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1. BAKGRUNN
Sørumsand er et prioritert vekstområde i Lillestrøm kommune og det planlegges for en
fortetting og byutvikling rundt togstasjonen. Planområdet ligger tett på stasjonen og det
er ønskelig å utvikle området med bolig og næring i tråd med overordnete føringer.
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2. EKSISTERENDE FORHOLD
2.1 Lokalisering

Lokalisering av planområde, ill: Arcasa arkitekter as

Sted:
Areal:

Sørumsand stasjonsområde
ca. 22 Daa

Etter tilbakemelding fra kommunen inngår følgende tomter i foreslått planområde:
Gnr/bnr
Adresse
Hjemmelshaver
Del av 246/8
Blakerveien 3, 9 og 11
Fredensborg bolig as/SIB AS
246/305
Del av 246/7
og 246/282

Ingen adresse
Gang- og sykkelvei

Fredensborg bolig as/SIB AS
Lillestrøm kommune

2.2 Planfaglige tema i relasjon til eksisterende forhold
Planforslaget vil berøre følgende forhold:
• Stedsutvikling, estetikk og byggeskikk
• Trafikkforhold
• Miljøfaglig forhold
• Teknisk og sosial infrastruktur
• Kulturmiljø
• Barn og unges interesser
• Risiko og sårbarhet
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3. PLANSTATUS
3.1 Overordnet plan
Planforslaget samsvarer med overordnet plan. Arealstrategien fastslår at vekst og

utbygging skal styres til eksisterende tettsteder og kollektivknutepunkt med 80 % av
utbyggingen lagt til Sørumsand og Frogner.
Dette er i samsvar med nasjonal politikk for bærekraftig utvikling og regionale
føringer for samordning av arealbruk og transportbehov.
Planområdet ligger i Sørumsand sentrum og kommuneplanen for tidligere Sørum
kommune ble vedtatt i 2019 rett før kommunesammenslåingen. Planområdet ligger nå i
Lillestrøm kommune.
3.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen har formulert forventninger om gode og effektive planprosesser,
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder. Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig,
næring og samferdsel. Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt,
tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende
gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
3.3 Rikspolitiske retningslinjer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre
publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional
helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og
kollektivknutepunkter. Planleggingen skal også legge til rette for tilstrekkelig
boligbygging i områder med press på boligmarkedet.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Det er et mål å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Arealer og anlegg som
skal brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.
3.4 Regionale føringer
Fylkesmannens føringer:
Klimautfordringene er store, og planlegging er et viktig virkemiddel for å få til
en reduksjon av klimagassutslipp og tilpasninger til endret klima. Vi forventer
at kommunene følger opp dette både i areal- og transportplanlegging, i klima og
energiplaner og i de konkrete arealplanene. Integrering av boligsosiale hensyn i
