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1.Bakgrunn for reguleringsarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere for boligområdet iht. områdereguleringsplan for
Orderudjordet, Plan-ID 0226 - 255.
Bebyggelse ønskes etablert iht. områdereguleringen: maks %BYA = 45%, min 80% BRA, maks
høyde 28 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Områdereguleringen stiller krav til opparbeidelse av veistruktur og gang- og sykkelvei.
I presentasjonen utarbeidet av TAG arkitekter til oppstartsmøtet er det skissert 416 leiligheter fordelt
på boligblokker i 5-8 etg.

2. Varslingsområde og overordnede føringer
Varslingsområdet er vedlagt som eget dokument.

Overordnede lovverk, mål, føringer, retningslinjer og tilgrensende reguleringsplaner
Lovverk
Plan- og bygningsloven vektlegger i formålsparagrafen tre hensyn:
• barn og unges oppvekstsvilkår
• universell utforming
• estetisk utforming av omgivelsene
•

det vises også til § 3-1.Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Relevante særlover:
• Naturmangfoldloven
• Kulturminneloven
• Jordloven
• Vegloven
• Vannressursloven

Nasjonale føringer og retningslinjer
For planområdet er følgende mål og føringer relevante:
• samfunnssikkerhet og beredskap
• folkehelse
• oppvekstmiljø
• miljøvernpolitikk
De mest relevante statlige føringene:
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
• Nasjonal transportplan
• Rikspolitiske retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
• Nasjonal jordvernstrategi
• NVE Retningslinje 2-2011 Flaum og skredfare i arealplanar
• Veilederen Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter PBL
Regionale føringer
• Fylkesmannens forventningsbrev
Regionale planer:
• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015
• Regional planstrategi
• Regional plan for handel, service og senterstruktur
• Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus
• Regional plan for masseforvaltning i Akershus
• Regional plan for klima og energi i Akershus

Lokale/kommunale føringer og planer
Eksisterende plandokumenter:
• Kommuneplan for Sørum 2019 – 2031
• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum 2017-2021
• Boligbyggeprogram 2018 - 2028
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•
•
•
•
•
•
•

Befolkningsprognose 2016
Kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019, Sørum kommune
Kommunedelplan for energi og klima
Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2021
Hovedplan avløp, hovedplan vann, hovedplan veg
Kommunens Vann- og avløpsnorm (VA-norm)
Kommunens Veinorm

Bestemmelser i kommuneplanen som berører planområdet
Rekkefølgekrav:
Før igangsettingstillatelse for arbeider på Orderudjordet blir gitt skal:
• avkjørsel fra fv. 171 være opparbeidet. Avkjørselen skal også være ny adkomst for
Sørumsand verksted.
• gang- og sykkelveg og grøntkorridor langs fv. 171 fra feltet til sentrum og fra driftssentralen
langs jernbanen til fv.171, være ferdigstilt og tatt i bruk
• det skal avsettes areal for gangbro over jernbanen til Noractorområdet. Når plassering av
gangbroen er avklart, må det opprettes gangforbindelse fra Orderudjordet til denne.
Bestemmelser i kommuneplanen for Orderudjordet:
• Området skal bebygges med høy grad av utnytting. Det tillates ikke eneboliger eller
tomannsboliger.
• Det skal settes av plass til lokalt snødeponi på 200 m³.
Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområde for fjernvarme.
§ 6.5 Bestemmelsesområde for # 3 Sørumsand fjernvarme
Det kreves tilknyttet fjernvarmeanlegg for følgende formål:
• Nybygg over 300 m² BRA samt alle bygninger over 300 m² BRA som
foretar hovedombygging i samsvar med PBL § 20-1, § 20-2 og § 31-2.
• Tilknytningsplikten gjelder innenfor området som omfattes av
fjernvarmekonsesjon av 29. oktober 2007 for Sørumsand, avmerket
på plankartet.
I særlige tilfeller der det åpenbart ikke er praktisk eller samfunnsmessig
forsvarlig, kan kommunens faste planutvalg etter begrunnet søknad gi
dispensasjon fra tilknytningsplikten. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse
fra fjernvarmeanleggets eier.

Områdeplanen for Orderudjordet
Områdereguleringsplan for Orderudjordet ble vedtatt 12.06.2019. I vedtaket står det bl.a. følgende:
“Rådmann tar initiativ til å tilrettelegge for en gangforbindelse fra ny gang- og sykkelvei fra
Orderudjordet og over til Sørumsand stasjonens nye plattform 3.”
I planinitiativet står det: “Detaljregulere for boligområdet iht. områdereguleringsplan for Orderudjordet
Plan-ID 255.”
Detaljreguleringen skal utarbeides i tråd med områdeplanens bestemmelser og intensjoner.

For alle overordnede planer, retningslinjer, mål og føringer, gjelder at det skal legges spesiell vekt på
eventuelle avvik fra disse og alle avvik skal vurderes og begrunnes i plandokumentene.

