Dato: 07.05.2020

Planinitiativ
Reguleringsplan for Fribergjorde og Skedsmo stadion
1. Bakgrunn
1.1 Forslagstiller og konsulent
Forslagstiller:
Lillestrøm kommune, avd. for Forvaltning og utvikling
v/ Vidar Almsten
tlf: 979 81 113
mail: Vidar.Almsten@lillestrom.kommune.no
Konsulent:
Rambøll Norge AS
v/Line Bjørnstad Grønlie
tlf: 48 21 69 49
mail: line.gronlie@ramboll.no
1.2 Formålet med planen
Formålet med planen er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på
Fribergjorde og tomt for ny barnehage.
1.3 Planområdet – lokalisering og størrelse
Planområdet er Fribergjorde og Skedsmo stadion på Skedsmokorset. Området ligger på
begge sider av Trondheimsveien, mellom rundkjøringen på Skedsmokorset og industrifeltet.
Fribergjorde nord for Trondheimsveien og Skedsmo stadion på sørsiden av
Trondheimsveien.
Foreslått planområde ligger på eiendommene gnr/bnr 37/9, 37/194, 37/876, 37/53, 37/871,
37/623, 37/880 og 37/877.
Foreslått planområde dekker et areal på ca. 136 daa.
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Forslag til plangrense

2. Planønsket
2.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det skal reguleres idrettsanlegg der det er ønskelig å plassere utendørsbaner, idrettshaller
(ishall, fotballhall, «multibygg» for dans, kampsport og turn), tribune (evt. med toaletter,
kiosk, garderobe osv.) og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg skal
det avsettes areal til tomt til barnehage. Utover dette skal planen regulere adkomst,
nødvendige trafikkarealer, grønnstruktur og evt. støytiltak. Det må avklares om kryssing av
Trondheimsvegen skal reguleres i denne reguleringsplanen.
2.2 Ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder
Det er ønsket å åpne for tre «idrettshaller» med nødvendige takhøyde iht. spillemiddelkrav, i
tillegg til «salene» er det behov for arealer til kontorer, møterom, kafeteria, garderober,
lager, vrimlearealer, toaletter, tribune osv.
Det skal utarbeides 4-5 mulighetsskisser med en volumstudie for å se på ulike plasseringer
av de ulike funksjonene og volumene.
2.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet
Det er forslagstillers intensjon at planen skal stille krav om utforming og plassering av ny
bebyggelse, men samtidig ikke være for detaljert på plassering innenfor formålet
idrettsanlegg.
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2.4 Redegjøre for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.
Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endringer på terrenget da planområdet er forholdsvis
flatt, men med en utbygging av området med store flater og idrettshaller vil det påvirke
omgivelsene og landskapsbilde lokalt.
Når det gjelder trafikk vil utvidelsen av dagens idrettsanlegg og ny adkomst til Fribergjorde
medføre endringer. Tiltaket vil også medføre økt trafikk. Det skal utarbeides en
trafikkanalyse som vil synliggjøre virkninger og evt. behov for utbedringer som en følge av
dette. Langs Trondheimsvegen er det i dag etablert en lav støyvoll. Forholdet til støy må
derfor vurderes.
Det er ingen kjente registreringer av arter eller naturtyper i Miljødirektoratets naturbase 1
eller i riksantikvarens database Askeladden 2. I Miljødirektoratets database
Grunnforurensning 3 er det ingen registreringer i planområdet.
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Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som legges ved planforslaget.
Kommuneplanens §1-7 Tilgjengelighet for alle vil følges opp i utformingen av området.
2.5 Planarbeidet virkninger utenfor planområdet
Planen vil få virkninger for trafikk, da området vil være rekreasjonsområde og
samlings/målpunkt for en større del av kommunen. Barnehagen vil også være et målpunkt
for et større område.
2.6 Ønsket fremdrift
Det er ønskelig å varsle oppstart så raskt som mulig etter oppstartsmøtet. Fremdriftsplanen
for prosjektet legger opp til leveranse av komplett planforslag i oktober, uke 43 2020.

