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VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSUMJORDET 

Det varsles om endring av  reguleringsplan for Fossumjordet, plan-ID 0226_204, i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-14, andre ledd. Gjeldende reguleringsplan for området hadde ikrafttredelsesdato 
25.05.2016. 

1. FORSLAGSTILLER 
Forslag til endring av reguleringsplan er utarbedeidet av Norconsult AS på vegne av BoligPartner AS. I 
samråd med planavdelingen i Lillestrøm kommune, sender Norconsult forslaget ut på en begrenset 
høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, tredje ledd. 

2. SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN 
Det har tidligere vært gjennomført to endringer av reguleringsplanen, i 2018 og i 2019.  
I 2018 ble det søkt om endring av gang- og sykkelvegtrase, flytting av pumpestasjon, grensejustering 
mellom formål, og endring av ett felt fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse.  
I 2019 ble det søkt om endring av gang- og sykklevegtrase og fritakelse fra krav om fjernvarmeanlegg.  

Gang- og sykkelvegen fra Sørumsand til Monsrudvegen langs Blakervegen er bygget av Statens 
vegvesen. Den er ikke bygget i samme trase som regulert. Planen søkes endret slik at plan og utført 
gang- og sykkelvegtrase samsvarer.  

BoligPartner har solgt delområder innenfor planområdet til andre husbyggere. Planer om oppføring 
av annen bebyggelse betinger endring i forhold til gjeldende reguleringsplan om antall boenheter 
innenfor hvert delfelt som er fastsatt i bestemmelsene. Det presiseres at kravet til minimum antall 
boenheter på 409 totalt i reguleringsplanen forblir eksakt det samme, og at dette kun er en 
omfordeling internt mellom delfelt for å tilpasse bebyggelsen og boligtettheten bedre til tomtens 
beskaffenhet.   

Det søkes nå om følgende endringer i reguleringsplanen: 
- Endringer i plankartet for justering av gang- og sykkelvegtrase 
- Endringer i plankartet i forbindelse med justering av kulvert for bekkelukking  
- Endringer i planbestemmelsene for justering av antall boenheter i delområdene 

2.1 Endringer i plankartet for gang- og sykkelveg og kulvert 
Arealet som skal endres ligger vest for Blakervegen. Statens vegvesen har bygget gang- og sykkelveg 
fra Sørumsand til Monsrudvegen langs Blakervegen.  Strekningen forbi Fossumjordet er ikke bygget i 
tråd med regulert trase. Traseen ble bygget i strid med regulering for å unngå og flytte 
hovedvannledningen til Nedre Romerike vannverk (NRV). BoligPartner som skal koble seg til gang- og 
sykkelvegen, tar ansvar for at gang- og sykkeltraseen blir regulert slik den er bygget. 

Reguleringsplanen for gang- sykkelveg fra Sørumsand til Monsrudvegen langs Blakervegen ble 
vedtatt 09.12.09. I forbindelse med regulering av Fossumjordet vedtatt i 2016 med ny rundkjøring på 
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Blakervegen for adkomst til Fossumjordet og Orderudjordet, var det behov for endring av 
reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen langs Blakervegen. Endringene ble gjennomført for å 
tilpasse gang- og sykkelvegen til det nye vegsystemet på Fossumjordet og sikre gangadkomst til 
Fossumjordet i kulvert under Blakervegen.  

I 2018 ble 90 graderssvingen på gang- og sykkelvegen mellom gbnr 124/6 og 124/197 slaket ut som 
vist nedenfor.  

Endring i 2018.  

Etter at reguleringplanen for Fossumjordet ble vedtatt i 2016, startet arbeidet med byggeplaner for 
regulert vegsystem. Statens vegvesen startet samtidig bygging av gang- og sykkelveg langs 
Blakervegen. I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen ble vannledningen til NRV gravd 
frem. Høydeforskjellen mellom vannledningen og regulert gang- og sykkelvegtrase var for liten, og 
ble derfor liggende med for liten overdekning. Det ble i dialog med Statens vegvesen, NRV og 
kommunen enighet om at gang- og sykkelvegen måtte justeres for å unngå og flytte hovedledningen 
til NRV. I 2019 ble derfor det søkt om ending av gang- og sykkelvegen. Det medførte negativ 
konsekvens for bekken som måtte lukkes ytterligere 20 meter.   

Planendringen i 2019 var ikke tilstrekkelig innmålt og klarert av hensyn til høyder til vannledningen til 
NRV. Statens vegevesen bygde derfor gang- og sykkelvegen i en annen trase enn planendringen som 
ble søkt om i 2019. Det er denne som nå søkes endret til bygget trase.  