Forhold til omkringliggende reguleringsplaner:
• Fossumjordet
Områdene Orderudjordet og Fossumjordet er knyttet sammen i rekkefølgekravene i
kommuneplanen. De har begge krav til at både avkjørsel og gang- og sykkelveg (GSV er nå ferdig
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opparbeidet) skal være på plass før områdene kan bebygges. Detaljregulering av Fossumjordet ble
vedtatt i mai 2016.
• Gang og sykkelveg fra Sørumsand til Monsrudvegen
Reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen mellom Sørumsand og Monsrudvegen grenser til
området, denne GSV er nå ferdig opparbeidet.
• Sørumsand næringspark
Næringsparken grenser til Orderudjordet i vest. Det er rekkefølgekrav i reguleringsplanen om at ny
adkomstveg over Orderudjordet skal være etablert før det tillates næringsetablering utover 21 500m²
bebygget areal. Når ny adkomstveg over Orderudjordet er etablert, skal industriområdet tilknyttes
denne og adkomst fra Industrivegen skal stenges.
• Områdeplanen for Sørumsand sentrum
Det er avholdt oppstartsmøte for BKB1 og BKB2 som ligger innenfor områdeplanen. Disse områdene
ligger rett nord for Orderudjordet (jernbanen ligger mellom Orderudjordet og BKB1-2).

3. Presentasjon av prosjektet – planidéen
Følgende ble presentert av plankonsulent i oppstartmøtet:
• Bebyggelse ønskes etablert iht. reguleringsplanen med angitt maks %BYA = 45%, og min
80% BRA. Maks høyde 28 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
•

Den tillatte utnyttelsesgraden er fordelt i prosjektet på 11 boligblokker med etasjeantall
mellom 5 og 8 etasjer. Det forutsettes garasjekjeller, samt noen få parkeringsplasser på
bakken.

•

Bebyggelse skal ha vending mot vest og sydvest for å oppnå gode solforhold. Bebyggelsen er
plassert på høyderyggene for best solforhold. Bebyggelse er organisert som åpen
kvartalsstruktur noe som også bidrar til å slippe sol inni gårdsrommet, samt ramme inn
fellesområder og skape trygge områder for lek og opphold.

•

Bebyggelsesstruktur
Volumene er organisert i åpen kvartalsstruktur rundt et felles tun. Mot jordet i sør er volumene
trukket tilbake og nedtrappet for å skape en overgang mellom bebygd areal og matjord.
Biltrafikk og adkomst til p-kjeller er plassert mot nord og gjør boligområdet bilfritt.

•

Ferdselsårer og møteplasser
Gjennom boligfeltet strekker det seg en aktivitetsåre fra øst til vest som forbinder de ulike
boligområdene gjennom variert leke- og aktivitetstilbud. Sekundær sirkulasjon legges rundt
området.

•

Landskapstilpasning
Volumene følger i stor grad høydekurvene i det karakteristiske åkerlandskapet, samtidig som
det er gjort tilpasninger for best mulig solforhold på bakken. Forsenkningen mellom de to
høyderyggene blir en større uteplass samtidig som områdets karakter bevares. Overvann
håndteres her og samles i et vannspeil.

•

Siktlinjer i boligområdet skaper kontakt med omgivelsene rundt og slipper sol inn på
uteområdene gjennom dagen. Mot øst er et utkikkspunkt mot Urskog-Hølandsbanen.
Variasjon i volumoppbygging og nedtrapping mot sør og jordet påvirker fjernvirkning og
skaper ulike uterom med gode solforhold.
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Skisse utomhusplan fra presentasjonen i oppstartsmøtet.

Illustrasjon fra presentasjon i oppstartsmøtet.

4. Kommunens tilbakemelding - hensyn som skal ivaretas i planarbeidet
Sosial infrastruktur
• Kapasitet på skole og barnehage skal være tilstrekkelig.
Skolebehovsplanen ble vedtatt i kommunestyret 22.04.2020 – og finnes her:
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/200537?agend
aItemId=201155
•

Det må sikres gode og trygge GSV-forbindelser mellom hjem og skole.
For å finne gode traséer for GSV: tenke praktisk på hvor og hvordan barn beveger seg

•

Helse og omsorg
Utbygging av området vil øke behovet for tjenester innen helse og omsorg. Ettersom området
allerede er regulert til boligformål gjennom områdeplanen, forutsetter kommunen at denne
behovsøkningen er hensyntatt i de prognosene for befolkningsutvikling som foreligger.

Teknisk infrastruktur
• Gangforbindelser
I kommuneplanen ligger det inne en framtidig gangforbindelse mellom boligområdene i sør og
Sentrum (rød prikket linje i grøntområdet). Den treffer GS-vegen som er regulert i
områdeplanen.

5

Det er også et krav i områdeplanen for Orderudjordet at det skal settes av plass til en mulig
ny gangbro over jernbanen, ca. plassering markert med rødt.

