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1.

HELLERUD GÅRD

INNLEDNING
Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommen med gårds- og bruksnummer 59/1, Hellerud
Gård. Planinitiativets hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med
planmyndigheten i Lillestrøm kommune.
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

2.

KONTAKTINFORMASJON
Tiltakshaver
Tiltakshaver: Det kongelige selskap for Norges Vel
Kontaktperson: Aud Borghild Brænd
Telefon: 41600325
E-post: aud.borghild.braend@norgesvel.no
Fakturaadresse: Norges Vel Eiendom AS v/Kgl. Selskap for Norges Vel
PB 115 – 2026 SKJETTEN
Fagkyndig plankonsulent
Firma: Rambøll Norge AS
Kontaktperson: Bjørnar Rutledal
Adresse: Hoffsveien 4, Skøyen
Telefon: 40288292
E-post: bjornar.rutledal@ramboll.no
Oppstartsmøte
Følgende personer ønsker å delta i møtet:
Bjørnar Rutledal (Rambøll)
Maren Stanghov Thorstensen (Rambøll)
Aud Borghild Brænd (Norges Vel)
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3.

KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET

3.1

Formålet 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 og institusjon gjennom
en utvidelse av eksisterende regulerte område, både for opprettholdelse av eksisterende og for
fremtidig etablering av f.eks. offentlig/privat tjenesteyting.
Området ønskes regulert til følgende formål:
LNFR
Næring
Offentlig eller privat tjenesteyting
Samferdselsformål

3.2

Planområdets plassering og tilgrensende områder
Planområdet ligger på Hellerud Gård og omfatter det gamle hovedhuset og omkringliggende
bebyggelse. Planområdet omkranses av landbruksområder med noe spredt bebyggelse.
Eiendommen grenser til E6 i øst, rv. 22 Trondheimsveien i nord og Bråteveien i sør og vest.

Nittedal

Konferansesenter
Rv. 22

Olavsgaard
Planområdet

E6

Kjeller

Skjetten
Lillestrøm
Oslo
Ramboll

Figur 1: Planområdets plassering.
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Det er et område mot øst ved Hvamkrysset hvor det i dag er større næringsbebyggelse. Nord for
rv. 22 ligger konferanse- og messeanlegget X Meeting Point Norway. Øst for planområdet, på
andre siden av E6, ligger mindre områder med bolig- og noe næringsbebyggelse.

3.3

Planområdet
Det ønskes at området som i kommuneplanen er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting
utgjør planområdet. Dette området har et areal på ca. 85 daa. På resten av eiendommen ønskes
Reguleringsplan for del av Hellerud Gård (planID 0231_141) beholdt.

Figur 2: Forslag til planområde.

Det er noe bebyggelse utenfor det foreslåtte planområdet, men det ønskes ikke utvikling til andre
formål enn LNFR her.
Vi imøteser kommunens vurderinger av hvor stor del av eiendommen som bør inkluderes i
planområdet.
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Bebyggelse
På eiendommen står det i dag flere bygninger.
Det er ikke konkrete planer om ny bebyggelse på nåværende tidspunkt, men det er ønskelig at
planen legger til rette for noe fremtidig utbygging. Aktuelle områder for utbygging er markert
med rød stiplet linje i figuren under. Dette utgjør ca. 15,5 daa.

Figur 3: Eksisterende bygningsmasse på eiendommen.
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Figur 4: Bildet viser deler av området som er aktuelt for utbygging.

Figur 5: Hovedhuset på gården (nr. 4) som i dag benyttes til møtesenter og kontor.
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Figur 6: Det er noe boligbebyggelse på eiendommen. Bildet viser bygning nr. 14 og 15.

3.4.1 Arealbruk

Området ønskes regulert til følgende formål:
LNFR
Næring
Offentlig eller privat tjenesteyting
Samferdselsformål
3.4.2 Utnyttelse og høyder

Det foreligger ingen konkrete planer for utbygging på nåværende tidspunkt, selv om det er
ønskelig å legge til rette for noe utbygging i fremtiden. Det er naturlig at ny bebyggelse forholder
seg til eksisterende i skala og høyder. Det tilsier en maksimal høyde på 2-3 etasjer.
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3.4.3 Trafikk, adkomst og parkering

Figur 7: Adkomstveien fra Bråteveien, sett fra planområdet.

