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Planinitiativ for detaljregulering av planområdet Romerike Helsebygg Gnr 82/
Bnr 234 m.fl. Lillestrøm Bussterminal Gnr 82/ Bnr 145

Ill.: flyfoto av planområdet

1. Bakgrunn
1.1 Tiltakshaver og plankonsulent
Tiltakshaver:
Romerike Helsebygg AS
Linstow AS Tjuvholmen alle 3
0118 Oslo
Org.nr.985227985
Lillestrøm Bussterminal
Akershus Fylkeskommune

Schweigaards gate 4
0185 Oslo

Plankonsulent:
Nordic Office of Architecture AS
PB 7075 Majorstuen
0360 Oslo
Org.nr 920 013 899
Norconsult AS
Vestfjordgaten 4,
1338 Sandvika
Org.nr 962 392 687

Org.nr. 958381492
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1.2 Formålet med planen
Formålet med planen er å utvide bygningsmassen for Romerike Helsebygg og utvikle tomten
Lillestrøm Bussterminal til en urban bebyggelse ved stasjonsområdet. Eierne ønsker å medvirke til at
utviklingen av området kan bidra til de overordnede målsetninger kommunen setter i hhv.
kommuneplanen og byutviklingsplan. Lokalisering i Lillestrøm sentrum og utbygging av området er
viktig for at Lillestrøm sentrum skal utvikles i tråd overordnede planer og føringer. Området
planlegges å legge til rette for en utvikling og utbygging av bymessig tetthet og attraktive urbane
funksjoner der det skal legges vekt på aktivisering av gateplanet og myke trafikanter.

Ill.: kart forhold planområdet/ omriss av tomtene.

1.3 Lokalisering og størrelse av planområde
Planområdet er forholdsvis flatt og på til sammen 30 daa og består av:


Felt SF 32A: Romerike Helsebygg AS
Gnr 82/ Bnr 234, m. fl.
12.534m2



Felt SF 32B: Lillestrøm Bussterminal
Gnr 82, Bnr 145
10.319m2
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Planområdet ligger ved siden av Norges tredje største trafikknutepunkt, sentralt til ved Lillestrøm
togstasjon, og inneholder Romerike Helsehus inkl. et frittliggende parkeringshus, og terminalbygget
til Lillestrøm bussterminal.
Området grenser inntil stasjonsområdet og jernbanelinjen mot sørøst, Brogata og Rælingsbroa i
nordvest og mot Jonas Lies gate i nordøst. Planområdet ligger på flatt terreng og de ubebygde delene
av området er stort sett asfalterte flater, med noe terrengfall i sørvest mot undergangen til
jernbanen og Rælingen broen. Beliggenheten er sentral med kort vei til både til stasjonen og til
Rådhuset, kvartalsstrukturen i Lillestrøm og til rekreasjonsområde ved Nitelva.
Romerike Helsebygg AS er i dag disponert til nåværende sentrumsformål. Eiendommen har fortsatt
uutnyttede arealreserver mot nord, og grunneier har planer om å utvikle disse. I kommuneplanen
2019‐2030 er det vedtatt å omdisponere til framtidig sentrumsformål.
(Kontor/tjenesteyting/bevertning).
Romerike Helsebygg består av en bygningsmasse over bakken på ca. 20.000m2, som varierer fra 2 til
5 etasjer, og inneholder helserelaterte aktører av alle slag. Bygget er fullt utleid, og må avvise
helseaktører som ønsker innpass i bygget/miljøet. Helt sør på tomten er det et frittliggende
parkeringshus. Tomten har god kapasitet for en høyere utnyttelse.
Lillestrøm Bussterminal er i dag disponert til nåværende ferdsel ‐og teknisk infrastruktur og
kollektivknutepunkt i kommuneplanens arealdel. Lillestrøm er i sterk vekst og bussterminalens
sentrale plassering gjør at arealet er attraktivt for byutvikling. Store deler av eiendommen brukes i
dag til manøvrerings‐ og reguleringsareal og dokkingstasjoner for busser, og har derfor en lav
utnyttelse sett opp mot den sentrale beliggenheten. I tillegg vil arealbehovet til terminalformål bli
sterkt redusert i fremtiden og dette åpner for alternativ utnyttelse av eiendommen. Derfor foreslås
det på denne bakgrunn å omdisponere feltet til framtidig bebyggelse og anleggsformål –
sentrumsformål.
Terminalvirksomheten på tomten er nå erstattet med gateterminalen i Jonas Lies gate. Nødvendig
manøvrerings‐ og reguleringsbehov kan løses andre steder. Vi forventer at disse temaene belyses i
prosessen til utvikling av knutepunktet Lillestrøm stasjon. Tillatte arealformål som kan inngå i feltet
foreslås til kollektivknutepunkt, kontor – og tjenesteyting, forretning og bevertning. En utbygging på
tomten må sees i sammenheng med utviklingen av Romerike Helsebygg AS sitt felt for framtidig
sentrumsformål.
Linstow vil stå for organisering og gjennomføring av planarbeidet, med AFK som partner.
Kommunen ønsker at planarbeidet koordineres med kommunens detaljreguleringsprosess for
«knutepunkt Lillestrøm stasjon» Knutepunktprosjektet) og Ruter, samt tiltakshaverne i dette
planinitiativet.
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‐Det ønskes en tilbakemelding fra kommunen om forslag til planavgrensning og åpnes for
dialog med kommunen om mulig bebyggelse mot stasjonstorget og langs jernbanen. Det
ønskes tilbakemelding på hvordan kommunen forventer at vi forholder oss til fremdriften på
utflytting av reguleringsarealet til bussene fra fylkeskommunens tomt.