Hensikten med broa er å gi bedre sykkel- og gangforbindelse mot sentrum. Det er ikke gjort
noen prosjektering, og det er ingen finansiering av denne broa. Ikke noe som omhandler
gangbro vil legges som rekkefølgekrav på Orderudjordet, da denne planen har mange
rekkefølgekrav fra før, men det skal settes av plass og legges til rette for at broa treffer en
forbindelse for myke trafikanter.
I reguleringsplanen for næringseiendommen i nordvest (Sørumsand Næringspark) er det
rekkefølgekrav om at de skal knytte seg til den nye adkomstvegen i Orderudjordetplanen.
Rekkefølgekravet slår inn dersom de skal ha en større utbygging av næringsareal.
Planområdet i øst legges slik at deler av nylig etablert gang- og sykkelvei langs fv.171
inkluderes. Det reguleres forbindelse fra nyetablert GSV til adkomstveien til Orderudjordet.
Denne forbindelsen må kunne brøytes og vedlikeholdes maskinelt. Videre reguleres
adkomstveien med tosidig fortau eller GSV. Kommunen vet ikke per i dag om det vil kreves
fortau eller GSV – det videre planarbeidet må vise om fortau eller GSV er riktig valg. Slik vil
man også unngå at gangforbindelse mot stasjonen må krysse adkomstvegen.
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GSV/fortau på nordsiden av adkomstveien ledes så til gangforbindelse mot den nye
perrongen sør for stasjonen (iht. kommunestyrevedtaket i områdeplanen, se under).
(Vedtak: Forslag til områdereguleringsplan for Orderudjordet med plankart datert 11.04.17 og
reguleringsbestemmelser datert 11.04.17, revidert 24.04.19, vedtas med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Gjeldene reguleringsplan 225 Sørumsand næringspark, oppheves der 2
reguleringsplan for Orderudjordet overlapper denne. Endringen vedtas med hjemmel
i plan- og bygningsloven § 12-14.
Rådmann tar initiativ til å tilrettelegge for en gangforbindelse fra ny gang- og
sykkelvei fra Orderudjordet og over til Sørumsand stasjonens nye plattform 3.)

Det må tilrettelegges interne private GS-veger innenfor boligformålet, og disse må være
tilgjengelige for allmennheten.
•

Adkomst til området
Løsning for adkomst til området må vies ekstra oppmerksomhet.

•

Overvann:
Det vises reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet og til s.20-21 og 3839 i planbeskrivelsen, vedrørende landbruksdren, flom, overvann og flomveger.
Det skal utarbeides flomkart som skal følge planmaterialet til 1.gangsbehandling.
Det anbefales åpne løsninger for overvann. Administrasjonen vil se positivt på om drensrøret
som går over jordet i dag gjøres om til åpen løsning/bekk.
Bekk er også positivt for bomiljøet.

•

Høyspent:
Det går en høyspentlinje gjennom området. Denne skal kables iht. bestemmelsene. Hafslund
må være høringspart.

•

Renovasjon:
Det vises til reguleringsbestemmelsenes punkt 3.7 i områdeplanen vedrørende renovasjon.

•

Radon:
Radon ivaretas i byggesaken.

Grønnstruktur og lekeplasser (uteoppholdsarealer)
Det stilles krav til offentlig Grendelekeplass/park – på minimum 6 dekar (helst 7-8 dekar).
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Planområdet er stort og tett på knutepunkt. I planinitiativet legges opp til over 400 boliger.
Kravet i kommuneplanen er at det skal være en grendelekeplass pr. 300 boliger.
Grendelekeplassen bør reguleres til offentlig park, driftet av kommunen og bør ha en størrelse
på over 6 dekar. Tettstedet Sørumsand har endel grønnstruktur i dag, men få offentlige
parker/lekearealer. Med mer fortetting rundt knutepunkt, flere innbyggere i ulike
befolkningsgrupper og økt fokus på grønn mobilitet, må kommunen sørge for at tettstedene i
kommunen utvikles med kvalitet og attraktivitet, og en sub-urban utvikling av Orderudjordet
tilsier at det må bygges en ny middels stor park med grendelekeplass her.
Det vise for øvrig til kommuneplanens bestemmelser under hele § 4.4. og til bestemmelsene i
områdeplanen for Orderudjordet 3.6.3, som sier at det skal være minst et felles parkområde
(med torg) for hele boligfeltet. Parsellhager/dyrking som også er nevnt i bestemmelsen bør
legges til utearealene til de fremtidige borettslagene/sameiene/ for å sikre at det ivaretas
tilstrekkelig med utstyr som trengs til drifta av dette som vann/utekraner, kompostbinger og
redskapslager.
Park kan telle med i MUA.
Bestemmelsene må sikre at MUA ferdigstilles i takt med at boligene tas i bruk, eller raskere,
slik at det finnes uteoppholdsareal tilgjengelig for de første beboerne mens området ellers er
under utbygging.
Planinitiativet viser mange lekeplasser – bra og variert. Unntak er en lekeplass ved
adkomstvei/gangvei (nord-vestre hjørne), denne har uheldig plassering med tanke på
sikkerhet og støy.
Det stilles krav om en relativt detaljert tegning i plan som viser bygningsplassering og
opparbeidelse av uteområdene. Denne skal utarbeides av fagkyndig. De vesentligste
illustrerte kvalitetene her skal sikres gjennom bestemmelsene.
Naturmangfold
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal svares ut i planforslaget.
Planen må legge til rette for gode leveområder for ulike arter, blant annet gjennom føringene
for hvilken vegetasjon som skal opparbeides.
Eiendomsforhold
Dersom planen legger opp til bygging av ikke-offentlig gang- og sykkelvei på areal som er eid
av kommunen, må arealene erverves.
Boligtypologi og -størrelse
• Boligsammensetning i nærområdet:
Sørumsand har stor variasjon av boliger og består per i dag av frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. I sentrum finnes også
leilighetskompleks.
Fossumjordet, som er under utbygging og som ligger rett sørvest for Orderudjordet, er
regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
•

