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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Hellerudsletta er i dag en av de mest etterspurte messe-, events- og konferanselokaliseringer i
Norden. Det er foretatt store investeringer i oppgraderinger og utvidelser av anlegget de siste 4
årene. Dette i tråd med Hellerudsletta Eiendom AS sin utviklingsstrategi. Basert på denne strategien
ble tre arkitektgrupper i 2019 invitert til parallelloppdrag for å se på en ny Visjons- og Masterplan for
området. Nordic Office of Architecture vant oppdraget og er engasjert som fagkyndig i det videre
plan- og utviklingsarbeidet.

Figur 1-1. Illustrasjoner fra parallelloppdraget i 2019. Nordic Office of Architecture
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1.2. Bakgrunn – ambisjoner
I forkant av planarbeidet inviterte Hellerudsletta Eiendom AS tre arkitektgrupper til parallelloppdrag
for uttegning av løsningsforslag for videre utvikling av området. Hensikten var å få belyst ulike
utviklingsmuligheter innenfor eiendommen og gi innspill til fremtidige visjoner. Forslaget fra Nordic
Office of Architecture ble vurdert som det som best fulgte opp eiernes målsetninger og ambisjoner
med robuste utviklingsscenarier og en god trinnvis utvikling av området. Eiergruppen har siden da
jobbet videre med Nordics forslag, som i bearbeidet form ligger til grunn for planinitiativet og
foreslått planprogram.
Hellerudsletta har i dag stor aktivitet

Figur 1-2. Hellerudsletta, dagens identitet - forretningsdestinasjon.

X Meeting Point – Hellerudsletta
• Komplett nyrestaurert og ombygget konferanse- og messesenter de siste 4 år.
Totalt 20 000 m2 messe og konferanse.
• Unikt i Norge i forhold til kvalitet, design og muligheter
• Nybygget Moxy hotell med 436 rom.
• 100 000 gjestedøgn i 2019.
• Om lag 1 000 årlige events/messer/konferanser
• Responsen fra markedet har vært meget bra.
Norsk Hyttesenter er etablert med flere utstillingshytter nordøst i området som en egen permanent
expo. Dette området har senere blitt fortettet med flere visningsenheter, samt et inspirasjonsbygg
for hytteinnredning mm. Hyttesenteret har fått en meget god posisjon i markedet med sin unike
beliggenhet og med utstillingshytter plassert i et vakkert naturlandskap. Det er stor etterspørsel fra
hytteaktører og for å befeste og utvikle posisjonen i markedet er det viktig å lage en utviklingsplan.
Dette markedet er i vekst og eiergruppen merker stadig sterkere konkurranse fra andre kommuner
i randsonen av Oslo. I tillegg huser Hellerudsletta Leaseplan + en rekke bedrifter som har
kompletterende virksomhet til X Meeting Point.
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Utviklingsbehov
Med svært positiv respons fra markedet på de nye fasilitetene, er det ifølge forslagsstiller, et stort
behov for X og Hyttesenteret å utvikle og utvide virksomheten. Dette er helt nødvendig for å kunne
ivareta den posisjonen som Hellerudsletta har oppnådd, og for å ivareta brukerne og leietagerne på
destinasjonen. I lys av dette har eierne iverksatt et visjonsarbeid som skal være førende for den
videre utviklingen av eiendommen. Nordics forslag fra parallelloppdraget vil fungere som et godt
utgangspunkt for å vurdere utviklingspotensialet til eiendommen basert på gode visjoner og
fremtidsbilder og som skal gi et godt grunnlag for å vurdere både konsept, omfang og formål for
fremtidig utvikling. Forslagets intensjoner vil søkes innarbeidet i planforslaget. Strukturelle grep for
infrastruktur og justering av formåls- og arealbruk som bedre passer med ønsket funksjonalitet både
for messeutviklingen og for området som sted vil også legges til grunn i forslagstillers planalternativ.

Figur 1-3. Illustrasjoner fra parallelloppdraget i 2019. Nordic Office of Architecture

1.3. Hovedmål med planarbeidet
Målet med planarbeidet er å videreutvikle området og samtidig vurdere konsekvensene av ulike
alternativer og visjoner.
Planprogrammet tar sikte på å utvikle en helhetlig, robust og fremtidsrettet reguleringsplan
tilpasset visjonen for planområdet og som fungerer som et godt verktøy både for tiltakshaver og
myndighetene i den kommende videreutviklingen av området.
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Forslagsstiller ønsker å bygge sitt konsept på 4 bærende elementer og verdier:

1. Stedsdannelse og innfallsport - forsterke destinasjonen og stedets DNA
2. Funksjonalitet er nøkkelen - skape en tydelig profil og god logistikk med kompletterende formål
og aktivitet hele året.

3. Landskapet som redskap - ivareta kulturlandskapet som en del av destinasjonens DNA.
4. Design for aktivitet - bærekraftig arkitektur, fleksibilitet og miljøbevissthet. Et bevisst «miljø expo
område» i et av Europas grønneste land.
Videre skal følgende føringer og delmål vektlegges for reguleringen av planområdet:
-

Bidra til å videreutvikle Lillestrøm som hoveddestinasjonen for expo og messer i
Osloregionen. Komplementere og bygge opp under Lillestrøm sentrums eksisterende
kvaliteter og identitet og samtidig oppnå et godt samspill med resten av regionen.

-

Flerfunksjonell utvikling med utvidelse av kurs-, konferanse- og messesenter, betjenende
fasiliteter som hotell, opplevelser og andre nødvendige og forsterkende støttefunksjoner
relatert til messeområdet. Dette bygger videre på de investeringer som er foretatt i dagens
bebyggelse, utvikling av en robust virksomhetsprofil og analyse av markedstrender.

-

Vekst ut fra dagens messebebyggelse og i retning mot hovedveien – over tid gi
messeområdet en større tilstedeværelse mot tilliggende hovedveinett. Definere
kompletterende virksomheter og destinasjoner i området med basis i eksisterende drift.

-

Bygge en bebyggelsesstruktur med urbane kvaliteter i sentrum. Skape synergier og gode
uterom mellom byggene slik at disse kan bli sterke funksjonelle tyngdepunkt.

-

Benytte grå flater til ny bebyggelse – inkludere parkeringsflater sør for dagens messeområde
i nytt messeområde, mens parkering innpasses. Sikre fremtidsrettet og bærekraftig
mobilitet til, innad og gjennom området som bidrar til økt kollektivandel for brukere av
Hellerudsletta.

-

Grønne turveiforbindelser som viderefører omkringliggende nettverk og bidrar til en mer
sammenhengende struktur både i området og på tvers av kommunegrensene, og dermed
sikrer en voksende befolkning i regionen tilgang til mer arealer for friluftsliv, folkehelse og
grønn mobilitet.

-

Ivaretagelse av viktige landskapselementer både inne i og utenfor planområdet. Dette er
særegne kvaliteter som med riktig behandling vil bidra til å løfte området. Det gjelder blant
annet områdene langs Bølerbekken og Nitelva.

-

Kulturlandskapet, herunder arealer til landbruksformål i dagens regulering skal vurderes både
kvalitativt og kvantitativt. Eventuell omdisponering skal bidra positivt både for arealene selv
og planen som helhet.

Planen skal utarbeides som detaljregulering, jfr. plan- og bygningsloven §12-3. Det meste av
området er i dag regulert i en eldre plan 420/07: “Reguleringsendring av Hellerudsletta ved Exporama”,
vedtatt 13.06.2007. For videreutvikling av eiendommen anses det som nødvendig med ny regulering
etter dagens plankrav. Ønsket arealformål er blant annet kompletterende formål til dagens
virksomhet, nytt hotell i tilknytning til konferanse/messehallene, ny messe-/flerbrukshall, utvidelse
og konsolidering av dagens hytteutstilling, samt samferdselsformål.
DETALJREGULERING FOR HELLERUDSLETTA
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1.4. Planprogram og konsekvensutredning
Før oppstart av planarbeidet skal det fastsettes et planprogram som skal redegjøre for aktuelle
problemstillinger og hva som er relevant å utrede som del av planmaterialet. Formålet med
planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under
forberedelse av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal
gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.
Konsekvensene måles i forhold til «0-alternativet», som er dagens situasjon. Planprogrammet har
sitt hjemmelsgrunnlag i § 4-1 i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram skal legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Etter høring og eventuell revisjon vedtas
planprogrammet i Hovedutvalg for miljø og samfunn (HMS) i Lillestrøm kommune. Det fastsatte
planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning og skal
klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes
og /eller beskrives nærmere i planbeskrivelse og konsekvensutredning.