Utsnitt fra Kommuneplan 2019‐2030

Romerike Helsehus: Photo Linstow AS

Bussterminalen: Photo Taraldset eiendom AS

2. Planønsket
2.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Romerike Helsebygg ønsker å utvide sin virksomhet med 20.000m2 og gi mulighet for samlokalisering
av kommunens legeintensive tjenester, utvidelse av arealer for eksisterende og nye leietakere i
helsebygget, samt fleksible arealer for kontorer/sengeposter og næringsutvikling, herunder gjerne
helsenæring. Romerike Helsehus med sin beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen, samt med
Ahus og Kjeller i nærheten, gir byen en unik mulighet til å satse på helse og bygge videre på
«Helseknutepunktet Lillestrøm» som allerede er etablert. Det tilstrebes å rive så lite som mulig av det
eksisterende bygget. Nybygg med lameller foreslås å plasseres over Dampsagveien, parallelt med
Brogata og på parkeringsplassen foran dagens hovedinngang.
På tomten til Lillestrøms tidligere bussterminal foreslås det 4 lameller oppført på en base i 3 etasjer.
Basen følger Lillestrøms kvartalsstruktur iht Visjonsplanens ønsker om å trekke kvartalsstrukturen
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mot Romerike Helsebygg. Den eksisterende bussterminalen som fikk Statens Byggeskikkpris i 1999
foreslås bevart. Strukturen understreker en menneskelig skala mot Jonas Lies gate og den
bevaringsverdige bebyggelsen i Kulturkvartalet og stasjonsbygningen (Hensynsone kulturmiljø). Det
vil være gjennomganger fra Jonas Lies gate og bussholdeplassene via eksisterende terminalbygg
(buegangene).
Den delen av terminalbygget som vender mot stasjonen og parkeringshuset for sykler tas med i
forslag til planområde. Dette er bygg som ligger på Bane Nor sin tomt. Det foreslås å rive den delen
av terminalbygget som vender mot stasjonen for å danne en ny og tydelig fasade mot et nytt
stasjonstorg. Dette blir en viktig fasade og inngangsparti for å annonsere nybygget på tomten.
Videre foreslås det å flytte parkeringshus for sykler til et annet område eller inn i bebyggelsen for å
frigjøre plass for en tydelig gangakse mot Romerike Helsebygg og ny plass inne i området. Det
forventes at dette videreutvikles i samarbeid med kommunen og Bane Nor.
Det vil legges vekt på grønne tak med plasser av både publikumsrettet og mer privat karakter.
Dampsagveien beholdes som en nødvendig tilgang for ambulanse og biler til parkeringshusene. I
forslaget ønskes det å forsterke tilgang til grønne områder fra Romerike Helsebygg til grøntområdet
ved Nitelva ved å åpne opp for gjennomganger og turveier i flere plan.

