiltaksområdet:
-

-

-

§ 8-3-1 Områder båndlagt etter plan og bygningsloven (§ 11-8, 3. ledd, bokstav d)
H710_1 – H710_4: Områdene er regulert til bevaring.
§ 6-1 Landbruks-, natur og friluftsformål: Det gjelder et generelt bygge- og delefobud i
uregulerte områder som er satt av til LNF-formål. Det gis unntak til landbruksbygninger,
kårboliger og for visse tiltak på eksisterende boligeiendommer.
§ 1-9.2 Sikring av grønnstruktur. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal viktige
naturkvaliteter kartlegges og søkes sikret som arealformål grønnstruktur, og/eller med
angivelse av hensynssone. Viktige trær og vegetasjonsområder skal avmerkes i nye
reguleringsplaner og beskyttes i bygge- og anleggsfasen. Ved beplantning av uteareal
og grønnstruktur skal det tilrettelegges i størst mulig grad for pollinerende insekter, med
innslag av vekster som er gode bie- og humleplanter.
§ 1-9.3 Hensyn til tilgrensende grøntstruktur. Ved detaljregulering av arealer som
grenser til eller ligger nær opptil eksisterende grøntstruktur vist i kommuneplan eller
reguleringsplan skal formingen av bygninger og konstruksjoner ta hensyn til
nærliggende grøntstruktur, blant annet i form av byggehøyde, sol-skygge-virkning og

9

opplevd privatisering av grøntstruktur. Tilsvarende hensyn skal tas til ny grøntstruktur
som den aktuelle reguleringsplanen inneholder.
§ 1-12 Parkeringskrav/oppstillingskrav for bil og sykkel:
Planområdet ligger i sone 3 i parkeringsbestemmelsene.
Tabell 1: Gjeldende parkeringsnorm.

§ 2-1.1 Rekkefølgekrav:
-

For områder avsatt til næringsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger,
bebyggelse for offentlig elle privat tjenesteyting eller turistformål skal uteområdene være
ferdigstilt før brukstillatelse.

§ 4-2 Bestemmelser for ulike underformål innenfor grøntstrukturen:
-

-

-

§ 4-2.1 Naturområde: i feltene skal eksisterende naturpreg og terreng bevares, gjerne
med opprinnelig stedegen vegetasjon. Det kan tillates enkel tilretteleggelse for ferdsel.
Området bør ha stort vegetasjonsmangfold, ivareta eksisterende fauna og eventuelle
blågrønne kvaliteter. Store inngrep i eksisterende terreng tillates ikke.
§ 4-2.3 Friområde: I disse feltene er det eksisterende og nye grønnstrukturarealer som
skal være attraktive for rekreativ bruk. Friområder skal være tilrettelagt/opparbeidet for
aktiv lek, fysisk aktivitet, opphold og ferdsel. Områdene kan ha naturlig eller kultivert
trevegetasjon og terrengutforming bør i visse tilfeller forsterkes for å tåle stor bruk. I
friområdene tillates opparbeidelse av turveier, belysning, utsiktsplasser, benker og bord.
Det kan tillates oppført bygninger som fremmer allmenhetens bruk av friområdene.
§ 4-2.4 Park: Parker skal ha stor grad av opparbeidelse, med krav til høy kvalitet og
standard. Parkene skal utformes slik at de fremstår som gode møteplasser. De skal ha
variert utforming av naturlig og kultivert grønnstruktur og aktiviteter for ulike
aldergrupper av befolkningen. Byromsnormens retningslinjer for parker skal legges til
grunn for utformingen.

Byromsnormen – parker:
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Figur 11: Byromsnormen fra gjeldende kommuneplan.

Planstrategi for Lillestrøm kommune:
Langsiktig arealstrategi for Lillestrøm kommune binder kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel sammen og gir hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk. I denne er
Berger, hvor planområdet ligger, definert som et regionalt næringsområde. Det skal fungere
som et større næringsområde for arealkrevende- og transportintensiv næring. Berger skal
fungere som hovedsatsningsområde for denne typen virksomhet. Dermed kan det sies at
utvidelse av lager- og logistikkvirksomheten hos Bertel O. Steen er i tråd med ønsket utvikling
for kommunen.
Videre er det presisert at det ikke vil bli gitt rom for utvikling av nye områder for handel med
plasskrevende varer i den nye kommuneplanen. Det står også at områdene som er avsatt til
næring skal ha høy arealutnyttelse og at det skal prioriteres høyere utnyttelse av eksisterende
næringsområdet fremfor å etablere nye områder for lager- og logistikkvirksomhet. Dette er
forhold som taler for en videreutvikling og utvidelse på tomta til Bertel O. Steen. Det vil være i
tråd med ønsket utvikling for kommunen.
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Figur 12: Utklipp av strategisk kart for Lillestrøm kommune.