1.5. Begrunnelse for utredningsplikt
Nordic Office of Architecture AS vurderer at tiltaket faller inn under krav om konsekvensutredning
etter §6 i «Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven». Planen er stort sett i
tråd med overordnet plan, men utløser krav om konsekvensutredning og planprogram da tiltaket i
tidlige vurderinger anslås å få mer enn 15 000 m2 BRA næring. Av disse kommer størstedelen av
arealet fra ny messe-/flerbrukshall hvor måleplan for hver 3 høydemeter inngår i målbart BRA og et
nytt hotell.
I tillegg til tiltakets omfang virker også fare for kvikkleire og omdisponering av landbruksareal
utløsende for krav om konsekvensutredning. Med bakgrunn i dette vurderer fagkyndig at tiltaket
faller inn under krav om konsekvensutredning etter §6 i «Forskrift om konsekvensutredning etter
plan- og bygningsloven». Konsekvensutredning skal utarbeides i henhold til pbl § 4-2.
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1.6. Planområdets avgrensning
Planavgrensningen følger i all hovedsak etablerte eiendomsgrenser samt formålsgrenser i gjeldende
regulering. Arealet helt ned til Nitelva i nord tas med siden det i bestemmelsesområde #BO1 i
områdereguleringsplanen for Nitelva er stilt krav om detaljregulering av turvei. Bølerbekken vest for
planområdet er også tatt med som en del av planavgrensningen. Arealet gir mulighet for en helhetlig
plan med stinett som henger sammen både langs Bølerbekken, langs Nitelva og på Hellerudsletta.
Et sammenhengende nett av turvei/turstier bygger også på en fylkeskommunal «kongstanke» om å
lage grønne forbindelser på tvers av kommunegrensene for å sikre en voksende befolkning tilgang
til mer arealer for friluftsliv, folkehelse og grønn mobilitet.

Figur 1-4 Forslag til planavgrensning.
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2. Planprosess
2.1. Organisering
Fagkyndig er Nordic Office of Architecture. Forslagstiller er Hellerudsletta Eiendom AS.

2.2. Fremdriftsplan
Hellerudsletta Eiendom AS skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning (KU). Fremdriftsplanen viser planprosessen med forventet fremdrift fram mot
endelig vedtak av planen, med korte beskrivelser av aktiviteten i de ulike trinnene i planprosessen.
Tabellen viser en antatt fremdrift og er ikke bindende.
Tabell 2-1 Skissert fremdrift for planprosessen.

TRINN I PLANPROSESSEN

AKTIVITET

FORVENTET
TIDSPUNKT OG
VARIGHET

PLANINITIATIV

Forslagstiller utarbeider og
oversender til kommunen

August 2020

Overordnede rammer for
planarbeidet blir diskutert

Oktober 2020

Forslagstiller utarbeider

Nov. 2020 - Juni 2021

Varsling om oppstart
planarbeid og høringsperiode
av planprogram

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

Nov. 2021. – jan. 2022
(Minimum 6 uker)

Bearbeiding av planprogram

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

Jan.-febr. 2022

Planprogrammet fastsettes ved
politisk behandling i HMS (Hovedutvalg
for miljø og samfunn).

Etter offentlig
ettersyn og
bearbeiding

Forslagstiller utarbeider
planmaterialet og oversender til
kommunen.

Febr.– sept. 2022

Oppstartsmøte med
kommunen
PLANPROGRAM UTARBEIDES

FASTSETTING AV PLANPROGRAM

Utarbeidelse av planforslaget
med KU

Medvirkningsopplegg vil vurderes
aktivt gjennom hele planprosessen;
fra oppstart til vedtatt plan.
FØRSTEGANGSBEHANDLING AV
PLANFORSLAG MED KU

Høringsperiode/offentlig
ettersyn

DETALJREGULERING FOR HELLERUDSLETTA

Behandling i Hovedutvalg for miljø og
samfunn, og vedtak om offentlig
høring av planforslaget

Desember 2022

Planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn slik at offentlige
myndigheter, organisasjoner, berørte
grunneiere og parter får mulighet til å
uttale seg.

Jan. – febr. 2023
(Minimum 6 uker)
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Innkomne merknader som berører
planforslaget, vil bli referert og
kommentert av kommunen og
forslagsstiller ved
andregangsbehandling.

Mars – juni 2023

Sluttbehandling – endelig vedtak av
planen i kommunestyret, etter
andregangsbehandling i HMS og
deretter i formannskapet

Etter offentlig
ettersyn og
bearbeiding

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.
Innkomne merknader ved varsling
Innkomne merknader som berører planprogrammet, vil bli referert og kommentert av Lillestrøm
kommune og forslagsstiller ved fastsetting av planprogrammet.
Behandling av planprogrammet
Etter offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet ved politisk behandling i HMS (Hovedutvalg for
miljø og samfunn).

2.3. Opplegg for dialog, samarbeid og medvirkning
Det vil bli lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen, for å skape forståelse for planen; hvorfor
den lages og virkningene av tiltaket. Samtidig som en ønsker innspill og merknader på både
planprogram og planforslag er dette også et krav som er hjemlet i plan- og bygningsloven.
Felles varsel om planoppstart og utlegging av forslag til planprogram vil kunngjøres gjennom
avisannonse og direkte henvendelse til alle berørte parter, offentlige myndigheter og
organisasjoner. Det vil bli arrangert et åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart og høring av
planprogram. Møtet vil bestå av informasjon om planprosessen framover, en presentasjon av mål og
ambisjoner med planen og innhenting av innspill. Dato for møtet vil annonseres på kommunens
nettside og invitasjon til møtet vil inngå i brevene som blir sendt når planprogrammet går på høring.
Fastsatt planprogram vil sendes til alle som har gitt uttalelse.
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut på høring. Behov for ytterligere
medvirkning vil vurderes fortløpende i planprosessen, herunder dialogmøter eller utvidet
medvirkning i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen.
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3. Overordnede rammebetingelser
3.1. Statlige og rikspolitiske retningslinjer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(26.09.2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen,
slik at samfunnets investeringer fremmer god ressursutnyttelse og bærekraftighet. Et viktig mål er
å planlegge slik at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, gange og sykkel, slik at
klimagassutslipp reduseres.
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere
for å sikre god steds- og byutvikling. De skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal
planlegging og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte
utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder,
som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner.
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995)
Retningslinjene er en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs
barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det
avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som
er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene.
Norges oppfølging av FNs bærekraftmål
FNs 17 bærekraftmål er universell og gjelder alle land. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial
utvikling i en sammenheng. Dette handler blant annet om helsebringende løsning som aktiviserer
barn, ungdom og voksne i alle aldre. Gjennom helhetlig tenkning av bærekraftmålene vil en kunne
skape verden som et bedre sted å være. De nære uteområdene og forbindelseslinjer, som gir gode
trafikkløsninger vil bidra til å nå bærekraftmålene.
Garden som ressurs (2017)
Veilederen dreier seg om bygge- og anleggstiltak og bruksendringer som ønskes gjennomført i
områder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (LNFR) i kommuneplanens
DETALJREGULERING FOR HELLERUDSLETTA
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arealdel. Veilederen handler om hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår i arealformålet LNFR, om
hvordan tvilstilfeller bør vurderes, og om hvordan det aktivt kan tilrettelegges for tiltak som ikke
inngår i LNFR.

3.2. Regionale planer
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030
Fysisk aktivitet er viktig i forhold til folkehelse og tilrettelegging for fysisk aktivitet er en sentral del av
folkehelsearbeidet. Strategidokumentet beskriver blant annet bruk av strukturelle virkemidler som
en effektiv måte å påvirke hele befolkningen på, gjennom å endre rammebetingelsene for
helserelatert adferd. Blant de strukturelle virkemidlene vil flere være aktuelle i forbindelse med
planarbeidet.
•
•

enkel tilgang til friluftsområder
gode og inkluderende anlegg for fysisk aktivitet