Prinsippskisse av bygningen og uteområdene

2.2 Ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder
Planområdet har i dag en lav utnyttelse. Romerike Helsebygg er i 2‐ 5 etasjer, og nabobebyggelsen
består av Rådhuset med 4 etasjer, mindre bygårder og lav boligbebyggelse. På sørsiden av Lillestrøm
stasjon stod Portalen ferdig i 2018. Portalen introduserer en ny fortetting og byskala for området
med sine 10.‐12 etasjer. Kulturkvartalet nord for Jonas Lies gate planlegges med en høyde tilsvarende
ca. 13 etasjer.
I Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus anbefales det for Lillestrøm en
områdeutnyttelse på 80‐100% på areal innenfor en radius på 500 m fra sentralt kollektivknutepunkt.
I Oslo‐regionen ligger dette typisk mellom 200‐400 %. I tråd med Oslo regionens intensjoner for
utnyttelse ved knutepunkter illustrerer planforslaget konsekvensen av en utnyttelse på 400% av hele
planområdet, gitt at området er Norges tredje største kollektivknutepunkt. I den videre
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planprosessen skal det utarbeides volumstudier for å teste alternativ disponering mellom tomtene
og utnyttelsesgraden.

Arbeidsmodell med 400% Tomteutnyttelse, 20 000m2 nye BTA på Helshusets tomt og 52 000m2 på Bussterminaltomten

Arbeidsmodell med 400% Tomteutnyttelse, 20 000m2 nye BTA på Helshusets tomt og 52 000m2 på Bussterminaltomten

2.3 Funksjonelle og miljømessige kvaliteter
Det skal legges vekt på å forsterke bystrukturen og åpne for byens brukere. Intensjon er at det skal
planlegges for publikumsrettet virksomheter som aktiviserer gateplanet med gode funksjonelle og
miljømessige kvaliteter. Videre er det en intensjon å ivareta «Visjonsplanen Lillestrøm Sentrum» sitt
forslag om å inkludere bussterminaltomten i Lillestrøms tydelige kvartalsstruktur og med et oppdelt
bebyggelsesmønster. Kollektivtilbud ligger i umiddelbar nærhet. Det planlegges med bymessig
tetthet og fleksibilitet. Bebyggelsen grenser til turveier, grøntområdet og rekreasjonsområde langs
Nitelva, historiske bygninger og det planlagte Kulturkvartalet.
I det videre arbeidet vil det utarbeides miljøprofil.
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Det er gode solforhold på tomten i dag, da tomten ikke har bebyggelse mot sør, kun jernbanen. I det
videre arbeidet vil solstudier ivareta solforhold på og utenfor planområdet. Det vil legges vekt på
grønne tak, hager og plasser, og ta vare på regnvann gjennom fordrøyningsanlegg og lokal
håndtering.
Linstow har en målsetting om at alle nybygg miljø‐sertifiseres etter BREEAM standarden med
målsetting BREEAM Excellent.