planleggingen og satsing på de mellom 0-24 år er prioriterte områder.
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Planen legger opp til at man skal konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og
arbeidsplasser til prioriterte vekstområder ved togstasjoner, og utbygging av
kollektivtilbudet skal styres mot de samme stedene. Sentrale områder skal ha høy
utnyttelse. Hovedprinsippet er at vekst skal gå foran vern i prioriterte områder, utenfor
prioriterte områder skal vern gå foran vekst. Viktige verneinteresser som kulturminner
og grøntområder skal ivaretas i vekstområder. I fylkeskommunens oppfølging av
regional plan for areal og transport ligger også utredning av regionale næringsbehov og
samordning av lokalisering av regionale næringsområder.
3.5 Føringer i kommuneplanen 2019-2031, vedtatt 12.06.2019
Samfunnsdelen gir mål og føringer som konkretiseres i arealdelen. I samfunnsdelen
kap. 3.5 beskrives målsetting for arealbruk, infrastruktur og langsiktig arealstrategi.
Kommuneplanens arealstrategi og utbyggingsmønster prioriterer fortetting og
transformasjon innenfor eksisterende byggesoner, med nærhet til kollektivtilbud og
eksisterende infrastruktur for samordning av arealbruk og transport. Vekst og nye
boligområder er i hovedsak konsentrert til tettstedene Frogner og Sørumsand, hvor
hensynet til bomiljø og barn- og unges interesser er vektlagt særskilt. Ved avveining av
arealbruksinteresser er hensynet til jordvern, landskap/raviner og naturmiljø prioritert.
Det er forutsatt at nye utbyggingsområder skal ha en arealeffektiv utnyttelse for å bidra
til redusert press på matproduserende arealer.
I kommuneplanens arealdel skal det defineres en «grønn grense» - en avgrensning av
områder i gangavstand til stasjonene, der 80 % av veksten skal komme. Kommunen
skal gjøre en beregning av vekstpotensialet og behov innenfor avgrensningen.
Kommunen skal også vurdere om uregulerte utbyggingsområder utenfor grønn grense
skal tilbakeføres til landbruk-, natur- og friluftslivsformål.
Prioritering av tettstedsutvikling henger også nøye sammen med samfunnsdelens
satsning på kultur- og identitetsbygging. Det skal arbeides videre for å ivareta
boligsosiale hensyn.
Arealstrategien sier bl.a.:
• Sørumsand er kommunesenter og satsingsområde nr. 1 for tettstedsutvikling.
• Nye boligområder skal bidra til fortetting av tettstedene og bygge opp under bruk
av kollektive reisemidler.
• De mest sentrumsnære områdene skal være flerfunksjonelle, ha høyest
utnyttelse og prioriteres i forhold til utbyggingstakt.
• Det skal legges til rette for arbeidsplasser nært kollektivknutepunkt.
• Bolig og logistikk/lager/transportintensive virksomheter skal være atskilt.
• Kommunen skal legge til rette for høy kvalitet i de tettstedsnære friområdene, og
sørge for gang- og turveger til rekreasjonsområder.
• Uteoppholdsarealer/uterom/møteplasser/arealer for utendørsopphold og
universell utforming skal vektlegges særlig i sentrumsnære områder.
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Planområdet er avsatt til sentrumsformål.

