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1. FORMÅL 

1.1 Bakgrunn 
 

Planområdet rommer i dag Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal, som 
eies av henholdsvis Linstow AS og Viken Fylkeskommune. 

 
Romerike Helsebygg rommer i dag helseaktører av alle slag, både private og 
offentlige, samt relaterte tjenester som NAV og apotek. Romerike Helsebygg 
ønsker å utvide sin virksomhet med 20.000 m² 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 og undervisning. Romerike 
Helsebygg 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. Av hensyn til et 
godt fungerende helsebygg per i dag, og med hensyn til bærekraft og å 
benytte/beholde eksisterende bygningsmasse så langt det er mulig, vil det 
tilstrebes å rive så lite som mulig av det eksisterende bygget. 
 
Lillestrøm bussterminal består av terminalbygget som ligger langs Jonas Lies gate, 
samt store arealer til manøvreringsareal, reguleringsplasser og dokkingstasjoner 
for busser, og tomten er i dag veldig lavt utnyttet. På grunn av den meget sentrale 
beliggenheten nær togstasjonen og sentrum, ønskes det å omdisponere 
eiendommen til mer samfunnstjenlige formål med høyere utnyttelse. Dette er også i 
tråd med kommuneplanen hvor eiendommen er avsatt til sentrumsformål, samt 
foreliggende byvekstavtale (jfr. RP-ATP) som forutsetter høy utnyttelse ved 
sentrale kollektivknutepunkt.  
 
Lillestrøm bussterminal er nå delvis erstattet med gateterminalen i Jonas Lies gate, 
og Viken fylkeskommune ved fylkesråd Infrastruktur, er i prosess med å finne 
erstatningsareal for reguleringsplassene. Denne prosessen vil løpe parallelt med 
planprosessen. Grad av sentralitet, fremtidig arealbehov og tilhørende fasiliteter er 
en del av de pågående avklaringene her. Erstatningsareal for reguleringsplassene 
må være ferdig avklart og sikret innen endelig politisk behandling av planforslaget. 
 
«Knutepunktprosjektet for Lillestrøm sentrum» utarbeides i en parallell prosess 
under regi av Lillestrøm kommune. Knutepunktprosjektet blir et felles 
utredningsprosjekt med deltagelse fra Bane-Nor, Ruter, Statens Vegvesen, Linstow 
AS, Viken fylkeskommunen og Lillestrøm kommune, og skal føre til en 
detaljregulering av arealene nord og sør for stasjonen. Fremdrift for 
knutepunktprosjektet er på nåværende tidspunkt ikke avklart.  
 
Linstow AS og Viken Fylkeskommune har kommet til en felles forståelse av veien 
videre for felles regulering av sine tomter, ihht. krav om felles regulering fra 
kommuneplanen. Linstow vil stå for organisering og gjennomføring av planarbeidet, 
med Viken som partner. 
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1.2 Formål med planarbeidet 

 
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 henholdsvis kommuneplanen 
og den kommende byutviklingsplanen. Lokalisering i Lillestrøm sentrum og 
utbygging av området er viktig for at Lillestrøm sentrum skal utvikles i tråd med 
overordnede planer og føringer, herunder næringspolitiske målsetninger og økt 
innsalg av virksomhet innen forskning og utdanning. Planarbeidet vil legge til rette 
for en områdeutvikling med bymessig struktur, tetthet og attraktive urbane 
funksjoner der det skal legges vekt på aktivisering av gateplanet og myke 
trafikanter, herunder utvidet universell utforming i tråd med Helsebyggets mål. 

 

 

1.3 Planområdets avgrensning 

 

Varslingsområdet. 

 
Planområdet ca., 42,5 daa, vist med lysrød skravur.  

  



5  

 
 

2. PLANPROSESS 

2.1 Organisering 
 

Plankonsulent er Nordic Office of Architecture. Forslagsstillerer/tiltakshaverer er 
Linstow AS og Viken fylkeskommune i felleskap. 

2.2 Fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen viser planprosessen fram mot endelig vedtak. Den er ikke bindende. 