I fm. oppstart ble det presentert at nåværende skisser legger opp til at 70% av leilighetene blir
små. Administrasjonen vil ikke være positive til denne typen leilighetsfordeling da
leilighetsfordeling og kvalitet på disse har stor betydning for bomiljø. Administrasjonen viser til
kommuneplanen for Skedsmo, føringene i 2-3.1.4 d):
Leilighetsstørrelser:
I områder for sentrumsformål settes det krav til varierte leilighetsstørrelser:
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• minst 35 % av boenhetene skal være på mer enn 75 m2 BRA, hvorav minst en av sju skal
være mer enn 85 m2 BRA. Av disse 35 % kan ikke flere enn en av fem bygges med
sekundærleilighet. Sekundærleiligheten kan ikke være større enn 20 m2 BRA.
• Maks 40 % av boenhetene kan være på mellom 30 og 55 m2 BRA. Av disse kan ikke flere
enn en av fem være mindre enn 35 m2. Ingen kan være mindre enn 30 m2.
Kravene gjelder for hvert delfelt i reguleringsplanene som danner grunnlaget for utbyggingen.
For kombinert formål:
Føringene i 2-3.1.4 d) gjelder tilsvarende her, med eneste forskjell at minst en av fem av
leilighetene som er større enn 75 m2 BRA skal være større enn 85 m2 BRA.

Etter kommunens oppfatning er kravene for de kombinerte formål tilpasset tilsvarende
områder som Orderudjordet; nokså tette utbyggingsområder i utkanten av et
sentrumsområde. Andre fordelinger kan være aktuelle, men bestemmelsene må sikre en
betydelig variasjon.
Bestemmelsene må også inneholde minst og største antall boenheter for planen samlet og de
ulike delfelt.
Barn og unge
TAG har forslag til opplegg for barn og unges medvirkning i planen – det er viktig at dette
gjennomføres.
I plandokumentene må det komme frem hvordan barn og unges oppvekstvilkår ivaretas.
Folkehelse
• Snarveier/turveier/turstier
Kommunen støtter opp om alle innspill om snarveier/gode forbindelser gjennom planområdet.
I folkehelse- og frilufslivssammenheng kan det nevnes at rundturer er det som man prøver å
planlegge for, derfor kan en fremtidig forbindelse over jernbanen i dette området være viktig.
Folkehelse omhandler også bomiljø, se administrasjonens kommentar under punkt om
«Boligtypologi og -størrelse»
I plandokumentene må det komme frem hvordan folkehelse ivaretas.
•

Støy
Planområdet grenser mot jernbanen i nord-øst og fv.171 i øst.
Kartutsnitt fra kommunens innsidekart/temakart:

Støyvareselkart SVV

Enkelt støykart Bane Nor
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Begge støysonekartene, Støyvareselkart SVV og Enkelt støykart Bane Nor

Kommuneplanen sier følgende vedrørende støy:
§ 5.8 Støy
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller tiltak som berøres av
støyproblematikk, stilles det krav til at dokumentert støynivå tilfredsstiller
anbefalte krav gitt i Klima og miljøverndepartementets veileder T-1442/2016,
tabell 3 eller den til enhver tid gjeldende utgave. Ved behov skal det
dokumenteres og gjennomføres støyreduserende tiltak, slik at tiltaket
kommer inn under grenseverdiene. Støyutredningene skal også omfatte
eksisterende støyfølsom bebyggelse.
Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke
ha støynivå over anbefalte grenseverdier i T-1442/2016, tabell 3, eller den til
enhver tid gjeldende utgave.
Bygge- og anleggsstøy skal begrenses så godt det lar seg gjøre. Spesielt
støyende virksomhet skal legges til tider på døgnet da det er til minst
sjenanse for naboer. Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet gjelder slik de er angitt i T-1442/2016, kapittel 4 eller den
til enhver tid gjeldende utgave.

Maksimalstøykrav kan bli en utfordring ved bygging så nær jernbane – her siktes til T-1442
vedrørende maksimalstøy utendørs og NS8175 (byggeforskriftene) vedrørende
innendørsstøy.
Maksimalstøyforhold må utredes særskilt for både fasadestøy og innendørsstøy for prosjektet
på Orderudjordet.
Det kreves støyrapport for både jernbanen og vegtrafikkstøyen
Støy i byggefasen må belyses og behandles i planen, både for eventuelle berørte boliger i
nærområdet og for de tidligste utbyggingsfeltene i den trinnvise utbyggingen.
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav og bestemmelser
• I vedtaket av områdeplanen står det følgende som må følges opp og inngå i planområdet og
rekkefølgekrav:
«Rådmann tar initiativ til å tilrettelegge for en gangforbindelse fra ny gang- og sykkelvei fra
Orderudjordet og over til Sørumsand stasjonens nye plattform 3.»
•

Ved trinnvis utbygging må det sikres at MUA-krav og krav til lekearealer innfris for hvert trinn.
For grendelekeplass:
Alt.1) Kan denne bygges ut trinnvis?
Alt.2) For hele grendelekeplassen: f.eks.: «Før det gis brukstillatelse for bolig nr. xx, må
grendelekeplassen være ferdigstilt.»
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•

VA – rekkefølgebestemmelser i OP §6.