Utsnitt av kommuneplan, kilde: kartinnsyn Lillestrøm kommune

I kommuneplanen er det lagt inn avviksområde for støy for Sørumsand sentrum. Dette
gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til å oppnå fortetting og
kompakt arealutvikling i sentrumsområder og knutepunkter. Det er en forutsetning at
kommunen stiller krav til avbøtende tiltak mot støy for ny bebyggelse når slike
avviksområder legges inn. Disse forutsetningene er tatt inn i planbestemmelsene.
Det er utarbeidet en enkel støyvurdering som viser at relevante støykrav kan ivaretas i
planinitiativet. Se eget vedlegg.
3.6 Områdeplan for Sørumsand sentrum, vedtatt og revidert 16.12.2015
Planens hensikt er å tilrettelegge for utvikling av et levende sentrum med gode
møteplasser der handel og næring blomstrer, og det finnes en god variasjon av
boligtilbud. Planen vil også gjøre kommunale og private tiltak i planområdet mindre
konfliktfylt og mer forutsigbart.

Utsnitt av områdeplan, kilde: kartinnsyn Lillestrøm kommune

Områdeplanen tilrettelegger for høy utnyttelse av sentrumsnære arealer. Det åpnes for
bolig, plasskrevende varehandel, lett industri, kontor og tjenesteyting. Det vil ikke tillates
med detaljvarehandel. Byggegrensene fra fylkesvegen (50m) og jernbanen (30m)
innskrenker bebyggbart område, og særlig for boligformål. Inn- og utkjøring fra området
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avhenger av kryssing av fredet jernbanespor (Urskog- Hølandsbanen). Lett industri,
næring og plasskrevende varehandel tillates i 3 etasjer.
Hvis felt BKB1 og BKB2 skal utbygges for boliger settes det krav om 50 kvm minimum
uteoppholdsareal. Areal som har gode solforhold og er flate skal prioriteres for
uteopphold og lek. Kravet til kvartalslekeplass må løses innenfor egen eiendom men
kan regnes som del av minimum uteoppholdsareal. Boligformål kan ikke kombineres
med lett industri eller plasskrevende varehandel i det enkelte felt. Bolig tillates i opptil 8
etasjer.
Gangvegen mellom Noractorområdet (felt BKB2) kan bli en viktig forbindelse mellom
Orderudjordet og jernbanen, avhengig av om Orderudjordet avsettes til boligbygging i
kommuneplanrulleringen 2014 - 2015. I påvente av avklaring om bruk av dette arealet
skal det i detaljregulering avsettes areal for gang- og sykkelforbindelse over
jernbanesporet som påkobles gang- og sykkelvegen gjennom Noractorområdet og
Sørumsand park.
Det stilles krav til detaljregulering for feltet.
I etterkant av vedtatt områdeplan er det utarbeidet flere temaplaner som skal bidra til å
gi en tydelig og forutsigbar ramme for den videre utvikling:
Temaplan for utforming av sentrum
Planen tar for seg temaer som overordnete strukturer, materialbruk og prinsipper for
utforming.
Temaplan for parkering i sentrum
Temaplan for parkering anbefaler et løsningsforslag for parkering i sentrumskjernen, og
gir anbefalinger og råd for gjeldende parkeringstiltak- og restriksjoner for øvrige
sentrum.
Det oppfordres bl.a. til å justere antall sykkelplasser, vurdere tiltak for å endre folks
reisevaner, kampanjer, tilrettelegging for bildelingsordninger, samt infrastruktur for
gange, sykkel og kollektivtransport.
Planområdet inngår ikke innenfor planavgrensning for temaplan for utforming, men vil
allikevel ha betydning for hvordan planområdet skal knytte seg til omkringliggende
tomter og skape gode overganger.
3.7 Konsekvensutredning
Planforslaget antas ikke å komme inn under Forskrift om konsekvensutredning.
Det legges opp til utvikling i tråd med gjeldende overordnede planer.
Det vil være hovedvekt på bolig, og areal til næring vil ikke overstige 15 000 m²..
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4. FORSLAGSSTILLERS FAGLIG BEGRUNNELSE
Stedsanalyse

Dagens situasjon, ill: Accasa arkitekter as

Planområdet ligger sentralt som del av
Sørumsand sentrum, med gangavstand til
stasjonen og flere servicetilbud i umiddelbar
nærhet. Planområdet avgrenses av
Kongsvingerbanen mot syd og det
historiske jernbanesporet Urskog- høland
samt Fv172 Sørumsandveien mot nord. I
vest ligger Sørumsand Park, tidligere
trevarefabrikken som er omgjort til senter
med helse og velværetjenester, biblioteket
og dagligvareforretning. Det er også etablert
leiligheter i deler av bebyggelsen. I
tilknytning til Sørumsandveien som går
gjennom sentrum er det etablert blandet
bebyggelse med bolig og næring. Ellers er
området omkranset av småhusbebyggelse
og Sørumsand næringspark på andre siden
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av jernbanen. Det er korte avstander til flere skoler og idrettsanlegg samt
rekreasjonsområder langs Glomma.
Kulturmiljø og kulturminner Noen kulturmiljøer og kulturlandskap i Sørum har spesielt stor kulturhistorisk betydning.
Disse kulturmiljøene er med på å gi Sørumbygda identitet.
Inntil planområdet ligger smalsporbanen Tertitten med tilhørende bygninger som er et
viktig kulturminne med svært høy verneverdi.
I tillegg grenser planområdet til Sørumsand trevarefabrikk, administrasjonsbygning og
produksjonshall, antakelig bygget på 1940-tallet som også er vurdert til å ha en viss
verneverdi.