Figuren nedenfor viser planendring utført i 2019. Trase for gang- og sykkelveg i vedtatt regulering i 
2016 er vist i rødt. 
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Endring i 2019 

Figuren nedenfor viser omsøkt planendring. Trase for gjeldende gang- og sykkelveg utført i 
planendringen i 2019 er vist med lilla farge. Bekken er vist med blått. Gang- og sykkelvegene som går 
til gangkulverten under Blakervegen (SGS1) og til regulert bussholdeplass (SGS7) flyttes lengre 
nordover. Det gjør at landbruksområde (LL2) endres til annen veggrunn grøntareal, da terrenget må 
heves. Endringen legger til rette for bedre tilpasning av terrenget til vegsystemet.  
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Utsnitt fra gjeldende regulering, endret i 2019.  Endring det søkes om nå.  

Endring kulvert 
Det er i dag kulvert der NRV sin hovedledning for vann VL280mm krysser bekken i en 2 meter høy 
fylling over bekken. Gjennom fyllingen ligger det 2x600mm rør som er ca. 9 meter lange som er vist 
på bildene under.  

Eksiterende kulvert 2x600mm. Kilde: Norconsult 

Flomrapport som er utarbeidet av COWI konkluderer med at det må legges 2x1000mm kulvert for å 
unngå flomproblemer. Kulverten som bekken skulle legges i ble prosjektert i to strekninger med et 
lite stykke hvor bekken kom ut i dagen mellom SKV2 og SGS1. Denne er nå slått sammen til en 
kulvert. De to kulvertene var til sammen ca. 100 meter og blir nå 6-7 meter kortere totalt, enn det 
planendringen i 2019 la opp til. Ny kulvert blir ca. 93 meter som følge av veg og gang- og 
sykkelvegsystemet som skal bygges. I nytt notat fra Cowi om konsekvenser av endret kulvert er den 
foreslåtte endringen mer gunstig for bekken. Cowi har også laget en rapport om vannmiljøet som 
følge av bekklukkingen. Notat og rapport kan ettersendes ved forspørsel til undertegnende.  

Kartet nedenfor viser opprinnelig prosjetering med to kulverter som nå er slått sammen til en. Det er 
også laget profiler som viser høyde på kulvertene ved kryssing av SKV2, SGS1 og SGS7. Høyden på 
kulvertene er ikke endret selv om gang- og sykkelvegen er lagt om.  

Bekk forlenget 6-7m. 

Innløp Utløp
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Opprinnelig prosjektert 2 stk kulvert. Kilde: Cowi.  

Profil av kulvert. Kilde: Cowi. 

Kartet under viser ny løsning hvor begge kulvertne er slått sammen og går i ett strekk. 
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Ny kulvert med endret gang- og sykkelvegtrase. Kilde: Cowi.  

Endringen medfører at bekken lukkes på en kortere strekning, og det er en mer gunstig løsning å ha 
en sammenhengende kulvert. Det blir færre innløp og utløp som må vedlikeholdes, og det reduserer 
faren for tilstopping. Faren for flom blir også redusert i forhold til opprinnelig løsning.  

I LL2 var det tenkt at terrenget skulle være som det opprinnelig var. På grunn av høydeforskjellene til 
tilstøtende veger på 4-5 meter hadde dette blitt dype hull. Terrenget foreslås nå endret til 
reguleringsformål for annen veggrunn grøntareal, og kan heves for å bedre terrengtilpasningen i 
området, samtidig som en unngår rekkverk som sikring mot gang- og sykkelvegen.  

Dersom bekken skulle vært åpen mellom SKV2, SGS1 og SGS7 ville det medføre bygging av murer på 
grunn av høydeforskjellen og krav om rekkverk. Det blir ikke en god kvalitet med å holde bekken 
oppe mellom vegene, da det er korte strekninger, og ikke plass til vegetasjon for å få et godt miljø i 
bekken.   

I forhold til nærføringsulemper blir gang- og sykkelvegene flyttet lengre vekk fra BSF1. 

Trafikksikkerheten i området blir bedret når tiltaket er ferdig. Dagens adkomst fra Blakervegen til 
Orderudgårdene ligger i en sving med 80 km/t og vegen til gårdene er bratt. Adkomsten blir stengt og 
de får ny adkomst via SKV6. Dette bedrer i stor grad trafikksikkerheten for myke trafikanter som 
ferdes på gang- og sykkelvegen.  