Regional plan for klima og energi i Akershus (18.06.2018)
Det overordnende målet for det direkte klimagassutslippet i Akershus skal være redusert med 55 %
innen 2030, og med 85-90% innen 2050 sammenliknet med utslippsnivået i 1991. Veikartet viser
hvordan næringer basert på biologiske fornybare ressurser kan være med på å sikre fremtidig
verdiskaping og sysselsetting, samtidig som klimagassutslippene reduseres. Regional plan for
nyskaping og innovasjon er viktig for å legge til rette for grønne næringer, grønn teknologiutvikling
og klimavennlige virksomheter mot et lavutslippssamfunn. Næringslivet oppfordres til å følge opp og
ta i bruk mulighetene denne planen gir i form av støtteordninger, samarbeidsarenaer og tiltak i egen
virksomhet.
Relevans for planarbeidet:
Det vil vurderes miljøvennlige løsninger i planarbeidet. Det vil også gjøres en vurdering av planforslagets
påvirkning på klimagassutslippene i kommunen.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (16.12.2015)
Regional plan for areal og transport (RP-ATP) er en videreføring av overordnet føring T-1497, og gir
prinsipielle føringer rettet mot regional måloppnåelse. Planen skal legges til grunn ved vurdering av
innsendte planforslag. Det legges opp til konsentrert vekst i bybånd, byer og tettsteder. Planen har
som mål å styrke regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjon i Akershus. Lillestrøm, Jessheim, Ski
og Ås er pekt ut som særlig innsatsområder for økt by- og næringsutvikling, og skal ta en høy andel
av veksten. Kollektivsystemet må styrkes og andre virkemidler må benyttes for å unngå vekst i
biltrafikken, slik at man oppnår en bedre utnytting av ressurser og infrastruktur.
Regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner skal knyttes til regionale knutepunkt. I prioriterte
vekstområder forventes det særlig høy arealutnyttelse. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal
følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted.
Relevans for planarbeidet:
Planområdet ligger ikke innenfor de prioriterte vekstområdene i den regionale planen. Like fullt er
områdets virksomhet av en type som er svært plasskrevende og med et ujevnt bruksmønster som ikke
egner seg til de mest sentrale byområdene i RP-ATP. Dette er noe av bakgrunnen for at området alt er
utviklet med messefunksjoner. Det legges ikke opp til nye boliger. I planområdet er det flere større
arbeidsplasser i dag, og planområdet ligger langs bussaksen mellom Nittedal og Lillestrøm og har en
brukbar kollektivdekning. Det vil bli lagt stor vekt på effektive logistikk- og mobilitetsløsninger i
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planarbeidet, der ambisjonen er en utvikling så langt som mulig i tråd med nullvekstmålet for trafikk i
regional plan for areal og transport.
Regional plan for handel, service og senterstruktur (25.02.19)
Den regionale planen for handel, service og senterstruktur vil styrke handels- og servicetilbudet i
sentrum av byer og tettsteder slik at by- og tettstedssentrene forsterkes. Det vil fremme utviklingen
av kollektivtransport samt begrense bilavhengighet.
Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er en konkretisering av føringene for
hvordan Akershus fylkeskommune oppfyller sin oppgave som regional planmyndighet i
oppfølgingen av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Den regionale planen vil koples til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og vil følge
konsept av rett virksomhet på rett sted. Parkeringsstrategi vil også være viktig for å begrense trafikk.
Relevans for planarbeidet:
Den regionale planen for handel, service og senterstruktur gir føringer for etablering av nye handels- og
servicefunksjoner utenfor sentrumsområdene. Det vil utarbeides en funksjonsanalyse som vurderer
hvilke konsekvenser de planlagte funksjonsetableringene forventes å få både for lokalområdet,
Lillestrøm by og regionen generelt.

Regional plan for vannforvaltning av vannregion Glomma
Den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 presenterer hvordan
vannregionen mener målet om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene kan
nås.

3.3. Kommunale planer
Kommuneplan for Skedsmo kommune 2019-2030, vedtatt 12.06.2019
Arealet innenfor planområdet er i kommuneplanen avsatt til formålene “eksisterende offentlig eller
privat tjenesteyting“ (rød på ca. 138 daa), “parkering“ (grå), samt “LNF“ (grønn). I tillegg ligger det to
hensynssoner: fareområde, kvikkleire H310_2 over hele området samt særlig angitt hensynssone
for friluftsliv H530_1 på den nordre siden. Elva er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag og
omfattes av forvaltningsklasse VK2 som innebærer at det for arealer inntil 100 m fra strandlinjen,
ikke er tillatt med andre inngrep enn enkle og naturvennlige tilretteleggingstiltak for allmennhetens
friluftsliv og rekreasjon.
Det går også frem av § 1-6.3 at det mot samtlige raviner gjelder en byggegrense på minimum en
avstand tilsvarende dybden på ravinen, minimum 20 meter fra knekkpunkt ravine/flatt terreng. Dette
vil i særlig grad være gjeldende for Bølerbekken. Alle tilstøtende arealer i Lillestrøm og Nittedal er
LNF-områder i kommuneplanene.
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Figur 3-1 Kommuneplanens arealdel 2019-2030.

Relevans for planarbeidet:
Planstiller vil etterstrebe løsninger som ligger innenfor Kommuneplanens rammer. Arealformålet som
ligger inne i gjeldende kommuneplan, som et «eksisterende offentlig eller privat tjenesteyting» er av
fagkyndig vurdert til ikke å være i henhold til gjeldende veileder til kartforskriften. Formålet «Offentlig
eller privat tjenesteyting» åpner blant annet for barnehage, undervisning, helse-/omsorg,
kulturfunksjoner etc. Dagens arealformål i kommuneplanen kan derfor gi et noe misvisende bilde av
eksisterende funksjoner. Eksisterende bebyggelse samsvarer eksempelvis bedre med formålet «Annen
næringsbebyggelse» som både har i seg underformålene hotell og messehall, konferansesenter etc.
Planstiller vil ha tett dialog med kommunal planmyndighet for å finne et omforent hovedformål som bør
legges til grunn.

3.4. Reguleringsplaner i nærheten og pågående planarbeid
Områdeplan for Nitelva
Områdeplan for Nitelva, vedtatt 04.04.2018, Plan – ID 506, definerer viktige grensedrag mellom de
åpne og grønne arealene og sentrumsområdene langs Nitelva. Planen legger til rette for utvidelser
av turveinettet og rekreasjonsareal i områdene langs elva, samtidig som den tar hensyn til viktige
produksjonsareal i landbruket og naturtyper og arter, jf. prioriteringer i naturmangfoldloven.
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Relevans for planarbeidet:
Planstiller vil ta med arealet helt ned til Nitelva da det i bestemmelsesområde #BO1 i
områdereguleringsplanen for Nitelva er stilt krav om detaljregulering av turvei. Bølerbekken er også tatt
inn som en del av planavgrensningen. Arealet gir mulighet for en helhetlig plan med stinett som henger
sammen både langs Bølerbekken, langs Nitelva og på Hellerudsletta.
Pågående planarbeid, tiltak i nærområdet
Det foregår noe næringsutvikling i nærområdet, der det blant annet bygges på Lahaugmoen, vest
for planområdet og ved Hvamkrysset på E6. Det er også varslet planoppstart for områderegulering
for Hvam, detaljregulering for skytebane på Lahaugmoen og detaljregulering for Hellerud Gård,
Bråteveien.
Relevans for planarbeidet:
Forslagstiller har vurdert at disse forholdene ikke har særlig betydning for denne planen.

Figur 3-2 Oversikt over pågående plansaker i nærområdet.
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4. Beskrivelse av planområdet
4.1. Beskrivelse av området
Hellerudsletta har en lang historie innenfor messe- og konferansevirksomhet, samt idrett og
konserter. Med messe- og konferansefasilitetene til X-Meeting Point, Moxy Hotels og Nordens
største permanente hytteutstilling, er Hellerudsletta blitt en av de mest etterspurte destinasjonene
i Norden for nasjonale og internasjonale messer, konferanser og events. Hellerudsletta ligger
nordvest i Lillestrøm kommune og grenser i nord og vest til Nittedal kommune. Det er om lag 1,5 km
fra avkjøringen fra Hvamkrysset på E6 til Hellerudsletta. Sør for planområdet ligger fv. 22
Trondheimsveien. Fv. 384 Kragerudveien som er forbindelse over Nitelva til Søndre Nittedal ligger
øst for planområdet. Planområdets vestgrense følger Bølerbekken, mens området i nord grenser til
Nitelva.

Figur 4-1. Planområdets plassering er vist med stiplet sirkel.

4.2. Arealbruk
Det meste av området er i dag regulert i en eldre plan 420/07: “Reguleringsendring av Hellerudsletta
ved Exporama”, vedtatt 13.06.2007. Siden den gang er det gjort flere mindre endringer av
opprinnelig plan, sist endret 24.08.2016 ifm. utvidelse av hotell og messe. Det er også blitt gitt flere
dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, blant annet for oppføring av nye visningshytter.
Noen av hovedformålene i gjeldende reguleringsplan vurderes til å ha liten relevans i forhold til ønsket
utvikling av området. I tillegg inneholder ikke gjeldende planer nødvendige bestemmelser eller
føringer til å kunne styre videre utbygging slik en ser for seg i området i dag og ikke minst muligheter
på lengre sikt.
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Figur 4-2 Gjeldende regulering med angitte formål.