Prinsippillustrasjon av uterom

2.4 Tiltakets virkning på og tilpasning til landskap og omgivelser
(Natur – og ressursgrunnlag, landskap, verneinteresser, trafikkforhold, risiko og sårbarhet, sosial
infrastruktur, teknisk infrastruktur, estetikk og byggeskikk, barns interesser, universell utforming)
En utbygging med en utnyttelse på opp mot 400% vil ha stor virkning på omgivelsene og det må
tilstrebes at kontakt til omgivelsene forsterkes. Planområdet skal åpne opp for lett gjennomgang for
fotgjengere og syklister. Grønne akser skal forsterkes.
«Visjonsplanen Lillestrøm Sentrum» viser et forslag til en akse fra stasjonen til Rådhuset som går
igjennom planområdet og er en del av den planlagte «Kulturaksen». I planarbeidet ønsker vi å
istedenfor å forsterke den aksen som allerede går direkte fra stasjonen til Rådhuset, forbi
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Bussterminalen. Vi ønsker derfor at det settes av ekstra plass foran terminalbygget(buegangene).
Innenfor planområdet det likevel være gjennomgang både til Rådhus og Romerike Helsebygg, og
videre til grønndraget ved Nitelva.
Det ønskes en dialog med kommunen om hvordan kvaliteter fra kommunen «Visjonsplan»
innarbeides i prosjektet inkl. viktige akser.
Natur – og ressursgrunnlag og landskap
Området grenser inntil grøntområdet ved Nitelva i sørvest. I planarbeidet vil vi vektlegge
utarbeidelse av gode sykkel‐ og gangforbindelser som kobler seg til grøntområdet. Videre vil det
legges vekt på landskapsutforming med forskjellige gater, torg, plasser og takhager som er
tilgjengelige for alle.
Verneinteresser
Det er ikke registrert noen verneverdier innenfor planområdet. Men vi foreslår å beholde
terminalbygget som er premiert for sin gode arkitektur (byggeskikkprisen i 1999). Planområdet
grenser mot bevaringsverdige kulturmiljø ved Kulturkvartalet (hensynsone) i nordøst og
Dampsagområdet i sørvest.
Trafikkforhold
Planområdet ligger rett ved kollektivknutepunktet i Lillestrøm der passasjertrafikken vil øke kraftig i
årene fremover. Det vil bli en stor passasjerstrøm både til og fra tog‐ og busstasjon som vil påvirke
vårt planområde. Et nært samarbeid med Kommunens/bane Nor sitt detaljreguleringen for
«Knutepunkt Lillestrøm» er nødvendig for å sikre at det blir god dimensjonering av fortau og
gangveier.
Det planlegges for redusert biltrafikk i Lillestrøm sentrum, ved å omgjøre Jonas Lies gate til en ren
kollektivgate, og redusere biltrafikk i Brogata. Et annet tiltak som diskuteres er å stenge undergangen
i Jernbanegata for gjennomgangstrafikk. Kommunen ønsker å redusere biltrafikken i Brogata, men
dersom trafikken i undergangen i Jernbanegata blir stengt, vil det kunne medføre at trafikken i
Brogata øker. Innenfor planområdet vil det være bilfritt, med muligheter for gjennomgang for
fotgjengere og syklister. Dampsagveien opprettholdes for tilgang til eksisterende parkeringskjeller og
for ambulanseadkomst. En felles varelevering fra Brogata til underetasje vil frigjøre behov for
biltrafikk inne i planområdet. Det planlegges også en avkjøring fra Brogata og direkte til legevakten i
plan 2 for taxi og privatbilister og kun korttidsparkering. En ny adkomst her vil være på kote 110 og
det vil i planarbeidet undersøkes om den kan benyttes som rømning ved evt. 1000 års flom.
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Prinsippskisse med forslag om ny adkomst for personbiler på kote 110 og adkomst for varelevering fra Brogata