Stigningsforholdet på foreslått endrede gang- og sykkelveger er i tråd med kravet til universell 
utforming.  
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2.2 Endringer i bestemmelser for endring av boenheter i delområder 
Punkt 4.1.2 i bestemmelsene setter krav til at det skal bygges minimum 409 boenheter på 
Fossumjordet. Planen er delt inn i 12 delområder og det er satt et minimumstall for antall boenheter 
i hvert delområde. Med nye boligaktører og andre boligtyper i området, er det ønskelig å endre på 
minimum antall boenheter i delfeltområdene. Minimumsantallet på 409 boenheter totalt skal 
fortsatt gjelde.  

Delområde BBB4 øker i antall. Delområdene BBB2-3, BKS1, BKS7 og BKB1 reduseres i antall. De andre 
delområdene beholder sitt antall.  

Tabellen under viser gjeldende antall boenheter innenfor hvert delområde, og forslag til endring:  

Delfelt Minimum antall 

boenheter gjeldene plan

Forslag til endring i 

antall boenheter 

Endring 

BKS1 4 2 -2 

BKS2 12 12 0 

BKS3 28 28 0 

BKS4 12 12 0 

BKS5 18 18 0 

BKS6 16 16 0 

BKS7 12 8 -4 

BBB1 120 120 0 

BBB2 93 74 -19 

BBB3 18 10 -8 

BBB4 52 93 +41 

BKB1 24 16 -8 

Totalt 409 409 

Forslag til nytt plankart.
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I opprinnelig vedtatt regulering i 2016 var BBB4 et delområde som var regulert til konsentrert 
småhusbeyggelse (BKS6). Med reguleringsendring ble delområdet regulert til blokkbebyggelse 
(BBB4).  Det ble da lagt til grunn at BBB4 skulle ha samme krav til utnyttelsesgrad, minste 
uteoppholdsareal (MUA) og de samme reguleringsbestemmelsene som BBB-feltene for øvrig. Antall 
boenheter som var regulert ble stående på mimimum 52. Det er dette tallet som ønskes endret til 
minimum 93 boenheter.  

I opprinnelig planforslag var det planlagt for ca. 200 boenehter på Fossumjordet. Under 
planbehandlingen fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget og ville ha høyere utnyttelse på 
Fossumjordet. Det ble begrunnet med nærhet til sentrum og ønske om høyere utnyttelse på grunn 
av jordvern. Planen ble vedtatt med et minimustall på 409 boenheter.  

Antall etasjer i planbeskrivelsen for BKS6, nå BBB4, beskrev at det kunne bygges inntil 2 etasjer 
eksklusiv kjeller/sokkel. Grad av utnytting ble satt til %-BYA=40 og maks byggehøyde kote +144.  

BoligPartner søkte i 2018 om endring av planen. Det ble søkt om at område BKS6 for konsentrert 
småhusbebyggelse ble endret til BBB4 blokkbebyggelse. Utnyttelsen av delfeltet økte fra %-BYA= 40 
til %-BYA=50, tilsvaende de andre BBB-feltene. Begrunnelsen var at økningen ville sikre at antallet 
boenheter som er satt som minimum for utbyggingen av Fossumjordet kunne nås. Den maksimale 
kotehøyden på +144 ble ikke endret. 

Planbeskrivelsens kapittel 5.3 sier følgende om byggehøyder i områder regulert til blokkbebyggelse: 
«Planlagt byggehøyde varierer fra 2 til 4 etasjer pluss mulighet for sokkel og parkeringskjeller. Maks 
etasjehøyde bør ikke være urimelig høye, dette for å unngå for høye bygg.»  

Det ble ikke sagt noe om maks antall tillatte etasjer i forbindelse med planendringen fra BKS6 til 
BBB4 (blokkbebyggelse), og planbeskrivelsen ble heller ikke endret/oppdatert. Kun bestemmelsene 
og plankartet ble endret, og de setter ikke krav til maks. etasjeantall.   

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget behandlet søknad om mindre endring den 15.03.2018 fra 
BoligPartner. Vedtaket ble:  

«Endring av formålskode fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse av felt BKS6 
(skal da endres til BBB4). Feltet vil da få samme BYA og krav til MUA som de andre BBB - 
feltene på området.» 

Vurderingen fra rådmannen i saken var:  

«Reguleringsplanen setter krav om høy utnyttelse av Fossumjordet fordi området er 
både sentrumsnært og beslaglegger landbruksjord. Rådmannen mener at det er i 
tråd med intensjonen i planen og at det er positivt at et stort felt på området kan bebygges 
tettere. Kvalitetskravene i planen skal sikre at området bebygges med 
god kvalitet. 