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid
Reguleringsplan for Bergerområdet:
Reguleringsplanen for planområdet ble vedtatt i 2005. Reguleringsplanen gjelder for et større
næringsområde og favner i tillegg til planområdet, også flere av nabotomtene. Planområdet
inngår i felt C i plankartet. Området er satt av til industri og kontor, dette formålet vil videreføres.
Friområdet ligger i felt G1.
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Figur 13: Gjeldende reguleringsplan for Bergerområdet.

Reguleringsbestemmelser for Bergerområdet
Bestemmelser for felt B og C:
§ 4.1. I planområdet tillates oppført bygninger og anlegg for lett industri og kontor. Det tillates
kun kontorvirksomhet i tilknytning til den øvrige virksomheten i felt B eller C.
§ 4.2. Området tillates utnyttet med %-TU = 60%. For de deler av bygningene i felt B og C hvor
det ikke er etasjeskille regnes ikke etasjehøyder inn i T-BRA til %TU.
§4.3. Maks gesimshøyde = 17 m.
§12 Rekkefølgebestemmelser – Feltene A, B, C, D, E og F, kan ikke bebygges ytterligere før nytt
vann og avløpsanlegg er bygget til planområde, etter godkjenning fra Skedsmo kommune.
Bestemmelser for friområde, felt G1:
I friområder kan planutvalget tillate oppført bygninger eller anlegg som har tilknytning til
friområdene eler en gjennomgående gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal inngå i en
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felles parkplan for friområdene og de enkelte byggefelts parksoner med de hovedforbindelsene
som er vist på planen.
Mellom felt B og C og Vardeveien/sandbakkveien legges en sone med friområde på 15 meter. I
dette beltet skal det være trær og annen vegetasjon som skjermer mot innsyn og støy fra felt B
og C, samt E6. Dersom eksisterende vegetasjon skades av anleggsarbeid ved utbyggingen av
feltene, skal det plantes ut nye trær. Skrenten mellom skjermingsbeltene og utbyggingsfeltene
skal sikres med permanent gjerde.
Bestemmelser for Felt G1, Geopark:
Kulturhistorisk spesialområde.
I området kan planutvalget tillate oppført bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til
«geoparken».
4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Den regionale planen tar utgangspunkt i en videreutvikling av dagens senterstruktur, men boligog arbeidsplassvekst skal i hovedsak legges til prioriterte områder. Utbyggingsmønsteret skal
være arealeffektivt og basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet
grønnstruktur.
Utvikling skal skje etter prinsippene om Rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet). Utvikling
må ha nærhet til hovedveinettet. Nærhet til E18 gjør i så måte planområdet egnet for virksomhet
innen logistikk og lager.
Berger er i den regionale planen definert som et regionalt næringsområde. Dette er områder for
større godt- og logistikkvirksomhet som skal dekke et behov for nærdistrubasjon. Utvidelse av
virksomheten til Bertel O. Steen vil derfor være i tråd med regional plan for areal og transport.

Figur 14: Utklipp fra regional plan med oversikt over næringsområder.

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
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Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Utbyggingsmønsteret og transportsystemet må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og
slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer.