Risiko og sårbarhet
Ved en evt. 1000‐års flom vil bygningene, vurdert ut ifra planlagt innhold, plasseres i sikkerhetsklasse
F3. Det må planlegges med tanke på rømning fra nye sengeposter som ønskes i Helsehuset.
Muligheten for rømning over Rælingsbrua bør undersøkes. Fare for flom må utredes av hydrolog.
I forbindelse med planinitiativet, er det utarbeidet en geoteknisk vurderingsrapport som
oppsummerer planområdets grunnforhold samt angir generelle geotekniske vurderinger. Det er
gjennomført flere grunnundersøkelser i og i nærheten av planområdet.
Grunnundersøkelsene viser generelt et lag med friksjonsmasser over silt og leire til store dybder.
Dybden til berg er ukjent. Berg er påtruffet kun ved enkelte bor punkter. Det er stedvis påvist noe
organisk materiale i de øvre 5 meterne. Det er ikke fare for områdestabilitet, og det er ikke behov for
supplerende grunnundersøkelser ifm. Reguleringsplanarbeidet.
Støy.
Planområdet er utsatt for støy fra nærliggende gater, fra gateterminalen og jernbanen.
Det ønskes en tilbakemelding fra kommunen om mulig plassering av bruksareal som er følsomt for
temperatursvingninger og støy i kjelleretasjene, versus at dette kan være utsatt for flomrisiko.
Sosial infrastruktur
Det planlegges ingen skoler eller barnehager innenfor planområdet. Dette er dekket opp i de nære
omgivelser.
Teknisk infrastruktur
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Det går store vann‐ og avløpsledninger på og over tomten. Ledningene er av varierende størrelse
med en diameter fra 150 mm (VL, vannledning) til 1400 mm (AF, felles avløpsledning). Ledningene
må ivaretas ved utbygging. Det anbefales at en tar tidlig kontakt med kommunen om disse kommer i
kontakt med fremtidig bygningsstruktur/kjeller på det som bygges.
Estetikk og byggeskikk
Det vil legges vekt på at nybygg skal ha visuelle kvaliteter og skape en identitet for området, samtidig
som det må harmonere både estetisk og funksjonelt de nærmeste omgivelser.
Barns interesser
Det skal legges vekt på aktivitetsfremmende omgivelser for barn og unge, gjennom et bilfritt område
med trygge gangveier til grøntområdet ved Nitelva der det bla er etablert en skatepark. Den
planlagte Kulturparken med lekeområde ligger i nær avstand. Det må legges vekt på en trygg
forbindelse for krysning av Jonas Lies gate.
Universell utforming
Hele området vil utformes slik at det blir lett å orientere seg. Internt i bygg og i og mellom
uteoppholdsområder, skal det utformes trygge, effektive og logiske forbindelseslinje, med spesiell
vektlegging for demensvennlige omgivelser innenfor Helsehusets uteområder.
2.5 Virkninger utenfor planområdet
Planområdet ligger til Knutepunktprosjektet på Lillestrøm. Områdets beliggenhet og eksponering
mot omverden betyr at utbygging av tomten kommer til å forsterke Lillestrøms identitet. I
planarbeidet ønskes det å bidra til kommunens arbeid med i Knutepunktprosjektet, men prosjektet
er uavhengig av dette for prosessen. Utbyggingen vil bidra til mange nye arbeidsplasser, utvidet
helseservice i området og på regionalt nivå. Planområdet skal knyttes til et nytt torg ved
togstasjonen. Det vil arbeides med å forsterke turveier gjennomområdet til grønndraget ved Nitelva.
Videre skal planområdet knytte seg til akser mot kvartalsstrukturer og kulturkvartal, og aktiviserer
gateløpet mot Jonas Lies gate og Brogata gjennom utadrettet og publikumsrettet virksomheter på
gateplan. Terminalbygget med sine bueganger bør være transparente og i innhold henvende seg
mot gaten. I Brogata kan gaten aktiviseres gjennom innganger i flere plan.
2.6 Fremdrift
Fase 1: Planoppstart med planprogram.
Det er ønskelig med annonsering av oppstart planarbeid og høring av planprogram innen utgangen
av 2019.
Fase 2: Utarbeiding av reguleringsplan.
Det er ambisjoner om å gjennomføre en detaljregulering av områdene SF32A ogSF32B i løpet av
2020.