4.3. Eiendomsforhold
Planområdet (ref. kartutsnittet) omfatter et areal på 391 daa innenfor følgende eiendommer i
Lillestrøm (3030):
G/B.nr

Hjemmelshaver

Areal

61/9

Privat

110 daa

61/13

Privat

1,2 daa

61/15

Privat

184 daa

61/16

Privat

2,6 daa

61/17

Privat

67,5 daa

0/1

Lillestrøm kommune

2,8 daa

61/1

Privat

0,015 daa

61/8

Privat

0,016 daa

61/18

Statens Vegvesen

5,1 daa

61/19

Viken fylkeskommune

16,7 daa

59/36

Statens Vegvesen

1,4 daa
Totalt
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4.4. Topografi og landskap
Området består av et platå på ca. kote +125 med ravinert terreng ned mot Nitelva med
høydeforskjeller på ca. 20-25 meter. Området bestod opprinnelig av ravinedaler med dyrket mark på
toppen og beiter i dalsidene. Det meste av ravinene er bakkeplanert. De flate partiene er asfaltert,
eller har grus- eller gressdekke. Utstillingshallen er bygget i to av ravinene. Opprinnelig bekkesig er
lagt i bunnledninger under planeringen. Langs Bølerbekken og Nitelva er eksisterende vegetasjon,
vesentlig løvtrær.
I gjeldende reguleringsplan for Hellerudsletta ved Exporama er det tre områder, L1-L3, som er
regulert til landbruk. I reguleringsbestemmelsene § 4 er det åpnet for at områdene også har
temporær adgang til parkering/utstilling (L1), parkering (L2) og utstilling (L3). § 4.4 gir imidlertid
føringer om at «Temporær anvendelse av landbruksområdene skal ikke foregå mellom vårløysing og
første slått (senest 15. juni)». I gjeldende kommuneplan er arealene L1-L3 avsatt til LNF-område.
Arealet på teigene L1-L3 er i Gårdskart markert som fulldyrka jord med god eller svært god
jordkvalitet. Teig L1 og L2 er i Kilden fra NIBIO oppgitt til å ha grøftebehov og teig L3 er planert.
Arealene har ikke vært benyttet til tradisjonell landbruksdrift siden 1970-tallet. Arealene fungerer i
dag ikke som fullverdig dyrkamark på grunn av begrenset produktivitet og at det over lang tid har
vært nyttet til parkeringsområde, eller utendørs messer som eksempelvis Landbruksveka, med noe
nødvendig opparbeidelse og enkle veger som er oppkultet med pukk. Arealene har i større grad vært
behandlet som plen/parkanlegg enn som dyrkamark.

4.5. Eksisterende bebyggelse
Messeområdet består av fem eiendommer, som til sammen utgjør 365 442 m2, og der
Hellerudsletta Eiendom AS er hovedeier. Eksisterende bygningsmasse er på om lag 43 000 m2 og
omfatter:
-

En stor messehall med en karakteristisk buet takform. Inntil denne i vest ligger en mindre hall.

-

Sydøst for den store messehallen ligger et hotell i 7 etasjer. Hellerudsletta Eiendom AS er
ikke i besittelse av denne eiendommen, men den inngår som en del av planavgrensningen i
planinitiativet.

-

I nordøst ligger Norsk Hyttesenter med ca. 32 utstillingshytter.

-

I nordvest mot Nitelva er det flere rubhaller som benyttes til messeleverandører og
klargjøring og oppbevaring av biler av Leaseplan.

-

Flere av messeleverandørene har også kontorer tilknyttet messehallene.

-

Planområdet har i dag en områdeutnyttelse på ca. 14 % BRA. Dersom man inkluderer dagens
parkeringskapasitet på terreng inn i regnestykket gir dette en utnyttelse på nærmere 40 %
BRA.
Området har store parkeringsarealer av permanent og midlertidig art som til nå har vært en
forutsetning for avvikling av de store messene og konferansene. Syd, vest og øst for bebyggelsen
ligger større parkeringsarealer med plass til i overkant av 4 000 biler (tallet inkluderer midlertidige
parkeringsplasser i tilknytning til store messer/konferanser) og i øst en noe mindre parkeringsplass
med rom for om lag 350 biler. Nord for messehallene er det parkering for rundt 400 biler.
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Figur 4-3 Dagens situasjon og eksisterende bebyggelse. Stiplede sirkler viser avstander i luftlinje.

4.6. Teknisk infrastruktur
Adkomstveger
Hellerudsletta har i dag adkomst fra fv. 22 Trondheimsveien i syd og fra Kragerudveien i øst.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Trondheimsveien er angitt til 17 606 kjøretøy. Kragerudveien har vesentlig
lavere trafikk med en angitt ÅDT på 1 450 kjøretøy. ÅDT for E6 er angitt til 74 660 kjøretøy.
Fjernvarme
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og pr. i dag foreligger det heller
ingen planer om bygging av fjernvarme her (ref. Akershus Fjernvarme AS). Det ble i forbindelse med
bygging av eksisterende messehall investert i et eget energianlegg som forsyner dagens bebyggelse
med radiatorvarme og kjøling. Energianlegget drives av biopellets og biogass. Dette anlegget er
ifølge grunneier overdimensjonert i forhold til dagens bruk, og kan i tillegg utvides. Gassanlegget kan
benytte bio- og propangass. Pelletstanken ligger midt på nordveggen til hall I. Egen gasstank ligger
også mellom hytten sydvest for inspirasjonsbygget og adkomstveien til varelevering til hall I.
VA-ledninger
Det er ensidig vannforsyning inn i området hvilket gjør forsyningen sårbar. Vannforsyning til
planområdet blir i dag i hovedsak ivaretatt gjennom vannledning med tilknytning i fv. 22
Trondheimsveien i syd. Spillvann transporteres i separat ledning ut på offentlig spillvannsledning sør
for området for videre transport til NRAs interkommunale avløpsrenseanlegg.
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Overvann i området transporteres også i separate ledninger og ledes videre ut til Bølerbekken og
Nitelva. Oversikt som viser eksisterende vann- og avløpssituasjon i planområdet er vist i Figur 4-4.
Det presiseres at dette viser kun de ledningene kommunen selv har oversikt over. Private ledninger
i området som kommunen ikke har oversikt over vil framkomme ved utarbeidelse av VA-rammeplan.

Figur 4-4 Oversikt som viser eksisterende vann- og avløpssituasjon i planområdet, kilde: Lillestrøm kommune.

Grunnforhold
Grunnforholdene er marin leire, med tildels vanskelige grunnforhold med gamle rasområder og
kvikkleire. Basert på NVE sine løsmassekart ligger planområdet under marin grense. Utdrag av kart
fra NVE Atlas viser at planområdet ligger innenfor kvikkleiresone 339 og der det kan være potensiell
fare for kvikkleireskred. Området er klassifisert med en faregradsklasse lav. Det er gjort
grunnundersøkelser og sonderingsboring til fjell i 1999 som dagens bebyggelse baserer seg på. Det
er store variasjoner i grunnforhold i området. Lagdelingene kan grovt beskrives som et lag med
DETALJREGULERING FOR HELLERUDSLETTA

Side 21 av 39

PLANPROGRAM

NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE, 27.10.2021

fylling/tørrskorpeleire over et lag med leire/bløt leire med store variasjoner i styrke. I den sørlige
delen av området er det innslag av kvikkleire. Dybden til fjell varierer fra 12 til 33 m.
Flom
NVEs aktsomhetskart for flom viser at kun området helt i nord av planområdet kan være utsatt for
flomfare fra Nitelva. Området som er tenkt benyttet til videre utvikling ligger 10-20m høyere enn
Nitelva og vil ikke være utsatt for flom.

4.7. Sosial infrastruktur
Det skal ikke planlegges for bolig i planområdet og avstanden til sosial infrastruktur har dermed liten
betydning for planområdet.

4.8. Grønnstruktur
Elvestrengen og Bølerbekken ligger som blågrønne korridorer og er det viktigste i planområdet for
temaet grønnstruktur. Både elvas sørlige bredd og bekkens østlige bredd representerer et stort
potensial både som turveidrag og friluftsområde for rekreasjon og aktivitet. Imidlertid er store deler
av området i dag ikke tilrettelagt/tilgjengelig for allmenheten. Det er få eller ingen opparbeidede
turveier eller stier i planområdet. Det som finnes av gangstier i planområdet er til dels i konflikt med
vare- og personbiltrafikken og framstår ikke som særlig attraktive turveier. Området heller mot
Nitelva i nord og har til dels store høydeforskjeller ned mot elva. Det meste av ravinene i området er
bakkeplanert. Langs Bølerbekken og Nitelva er eksisterende vegetasjon, vesentlig barskog og
lauvskog.

