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1 Bakgrunn for reguleringsarbeidet
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. For videreutvikling av eiendommen anses det
derfor 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 messehall, utvidelse av dagens hytteutstilling, samt
samferdselsformål.
Hensikten med planarbeidet er derfor 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.

2 Planstatus og reguleringsprosess
2.1

Planområdet

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 rv. 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.
Planområdet består av eiendommene med gnr/bnr. 61/9, 61/13, 61/15, 61/16 og 61/17.
Forslaget til planavgrensning fra planinitiativet er vist nedenfor.

Figur 2.1: Forslag til planavgrensning fra planinitiativet.

2.2

Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2019-2030, vedtatt 12.06.2019

Arealet innenfor planområdet er avsatt til formålene “Offentlig eller privat tjenesteyting“ (rød),
“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.
Områder avsatt til “offentlig eller privat tjenesteyting“:
Rekkefølgekrav, og krav til teknisk infrastruktur går frem av § 2-1.1 og § 2-1.2. Videre skal
alle flate tak med en helning på 0-5,5 % på all type bebyggelse være grønne jf. § 2-1.9.

Figur 2.2: Utsnitt av Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2019-2030.

2.3

Gjeldende reguleringsplan

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
justeringer fra opprinnelig plan, sist justert 13.06.2016 ifm. utvidelse av hotell og messe. Det
har også blitt gitt flere dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, blant annet for
oppføring av nye visningshytter.

Figur 2.3: Gjeldende reguleringsplan med angitte formål.

2.4
2.4.1

Reguleringsplaner i nærheten
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. Plangrensen for detaljreguleringen er i planinitiativet
foreslått til å gå kant i kant med områdeplanen for Nitelva for å unngå unødig overlapping.
2.4.2

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. Forslagsstiller har vurdert at disse forholdene
ikke har særlig betydning for denne planen.
2.5

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Planen gir føringer for bolig-, transport- og næringsutvikling i regionen. Det skal legges til
rette for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor
prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. I prioriterte
vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. En av arealstrategiene (A3) i planen
innebærer at vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i de
prioriterte vekstområdene. Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst (strategi
A4). Planområdet ligger ikke innenfor de prioriterte vekstområdene i den regionale planen.

2.6
2.6.1

Forholdet til andre regionale eller statlige føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til
et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og
byutvikling. Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av
retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold.
2.6.2

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.
2.6.3

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.
2.6.4

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 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.
2.6.5

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 – aktivitetsløftet

Hensikten med planen er å bidra til regional utvikling og et trendskifte for økt fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv i Akershus.
2.6.6

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 Presentasjon av planønsket
Hensikten med planarbeidet er 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.
Visjonen for Hellerudsletta er: «Å utvikle Hellerudsletta til den beste og mest innovative
destinasjon for messe, hotell, konferanse, utstilling, events, opplevelser og tilhørende
virksomhet, med basis i eksisterende drift og eiendommens sentrale beliggenhet mellom
Gardermoen og Oslo Sentrum.»
Visjonsarbeidet har ledet til punktene:
-

-

Vekst ut fra dagens messebebyggelse – bygge en kjernebebyggelse med urbane
kvaliteter i sentrum. Skape synergier og gode rom mellom byggene
Benytte grå flater til ny bebyggelse – inkludere parkeringsflater sør for dagens
messesentrum i nytt messeområde. Parkering innpasses og det satses på økt
kollektivandel
Vokse mot hovedveien – over tid gi messeområdet en større tilstedeværelse mot
tilliggende hovedveinett.

Figur 3.1: Forslagsstillers mulige konsept, presentert på oppstartsmøtet.

Ønskede arealformål er blant annet kompletterende formål til dagens virksomhet, nytt hotell i
tilknytning til konferanse/messehallene, ny messehall, utvidelse av dagens hytteutstilling,
samt samferdselsformål.
Forslagsstiller ser for seg å ta i bruk dagens dedikerte parkeringsarealer til utbyggingsformål.
Landbruksområder og friluftformål skal beholdes eller flyttes. Forslagsstiller har et mål om 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. Det vil gjennom planarbeidet utredes hvilke arealer som er egnet for bebyggelse og
hvilke arealer som har landbruksmessige kvaliteter.