•
•
•

Andre bestemmelser:
Bestemmelser som sikrer ulike planter => mangfold
Bestemmelser for fordeling av leilighetsstørrelse og boligantall.
Bestemmelser om hvordan eventuelle uønskede arter på planområdet må håndteres.

Estetikk, volum og funksjonsanalyse, illustrasjoner
• Estetikk
o Helhetlige løsninger/materialer
o Et boligområde på denne størrelsen vil kreve gjennomarbeidede estetiske
løsninger, der hvert bygg og delområde både har fellestrekk og ulikheter som
skaper variasjon og motvirker at det store utbyggingsområdet fremstår som
monotont.
o Det vises til temaplanen for utforming av sentrumsområdene
Dokumentet finner dere her: https://innsynsorum.custompublish.com/temaplaner-paasoerumsand.403461.no.html

•

Det er viktig å få belyst følgende gjennom illustrasjoner/3D-fremstillinger
o Forhold mot Urskog-Hølandsbanen
o Fjernvirkning
o Prosjektets uterom
o Sol- og skyggeforhold, også slagskygger

•

Det kan bli etterspurt illustrasjonsmateriale i løpet av planprosessen, dersom
administrasjonen mener fremlagt materiale ikke belyser prosjektet tilstrekkelig.

Kommunen kommenterer ikke nå på de til dels detaljerte tegningene som ble sendt inn i
forkant av oppstartsmøtet For å kunne ta stilling til hvilke høyder som tillates de ulike stedene
i planområdet, må øvrige materiale, omtalt ovenfor, være på plass. Hvor man kan bygge opp
til øvre grense i områdeplanen, og hvor man må forholde seg til den nedre grensen, kommer
an på blant annet sol/skygge, fjernvirkning og så videre.
Landbruk
• Buffersonen til landbruket
I kommuneplanen er en retningslinje om at det skal være en buffersone mellom dyrka mark
og boligformål på 10 meter. Det ser ikke ut til å være hensyntatt fullt ut i planinitiativet.
Det er viktig at det ikke legges inn formål (lek, parkering…) i buffersonen som kan resultere i
forringelse av dens funksjon (forhindre støy og støv fra landbruket – unngå konflikt mellom
landbruk og bolig).
I friluftslivssammenheng er tendensen at det gir best resultater for alle hvis man tar
valg/kanaliserer/leder hvor folk skal gå og enkelt tilrettelegger som et smalt tråkk/sti for å gå
tur/lufte hunden. Nettopp overgangssonene mellom bebyggelse og natur/utmark kan være
svært attraktivt å gå tur i/lage skiløyper nettopp fordi slike arealer byr på naturopplevelse,
gode solforhold og de oppfattes som trygge.
• Matjordplan
Det er også krav til matjordplan i kommuneplanen.
•

Nedbygd dyrket mark
skal registreres og komme frem i plandokumentene.
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Utbyggingsavtale:
• Det er inngått UB-avtale knyttet til områdeplanen. Utbygger skal bidra til en andel av
kostnadene til GS-veg langs Blakerveien. Første del forfaller ved brukstillatelse for bolig
nr. 50 innenfor planområdet.
Utbygging – boligbyggeprogram og utbyggingstakt
• Boligbyggeprogrammet:
I boligbyggeprogrammet er det lagt inn 300 boliger fordelt slik:
2019- 2021: 50
2022 -2024: 150
2025 -2027: 100
•

Antall boenheter
Det er ikke lagt begrensinger på antall enheter eller utbyggingstakt i områdeplanen eller
utbyggingsavtalen. Evt. trinnvis utbygging bør omtales og innarbeides i detaljplanen.
Det er sentrumsnær dyrka mark, og området bør ha høy arealutnyttelse, noe som kan
sikres gjennom et krav til minste boligantall. Samtidig må planen også etablere en øvre
begrensning for hvor mange boenheter som tillates, for å unngå en altfor tett utbygging.

Geoteknikk:
• Det vises til reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet punkt 5.1 som
sier følgende:
«5.1. Faresoner (§11-8 a)
Aktsomhetsområde for skred H310
Som del av beslutningsgrunnlaget for detaljregulering og videre byggesaksbehandling skal det
foreligge en tilstrekkelig geoteknisk vurdering av byggegrunnen med hensyn til
fundamentering, setninger og grunnvann. Vurderingen skal foretas av fagkyndig. Den
geotekniske rapporten 16440 nr. 1 datert 13.03.17 skal kvalitetssikres av en uavhengig
tredjepart før den kan legges til grunn for videre geotekniske utredninger. Utbygging skal skje i
henhold til anbefalinger i disse vurderingene.»