Økning av maksimalutnyttelsen av felt BKS6 betyr at det tilrettelegges for flere 
boenheter per dekar. Avhengig av hvordan arealet blir planert kan kombinasjonen 
av økt utnyttelse og mindre krav til uteoppholdsareal tilrettelegge for bebyggelse 
med bymessig tetthet. Samtidig opprettholdes minimumskravet for antall 
boenheter (52) på feltet som betyr at utbygger har fleksibilitet i hvordan feltet 
utbygges. Det er knyttet en del usikkerhet til hvordan en bymessig utbygging av 
denne delen av Fossumjordet vil bli mottatt i markedet. Rådmannen mener derfor 
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at det er riktig at reguleringsplanen tilrettelegger for forskjellige løsninger for 
utbygging av feltet. 

Rådmannen vurderer at de foreslåtte endringene ikke endrer intensjonen i 
reguleringsplanen og anbefaler at endringene vedtas.» 

Kravet til minste uteoppoholdsareal for blokkbebyggelse er i reguleringsbestemmelsene 30m2 per 
boenhet. TAG Arkitekter i Oslo har utarbeidet en kapasitetsplan for BBB4 som vist på figuren 
nedenfor. For BBB4 ble det anslått 8 blokker og totalt 149 boeneheter. Totalt beregnet MUA var på 
4713m2 som gir MUA ca. 32m2 per boenhet med 149 boenheter. I forhold til kravet til MUA vil BBB4 
kunne tåle opp mot 157 boenheter med den foreslåtte utnyttelsen på 8 blokker og MUA på 4713m2. 
Minimumskravet på 93 boenheter vil gi en MUA per boenhet på 50m2 med denne løsningen. MUA i 
BBB4 er godt innenfor hva reguleringsplanen setter som krav for minimum antall boenheter.  
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Kapasitesplan BBB4 – tidligere BKS6. (Kilde: TAG arkitekter) 

Det er utført en volumstudie av boligblokkfeltene som viser hvordan BBB4 forholder seg til de andre 
områdene. Volumstudien er utført av TAG arkitekter. Byggehøydene er innenfor det som er maks 
byggehøyde. På BBB4 er det kote +144.  
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Vurdering: 
Når område BKS6 for konsentrert småhusbebyggelse ble endret til BBB4 blokkbebyggelse er det 
undeliggende at antall etasjer ville øke på feltet. I planbeskrivelsen står det 2 etasjer eksklusiv 
kjeller/sokkel for BKS6. Det har vært gjennomført to reguleringsendringer uten at planbeskrivelsen 
har blitt endret. Det er kun endret i plankart og bestemmelser. Grad av utnytting ble satt til %-
BYA=40 som er endret til %-BYA=50.  I planbeksrivelsen står det fortsatt %-BYA=40 og BKS6. Det 
vurderes at dette punktet i planbeskrivelsen er satt til side som følge av endringen til 
blokkbebyggelse. Illustrert bebyggelse innenfor BBB4 forholder seg til gjeldende øvre kotehøyde som 
er satt til kote +144 og er ikke endret. Det vurderes derfor at antall etasjer er underliggende kravet til 
høyde som er satt. Det er beskrevet at det kan være en bymessig utbygging av Fossumjordet slik 
BBB4 legger opp til.   

MUA er ivaretatt som følge av endringen.  

3. VURDERING I FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 12-14, annet ledd: 
I plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd heter det følgende: «Kommunestyret kan delegere 
myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 

Ønskede endringer anses i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, vil ikke gå utover 
hovedrammene i planen, og vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Vi 
vurderer at dette er en liten endring der hovedutvalget er delegert myndighet til å fatte vedtak, jfr.  
pbl. § 12-14, andre ledd. 

4. VIDERE PROSESS
Dette utkastet til søknad om endring av reguleringsplan for Fossumjordet sendes til uttalelse til 
berørte via dette brevet. Etter at merknadsfristen er gått ut vil innkomne merknader bli sammenstilt 
og kommentert og supplert i en videreutvikling av dette brevet, som da omformes til en formell 
søknad om endring av reguleringsplan som sendes til kommunen. 

Merknader til søknad om endring av reguleringsplanen sendes innen 05.06.2020 til: 
alf.kristian.nyborg@norconsult.com.   
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Alf Kristian Nyborg 
Arealplanlegger 
Tlf.: 92653732  
e-post: alf.kristian.nyborg@norconsult.com

Vedlegg: 
1. Forslag til plankart, 13.05.2020 
2. Forslag til bestemmelser, 13.05.2020 

1 2020-05-13 Søknad om endring Alf Kristian 
Nyborg

Andreas Kaarbø Andreas Kaarbø
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