4 Kommunens tilbakemelding – hensyn som skal ivaretas i
planarbeidet
4.1

Sosial infrastruktur (skole, barnehage o.l.)

Ikke relevant i den forstand at det ikke tilrettelegges for nye boliger, barnehage eller skole.
Det gjøres oppmerksom på at den private barnehagen Kragerud barnehage holder til på
andre siden av Kragerudveien, i Kragerudveien 35.

4.2
4.2.1

Teknisk infrastruktur
Trafikk og parkering

Trafikk og mobilitet blir viktige tema i konsekvensutredningen og planarbeidet. Dersom
området hadde vært ubebygd, ville kommunen i dag ikke anbefalt denne lokaliseringen av
nåværende hotell og messehall. Selv om det er brukbar bussforbindelse på
Trondheimsveien, ligger området perifert i forhold til kollektivknutepunkt og sentrum, og er
svært bilbasert. Den primære tilbakemeldingen er at av hensyn til areal- og
transportplanlegging (ATP) bør ikke området videreutvikles med utvidelse av hotell og
messehall, da dette vil trekke mange besøkende i bil.
Sekundært, dersom området reguleres for utvidelse, må utvidelse av virksomhet som trekker
besøkende i bil i størst mulig grad begrenses. Det kreves trafikkanalyse.
Områdets bilbaserte beliggenhet understrekes av det store parkeringsbehovet til nåværende
virksomhet, og det antas at parkeringsbehovet vil øke ved en utvidelse av virksomheten.
Kommuneplanens normer for parkering må følges. Parkering bør legges til parkeringshus og
kjeller for å spare areal.
Kommunen har ikke egen parkeringsnorm for varemesser. Parkeringsnormen for de
formålene som ligner mest er vist nedenfor for sone 4. Kommuneplanen har ulike
parkeringskrav innenfor ulike soner, fra sone 1 i indre deler av Lillestrøm by og Strømmen, til
sone 4 i de minst tettbebygde delene av kommunen. Hellerudsletta ligger i sone 4.

Arealformål
Hotell
Restaurant / café
Kirke, kino,
forsamlingslokaler
Forretning,
detaljhandel
Forretning, senter

Bil
maks 0,5
0
maks 0,2

Sykkel
min 0,1
min 0,2
min 0,2

maks 1

min 1,5

maks 1

min 1

Annen off. / priv.
Tjenesteyting**

maks 0,5

min 1,5

per gjesterom
per sitteplass
per
publikumsplass
per 100 kvm
BRA
per 100 kvm
BRA
per ansatt

Parkering vil bli et viktig diskusjonstema i den videre prosessen.

4.2.2

Vann, avløp, overvann og slokkevann

Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale anlegg og private anlegg.
Vann:
Det er ensidig forsyning inn i området hvilket gjør forsyningen sårbar.
Ved videre utbygging må det overleveres en fullstendig oversikt over eksisterende
ledningsnett samt dokumentasjon på slokkevannsbassenget. Kapasiteten på
slokkevannsbassenget må dokumenteres.
Spillvann:
Den kommunale spillvannsledningen i Trondheimsveien må kanskje oppgraderes for å
kunne takle større tilstrømming. Dette må kommunen sjekke ut nærmere og gi
tilbakemelding om senere i planarbeidet.
Overvann:
Overvann fra store flater må gå via sandfang som rengjøres jevnlig før utslipp til Nitelva. Det
kan senere gjennom annet lovverk komme krav om rensing av overvann, men på det
nåværende tidspunkt er det ikke et krav.
I tråd med våre retningslinjer for overvannshåndtering, oppfordrer vi til at det brukes åpne
overvannsløsninger der det er mulig. Fordelen med slike løsninger er at overvannet blir en
ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold. Dette gir økt trivsel, økt flomsikkerhet og
reduserte utslipp av forurensning.
En god overvannshåndtering er spesielt viktige i områder som dette, som grenser til viktige
naturområder som Bølerbekken og Nitelva.
For forslag til rekkefølgebestemmelser se kapittel 4.15.
4.2.3

Avfallsløsning

Avfallsløsninger bør vurderes tidlig i planprosessen slik at man sikrer tilstrekkelig areal til de
beste løsningene.