Kulturminner, kilde: kartinnsyn Lillestrøm kommune

Eksisterende bebyggelse/bruk
Planområdet består i dag av to bygg som benyttes til handel og næring og store
asfalterte arealer som i hovedsak benyttes til parkering. Østre del av planområdet
består av bebyggelse som i dag huser bl.a. Romerike brannstasjon og mindre
næringsvirksomheter. Det er gitt rammetillatelse for utvidelse av bygget østover.
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Plangrep
Planområdet anses å være godt egnet for boliger under forutsetning at støy håndteres
på en forsvarlig måte og viktige bokvaliteter blir ivaretatt. I tillegg legges det til rette for
næring og handel i tråd med overordnete planer.

Fremtidig utvikling av Sørumsand sentrum med foreslått plangrep, ill: Arcasa arkitekter as

Bebyggelsesstruktur
Det foreslås et åpent storkvartal med lineær boligstruktur i 4-8 etasjer som
hovedstruktur med underetasje under gårdsrom for parkering, boder og nytt butikkareal
(Europris). Det tillates ikke boliger over næringsarealer her slik at butikken er lagt ved
siden av boligbebyggelsen og muliggjøre en større takflate som kan benyttes til bl.a.
utearealer.
Flere åpninger mellom byggene sikrer gode bokvaliteter med mulighet for flere
gjennomgående leiligheter som ivaretar støykravet. Nesten alle leilighetene vil ha en
fasade som henvender seg mot et felles gårdsrom.
Plangrepet sikrer store solfylte fellesarealer i et sammenhengende uteareal sentralt i
prosjektet med gode muligheter for ulike aktiviteter og opphold.
Ulik bygningstypologi samt bygningsdybder og lengde på volumene sikrer en variasjon
i leilighetstyper. Det vil sikres en egen identitet og særpreg knyttet til storkvartalet
gjennom en bevisst utforming av fasader og uteområder.
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Alternativ A – Bebyggelsesstruktur, ill: Arcasa arkitekter as

Alternativ A - perspektiv fra sydvest, ill: Arcasa arkitekter as
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Det er utarbeidet et alternativ med en litt annen bebyggelsesstruktur for en bredere
diskusjon med kommunen. De viste alternativene gir tilnærmet samme areal og begge
sikrer en variasjon i høyder og utforming.

Alternativ B – justert bebyggelsesstruktur, ill: Arcasa arkitekter as

Alternativ B -perspektiv sett fra sydvest, ill: Arcasa arkitekter as
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Tilknytning til offentlig arealer
Det skal sikres gode overganger til omkringliggende områder og fremtidig offentlig
arealer og møteplasser i nærmiljøet. Sentrum skal utvikles med stor grad av aktive eller
åpne fasader og nye bilfrie gater for å bidra til et aktivt byliv og oppfordre til sykkel – og
gange. Prosjektet bidrar til å styrke området som et vitalt sentrumsområde med flere
nye boliger og møteplasser. Det skal etableres et næringsareal for Europris under lokk
mellom boligbebyggelse og eksisterende bebyggelse i øst.
Areal regulert til friareal i områdeplanen er etter tilbakemelding fra kommunen
innlemmet i planområde.
Gang- og sykkelforbindelser
Områdeplanen legger opp til nye og forbedrete gang- og sykkelforbindelser mellom de
ulike områdene rundt sentrum. I tilknytning til planområdet er det tenkt etablert nye
gang- og sykkelforbindelser (vist med stiplede linjer) i syd og langs planområdet i nord
som forbinder boligområdene øst og syd for jernbanelinjen med sentrum og videre ned
mot Glomma.

Eksisterende og nye forbindelser i området, ill: Arcasa arkitekter as

Adkomst for kjørende, sykkel og gående
Hovedatkomst vil være fra dagens kjørevei inn fra øst. Parkering til boliger og butikk
tenkes lagt inn under terreng/ lokk. Det etableres et kjørbart areal mot nord som ivaretar
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tilkomst for nytte og redningskjøretøy både for eksisterende bebyggelse i vest og de
nye boligene.
Miljøfaglig forhold
Planområdet er utsatt for støy fra vei og jernbane. I nylig vedtatt kommuneplan er det
lagt inn avviksområde for Sørumsand sentrum som åpner for at det kan etableres
støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder under forutsetning av støykrav kan
ivaretas gjennom avbøtende tiltak. Foreløpig støyvurdering viser at støyverdiene på
deler av fasadene vil ligge i gul sone. Støykartene viser at en strategisk plassering og
utforming av bebyggelsen kan sikre at boligene tilfredsstiller kravene i kommuneplanen
med hensyn til støy.