 
 Arbeidsoppgave Tidspunkt Varighet 
1 Utarbeide planinitiativ og oversende til 

kommunen med anmodning om 
oppstartsmøte 

 november 2019  

2 Oppstartsmøte 11.12.2019  

3 Varsel om oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig 
høring 

Uke 21  

4 Høringsperiode Uke 21-27 Minimum 
6 uker 

5 Justering av planprogram Straks høringsperioden er slutt. 1 uke 
6 Behandling av planprogram Straks justeringen er fullført.  

7 Fastsetting av planprogram 19.08.2020  

8 Utarbeidelse av planforslag 
− Utarbeide konsekvensutredning 
− Medvirkningsopplegg 
− mm 

September 2020 - februar 
2021 

 6 mnd. 

9 Førstegangsbehandling og vedtak om 
offentlig høring av planforslaget 

mai 2021 
 

 

10 Høringsperiode med gjennomføring av 
medvirkningsopplegg 

 mai – juni 2021 6 uker 

11 Evt. bearbeiding av planforslaget Etter offentlig ettersyn  

12 Andregangsbehandling av 
planforslaget, 
Sluttbehandling/vedtak kommunestyret 

september 2021  

 

2.2.1 Utlegging av planprogram til offentlig høring 
 

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, slik at 
offentlige myndigheter, organisasjoner, berørte grunneiere og andre parter 
får mulighet til å uttale seg. 

 
2.2.2 Innkomne merknader ved varsling 

 
Innkomne merknader som berører planprogrammet, vil bli referert og 
kommentert av Lillestrøm kommune og forslagsstiller ved fastsetting av 
planprogrammet. 

 
2.2.3 Behandling av planprogrammet 

 
Etter offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet ved politisk 
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behandling i HMS (Hovedutvalg for miljø og samfunn). 
 
 

2.2.4 Reguleringsplan med konsekvensutredning 
 

Med bakgrunn i planprogrammet og i henhold til gjeldende forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven vil 
planforslag med beskrivelse og konsekvensutredning (KU) bli utarbeidet 
som ett dokument. Dersom konsekvensutredningen blir svært lang, kan 
den legges i et eget dokument. 
 
I henhold til kommuneplanen vil vi også utarbeide volum- og 
funksjonsanalyse med byromsprogram som vil brukes som 
diskusjonsunderlag for dialogmøter med Lillestrøm kommune. 

 
2.3 Opplegg for medvirkning 

 
Reguleringsplanen vil følge plan- og bygningslovens krav til medvirkning. I tillegg 
ønsker vi å legge spesielt til rette for medvirkning fra eldre, og barn og unge i 
Lillestrøm. 
 
For barn og unge ønsker å vi å legge til rette for medvirkning til bruk og 
programmering av utearealer. Her tenker vi spesielt på hvordan utearealer/offentlige 
arealer langs Jonas Lies gate kan programmeres i sammenheng med Byparken og 
kulturkvartalet på motsatt side, og programmering og av arealene mot sør, i 
tilknytning til Nitelva og Rådhusparken. 
 
For eldre ønsker vi også å legge til rette for medvirkning for programmering av 
uterom i tilknytning til Romerike Helsebygg og også av utearealene langs Jonas 
Lies gate. 
 
Vi ønsker å invitere til workshoper med de ulike gruppene. I tillegg vil vi også 
vurdere å ta i bruk digitale medier som kanaler for medvirkning. Medvirkningen vil 
foregå samtidig med utarbeidelsen planforslaget slik at gode innspill kan 
innarbeides før offentlig ettersyn.
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3. OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER 

 
3.1 Statlige og rikspolitiske retningslinjer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene har som formål å sikre samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Planlegging av 
arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen 
skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og kvalitet. 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

1. Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et 
stadig mer universelt utformet samfunn. 

2. Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i 
planleggingen av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 

3. Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for 
alle, og som samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

4. Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. 
5. Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og medvirkning 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen  

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

1. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

2. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

3. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

3.2 Fylkesplaner/ - delplaner 
 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning 
for areal- og transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid 
mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv og andre aktører. 