4.9. Kulturminner og kulturmiljøer
Det er registrert to enkeltminner innenfor planområdet. Pilegrimsleden følger i dag Kragerudveien
forbi planområdet. Det antas at det i forbindelse med tidligere utbygging er gjort arkeologiske
registreringer. Dette vil sjekkes nærmere i videre planarbeid.
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5. Referansealternativ og planalternativer
Referansealternativet har til hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å belyse konsekvensene ved
gjennomføring av planen.
Planalternativer er de alternativene som skal utredes og som skal føre fram til et planforslag som
legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen og forslagstiller har i samarbeid kommet frem til at det
skal innarbeides 2 planalternativer og 1 referansealternativ (0-alternativet) i planprogrammet. Det er
fullt mulig å ta med elementer fra de ulike planalternativene over i det endelige planforslaget.

5.1. Referansealternativet (0-alternativet)
I henhold til Forskrift om konsekvensutredning skal det redegjøres for følgene av ikke å realisere
planen (0-alternativet), altså å bygge ut etter rammene lagt i eksisterende reguleringsplan. 0alternativet er kun et referansealternativ, ikke et planalternativ.

Figur 5-1. Gjeldende reguleringsplan med eksisterende feltnavn og formål.
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5.2. Alternativ 1 - Kommuneplanalternativet
Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke premisser og føringer som ligger til grunn ved utvikling av
kommuneplanalternativet:
a. Moderat hovedgrep for utvikling av planområdet som kun delvis oppfyller forslagstillers
hovedmål og ambisjoner for planområdet.
b. Utnyttelse/høyde avklares nærmere i utredningsarbeidet og i dialog med planmyndighet.
c. Tydelig strategi for hvordan en større andel bilturer, særlig ifm. de store besøkstoppene, kan
overføres til kollektivsystemet.
d. Alternativet skal ikke skape uheldige virkninger for trafikkavviklingen.
e. Alternativet skal ha parkeringsnormer som for eksisterende og nye virksomheter samlet er
innenfor parkeringsnormen i kommuneplanen. Se også punkt g. Gjeldende kommuneplan har
ingen fastsatt parkeringsnorm for messevirksomhet. I alternativet defineres parkeringsnorm for
messevirksomhet til maks 6,0 plasser per 100 m² BRA og sykkelparkering 0,2 plasser per 100 m²
BRA.
f. Parkeringsarealer i normalsituasjonen skal suksessivt integreres som en del av messeformålet,
fremfor å være regulert som dedikert p-areal på terreng.
g. Alternativet viderefører ikke prinsipper fra i dag der deler av LNF-arealet kan benyttes til
topplast-parkering for de store messene. Dog skal man basert på funksjonsfordeling i
alternativet vurdere det faktiske behovet utover kommuneplanens gjeldende p-norm ifm. de
store besøkstoppene.
h. Netto areal med landbruksformål ift. dagens regulering skal bestå, og omdisponeringen skal
bidra positivt både for landbruksarealene og planen som helhet. Eventuelt erstatningsareal skal
ha minst like godt produksjonspotensial som det opprinnelige landbruksarealet i utgangspunkt
eller gjennom flytting av matjord.
i. Arealforholdet mellom ulike friluftsområder skal også bestå ift. dagens regulering.
Omdisponering skal bidra til gode koblinger mot omliggende kulturlandskap.
j. Alternativet skal følge tradisjonelle, kvantitative vurderinger for å sikre at føringer fra gjeldende
kommuneplan og RP for areal og transport i Oslo og Akershus knyttet til funksjoner og mobilitet
ivaretas, herunder også hvordan forslaget komplementerer og bygger opp under Lillestrøm
sentrums eksisterende kvaliteter og identitet og samtidig oppnår et godt samspill med resten
av regionen. Ved økning av tillatt utnyttelse utover gjeldende plan vil alternativet kun åpne for
funksjoner som ikke er i konkurranse med, eller som naturlig hører hjemme i Lillestrøm sentrum.
Hvilke funksjoner dette gjelder vil utredes gjennom KU-temaet Funksjonslokalisering.
k. Hytteexpo konsolideres som utendørs expo-areal. Hytteutstyrsshowroom og visningssenter
integreres som en naturlig del av hytteexpoen.
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5.3. Alternativ 2 - Forslagsstillers alternativ
Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke premisser og føringer som ligger til grunn ved utvikling av
forslagsstillers alternativ:
a. Det alternativet som best oppfyller forslagsstillers hovedmål og ambisjoner for planområdet. Det
beskriver utvikling av en attraktiv og bærekraftig opplevelsesdestinasjon gjennom hele året og
som støtter opp om de eksisterende virksomheter som er etablert på området.
b. Alternativet innebærer vurdering av økt utnyttelse utover dagens rammer og vurdering av behov
for økte høyder.
c. Tydelig strategi for hvordan en større andel bilturer, særlig ifm. de store besøkstoppene, kan
overføres til kollektivsystemet.
d. Tilsvarende alternativ 1 skal det ikke skape uheldige virkninger for trafikkavviklingen.
e. Forslagsstillers planalternativ vil legge til rette for en kommersielt forankret basisparkering, i
tillegg til en god løsning for å håndtere ytterligere parkeringsbehov ifm. besøkstopper. De ulike
arealformålene i kommuneplanens parkeringsnorm er udefinert på denne type messeområde,
og planalternativet vil derfor ta utgangspunkt i erfaring fra allerede etablerte virksomheter på
eiendommen og det faktiske parkeringsbehovet for disse og tilsvarende nasjonale destinasjoner.
Pr. nå ser vi at eksisterende virksomheter har behov for minimum 6 plasser per 100 m² BRA i
normalsituasjonen. Se også punkt g.
f. En større andel av parkeringsarealene i normalsituasjonen skal suksessivt integreres som en del
av messeformålet, fremfor å være regulert som dedikert p-areal på terreng.
g. Alternativet skal vurdere å videreføre prinsippet fra i dag der deler av LNF-arealet kan benyttes til
topplast-parkering for de store messene/konferansene. Også for dette alternativet vil
utredningsarbeidet være avgjørende da man basert på funksjonsfordeling skal vurdere behovet
utover premiss gitt i punkt e.
h. Kvalitativt utbytte fra areal med landbruksformål skal ikke reduseres sammenlignet med dagens
regulering og omdisponeringen skal bidra positivt både for landbruksarealene og planen som
helhet. Styrking av LNF som et miljøskapende element for besøkende på
messer/konferanser/kulturarrangementer og publikum for øvrig, sambruk med hytteexpo og
som opplevelse som del av turveinettet skal vektlegges.
i. Kvalitativt utbytte fra areal med friluftsformål skal ikke reduseres sammenlignet med dagens
regulering. Omdisponeringen av arealer skal bidra positivt både mot omliggende kulturlandskap,
strukturer, sammenhenger og samtidig gi bedre mulighet for sambruk og synergier mellom de
ulike funksjonene.
j. Alternativet skal sikre at føringer fra RP for areal og transport i Oslo og Akershus knyttet til
funksjoner og mobilitet ivaretas. Her ønskes imidlertid flere modeller for utviklingsstyring vurdert
enn i foreliggende R-ATP, herunder mer fokus på virksomhet/funksjon/areal enn kun formål.
Planalternativet betrakter Lillestrøm sentrum som en konsentrert opplevelsesby som ramme for
hverdagslivet, og der alternativet skal se på hvordan det kan komplementere og bygge opp
under både bykjernen som sterkt senter pluss omlandets nærings- og fagklynger.
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k. Hytteexpo konsolideres også i dette alternativet som utendørs expo-areal.
Hytteutstyrsshowroom og visningssenter integreres som en naturlig del av hytteexpoen, eller i
tilknytning til nærstående konferanse/messehaller