Kultur:
•

•
•
•
•
•

Planinitiativet medfører et stort inngrep i kulturlandskapet som utgjør en vesentlig del av
landskapsopplevelsen for reisende med Tertitten. Grønn korridor i nord kan være trær for
å fungere som visuell buffer mellom blokkbebyggelse og Tertitten. Samtidig er det viktig
med siktlinjer gjennom grønn buffersone. Det vil forhåpentligvis bli tydeligere hvordan slikt
kan løses, med en redegjørelse for fjernvirkningen fra togsporet.
Fjernvirkning fra Tertitten mot planområdet er det viktig å redegjøre for, og kan spille inn
på hvor i planområdet det tillates høy bebyggelse.
Se også uttalelse fra kulturminnerådgiver i Sørum til områdeplan for Orderudjordet vedr.
kulturminner (vedlagt).
Ifølge Askeladden er det ikke registrert noen arkeologiske kulturminner innenfor
planområdet.
Viken fylkeskommune må kontaktes for å vurdere evt. arkeologiske undersøkelser.
Dersom det blir gjort noen arkeologiske funn innenfor planområdet kan det tas med i
rekkefølgebestemmelser at det skal settes opp skilt som formidler funnene og
kulturhistorien i området. Dette skal i så fall utformes i samarbeid med Kultur og frivillighet.

5. Konsekvensutredning
I Forskrift om konsekvensutredninger, Kapittel 2. Planer og tiltak som omfattes av forskriften, står det
følgende:
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:
a)
kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter
plan- og bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer
etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.

12

VEDLEGG I. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid
skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning står det følgende:
25. Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

Detaljreguleringer er i samsvar med overordnet plan og i tillegg omfattes ikke detaljreguleringer av
forskrift om konsekvensutredning; Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Området ble grovt konsekvensutredet i kommuneplanen, i forbindelse med at formålet ble endret fra
næring til bolig i kommuneplanen 2015 – 2027. Det ble vurdert at det var nødvendig med en
grundigere konsekvensutredning i områdereguleringen.
Konsekvensutredningen til områdereguleringen er vedlagt.
Konsekvensutredningen sier også noe om hvilke temaer som må utredes ytterligere ved
detaljreguleringen.

6. Uenighetspunkter og avklaringspunkter
Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulent «ønsker videre dialog med kommunen på hvordan arealene til MUA, lek, park, og
bebyggelse fordeles på tomten uten at man stiller rigide og urimelige størrelseskrav til offentlig park.»
Ønsket om dialog vedrørende størrelse på offentlig park begrunnes av plankonsulent på følgende
måte:
«Side 7. Grønnstruktur og lekeplasser (uteoppholdsarealer)
Det stilles krav til offentlig Grendelekeplass/park – på minimum 6 dekar (helst 7-8 dekar).
Vår kommentar: I § 3.6.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser angis det størrelse på både
nærlekeplass samt kvartalslekeplass. I § 3.6.3 står det en setning om at det skal være minst
et felles parkområde, med torg, for hele boligfeltet. Størrelse på denne er ikke angitt.
På bakgrunn av dette har vi sikret både nærlekeplass, kvartalslekeplass, og foreslått felles
parkområdet i forsenkning mellom høydedragene som skal brukes til felles opphold og lek,
samt møteplass. Dette området blir også viktig med tanke på overvannshåndtering, og
beholdes derfor ubebygd.
I tillegg er det foreslått mindre park i nordre delen av tomta.
Bebyggelsesstruktur i form av åpen kvartalsstruktur er blitt planlagt slik at man oppnår gode,
romslige uterom, og ulike utesoner mellom bygningene. Leilighetene sikres romlig variasjon
med lys, utsyn og utgang til utearealer, både de i solrike gårdsrommene samt i felles romslig
park.
Feltet som er regulert til bolig i områderegulering (BBB) er på ca. 28 daa. Innenfor området
sikrer vi en buffersone mot dyrka jord i syd på gjennomsnittlig 10 meter, noe som
beslaglegger ca. 3 daa. Dersom det i tillegg skal etableres en park på 6, 7 eller 8 daa, så vil
det «ubebygde arealet» utgjøre ca. 11 daa. Dette vil utgjøre mer enn 1/3 av feltet.
Forventet utnyttelse på tomten kan ikke oppnås med disse forutsetningene. I så fall så må
dette i stor grad gå på bekostning av bokvalitet i leiligheten, da man må bygge tett og høyt i
de resterende arealene, som i tillegg må ivareta øvrige krav som for eksempel
framkommelighet, redning, sol mm.
Vedlagt skisse viser at vi kan tilrettelegge for en offentlig park på 3,1 daa som kan overtas av
kommunen. Vi oppfyller kravene til nærlekeplass, hvor vi har sørget for at det settes av
150m2 innen 50m, pluss 50m2 per 50 boenheter (utvidet krav). Med den foreslåtte løsningen
oppfyller vi også avstandskrav på 150 m for kvartalslekeplass/avstand til parken. MUA på
50m2 per boenhet skal ivaretas innenfor feltet. Henviser til MUA oversikt oversendt tidligere
som en del av presentasjon til oppstartmøte.
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Vi ønsker videre dialog med kommunen på hvordan arealene til MUA, lek, park, og
bebyggelse fordeles på tomten uten at man stiller rigide og urimelige størrelseskrav til
offentlig park.»