3. Planstatus
3.1 Forholdet til kommuneplanen
Området er i kommuneplanens arealdel (2019-2030) avsatt til idrettsanlegg (IA4 og Skedsmo
stadion) og barnehage (T3). I tillegg er det hensynssone for flomvei (ravinedal) og
høyspentledning.

https://kart.naturbase.no/
https://askeladden.ra.no/
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel

Bestemmelse til IA4 i § 2-6: Felt IA4: Framtidig idrettsanlegg på Fribergjordet. I
detaljreguleringsprosessen skal inngrepets omfang søkes begrenset, slik at deler av arealet
fortsatt kan brukes til jordbruk.
Bestemmelse til T3 i § 2-4: Felt T3 – Sandbakken/Fribergjordet barnehage 14,1 daa.
Andre relevante bestemmelser er bl.a.: §1-6.1 byggegrense mot vei, 1-6.3 byggegrense mot
raviner, vassdrag og grøntstruktur, 1-7 Tilgjengelighet for alle, 1-8 krav om estetisk
redegjørelse, 1-12 Parkeringskrav, 1-14 Miljøkvalitet, 1-15 Landskap, 1-16 terrenginngrep,
massehåndtering i reguleringsplan og deponering av snø, 1-17 vern av matjord, 2-1.1
Rekkefølgekrav, 2-1.2 Krav til teknisk infrastruktur i framtidige områder for bebyggelse og
anlegg, 2-1.8 Grønne tak, 8-1.8 Hensynssone – fare. Flom i bekker med årssikker vannføring
og 8-1.11 Hensynssone – fare. Høyspenningsanlegg,
3.2 Gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid
Grensesnitt mot områdereguleringsplan for Skedsmokorset Øst må avklares.
Gjeldende reguleringsplaner i planområdet:
- Reguleringsplan for idrettsanlegg ved Skedsmokorset, 12.02.1969.
- Trondheimsveien -parsell Gjerdrumsveien Marenlundsvei, 20.10.1982
I tillegg grenser planen inntil:
- Fribergplanen-Skedsmokorset, 06.01.1969
- Prestmosen – Lurerud, 11.08.1969
- Regulering- og bebyggelsesplan for Åsenhagen, 08.07.1965
- Åsen barneskole, 09.09.1968
- Prestegårdshagen, 04.05.1977
- Reguleringsplan for et område av Huseby (Prestegårdsskogen) samt områder av
Marenlund og Høkelund, Skedsmo, 06.12.1961
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Gjeldende reguleringsplaner i området

3.3 Forholdet til regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus
Skedsmokorset er ikke definert som prioritert vekstområde i regionalplan for areal og
transport i Oslo og Akershus. I dokumentasjon og beslutningsgrunnlag for kommuneplanens
areal del går følgende frem: Videre er Skedsmokorset et lite konsentrert, og svært bilbasert
sentrum, med lang avstand mellom der folk bor og viktige målpunkter. Det gir lite grunnlag
for å bygge opp under regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sin
planretningslinje R7 om bykvalitet. Bykvalitet forutsetter høy tetthet og funksjonsblanding
som grunnlag for et mangfold av attraksjoner og byliv.
Retningslinjene i planen forutsettes vurdert i forbindelse med kommuneplanens arealdel.
Planområdet ligger sentralt plassert med korte avstander til kollektivknutepunkt for buss.
3.4 Andre regionale eller statlige føringer
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, 2009
- Nasjonal gåstrategi (2012)
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2017)
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
- (1995)
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14.5.2019
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
- Regional plan for klima og energi 2018-2050 (2018)
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4. Interesser – Samfunnssikkerhet – Medvirkning – Konsekvensutredning
4.1 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Grunneier av gnr/bnr 37/9, idrettslag (fremtidige brukere), veieiere for å sikre adkomst og
de nærmeste naboene som blir liggende nært inntil planområdet.
4.2 Samfunnssikkerhet
Som en del av planforslaget utarbeides det en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne
utarbeides i forbindelse med mulighetsskisser og forprosjekt for å sikre at
samfunnssikkerheten ivaretas i løsningene.
4.3 Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens vegvesen, Norges vassdragsog energidirektorat, Mattilsynet, Hafslund nett, lokale utrykningsetater,
kommuneoverlegen, kommunens ansvarlige for å ivareta barn og unges interesser,
kommunens idrettskonsulent, fremtidige brukere i form av idrettslag og naboer/ aktuelle
velforeninger.
4.4 Medvirkning
Planprosessen vil følge krav til medvirkning etter pbl §5-2.
Det legges opp til tett dialog, tidlig, med kommunens idrettskonsulent og de fremtidige
brukerne i området. Det kan være aktuelt å sette sammen en referansegruppe som er med
på noen flere møter undervegs.
I tillegg vil det være viktig med dialog med Viken fylkeskommune om adkomst til området,
evt. avkjørsel ut på Trondheimsvegen.
Det vil bli utarbeidet en egen plan for medvirkning for å gi best mulig informasjon og dialog
med de riktige partene til riktig tidspunkt. Et åpent møte vil også bli vurdert.
4.5 Vurderingen av forskrift om konsekvensutredninger
Tiltaket er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger og etter forslagsstillers vurdering
utløser ikke planforslaget krav om konsekvensutredning etter § 6 eller 8. Det forutsettes at
tiltakene er tilstrekkelig utredet gjennom kommuneplanens arealdel.