Støykart vei, ill: Brekke og Strand

Støykart jernbane, ill: Brekke og Strand
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Uteoppholdsarealer
Områdeplanen setter krav til 50 m2, mens kommuneplanen åpner for 25 m2 pr bolig.
Plangrepet foreslår et sentralt gårdsrom som sikrer et stort sammenhengende uteareal
skjermet for støy. I tillegg kan det etableres takterrasser som i tillegg får gode
utsiktsforhold.
Planområdet vil ha gode solforhold og i liten grad bli påvirket av omkringliggende
utbygging. Prosjektet vil heller ikke påvirke omkringliggende tomter og bebyggelse med
hensyn til sol- og skygge.
Tak over næringsareal i mot øst kan opparbeides som kvartalslekeplass.

Mulig uteoppholdsarealer og solbane, ill: Arcasa arkitekter as

Miljø og bærekraft
Planforslaget vil bidra til en oppgradering av området med fokus på bærekraftige
løsninger og byøkologiske prinsipper.
Det vil utformes en strategi for hvilke tiltak som kan være aktuelle for å styrke
prosjektets miljøkvaliteter. Det gjelder både under prosjektering, i anleggsfasen og når
byggene står ferdig og skal brukes.
Det vil utredes i planprosessen hvordan håndtering av overvann kan innlemmes som en
integrert del av utearealene slik at det gis en tilleggsverdi og som opplevelseselement.
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Arealer
Begge alternativer er på ca. 19.000 m2 BRA bolig og forretning på ca. 1.500 m2.
Soldiagram
Minst 50 % av uteareal skal være solbelyst kl. 15 vårjevndøgn. Begge alternativene gir
gode solforhold på utearaler, takterrasser og fasader gjennom hele dagen.
Alternativ 1

Vårjevndøgn kl. 15

Sommersolverv kl. 15

Alternativ 2

Vårjevndøgn kl. 15

Sommersolverv kl. 15
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5. KONSEKVENSER AV FORSLAGET
Utbygging av det tidligere næringsområdet langs Blakerveien og Sørumsandveien er i
tråd med tidligere Sørum kommune, nå Lillestrøm kommunes føringer.
Det vurderes at forslaget vil ha få negative konsekvenser for området og er del av den
tettsted og sentrumsutviklingen som er planlagt innenfor den grønne grense for
Sørumsand sentrum.

Figur 1- Illustrasjon som viser grønn grense, kilde: kommuneplan Sørum kommune 2019-2031

Tidligere reguleringsformål reguleres om i tråd med fremtidig utvikling.
Planforslaget tilfører nye boliger i nær tilknytning til sentrum og stasjonen.
Planforslaget vil få andre høyder enn dagens situasjon. Det kan settes kvalitetskrav til
bebyggelse og utearealer som for eks. utforming av fasader, farge og materialbruk som
skal sikre variasjon og et rikt bomiljø med gode overganger til omkringliggende
områder.
Planforslaget kan medføre noe økt trafikk, samtidig som dagens drift og trafikkmønster
forsvinner. Det bør utredes i den videre prosessen hvilke muligheter det er for bl.a.
bildelingsordninger, lademuligheter, sykkelrom og andre virkemidler som kan bidra til
redusert bilbruk og parkeringsdekning.
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6. ILLUSTRASJONER

Skisseprosjekt sett fra syd, ill: Arcasa arkitekter as

Skisseprosjekt sett fra øst, ill: Arcasa arkitekter as
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Skisseprosjekt sett fra nord, ill: Arcasa arkitekter as

Skisseprosjekt sett fra vest, ill: Arcasa arkitekter as
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