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Utvidelse av lager- og logistikkbygget:
Utvidelsen av eksisterende bebyggelse vil ikke medføre noen virkninger for omgivelsene.
Utvidelsen vil endre landskapet lokalt men heve kvaliteten på øvrig område. Området av G1
som utvidelsen beslaglegger er i dag en lite anvendelig del av grøntarealet. Skrenten er ikke
anvendelig for opphold, har liten biologisk verdi og ingen øvrige kvaliteter som verdt å beskytte.
Fyllingsfoten går parallelt med veggen til eksisterende lager- og logistikkbygg.
Tilbygget vil ha samme høyde og uttrykk som eksisterende bebyggelse. Tiltaket ligger også
lavere i terrenget enn boligfeltet i vest, dermed vil ikke tiltaket føre til endret utsyn eller være til
sjenanse for naboene.
Tiltaket er positivt fordi det fortetter i et eksisterende næringsområde. I henhold til den
kommunale arealstrategien bidrar utvidelsen positivt i et klima- og miljøperspektiv ettersom det
foredler eksisterende næringsstruktur i et hovedsatsningsområde for arealkrevende virksomhet
og unngår beslaglegning av dyrket mark eller annen verdifull natur.
Utvidelsen vil få positive økonomiske virkninger for kommunen i form av flere arbeidsplasser og
økt verdiskapning.
Opparbeidelse av parkanlegg:
Oppgradering av friområdet vil få positive virkninger for planområdet, men også for
lokalsamfunnet. For det første vil en kvalitetsheving av friområdet bidra til å øke brukbarheten.
Det gir naboene en møteplass for rekreasjon og aktivitet, og skaper stedsidentitet.
I tillegg vil tiltaket medføre store miljømessige forbedringer av området. Tiltaket vil innebære
fjerning av uønskede, fremmede plantearter, og således hindre videre spredning av disse ut i
natur i nærområdene. Samtidig vil etablering av ny vegetasjon bidra positivt til artsmangfold og
økologi i nærområdet, samtidig som etablering av bunndekke på områder som ligger brakk vil
minske fare for erosjon og støvflukt.
Tiltaket vil avsettes som et offentlig friområde, noe som vil gi positive virkninger også utenfor
planavgrensningen. Tiltaket kan også bidra til å tilgjengeliggjøre den tilgrensede Geoparken,
som i dag er preget av å være skjult og bortgjemt.

6 Samfunnssikkerhet
Området er ikke utsatt for klare farer. Det er ikke registrert fare for hverken flom, ras, kvikkleire
eller forurenset grunn. Planområdet blir berørt av støy fra trafikken langs Trondheimveien og
planområdet er en del av gul støysone.
Det må utarbeides en ROS-analyse til plansaken.
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7 Krav til planprogram og konsekvensutredning
Tiltaket faller ikke innenfor kravet om konsekvensutredning.

8 Planprosess og medvirkning
8.1 Vesentlige interesser som berøres
Interesser som berøres vil bli hørt som en del av medvirkningsprosessen. Viktige interessenter i
denne plansaker vil være skoler og barnehager i området, særlig Vardåsen barnehage og
Åsenhagen skole. Barn og unge vil være en viktig del av målgruppen til parkutviklingen, derfor
er det naturlig at disse blir en del av medvirkningen.
Andre direkte berørte er naboene i Sandbakkveien. Naboene må inkluderes med tanke på utsyn
og innspill til arbeidet med aktivitetsparken som kan bli en viktig attraksjon og
identitetsbyggende element i deres nærmiljø.
Driverne av geoparken også en viktig interessent. Geoparken eies av Skedsmo kommune, men
er opparbeidet og drives av Skedsmokorset Rotary Klubb.

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører
Viken fylkeskommune er et viktig organ som berøres. Fylkeskommunen har ansvar for blant
annet folkehelse, som inkluderer tilrettelegging for fysisk aktivitet, og for klima og miljø, som er
et viktig aspekt når tiltaket tar en del av et friområde.
Andre viktige organer som må varsles vil bli kartlagt senere i planprosessen.
8.3 Medvirkning
Planprosessen vil følge krav til medvirkning etter pbl. §5-2.
Offentligheten vil få innsyn i planprosessen og mulighet til medvirkning gjennom høringer.
Det vil gjennomføres ekstra informasjonsmøte med naboer og interessenter utover kravet.
Eiendommer som kan varsles:
-

57/1
57/11
57/47
57/48
57/57
57/59
58/1
58/12
58/17
58/82
58/83
58/102
58/103
58/122
58/123
58/124
58/125
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-

58/127

Figur 15: Oversikt over eiendommer som er berørt og som må varsles.

8.4 Fremdrift
Under følger en skisse til fremdrift:
-

Innsending av planinitiativ oktober 2021
Oppstartsmøte med Lillestrøm kommune – November 2021
Varsling av oppstart – November 2021
Komplett plan sendes til Lillestrøm kommune – Mai 2022
Intern gjennomgang hos Lillestrøm kommune – Juni - September 2022
1. gangsbehandling og høring - November 2022
2. gangsbehandling - Februar 2023
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