Fylkesdelplan Handelsvirksomhet, service og senterstruktur 
Formålet med fylkesdelplanen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, 
unngå utvikling som fører til unødvendig byspredning, og hindre økt bilavhengighet 
og dårlig tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å 
oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling. 
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Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
2007–2018 Fylkesdelplanen har som formål å: 

1. Bevare et utvalg av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som 
gjenspeiler mangfoldet og særpreget ved kulturhistorien i Akershus 

2. Forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som en integrert del 
av en helhetlig miljø- og ressursforvaltning 

3. Innhente, skape og formidle kunnskap om kulturarven og gjennom 
dette øke forståelsen for dens betydning i samfunnet 

4. Ta i bruk kulturarven som grunnlag for bærekraftig verdiskaping og 
utvikling av lokalsamfunn og næringsliv 

3.3 Kommunale planer 
 
Kommuneplanen 2019-2030 (Skedsmo kommune) 
Kommuneplanens arealdel styrer gjennom plankartet og planbestemmelsene 
hvordan arealene i kommunen skal bebygges og disponeres i årene framover. 
 
Byutvikling og urban strategi – 2050 perspektiv 
Dette dokumentet sier noe om den langsiktige byutviklingen i de sentrale 
områdene i Lillestrøm, og legger til rette for en urban utvikling. 
 

Samferdselsstrategi for Skedsmo 2009 – 2050 
Samferdselsstrategien handler om hvordan folk og varer skal komme seg rundt i 
kommunen på lang sikt, på en mest mulig miljøvennlig og effektiv måte. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Beskrivelse av området 
 
Planområdet ligger sentralt til ved siden av Lillestrøm togstasjon Norges tredje største 
trafikknutepunkt. Det inneholder Romerike Helsebygg og et frittliggende parkeringshus i 
sørvest, og terminalbygget til Lillestrøm bussterminal i nordøst. Foreslått planavgrensning 
omfatter også de tilliggende veiene; Jonas Lies gate, Brogata og Dampsagveien. 
 

 
Flyfoto over området. Foreslått planavgrensning er markert med hvit stiplet linje. 
 
Planområdet grenser inntil stasjonsområdet og jernbanelinjen mot sørøst. Mot nordøst ligger 
Kulturkvartalet som er under utvikling. Kulturkvartalet skal opparbeides med bypark, bibliotek 
og kulturhus. 
 
Vest for planområdet ligger Lillestrøm Rådhus og Rådhusparken som strekker seg ned mot 
Nitelva i sørvest. 
 
Beliggenheten er sentral med kort vei til både til stasjonen og til Rådhuset, kvartalsstrukturen i 
Lillestrøm og til rekreasjonsområde ved Nitelva. 
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4.2 Arealbruk 

 
Romerike Helsebygg og Lillestrøm Bussterminal er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig 
sentrumsformål; med underformålene 
kontor/tjenesteyting/forretning/bevertning/kollektivknutepunkt. 

 

 
 
Planområdet benyttes i dag til tjenesteyting (Romerike Helsebygg) og kollektivterminal 
(Lillestrøm Bussterminal).  
 

 
4.3 Eiendomsforhold 

Følgende eiendommer er berørt av området som planen berører 
 

Gnr/bnr Eier Areal innenfor planområdet, 
daa 

82/145 Viken Fylkeskommune 
 

10,3 daa 

82/234 Privat (Linstow AS) 11,3 daa 

82/243 
 

Privat (Linstow AS) 1,0 daa 

82/244 Privat (Linstow AS) 0,2 daa 

82/258 Lillestrøm kommune 1,4 daa 

82/87 Lillestrøm kommune 0,3 daa 

81/886 Bane Nor 5,1 daa 

82/259 Viken Fylkeskommune 8,1 daa 

83/870 Statens vegvesen region øst 0,2 daa 

83/868 Lillestrøm kommune 0,4 daa 

81/2598 Lillestrøm kommune 0,4 daa 
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4.4 Topografi og landskap 
 
Planområdet er relativt flatt og de ubebygde delene består i stor grad av asfalterte 
flater. Mot sørvest faller terrenget noe mot undergangen ved jernbanen. 
 