Adkomst til området er fra Bråteveien. Ifølge Statens vegvesens tidligere uttalelser i forbindelse
med byggesaken om etablering av steinerskolen, er krysset mot Bråteveien tilfredsstillende
dimensjonert for en økning i trafikkmengde. Det er ikke planlagt utvikling som vil medføre
vesentlig høyere trafikkmengde enn i dag. Området ligger også gunstig til med tanke på adkomst
med buss og sykkel.
På eiendommen er det etablert parkeringsplasser flere steder i tilknytning til de ulike
virksomhetene. Det er ønskelig å beholde eksisterende parkeringsplasser. I planarbeidet må
forholdet til gjeldende parkeringsnorm for Lillestrøm kommune redegjøres for.

Figur 8: Parkeringsplasser i tilknytning til Steinerskolen.
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3.4.4 Uteoppholdsarealer

Eiendommen har rikelig med uteoppholdsarealer. Steinerskolen benytter seg av de nærliggende
grønne arealene nærmest bygningen, som er inngjerdet. I tillegg til dette er det to større
områder med opparbeidet gressplen, samt flere områder med skog og kratt. Området helt vest
på tomten med bekkedraget og en vanndam kan også benyttes til uteopphold.
3.4.5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Eventuell ny bebyggelse vil være internt på området og på den måten være skjermet for
omgivelsene. En slik lokalisering vil heller ikke berøre eiendommens dyrkede arealer. Utvikling av
området antas heller ikke å ville påvirke omgivelsene nevneverdig med tanke på trafikk eller
støy.
Det er registrert lokalt viktige naturtyper i tilknytning til dammen nordvest på eiendommen. Det
er også flere store trær i planområdet. Eventuell ny bebyggelse vil ta hensyn til dette området.
3 bygninger på eiendommen er SEFRAK-registrert (4,6 og 15 på figur, side 7). Verneverdien på
denne bebyggelsen bør undersøkes i planarbeidet. Det er ønskelig på sikt å kunne omdisponere
bygningene eller bygge nytt.
Det er ellers ikke registrert noe natur- eller kulturmiljø av betydning i planområdet.
3.4.6 Samfunnssikkerhet

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres.
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til kvikkleire. Deler
av eiendommen langs bekkedraget og dammen vest på tomten omfattes av hensynssone for
kvikkleire i kommuneplanens arealdel.
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4.

GJELDENDE PLANSTATUS

4.1

Kommuneplanens arealdel
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 for kvikkleire.

Figur 9: Kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune (2019-2030).
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Reguleringsplan
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 10: Gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

4.3

Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet
Det foregår noe næringsutvikling i nærområdet, blant annet bygges det på Lahaugmoen, vest for
planområdet og ved Hvamkrysset på E6.
Det er også varslet planoppstart for Områderegulering Hvam og for skytebane på Lahaugmoen.
Det vurderes at disse forholdene ikke har særlig betydning for denne planen.

4.4

Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen 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.
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
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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.
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.
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.
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.
Planområdet ligger ikke innenfor de prioriterte vekstområdene i den regionale planen. Det vil
imidlertid legges opp til en beskjeden vekst i arbeidsplasser, og ingen nye boliger. I nærområdet
er det flere større arbeidsplasser i dag, og planområdet ligger langs bussaksen mellom Nittedal
og Lillestrøm og vil derfor ha god kollektivdekning.
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KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING
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.
Det er ikke fastsatt hvor mye ny bebyggelse planen skal tilrettelegge for, men det er ikke aktuelt
med mer enn dette.
Med bakgrunn i dette finner vi ikke at planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn som
faller inn under KU-forskriften. Den vurderes derfor ikke å utløse krav til konsekvensutredning.
Alle aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad
gjennom dette.
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6.

VARSLING OG PLANAVGRENSNING

6.1

Foreslått plangrense
Foreslått plangrense tilsvarer det arealet som i kommuneplanens arealdel er avsatt til offentlig
eller privat tjenesteyting. Området er på ca. 85 daa og er i sin helhet på eiendommen 59/1.

Figur 11: Forslag til planavgrensning.

6.2

Hvem skal varsles
Liste over hvem som skal varsles får vi fra Lillestrøm kommune. Det er som regel berørte naboer,
eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles. I tillegg vil forslagsstiller orientere
sine medlemmer.

6.3

Medvirkning
Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om
oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post/epost. Igangsetting av
planarbeidet skal også varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside.
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene.
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Forslag til fremdrift
Vi foreslår følgende fremdrift for planarbeidet:
-

Oppstartsmøte:
Varsel om oppstart:
Frist for innspill:
Innsending av planforslag:

Medio mars
Ultimo mars
Medio april
Medio september
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