Kommunens begrunnelse for krav:
Vedrørende lekeplasser.
Det er vanlig å dele inn i 3 typer lekeplasser:
1. Lekeplass ved inngangen eller oppgangen – for barn fra to til seks år
2. Nærlekeplassen – for barn fra fem til tretten år
3. Strøkslekeplass – for barn fra ti år og oppover er tenkt som et tilbud til de største barna
fra ti år og oppover.
Overordnede føringer:
1. Reguleringsbestemmelsene punkt 3.6.2. i områdeplanen for Orderudjordet gir klare føringer
for lekeplasser «Lekeplass ved inngangen eller oppgangen», inngangslekeplasser:
«For ny boligbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det etableres
inngangslekeplass på minimum 150m² og med maks avstand 50 meter fra den enkelte
boenhet. Minst 50% av arealet skal ha sol kl. 15:00 vårjevndøgn.»
2. og for Nærlekeplassen:
«For ny boligbebyggelse på mer enn 25 boenheter skal det i tillegg etableres
kvartalslekeplass på minimum 1,0 daa og med maks avstand 150 meter fra den
enkelte bolig. Minst 50% av arealet skal ha sol kl. 15:00 vårjevndøgn.»
3. Planbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet gir ingen føringer for
strøkslekeplass, og vi må derfor se videre til kommuneplanen § 4.4 Lekearealer, d) som sier
følgende:
«Grendelekeplass skal være 5 - 6 dekar. Den skal ha maksimal gangavstand
500 m til inngangen i de boliger den skal betjene. Avstanden kan være inntil
1000 m i områder med overveiende eksisterende, åpen småhusbebyggelse.
Det skal være en grendelekeplass pr. 300 boliger. Minst halvparten av
arealet skal være en jevn flate egnet for ballspill. Anordninger som genererer
mer enn maksimalt A-veid lydnivå LpAmaks 60 – 70 dB ved nærliggende
boligfasade, tillates ikke. Plassen skal også inneholde park- eller naturareal
med trevegetasjon der bygging av lekehytter mv. er tillatt. Skolegård o.l. kan
godkjennes som grendelekeplass dersom den holdes åpen for lek.»

Vedrørende «park» sier Planbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet følgende:
3.6.3. Utforming av øvrig uteareal
Den ubebygde delen av tomten skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Alt
ubebygd areal som ikke benyttes til leke-/uteopphold, kjøre-/gangarealer og
parkeringsplasser skal opparbeides med materialbruk og beplantning tilsvarende
utomhusanlegget for øvrig. Det skal være minst et felles parkområde, med torg, for
hele boligfeltet. Andelen harde flater skal begrenses. Lekeplasser og felles uteområder
skal ha belysning.
Det skal legges til rette for områder for felles dyrking, i form av parsellhager e.l.
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or og hassel skal
ikke benyttes.»

Vedrørende MUA
TEK 17 § 5-6 sier bl.a. dette om MUA:
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«Uteoppholdsareal er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er
bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller
deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som
uteoppholdsareal.»

Videre har Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for Grad av utnytting anbefalinger
vedrørende bestemmelser for uteoppholdsarealer som sikrer størrelse og kvalitet.
Det presiseres at støy vil være et av kvalitetskravene som det vil bli viktig å ivareta i denne planen.

Kartutsnitt med støysoner for området.
Planbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet sier følgende i punkt 3.6.1. Minste
uteoppholdsareal - MUA:
Krav til uteoppholdsareal (MUA) angitt for boligformål i 3.2.2 skal gjelde foran
tillatt utnyttelsesgrad.
Uteoppholdsareal som tillates medregnet i krav til MUA skal ha følgende kvaliteter:
- God/sikker tilgjengelighet fra bolig
- Minst 50% av arealet skal ha sol kl. 15:00 vårjevndøgn.
- Være klimatisk skjermet
- Flatt og svakt hellende terreng - ingen steder brattere enn 1:3
- Opparbeidet med god og varig kvalitet
Felles takterrasser og uteoppholdsareal på parkeringslokk kan medregnes i MUA.
Private terrasser/balkonger kan medregnes i MUA forutsatt at alle boliger i prosjektet
får balkong/terrasse på min 8 kvm. Felles leke-/uteoppholdsareal i samsvar med 3.6.2
kan medregnes i krav til MUA.