Planområdet grenser mot flere grøntarealer. Langs Nitelva i sør er det opparbeidet gang- og 
sykkelvei som løper langs elva i store deler av Lillestrøm sentrum. Mellom rådhuset og Nitelva 
er den nye Rådhusparken under planlegging. Rådhusparken planlegger også å ta i bruk 
arealene under Rælingsbrua. 
 
Nord for planområdet og Jonas Lies gate planlegges det for opparbeidelse av ny bypark. 

 
4.5 Eksisterende bebyggelse 
Romerike Helsebygg består i dag av en bygningsmasse over bakken på ca. 20.000m2, som 
varierer fra 2 til 5 etasjer, og inneholder helserelaterte aktører av alle slag. Helsebygget har 
offentlige og private leietakere som legevakt, legespesialister, allmennpraktikere og tannleger til 
ernæringseksperter, radiologer og fysioterapeuter, apotek og NAV. Bygget er fullt utleid, og må 
avvise helseaktører som ønsker innpass i bygget/miljøet. Helt sør på tomten er det et 
frittliggende parkeringshus.  
 
Hovedinngangen for besøkende er fra plassen som vender mot bussholdeplassen.  
Ambulansemottak til legevakt, parkeringskjeller og et frittliggende parkeringshus har adkomst 
via Dampsagveien som går igjennom tomten. Det er god parkeringsdekning. Tomten har i dag 
en lav utnyttelse, med uutnyttede arealer. 
 

 
Romerike Helsebygg sett fra nord, kilde: Gule sider 
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Lillestrøm Bussterminal sett fra nord, kilde: Gule sider 

 
Lillestrøm Bussterminal har en tomt på ca. 10.3 daa. Store deler av eiendommen brukes i dag 
til manøvreringsareal, reguleringsplasser og dokkingstasjoner for busser. Lillestrøm 
Bussterminal er nå delvis erstattet med gateterminalen i Jonas Lies gate. Terminalbygget som 
ligger ut mot Jonas Lies gate fikk Statens Byggeskikkpris i 1999. 
 
 

       
Romerike Helsebygg: Photo Linstow As    Bussterminalen: Photo Taraldset eiendom AS 

 
 

4.6 Teknisk infrastruktur 
 

Planområdet omfatter de tilliggende veiene; Brogata, Jonas Lies gate samt Dampsagveien. 
Dampsagveien går i dag gjennom sørvestre fløy av helsehuset og videre under jernbanen i sør. 
 
Det ligger flere VA-ledninger innenfor planområdet.  
 
Vann (blå ledning) 
Det ligger hovedledninger både på utsiden av busstasjonen og utenfor eksisterende helsebygg. 
Disse har avstandskrav på 4 m til hver side. Det ligger også en vannledning på baksiden av 
helsebygget som er privat.  
 
Spillvann (grønn ledning) 
Spillvann må kobles til spillvannsledning og ikke til AF (rød ledning). Det ligger en privat kum  
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215842 i innkjøringen til Dampsagveien. Dimensjon på ledningen må sjekkes for å se om den 
er stor nok for det kommende prosjektet. Det ligger også en selvfallsledning mot Jonas Lies 
gata som kan benyttes. 
 
Overvann (svart ledning) 
Over tomten har Statens Vegvesen overvannsledninger, som er koblet til kommunal kum foran 
Helsebygget. Treledds strategien skal følges. 
 
Det ligger også en stor AF (felles spillvann og overvann) over tomten. Denne skal det ikke 
kobles noe til og må legges om slik at den er lett tilgjengelig.  
 
 

 
 

 
4.7 Sosial infrastruktur 
Nærmeste barneskole er Volla Skole, og nærmeste videregående er Lillestrøm VGS. Det er 
flere barnehager I tilknytning til sentrum og omkringliggende boligområder. 
 