6. Utredningsmetode
Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter og konsekvenser en
utvikling i tråd med planalternativene har, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det
fattes vedtak om planen.
Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra
offentlige databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaringer og erfaringer.
I forslaget til planprogram er det gitt en kort beskrivelse av antatte vesentlige virkninger for
planforslaget for miljø, naturressurser og samfunn. Dette er gjort for alle aktuelle tema, og for hvert
tema er det gjort en beskrivelse og presisering av hva vurderingen/utredningen skal svare på.
Konsekvensene skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø og samfunn etter en felles norm i
henhold til metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 «konsekvensanalyser». Tre prinsipper står
sentralt og skal legges til grunn for en systematisk gjennomgang av analysen: Verdi, påvirkning og
konsekvens. Konsekvens framkommer av en sammenstilling av verdi og påvirkning.
Det skal utføres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut ifra den
funksjonen området har i dag, i forhold til de aktuelle tema.
Tiltakets påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene. Påvirkningen vil vurderes i forhold til referansealternativet (0-alternativet),
på en skala fra sterkt forringet til forbedret virkning tiltaket vil ha for miljøet/området. Konsekvens er
en vurdering som beskriver fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til referansealternativet.
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket
sammenlignet med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til mål og retningslinjer
gitt i nasjonale føringer, samt regionale og kommunale planer og vedtak. Det vil også bli redegjort for
eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales.
Konsekvenser i anleggsfasen skal beskrives, men det er de langsiktige virkninger av tiltaket som skal
vektlegges i den samlede vurderingen.
Det utarbeides egne fagrapporter for hvert utredningstema som er valgt i planprogammet, og alle
rapportene sammenfattes deretter i egen samlerapport eller i eget kapittel i planbeskrivelsen.
Fag- eller utredningstemaer som passer vanskelig inn i metodikken i Håndbok V712, blant annet
fordi verdisettingen vanskelig lar seg gjøre, vil beskrives verbalt og gjennom beregningsresultater.
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6.1. Plan- og utredningstemaer
I tabellen under angis en oversikt over temaene som vil bli utredet nærmere i
konsekvensutredningen og i planbeskrivelsen.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fag- eller utredningstema

KU

Trafikk og mobilitet, inkludert parkeringsdekning
Geoteknikk – områdestabilitet
Landbruk og jordvern
Landskapsbilde – fjernvirkninger bebyggelse og landskap
Naturmiljø og biologisk mangfold
Funksjonslokalisering
Energiutredning inkl. klimagassregnskap
Luftforurensning/luftkvalitet
Støyutredning
Grønnstruktur og friluftsliv
Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
Forurensning i grunnen inkl. vannmiljø jf. vannforskriften
Klimaendringer inkl. hydrologi/ flomsikkerhet
Barn og unges interesser
Kulturminner og kulturmiljø
Folkehelse
Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og
sykkelveinett/universell utforming
Miljøprogram
ROS-analyse
Massehåndteringsplan – både matjord og andre masser
VA – overvann og rammeplan
Beskrivelse av faseplan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Plan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Temaer som skal utredes i konsekvensutredningen (KU)
Nr. 1 - Trafikk og mobilitet, inkludert parkeringsdekning
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?

Presentasjonsform

TRAFIKKANALYSE

Dagens trafikksituasjon beskrives med
hensyn på:

Beskrivelse
Illustrasjoner
Trafikkberegninger

1.

Trafikkløsning for kjørende,
syklende og gående.

2.

Trafikkbelastning i kryssene ved
adkomstveier.

3.

Kollektivtilbud

4.

Ulykkessituasjon og kritiske punkter.
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Alternativene skal beskrives og vurderes med
hensyn på:
1. Trafikkløsningen for de ulike
trafikantgruppene beskrives (kjørende,
syklende og gående).

MOBILITETSPLAN

PARKERING

2.

Trafikksikkerheten i veiløsningen (kvalitativ
vurdering).

3.

Alternativenes generering av biltrafikk
beregnes på bakgrunn av erfaringstall.

4.

Trafikkavviklingen i kryssene som analyseres
vha. beregningsprogrammet SIDRA eller
lignende program, for å vise at
kryssløsningene har akseptable
trafikkforhold.

Det skal utarbeides en mobilitetsplan med en
trinnvis utforming for den samlede transporten
som hvert alternativ skaper. Planen skal beskrive
tilbudet for gående, syklende, kollektivtransport
og biltrafikk og dokumentere følgende:
1.

Antall ansatte, besøksintensitet, omfang av
varelevering og godstransport.

2.

Transport inn og ut av virksomheten
(personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid,
besøksreiser, varelevering, godstransport).

3.

Fordeling av transport gjennom døgnet,
fordeling av virksomhetens samlede
transport pr. transportmiddel og vurdere
behovet for tiltak som vil redusere biltrafikk
til området.

Alternativene skal beskrives og vurderes med
hensyn på:
1. Parkeringsløsningen for de ulike
alternativene beskrives og vurderes.
2.

Vurdere behovet utover kommuneplanens
gjeldende p-norm og spesielt ifm. med
besøkstoppene hvor en har behov for en pdekning som er større enn det som pr. nå er
nedfelt i p-normen. Et sentralt moment som
må avklares nærmere og i tett dialog med
planmyndighet er at dagens p-norm er
udefinert på denne type messeformål.

3.

Vurdere behovet for tiltak som vil redusere
andel bilturer, særlig ifm. de store messene,
på både kort og lang sikt.
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Nr. 2 - Geoteknikk – områdestabilitet
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?

Presentasjonsform

Geoteknikk –
områdestabilitet

Planalternativenes innvirkning på geoteknikk
og områdestabilitet:
1. Planområdet ligger i fareområde for
kvikkleire og geoteknikk må utredes.

Informasjon vedrørende
grunnforhold skal
innhentes og
sammenstilles.
Det skal gjøres rede for
en anbefalt
fundamenteringsmetode,
nødvendige geotekniske
tiltak, skredfare og
behovet for supplerende
grunnundersøkelser.

2.

Sikkerhet mot kvikkleireskred skal
dokumenteres ivaretatt iht. NVEs veileder
1/2019 og byggteknisk forskrift (TEK17) §
7-3 og kommunens maler skal følges.

3.

Det skal gjøres en skredfareutredning og
sjekke ut punktene i veilederen, frem til det
eventuelt skulle vise seg å være behov for
nærmere utredning som for eksempel
stabilitetsberegninger.

4.

Med grunnlag i innledende analyse skal det
vurderes behov for å utføre
totalsonderinger over hele området hvor
det er planlagt bebyggelse. Resultatene fra
totalsonderingene skal brukes til å vurdere
egenskapene til massene i grunnen.
Totalsondering vil suppleres med
prøvetaking, hvor jordprøver blir tatt opp i
forskjellige dybder i grunnen og
rutineundersøkelser blir utført i et
laboratorium. Ut fra valgt
fundamenteringsmetode må det gjøres en
videre vurdering av hvilke grunn- og
laboratorieundersøkelser som er
nødvendig.

5.

Det vil også være krav om uavhengig
kvalitetssikring av den geotekniske
vurderingen, da området ligger innenfor en
kartlagt faresone og tiltaket må anses å
være i tiltakskategori K3 eller K4.
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Nr. 3 - Landbruk og jordvern
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?

Presentasjonsform

Jordbruk/dyrkamark

Planalternativenes innvirkning på dyrkamark:
1. Undersøke jordkvalitet i området.

Beskrivelse
Illustrasjoner

2.

Vurdere hvilke arealer som er egnet for
bebyggelse og hvilke arealer som har
landbruksmessig kvalitet og egner seg for
oppdyrking til fulldyrka jord.

3.

Gjennomføre lys-skygge analyse av
jordbruksarealet innenfor planområdet.
Måles i faste tidspunkt under vår- og
sommermånedene.

4.

Utarbeidelse av eventuell jordflyttingsplan.

5.

Vurdering av utbytte fra dyrking.

Nr. 4 - Landskapsbilde
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?

Presentasjonsform

Planalternativenes innvirkning på
landskapsbilde:
1. Hvordan endres de visuelle kvalitetene i
omgivelsene ved gjennomføring av tiltaket.

Beskrivelse
Fotomontasjer, bilder
fra 3D modeller eller
lignende.

2.

Utredningen skal beskrive, illustrere og
kartfeste landskapstyper, fysiske
strukturer, verdier og sårbarhet ved
tiltaket.

3.

Tiltaket skal vurderes ut fra nær- og
fjernvirkning, viktige landskapsformer og
tilpasning til terrenget. Av særlige viktige
standpunkter er sett fra vegnett (gjelder
både langs Trondheimsveien,
Kragerudveien og Bråtenveien) og turveg
langs elva. Eventuelt ytterliggere
standpunkter skal disse avklares med
kommunal planmyndighet.
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Nr. 5 - Naturmiljø og biologisk mangfold
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planen skal redegjøre for alternativenes
påvirkning på eventuelle viktige naturtyper, viktige
eller sjeldne artsforekomster og vann og
vassdrag.
Nitelva er et vernet vassdrag med et stort antall
påviste arter og naturtyper. Området ved
Bølerbekken er i kartlegging av biologisk mangfold
verdisatt som viktig, dvs. at det har regional
betydning. Bekken fungerer også som en viktig
viltkorridor mellom Nitelva og Gjelleråsmarka.
1. Det skal utarbeides en oversikt over
fuglearter som kan bli vesentlig berørt av
tiltaket.
2.

Rødlistearter: det skal vurderes hvordan
tiltaket kan påvirke eventuelle utvalgte,
truede eller nær truede naturtyper og ev.
prioriterte, truede eller nær truede arter.