3. Planstatus
3.1 Forholdet til Skedsmo kommune
‐Kommuneplanen 2019‐2030 ble vedtatt juni 2019. De gjeldende arealer som SF32A (Romerike
Helsebygg) foreslås omdisponert regulert til framtidig sentrumsformål, «Kontor, Tjenesteyting,
Bevertning, Innfartsparkering» og SF32B (Lillestrøm Bussterminal) foreslås endret til
«Sentrumsformål» som tar hensyn til opprettholdelse av et funksjonelt knutepunkt i området..
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‐Kommunens Byutviklingsplan for Lillestrøm (fastsatt i kommuneplane2019‐2030) er under arbeid,
avsluttes innen utgangen av 2019.
‐Visjonsplan for Lillestrøm sentrum, utarbeidet i 2017
‐Bane Nor Knutepunkt Lillestrøm
3.2 Gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer
Romerike Helsebygg Felt SF32A er i dag regulert til sentrumsformål.
Lillestrøm bussterminal Felt SF32B er i dag regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur.
Tilgrensende reguleringsplaner:
‐Detaljreguleringsplan for Kvartal 1 – Plan ID 567 (Kulturkvartalet), som tilrettelegger for høyere
utnyttelsesgrad berettiget av områdets strategiske beliggenhet.
‐Områdeplan for Nitelva,04.04.2018.PlanID 504
‐Områderegulering Lillestrøm øst
Tilgrensende byggeplaner:
‐Byparken (Kirkegata 10‐12), planlagt ferdigstillelse oktober 2020.
3.3 Redegjøre for forholdet til regionalplaner for areal og transport i Oslo og Akershus
I «Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus», vedtatt 2015 er det felles mål å
konsentrere og videreutvikle dagens senterstruktur, prioritere lokale byer som Lillestrøm til levende
sentrum, redusere biltrafikk og satse på kollektiv transport. «Lokalisering av næring og handel må
bygge opp under sentrum. Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for kollektivtransport må
prioriteres». Videre er det et mål å bevare overordnet grønnstruktur. Regionalplanens ambisjoner er i
tråd med ønsket for planområdet.
I Bymiljøavtalen 2017‐2023 har kommunen forpliktet seg til å legge til rette for høyere
arealutnyttelse ved kollektivknutepunkt.

3.4 Andre statlige føringer
Nasjonal transportplan 2018‐2+2029 ( Meld.St.33)
Handlingsplan mot støy 2018‐2023 (Oppegård‐ Skedsmo Lørenskog‐Bærum‐Asker og Rælingen)

4. Interesser‐Samfunnssikkerhet ‐Medvirkning‐ Konsekvensutredning
4.1 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Ønskes tilbakemelding fra kommunen.
4.2 Redegjøre for hvordan samfunnsikkert skal ivaretas blant annet gjennom å forebygge risiko og
sårbarhet
ROS analyse vil bli utarbeidet i forbindelse med planarbeidet.
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4.3 Berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om oppstart
Bane Nor, Ruter, Statens vegvesen,
Norges vassdrag ‐og energidirektorat (NVE), og andre interesser
for øvrig varsling etter kommunens liste.
4.4 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, og andre berørte parter
Alle berørte parter vil få mulighet til å komme med innspill ved varsel om oppstart, høring og
offentlig ettersyn av planprogram og planforslag..
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4.5 Konsekvensutredning
Planarbeidet vil gi krav om planprogram og konsekvensutredning ihht. Forskrift om KU. vedlegg 1, pkt
24. Iht. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).
For K.U: etableres et 1‐alternativ og minst ett planalternativ. Under er satt opp antatt behov for
utredninger og K.U. Endeling omfang avklares med kommunen.
Tema
Naturmangfold
Økosystemtjenester (friluftsliv,
grøntområder, overvann)
Kulturminner og kulturmiljø

Redegjørelse i
planbeskrivelse
X
X

X

Virkninger som følge av
klimaendringer (risiko
havstigning, stormflo, flom,
skred)
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet for alle (til
uteområder og gang‐ og
sykkelveinett)
Kriminalitetsforebygging og
trygghet
Arkitektonisk og estetisk
utforming, uttrykk og kvalitet

X

Byform og landskap

X
X

Vind

Energiløsninger og energibruk

Kommentar

Gamle hus ved elva og nord
for Jonas Lies gate (foran
stasjonen)

Forurensning (i luft
(klimagasser), vann og grunn,
støy)
Vannmiljø (VA og
overvannshåndtering)
Beredskap og ulykkesrisiko

Veg, trafikkløsninger og
parkering
Stedsutvikling og
synergieffekter

Konsekvens‐
utredes

X (støy)

X
X

Katastrofeberedskap
sengerom > rømning til 110
m.o.h. ved flom (Løsning
med evakuering via utgang
til Brogata?)
Flomsone, jf. NVE Atlas

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Planinitiativ Lillestrøm SF32A og SF32B Nordic – Office of Architecture AS, Norconsult AS.