Planforslaget omfatter ikke boliger og vil derfor ikke påvirke kapasitet på skoler eller barnehage. 
Romerike Helsebygg inneholder ulike helsetjenester og planforslaget legger til rette for 
utvidelse av virksomheten. 

 
4.8 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det finnes ikke kulturminner innenfor planområdet. Planområdet grenser likevel mot flere 
kulturminner og kulturmiljøer. 
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Området «Kulturkvartalet» like nord for planområdet og Lillestrøm Stasjon inngår i 
Riksantikvarens NB! -register og er angitt å ha nasjonal verdi som kulturminne. 
Bebyggelsen stammer fra siste halvdel av 1800-tallet (opprinnelig stasjonsbygning 
fra 1854 ble revet og erstattet med nytt stasjonsbygg i 1930) og er viktig for 
historiefortellingen om stasjonsbyen Lillestrøm. Flere av bygningene er regulert til 
spesialområde bevaring. 
 
I Rådhusparken sør-vest for planområdet, er det et lite 1800 talls bygningsmiljø bestående av 
Brogata 2, Stabburet, Lurkahuset, Lillestrøm Arbeidersamfunn (Samfunnet) og Lillestrøm 
dampsag.  
Lurkahuset bygget på slutten av 1700 tallet er trolig det eldste huset som er bevart i Lillestrøm.  
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5. ALTERNATIVER 
Lillestrøm kommune arbeider med en ny byutviklingsplan som skal gi føringer for 
hvordan Lillestrøm sentrum skal utvikle seg. I det foreløpige utkastet til 
byutviklingsplanen er et av de sentrale grepene å legge til rette for en 
samfunnsakse som strekker seg fra jernbanestasjonen, forbi rådhuset og opp til 
justiskvartalet. Aksen vil danne et nytt gangstrøk over busstasjonstomten parallelt 
til Jonas Lies gate. Bebyggelsen på bussterminaltomten er i byutviklingsplanen vist 
som paviljongbebyggelse. 
 
Som utgangpunkt er ikke forslagsstiller og Lillestrøm kommune enige om hvorvidt 
hovedgrepet fra byutviklingsplanen gir det beste bymessige grepet for området. 
Forslagsstiller ønsker derfor å undersøke andre disponeringer av 
bussterminaltomten som gir sterkere urbane kvaliteter til situasjonen. 
Hovedforskjellen mellom Alternativ 1 og 2 er derfor om samfunnsaksen fra 
byutviklingsplanen videreføres som illustrert over bussterminaltomten, eller om den 
flyttes ut til Jonas Lies gate for å styrke denne som hovedakse mellom 
stasjonsområde og Rådhuset, flankert av Kulturkvartalet og ny bebyggelse på 
bussterminaltomten. Gangstrøk over planområdet vil da være underordnet Jonas 
Lies gate.  
 
Forslagsstiller ønsker også å undersøke muligheten for å legge til rette for høyere 
utnyttelse gitt plasseringen tett på knutepunktet. Dette gjelder både for 
bussterminaltomten og Romerike Helsebygg. Det vil i den forbindelse også være 
aktuelt å se på omdisponering eller rivning av eksisterende parkeringshus sørvest i 
planområdet, samt undersøke muligheten for å benytte denne delen av 
planområdet til beredskapsfunksjoner med hensyn til flom og den strategiske 
plasseringen nær Rælingsbroa. 
 
Følgende alternativer skal vurderes gjennom konsekvensutredningen: 
 

5.1 Alternativ 0 
 

Alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon. Den utviklingen 
som dagens arealbruk legger opp til, fortsetter. 
 

5.2 Alternativ 1 - byutviklingsplanen 
 

Både bussterminaltomten og Romerike Helsebygg bygges ut, og alternativet legger 
opp til utnyttelse på 250 % BRA på planområdet. Organiseringen på 
bussterminaltomten tar utgangspunkt i byutviklingsplanen som er under 
utarbeidelse. 