3.

Øvrige naturtyper og viktige områder for
biologisk mangfold skal kartlegges. Det
utarbeides en oversikt over fisk og annet
akvatisk liv som kan påvirkes av tiltaket med
særlig fokus på rødlistede arter.

4.

Ev. forekomst av svartlistede arter skal
dokumenteres.

5.

Vurderingene skal bygge på eksisterende
dokumentasjon fra offentlige databaser og
kontakt med lokale og regionale myndigheter
og organisasjoner/ressurspersoner og
suppleres av egne undersøkelser i felt.

6.

Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for
å avbøte mulige konsekvenser som
fremkommer.

7.

Samlet belastning jfr. Naturmangfoldsloven
§10 samt vurderinger etter §8-12 i
Naturmangfoldsloven.

8.

Kartlegging av naturtyper og verdisetting av
biologisk mangfold utredes etter NiN
metodikken.
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Nr. 6 - Funksjonslokalisering
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planalternativenes innvirkning for lokalområdet,
Lillestrøm by og regionen generelt.
Temaet omfatter analyse og vurdering av hvilke
konsekvenser de planlagte
funksjonsetableringene forventes å få både for
lokalområdet, Lillestrøm by og regionen generelt.
Vurderingen skal benytte en kombinasjon av
kvantitative og kvalitative metoder. Eksempler på
aktuelt kunnskapsgrunnlag er:
1. Statistiske analyser for å dokumentere
utviklingen.

Presentasjonsform
Tekstlige analyser,
beregninger og tekstlige
drøftinger.

2. Modellanalyse for å blant annet kunne si noe
om ringvirkninger lokalt og regionalt.
3. Caseanalyse for å finne
sammenligningsprosjekter og hva de
representerer av kvaliteter, fallgruver og
risikofaktorer.

Nr. 7 - Energiutredning inkl. klimagassregnskap
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planalternativenes innvirkning på
klimagassregnskap
Mulige energikonsepter for energiforsyningen til
området skal vurderes på et overordnet nivå mtp.
investeringskostnad og praktiske forhold, slik som
drift, logistikk og plassbehov. Det skal utføres
klimagassberegninger for begge
planalternativene og en vurdering av deres
påvirkning på klimagassutslippene i kommunen.
Planforslaget bør også inneholde en vurdering av
hvordan forventede klimaendringer på lang sikt vil
påvirke planområdet og hvordan løsningene som
planen legger opp til er tilpasset denne
utviklingen, jf. Kommuneplanen til Skedsmo.

Presentasjonsform
Tekstlig faglig analyse
med beskrivelse og
beregninger.

Klimagassberegningene skal ta utgangspunkt i
transportmodulen og der følgende inndata legges
til grunn:
1. Tilgjengelige RVU (reisevane) -undersøkelser
2. Ca. antall brukere og arbeidsplasser
3. Tiltak mhp. sykkel og kollektivtransport
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4. Tiltak mhp. bil,
parkeringstilgjengelighet/parkeringsdekning
5. Eventuell nedbygging av skog eller andre
grønne landarealer skal også inngå i
vurderingen av planens påvirkning på
klimagassutslippene, da endret arealbruk på
disse områdene medfører økte
klimagassutslipp og spiller en viktig rolle for å
håndtere klimaendringene.

Nr. 8 - Luftforurensning/luftkvalitet
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planalternativenes innvirkning for
luftforurensning/luftkvalitet
1. Det skal utføres en spredningsberegning slik
at planområdet kan soneinndeles med hensyn
på luftforurensning i henhold til T-1520.

Presentasjonsform
Tekstlige analyser,
beregninger og tekstlige
drøftinger.

2. Spredningsberegning med hensyn på
nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10)
skal utføres ved hjelp av
modelleringsverktøyet CadnaA Option APL
eller lignende programvarer.
3. Vegtrafikkdata, utslippsfaktorer,
bakgrunnskonsentrasjoner av nitrogendioksid
og svevestøv, meteorologiske data, og
forenklet topografi og bygg skal brukes som
inngangsdata for beregningene.
4. Resultatene fra spredningsberegningene skal
bli presentert for planalternativene i
soneinndelte kart med hensyn på svevestøv
og nitrogendioksid og en kvalitetssikret
rapport.
5. Avbøtende tiltak for å bedre situasjonen og
for å sikre så god luftkvalitet som mulig i
planområdet skal foreslås dersom nødvendig.

Nr. 9 - Støyutredning
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planalternativenes innvirkning for støy
Deler av planområdet er utsatt for støy fra fv. 22
og Kragerudveien. Støyberegning for begge
planalternativer skal gjennomføres i henhold til
anbefalinger i støyretningslinjen T-1442.
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Resultatene vurderes mot anbefalte støygrenser
og kommunens planbestemmelser.
Gjennomførbarhet med hensyn til støy og
spesielle hensyn/føringer skal avdekkes og
beskrives. Det skal utarbeides egen rapport med
støysonekart og forventet lydnivå på fasader.

Nr. 10 – Grønnstruktur og friluftsliv
Undertema

Hva skal undersøkes og metode for vurdering?
Planalternativenes innvirkning for grønnstruktur
og friluftsliv
Temaet omfatter vurdering av allmenhetens
ferdsel og bruk av natur og friluftsområdet, som
for eksempel turgåing eller opphold i naturen.
Tema grønnstruktur er en viktig del av det med
friluftsliv og for folkehelseperspektivet. Gang - og
sykkelveier inngår også i tema grønnstruktur.

Presentasjonsform
Tekstlige analyser og
drøftinger.

I temaet inngår også en vurdering av hvorvidt
alternativene har blågrønne plasser, torg, gater,
turveier ol., med høy bruksfrekvens, og gode solog vindforhold og som vil innby til opphold og
aktivitet.

Temaer som det skal redegjøres for i planbeskrivelsen
Nr. 11 - Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
Temaet omfatter beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet. Ny
bebyggelse vil i planbeskrivelsen illustreres med skisser, snitt og fotomontasje/3D. Som en del av
planmaterialet vil det også utarbeides en estetikk, volum og funksjonsanalyse for å blant annet
avdekke hva som er viktig for å sikre god estetisk kvalitet på tiltak. Det skal legges særlig vekt på
hvordan planområdet framstår fra nærområdet og fv. 22. Temaet arkitektonisk og estetisk
utforming må også ses i direkte sammenheng med temaet landskap. Ytterligere hensyn til
utformingen og eventuelt nødvendige avbøtende tiltak vil sikres gjennom plan og
reguleringsbestemmelser.
Metode:
Tekstlig faglig analyse med beskrivelse og begrunnelse for løsning, illustrasjoner, volumanalyser og
diagrammer.
Nr. 12 - Forurensning i grunnen inkl. vannmiljø jf. vannforskriften
Temaet omfatter vurdering av vannmiljø, jfr. relevante bestemmelser i vannforskriften.
Planområdets vestgrense følger Bølerbekken, mens området i nord grenser til Nitelva.
Nitelva inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet i verneplanen for vassdrag.
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Planforslaget vil ta hensyn til disse viktige naturtypene, og de andre tilgrensende naturtypene.
Regional plan for vannforvaltning (2016-2021) vil legges til grunn i vurderingen. Planforslaget skal
ikke redusere mulighetene for å nå vannkvalitetsmålene om god kjemisk og økologisk tilstand innen
2021. Tiltaket vil med de planene som foreligger i liten grad påvirke vannmiljøet, og den næringen
som det er ønskelig å tilrettelegge for vil ikke medføre annen avrenning enn fra åpne utvendige
flater som hovedsakelig består av parkering, oppstillingsplasser for kjøretøy og grøntområder.
Forsvarlig håndtering av forurenset overvann skal sikres gjennom reguleringsbestemmelsene og
videre i detaljprosjekteringa.
Det er ingen registreringer i dette området i grunnforurensingsdatabasen til Miljødirektoratet eller
Skedsmos interne database over forurensning. Oppfylling og tidligere virksomhet her gjør at det
likevel er en viss mulighet for forurensning (tidligere oppfylt ravinedal og messe- og
parkeringsaktivitet over mange år), og det må vurderes i tråd med kommuneplanen om det er
sannsynlighet for forurensing i grunnen. Denne innledende vurderingen skal gjøres før
1.gangsbehandling av planen, jf. § 1-14.7 Forurensning i
grunnen i kommuneplanen. Dersom innledende analyse tilsier at forurensning er sannsynlig, må det
utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før førstegangsbehandling.
Det skal også utarbeides en plan for hvordan snø skal håndteres inne på området for å
unngå avrenning av forurenset snø ned til tilgrensede vassdrag.
Nr. 13 - Klimaendringer inkl. hydrologi/flomsikkerhet
Temaet omfatter klimaendringer og vurdering av mulig flomfare innenfor planområdet. Dette
innebærer beregning av hvor mye vann som kan komme både fra Nitelva og Bølerbekken og hvor
høyt dette vannet vil stige. Det vil utarbeides en hydraulisk modell, ved bruk av modellverktøyet
HecRas, GIS programmene Geo-Hecras, ArcGIS eller lignende programvarer.
Som grunnlag for utarbeidelse av flomsonekart vil det utarbeides flomstørrelser for en 200 års flom
i området, i den grad dette ikke er tilgjengelig fra tidligere arbeider i området. Denne vil utarbeides
etter gjeldende retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. For
flomvurderingene benyttes egne eller NVEs tilgjengelige verktøy, samt tilgjengelig vannføringsdata
fra området. Dagens tilstand vil modelleres og kalibreres og dermed danne grunnlag for å
eventuelt legge inn nye strukturer som flomvoller, heving av terreng etc. Modellen vil deretter
kunne kjøres og besvare spørsmål knyttet til forventet vannstandsnivåer langs vassdraget og
beregnede vannhastigheter i elve- og bekkeløpet.
Nr. 14 - Barn og unges interesser
Temaet omfatter barn og unges interesser i planområdet og i området rundt. Utredningen skal
klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for barn og unge sine
interesser. Innenfor planområdet registreres stier, barnetråkk, lekeplasser og andre spor av barns
lek. Elementene kartfestes og kommenteres, og det gjøres en vurdering av verdien av disse
elementene. I en radius på 500 m utenfor planområdet registreres offentlige og tilgjengelige
friområder, grønnstruktur og møteplasser. Disse kartfestes og kommenteres samt tilgangen til
disse når det gjelder trafikksikkerhet og høydeforskjell. Behov for møte – og lekeplasser kartlegges.
DETALJREGULERING FOR HELLERUDSLETTA