I prosjektet presentert i oppstartsmøtet legges det opp til 416 boenheter. Det er i
reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderud krav om 50m² MUA/boenhet, tilsammen
20 800m² MUA.
Presentasjonen lagt frem i oppstartsmøtet inneholder en illustrasjon (s.15) som grovt beregner MUA
på vårjevndøgn kl.15. Illustrasjonen, med tilhørende tekst, sier at med 8m² MUA på balkong/terrasse
og både sol- og skyggearealer er samlet MUA = 18 182m². Dette gir, i flg. plankonsulentens
utregninger, 47m² MUA/leilighet (Kommunen kom til MUA = 43,7m²/leilighet (18 182m² / 416
leiligheter)), altså under kravet i overordnet plan.
Det vises også til TEK17 § 5-6 (også referert over) «Uteoppholdsareal er de deler av tomten som er
egnet til formålet.» («Uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon.
Uteoppholdsarealet omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er avsatt til kjøring og
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parkering. Areal avsatt til for eksempel søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til
opphold, og skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.» Jfr. Grad av utnytting)
Kommunen antar at en del av uteoppholdsarealet vil kunne dekkes på balkonger og terrasser, men
er usikker på hvor mye av ubebygd areal på bakkeplan som vil kunne medregnes i MUA, og ønsker
derfor å understreke at ubebygd areal ikke er det samme som MUA.
Vedrørende utnyttelse av tomta
Reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet sier følgende:
3.6.1. Minste uteoppholdsareal - MUA
Krav til uteoppholdsareal (MUA) angitt for boligformål i 3.2.2 skal gjelde foran tillatt
utnyttelsesgrad.

Tabellen over er hentet fra Reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet.

I Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2018 - 2028 anslås 300 boliger for Orderudjordet.
I veileder for grad av utnytting fra 1997, finnes en tabell som oppgir vanlige tallverdier for
grad av utnytting, fra denne kan vi se at for blokk regnes mellom 4-11 boliger/daa og %-BRA 4080%. Dersom vi tar 28daa (utbyggingsområdet BBB) x 10 boliger/daa kommer vi til 280 boliger.
Det ser m.a.o. ut til at skisseforslaget presentert i oppstartsmøtet legger opp til høy utnyttelse/mange
boliger/daa.

Konklusjon
Av utredelsene over, vil kommunen påstå at det ikke er urimelig å stille krav om offentlig
Grendelekeplass/park – på minimum 6 dekar.
• Kommuneplanen for Sørum stiller krav om en grendelekeplass pr. 300 boliger.
• Krav til MUA for 416 boenheter er 20 800m², og areal som kan medregnes i MUA skal være
egnet til formålet.
• Det er krav om 50m² MUA/bolig i overordnet plan.
• Dersom det blir konflikt mellom utnyttelse og MUA, sier 3.6.1. (Minste uteoppholdsareal –
MUA) i reguleringsbestemmelsene for områdeplanen for Orderudjordet følgende:
«Krav til uteoppholdsareal (MUA) angitt for boligformål i 3.2.2 skal gjelde foran tillatt
utnyttelsesgrad.»
• Det legges opp til høy utnyttelse/mange boliger per daa i skisseprosjektet.
Kommunen imøteser dialog vedrørende løsninger som kan finnes for å utvikle et godt prosjekt med
langsiktige løsninger, hvor hensyn til barn og unges oppvekstvilkår, estetisk utforming og bomiljø blir
sentralt og hvor likevekt mellom utnyttelse og utearealer med kvalitet blir sikret.
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7. Oppstart, formål, planavgrensning (konklusjon)
Planidéen/prosjektet ble presentert iht. innsendt dokument utarbeidet av plankonsulent til
oppstartsmøtet. Presentasjonen legges ved varsel om oppstart på kommunens hjemmeside. Det
presiseres at dette er plankonsulent og forslagstillers foreløpige skisser og ikke et prosjekt
kommunen har godkjent.
Hovedpunktene av diskusjonen i møtet er referert over, under punkt 4. (Kommunens tilbakemelding hensyn som skal ivaretas i planarbeidet).
Formålet (bolig) er iht. overordnede planer, men prosjektet som ble presentert ble ikke direkte
kommentert i oppstartsmøtet, da hensikten med oppstartsmøte hovedsakelig er å formidle
kommunens føringer for planarbeidet i det aktuelle området.
Administrasjonen formoder at føringene som ble gitt i oppstartsmøtet og i dette referatet innarbeides i
prosjektet og i planmaterialet.
I planinitiativet sies det følgende vedrørende formålet med planen:
«Detaljregulere for boligområdet iht. områdereguleringsplan for Orderudjordet Plan-ID 255.»

Planavdelingen anbefaler oppstart av planarbeid

Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes
hjemmeside. Forsalg til annonse skal sendes til Tore Syvert Haga for godkjenning.
Det anbefales at det varsles om utbyggingsavtale i annonseteksten for varsel om oppstart av
planarbeid.
Dersom det er ønske om det, kan plankonsulent ta kontakt med kommunen for å avholde
dialogmøter underveis i planprosessen, fram mot innsending av planforslag til
førstegangsbehandling. Kommunen mener det er fornuftig med en løpene dialog vedrørende
håndteringen av innkomne merknader etter varsel om oppstart, samt utforming av planforslaget.

8. Generell informasjon – krav til planmateriale
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her ligger blant
annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og bestemmelser. For at et
planforslag skal være komplett, må følgende materiale innsendes kommunen:
• Planbeskrivelse
• Forslag til reguleringsbestemmelser
• Reguleringsplankart (pdf og SOSI 4.3, 1:1000 og A3) – se for øvrig sjekkliste.
• Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
• ROS-analyse
• Evt. andre rapporter i den grad kommunen finner det nødvendig (f. eks. geotekniske
undersøkelser, grunnundersøkelser med tanke på forurensning etc.).
• Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart.
• Godkjente veitegninger og overordnet plan for VA.
• Eierliste. Gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen.
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