 
5.3  Alternativ 2  

 
Både bussterminaltomten og Romerike Helsebygg bygges ut, og alternativet legger 
opp til utnyttelse på 400 % BRA for hele planområdet. Bebyggelsen på 
bussterminaltomten er organisert i større kvartaler. Bygningsmassen avviker fra 
paviljongbyggene som er vist i byutviklingsplanen, men inkorporer ideene om 
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finmaskethet som ligger i planen. I tillegg til utvendig passasjer og byrom vil det 
legges opp til innvendige passasjer og arealer for allmenheten som skaper god 
menneskelig skala og tilgjengelighet i byveven. Alternativ 2 flytter «samfunnsaksen» 
fra byutviklingsplanen ut til Jonas Lies gate slik at den viktige siktlinjen fra 
jernbanestasjonen og til Rådhuset styrkes som et attraktivt gangstrøk langs det nye 
kulturkvartalet og byparken. 
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6. UTREDNINGER 

 
Planforslaget vil beskrive de planlagte tiltakene og viktige forhold knyttet til 
gjennomføringen av tiltaket. Det vil følge en konsekvensutredning som en del 
av planforslaget. Nedenfor følger en liste over temaer og problemstillinger som 
vil bli konsekvensutredet eller redegjøres for i planbeskrivelsen. De ulike 
temaene vil også bli sammenfattet i en tabell for sammenlikning av 
alternativene. 

 
 
Tema Redegjørelse for i 

planbeskrivelse 
Konsekvensutredes 

Forholdet til overordnede planer og mål X X 

Naturmangfold X  

Friluftsliv, grøntområder X X 

Kulturminner og kulturmiljø X X 

Forurensning (luft, grunn og støy) X  

Geoteknikk X  

VA og overvannshåndtering X  

Beredskap og ulykkesrisiko X X 

Befolkningens helse, og helsens fordeling 
i befolkningen 

X X 

Tilgjengelighet for alle (til uteområder og 
gang- og sykkelveinett) 

X  

Kriminalitetsforebygging X  

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk 
og kvalitet 

X  

Byform og landskap X X 

Veg, trafikkløsninger og parkering X X 

Stedsutvikling og synergieffekter X  

Lokalklima X X 

Energiløsninger og energibruk X  

Bussterminaltomten og behov for å 
opprettholde kollektivfunksjoner 

X  
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ROS-analyse X  

 
6.1 Temaer som skal konsekvensutredes 

 

6.1.1 OVERORDNEDE PLANER OG MÅL 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

- Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og 
transportplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer 
for universell utforming 

- Rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unges interesser i 
planleggingen 

- I hvilken grad bygger de ulike 
alternativene opp om eller er i konflikt 
med rikspolitiske retningslinjer? 

- Beskrivelse 

- Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 

- Fylkesdelplan 
Handelsvirksomhet, service 
og senterstruktur. 

- I hvilken del bygger de ulike 
alternativene opp om eller er i konflikt 
med regionale planer og mål? 

- Beskrivelse 

- Kommuneplan 2019 – 2030 

- Byromsnorm vedlagt 
kommuneplan 

- Byutvikling og urban strategi 
– 2050 perspektiv og 
samferdselsstrategi. 

 

- I hvilken grad bygger de ulike 
alternativene opp om eller er i konflikt 
med kommunale planer og mål? 

- Aktuelle aspekter vil også belyses i 
nedenforstående temaer. 

- Beskrivelse  

 

 
 

6.1.2 KULTURMINNER OG KULTURMIJLØ 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

Nyere tids kulturminner - Hva finnes av nyere tids kulturminner i 
nærområdet? 

- Hvordan påvirker de ulike alternativene 
omkringliggende kulturminner.  

- Redegjørelse for nye 
tids kulturminner 

- Beskrivelse 

- Snitt og illustrasjoner 
som viser 
sammenhengen mellom 
de ulike alternativene og 
omkringliggende 
kulturminner 

 
 

6.1.3 BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

Flom Et spesielt tema i denne sammenhengen 
vil være vurderingen knyttet til flom. 
Herunder må det gjøres særskilte 

- Beskirivelse 
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analyser og vurderinger knyttet til 
hvordan funksjoner, som faller inn i 
sikringsklasse F3 i henhold til TEK17, § 
7-2, vil kunne opprettholdes ved en 1000-
års flom. Dette inkluderer også adkomst 
til og fra området. 

