
 

 

STEDSANALYSE  

TRONDHEIMSVEIEN 187 
04.10.2021 



STEDSANALYSE 

TRONDHEIMSVEIEN 1987 

1 

 

Innhold 

FORMÅL OG FREMGANGSMÅTE ..................................................................................................................................................................................... 1 

PLANOMRÅDET ............................................................................................................................................................................................................... 1 

TILGRENSENDE OMRÅDER ............................................................................................................................................................................................. 1 

GRUNNFORHOLD ............................................................................................................................................................................................................ 1 

MOBILITET SYKKEL OG GANGE ...................................................................................................................................................................................... 1 

MOBILITET KOLLEKTIV .................................................................................................................................................................................................... 1 

 

 

file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243867
file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243868
file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243869
file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243870
file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243871
file://///dc-astrup/Dokument/4269%20Trondheimsveien%20187%20BOS/4269_enkel%20stedsanalyse%20(hem).docx%23_Toc84243872


STEDSANALYSE 

TRONDHEIMSVEIEN 1987 

2 

  

 

FORMÅL OG FREMGANGSMÅTE  

Analysens formål er å innhente 

kunnskapsgrunnlag om strukturer på og 

rundt planområdet, slik at plangrepet for 

Trondheimsveien 187 kan tilpasses stedet 

det er en del av. Det er ønskelig å 

tilrettelegge for både tiltakshavers og 

lokalbefolkningens behov på selve 

planområdet, samt skape god sammenheng 

til omkringliggende grønnstruktur, 

bygningsmiljø og ferdselsårer.   

Analysen er basert på utvalgte temaer som 

vurderes som de mest relevante for 

plansaken.  

Data er innhentet fra kommunens og/eller 

faginstansers kartdatabaser.  
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PLANOMRÅDET  

Planområdet er geografisk plassert på Berger 

ved Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. 

Planområdet er en del av et større 

næringsområde. Området avgrenses av 

Sandbakkveien i vest, og av Trondheimsveien i 

øst. I nord og sør følger planavgrensningen 

formålsgrensene i eksisterende plan. Til 

sammen er foreslått planområde ca. 91 640 m2.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 

58/16 og 57/1. 
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TILGRENSENDE OMRÅDER 

Planområdets nærområde er preget av ulike 

arealformål. Vest for planområdet er det 

kontor- og industribygg. Øst for 

planområdet, på andre siden av 

Sandbakkveien, er det boligbebyggelse. 

Denne er i stor grad preget av eneboliger 

med noen innslag av rekkehus. 

I nord grenser planområdet til 

landbruksvirksomhet. 

Det er ulike interesser i området. Disse 

preger forholdene som må tas i betraktning 

for utviklingen. Grunnet tilliggende boliger i 

vest må man vurdere utviklingen opp mot 

hva man kan tilføre lokalmiljøet. 
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BIOLOGISK MANGFOLD 

Det er registrert forekomst av Klåved i 

planområdet, dette er en art av stor 

forvaltningsinteresse. Arten er registrert inne i 

området til geoparken. I funnområdet skal det 

ikke gjøres inngrep. Utover dette er det ingen 

andre arter som er av forvaltningsinteresse. 

 

Kilde: Miljødirektoratet 
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GRUNNFORHOLD 

Deler av planområdet har forekomster av 

forurenset grunn. Dette gjelder i stor grad 

den delen av planområdet som er friområde 

og som skal bygges om til park. 

Kilde: Lillestrøm kommune. 
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KULTURMINNER 

Det er noen SEFRAK-bygg som i planområdet. 

Disse ligger i den delen av eiendommen som er 

regulert til friområde i dagens plan. Det er snakk 

om snekkerhus, stabbur og hovedhus fra 1800- 

og tidlig 1900-tallet. 

 

Kilde: Lillestrøm kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruin eller fjernet objekt 
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REKREASJON OG FRITID 

Nærområdet har noen plasser som er egnet for 

aktivitet og fritid. I dag finnes det to fotballbaner, 

en ishall samt Åsenhagen skole som har 

tilhørende fotball- og basketbane. I boligfeltet 

bak planområdet har mange lang avstand til 

aktivitetstilbud og områder for fritid og 

rekreasjon. 

Kilde: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotballbane kunstgress 

og ishall 

Fotballbane grus 

Fotballbane asfalt, 

fotballbane grus, 

ballbinge og 

basketbane 
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STØYFORURENSNING 

Store deler av planområdet ligger innenfor gul 

støysone. 

Kilde: Lillestrøm kommune. 
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KVIKKLEIRE 

Det er ikke registrert noen fare for kvikkleire 

eller skred i planområdet. Dette er likevel noe 

som må undersøkes nærmere videre i 

planprosessen. 

Kilde: Miljødirektoratet 
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MOBILITET 

SYKKEL OG GANGE 

Det er mulig å nå planområdet for gående og 

syklende fra Sandbakkveien. Det går en fotrute 

gjennom grøntområdet og det er mulig å sykle 

her, men område er bratt og ikke er tilrettelagt 

for sykkel spesielt.  

Kilde: Lillestrøm kommune. 
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MOBILITET 

KOLLEKTIV 

Planområdet er tilgjengelig med 

kollektivtransport. Det er to busstopp langs 

Trondheimsveien som betjenes tre ganger i 

timen, og ett i Sandbakkveien med samme 

frekvens.  

Kilde: Ruter 