Side 35 av 39

PLANPROGRAM

NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE, 27.10.2021

Tilgjengelig materiale:
•
•
•

Rikspolitiske Retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Barnetråkk i Lillestrøm kommune
Grøntplan for Skedsmo kommune

Metode: Tekstlig vurdering av tiltakets evne til å tilrettelegge for barn og unge. Det skal legges
spesiell vekt på utformingen av uteområder samt forbindelser til omkringliggende aktiviteter og
møteplasser for barn og unge.
Nr. 15 - Kulturminner og kulturmiljø
Utredning av fagtemaet kulturminner og kulturmiljø skal belyse tiltakets virkninger på kulturminner
og kulturmiljø. Dette gjelder både automatisk fredete kulturminner, automatisk fredete samiske
kulturminner, vedtaksfredete kulturminner og kulturminner vernet i plan. I tillegg kommer nyere tids
kulturminner og miljø, slik som for eksempel eldre bygninger, industrielle kulturminner og
krigsminner av kulturhistorisk verdi. Informasjon og datagrunnlag hentes fra tilstøtende planarbeid,
Riksantikvarens database Askeladden, SEFRAK-registeret, litteratur, håndbøker og offentlige
planer. Viken fylkeskommune vil kontaktes for å vurdere behovet for §9-undersøkelser for å
avdekke hittil ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Både områder som
berøres i anleggsfase og driftsfase skal vurderes. Tiltakets indirekte påvirkning på det
omkringliggende influensområdet skal også vurderes. Vurderingen for kulturminner og kulturmiljø
presenteres i planbeskrivelsen i tillegg til et eventuelt fagnotat som eget vedlegg.
Nr. 16 - Folkehelse
Folkehelse er et vidt tema som griper inn i alle aspekt ved vår organisering av samfunnet. De
viktigste faktorene som påvirker folkehelsen er sosioøkonomiske variabler knyttet til utdanning,
arbeidslivstilknytning og inntekt. I utredningen skal det legges vekt på overordnet
bakgrunnsinformasjon og lokal, stedfestet informasjon om bruk av området. Videre skal det også
legges vekt på erfaringskunnskap om lignende prosesser når det kommer til å skildre mulige
utfordringer som følge av tiltaket og kompenserende tiltak.
Planområdet grenser i nord og vest til Nittedal kommune. Siden planområdet ligger i Lillestrøm, vil
primært kilder og statistikk fra Lillestrøm danne bakgrunn for utredningen.
Nr. 17 - Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett/ Universell utforming
Det er en overordnet målsetting i planarbeidet i å skape et mest mulig sammenhengende nettverk
av gang- og sykkelveier og turveier. Det er også en målsetting at slike lokaliteter skal være
tilgjengelige for alle. Det er blant annet ønskelig at reguleringsplanen tilrettelegger for en grønn
turveiforbindelse som viderefører omkringliggende nettverk og bidrar til en mer sammenhengende
struktur både i området og på tvers av kommunegrensene, og dermed sikrer en voksende
befolkning i regionen tilgang til mer arealer for friluftsliv, folkehelse og grønn mobilitet.
Nr. 18 - Miljøprogram
Temaet omfatter utarbeidelse av miljøprogram som fastsetter miljømålene, rammer og regelverk
som skal ligge til grunn for valg av tiltak i et prosjekt gjennom hele prosjektets livsløp.
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Videre skal planen beskrive miljørisikovurderingsmomenter, roller og ansvar, tiltak og oppfølging av
miljømålene. Miljøprogrammet skal bygge på mal fra NS 3466:2009 Miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs og eiendomsnæringen.
Nr. 19 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Analysen skal
redegjøre for om det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller
materielle verdier, og skal omfatte både anleggsfasen og permanent situasjon. Mulige uønskede
hendelser skal beskrives, og sannsynlighet for at en hendelse oppstår samt konsekvenser skal
vurderes iht. DSBs veileder for ROS-analyser. Avbøtende tiltak skal foreslås ved middels eller høy
risiko.
Nr. 20 - Massehåndteringsplan – matjord og øvrige masser
Det er en overordnet målsetting i planarbeidet at netto areal med landbruksformål ikke skal
reduseres sammenlignet med dagens regulering og at eventuell omdisponering skal bidra positivt
både for landbruksarealene og planen som helhet. Som en del av planarbeidet skal det derfor
utarbeides en massehåndteringsplan for både matjord og øvrige masser og i tett dialog med
landbruksavdelingen i Lillestrøm kommune. Målet med denne planen er å vurdere de
jordressursene som ligger innenfor planområdet og mulighetene til å gjenbruke disse til
jordbruksformål der det er hensiktsmessig. Massehåndteringsplanen må også ses i direkte
sammenheng med temaet landbruk og jordvern som skal konsekvensutredes.
Nr. 21 - VA-overvann og rammeplan
Temaet omfatter utarbeidelse av overordnet VA-plan for vann, avløp og overvann. Det skal gjøres
en overordnet kartlegging og vurdering av eksisterende kommunale VA-ledninger i forhold til de
behov som vil oppstå, samt innspill til håndtering av overvann på egne tomter ved utbygging etter
foreslått regulering. Videre skal planen redegjøre for håndtering av alt overvann, både takvann,
overflatevann og drensvann.
Nr. 22 - Faseplan
Temaet omfatter beskrivelse og illustrasjoner som viser forslag til faseplan og utbyggingstakt.
Faseplanen skal blant annet ha fokus på at utbyggingen av viktig infrastruktur og natur- og
miljømessige tiltak sikres. Faseplanen skal også sikre at delområder som ferdigstilles kan fungere
godt, selv om andre områder er under bygging.
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7. Kontaktinformasjon
ROLLE
Planmyndighet

KONTAKTINFORMASJON
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm
Tlf: 66 93 80 00, e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no

Forslagstiller for
detaljreguleringsplanen

Hellerudsletta Eiendom AS v/ Einar Sørland
Besøksadresse: Kragerudveien 50 2013 Skjetten
Tlf: 911 444 66, e-post: einar@hellerudslettaeiendom.no

Fagkyndig for
Planprogram

Nordic Office of Architecture AS v/ Erik Sevestre
Kongens gate 21, 0153 Oslo
Tlf: 932 81 934, e-post: ese@nordicarch.no

Adresse for merknader:
Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet sendes til Nordic Office of Architecture,
med kopi til Lillestrøm kommune og merkes med saksnr. PLAN-20/02078.
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8. Kilder
Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside om planlegging med regelverk og
veiledere:
www.planlegging.no
Viken fylkeskommunes nettside med regionale planer:
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
Lillestrøm kommunes nettside med gjeldende kommuneplan:
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/gjeldendekommuneplan/
Lillestrøm kommunes kartportal:
https://www.lillestrom.kommune.no/bygg-og-eiendom/kart-ogeiendomsinformasjon/kartportal/
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