 
 

6.1.4 BYFORM OG LANDSKAP 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

Byrom, bystruktur / 
rommelige sammenhenger 
og forbindelser 

- Hvordan muliggjør de ulike alternativene 
etablering av nye byrom og gode 
rommelige sammenhenger innenfor 
planområdet og i nærområdet? 

- Beskrivelse 

- Illustrasjoner 

 

Arkitektonisk kvalitet og 
uttrykk 

Hvordan samspiller plassering, 
volumoppbygging og karaktertrekk ved ny 
bebyggelse med eksisterende og planlagt 
ny bebyggelse i nærområdet? 

- Beskrivelse 

- Illustrasjoner 

Byliv - Hvordan vil de ulike alternativene kunne 
bidra til et godt og aktivt byliv i 
nærområdet? 

- I hvilken grad kan det tilrettelegges for 
publikumsrettet aktivitet i de ulike 
alternativene som bidrar til byliv? 

- Beskrivelse 

Friluftsliv og grøntområder - Hva er konsekvenser for friluftslivs-, 
leke- og rekreasjonsområder, samt 
ferdselsforbindelser langs flomvollen og 
områdene ved Nitelva? 

-Hvordan kan de ulike alternativer bidra til 
økt aktivitet begge i Rådhusparken og på 
planområdet?  

-Beskrivelse 

Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 

-Hvordan samspiller det nye bebyggelse 
med omgivelsene fra en helse 
perspektiv? 

-Hvordan er folkehelse ivaretatt og 
fremmet i de ulike alternativene? 

-Beskrivelse 

-Illustrasjoner 

 
 

6.1.5 VEG OG TRAFIKKLØSNINGER 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

Trafikkanalyse 

 

 

Adkomstløsninger 

- adkomst for bil og 
utrykningskjøretøy. 

- adkomst og mobilitet for 
myke trafikanter til og langs 
og gjennom planområdet 

Beregning og vurdering av trafikk på 
gatenettet i forbindelse med tiltaket. Ses i 
sammenheng med kommunens analyse 
knyttet til mobilitet i byutviklingsplanen. 

- Adkomst til legevakten 

- Adkomstløsninger til planområdet. 

- Adkomstløsningen må ses i 
sammenheng med kommunens 
pågående analyse av mobilitetsplanen 

- Trafikkutredning 
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for Lillestrøm samt Knutepunktprosjekt 
for Lillestrøm stasjon. 

Dampsagveien - Mulig regulering av privatbilisme i 
Dampsagveien. Adkomst til Samfundet 
og Brogata 2. 

- Utbedring av avkjørsel Dampsagveien x 
Brogata. 

- Trafikkutredning 

 
 

6.1.6 LOKALKLIMA 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 

Vind Hvordan de ulike alternativene påvirker 
turbulens og lokale vindforhold.  

- Vindanalyse og 
beskrivelse 

Sol Hvordan de ulike alternative påvirker 
solforhold, både internt i planområdet og 
mot nærområdet. 

- Sol/skygge- diagram og 
beskrivelse 

 
 
6.2 Temaer som redegjøres for i planbeskrivelsen 
 
6.2.1 Naturmangfold 
Planen skal redegjøre for planforslagets påvirkning på eventuelle viktige naturtyper, viktige eller 
sjeldne, samt fremmede artsforekomster. Forholdet til naturmangfoldlovens bestemmelser skal 
beskrives. 

 
6.2.2 Forurensning (støy, luft, forurensning i grunn) 
Planområdet er støyutsatt fra vei og jernbane og skal utredes i henhold til T-1442. 
Sumstøy skal legges til grunn. Det er særlig forholdet til støyfølsomme bruksformål 
(for eksempel sengeposter) som skal vurderes. 

 
Luftkvalitet i området skal vurderes. Ved lokal luftforurensning, for eksempel fra 
veier, skal det redegjøres for hvordan utforming av bystruktur, bebyggelse og 
blågrønn struktur kan skjerme uteområder og bidra til å avhjelpe lokal 
luftforurensing. 
 
Det skal gjøres en vurdering av om det kan finnes forurensning i grunnen. Dersom 
forurensning er sannsynlig, skal det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før 
førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning skal det 
utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av 
detaljreguleringsplanen. 
 
6.2.3 Geoteknikk 
Planområdet ligger under marin grense. I henhold til bestemmelsene i gjeldende 
kommuneplan skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av om området er 
egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak, samt hvilke hensyn som må tas for å 
unngå ras/skred ved gjennomføring av utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og 
NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
 
6.2.4 VA og overvannshåndtering 
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Planen skal redegjøre for behov for VA-anlegg til området, samt 
overvannshåndtering. 

 
Til førstegangsbehandling av planen skal det foreligge godkjent overordnet plan for 
vann, avløp og overvannshåndtering. Kommunalteknisk avdeling for Helsebygget 
anbefale at det anlegges en kulvert gjennom området slik at alle kommunale 
ledninger legges sammen og er lett tilgjengelige.    

  
6.2.5 Tilgjengelighet for alle (til uteområder og gang- og sykkelveinett) 
Planen skal redegjøre for hvordan det kan tilrettelegges for universell utforming av 
uteområder samt tilknytning til omkringliggende gang- og sykkelveinett. 
 
6.2.6 Kriminalitetsforebygging 
Det skal redegjøres for hvordan planen bidrar til kriminalitetsforebygging. 
 
6.2.7 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
Inngår i KU – 6.1.4 Byform og landskap 
 
6.2.8 Stedsutvikling og synergieffekter 
Det skal redegjøres for hvordan utbyggingen og utvikling av vil ha ringvirkninger for 
Lillestrøm kommune. 
 
6.2.9 Energiløsninger og energibruk 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planen skal 
redegjøre for energiløsninger for området.  
 
6.2.10 Veg, trafikkløsninger og parkering 
Planen skal redegjøre for parkering, varelevering og renovasjon. 
Planen skal også redegjøre for hvordan Brogata og krysset Brogata x Jonas Lies 
gate kan forbedres for myke trafikanter. 
Planen skal redegjøre for utbedring for fotgjengere ved undergangen i 
Dampsagveien. 
 
6.2.11 Behov for å opprettholde kollektivfunksjoner på Lillestrøm 
bussterminaltomten.  
Lillestrøm bussterminal er delvis erstattet med gateterminalen i Jonas Lies gate. 
Fortsatt er det behov for inntil 10 reguleringsplasser på tomten eller i nærområdet. 
Planen skal redegjøre for om det er behov for å fortsatt opprettholde noen 
kollektivfunksjoner på tomten, eventuelt om det finnes alternative løsninger/arealer 
som kan dekke behovet for nødvendige kollektivfunksjoner. Dette vil utredes i 
«Knutepunktprosjekt for Lillestrøm sentrum» i regi av Lillestrøm kommune og 
videre gjennom Vikens arbeid med fremtidig areal- og funksjonsbehov for 
bussterminalen. 
 
6.2.12 Ros analyse 
Forhold som skal utredes og belyses: 

 
1. Flom 
2. Skredfare 
3. Radon 
4. Støy 
5. Brann- og eksplosjonsfare, sikkerhetsfelt, brann- og eksplosjonsfarlige 

anlegg og brannområder 
6. Forurensning 
7. Kulturminner 



22  

8. Biologisk mangfold 
9. Barnetråkk 
10. Jernbane 
11. Fly- og helikoptertrafikk 
12. Elektrisitetsforsyning 
13. Vann og avløp og brannvann/slokkevann 
14. Atomtrussel 

 
Metode: Området vil bli vurdert i forhold til kommunens egne temakart og 
registreringer, og der det er nødvendig å hente inn ny kunnskap vil det bli 
engasjert konsulentbistand. 
 