4.3

Landbruk

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 kommuneplan Skedsmo 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.

Avdeling landbruk var på befaring i området og observerte følgende bruk av arealene:
L1: Delvis gjengrodd, delvis gruset opp til parkering
L2: Gras, mulig plenareal
L3: Arealet var høstet
I Stedsanalyse vedlagt planinitiativet står det: «arealene har ikke vært benyttet til tradisjonell
landbruksdrift siden 1970-tallet. Arealene fungerer i dag ikke som fullverdig dyrkamark på
grunn av at det over lang tid har vært nyttet til parkeringsområde med opparbeidelse av
enkle veger som er oppkultet med pukk. Arealene har i større grad vært behandlet som
plen/parkanlegg enn som dyrkamark».
Beskrivelsen over og det vi så på befaringen samsvarer derfor ikke med vilkårene satt i
reguleringsbestemmelsene.
I Stedsanalysen konkluderes det med følgende:
- Arealene har begrenset verdi som høstingsareal for landbruket (små
avlinger/oppdelte teiger)
- Fortsatt viktig at områdene blir høstet og slått slik at en unngår at det vokser kratt og
annen vegetasjon på arealet
I planinitiativet står det at ønsket arealformål er «kompletterende formål til dagens
virksomhet, nytt hotell i tilknytning til konferanse/messehallene, ny messehall, utvidelse av
dagens hytteutstilling, samt samferdselsformål» og at det gjennom planarbeidet skal
«vurderes hvilke arealer som er egnet for bebyggelse og hvilke som har landbruksmessige
kvaliteter».

Det er imidlertid ikke skissert hvilke planer forslagsstiller har for bruk av arealene som i dag
er regulert til landbruk.
Hvis det gjennom planprosessen viser seg at det er aktuelt å disponere arealer som i dag
har status som dyrka jord til permanent parkering eller bebyggelse forutsetter kommunen at
matjorda ivaretas og flyttes til alternative arealer. Plan for dette bør utarbeides gjennom
arbeidet med reguleringen. Kommunen er opptatt av at arealbruksendringene som planen
legger til rette for må være i balanse, i den forstand at samlet LNF-areal ikke reduseres.
Kommunen stiller seg skeptiske til å videreføre bestemmelser for temporær bruk av
landbruksarealer og ber om at forslagsstiller vurderer om det kan være dedikerte områder til
landbruk. Planen bør få et klart skille mellom areal som skal brukes til parkering eller messe,
og reine LNF-areal.
Til orientering:
Etter at Hellerudsletta Eiendom AS fikk konsesjon for erverv av eiendommene gnr./bnr.
61/15, 61/17 og 61/13 våren 2019 har det vært dialog om oppfylling av vilkårene for
konsesjon mellom grunneier og landbruksmyndighetene. Forslagsstiller uttalte i
oppstartsmøtet at de mener etterspurt redegjørelse fra dem ble sendt inn i februar 2020.
Landbruksavdelingen har fått videreformidlet beskjeden og vil følge opp videre.
4.4
4.4.1

Grønnstruktur, friluftsliv og lekeplasser (uteoppholdsarealer)
Turveier/turstier

Kommunen har lite faktagrunnlag om eksisterende turveier eller stier i planområdet. Det er
ikke kjent at det er opparbeidet noen. Planavdelingen ønsket mer forbindelser og
tilrettelegging for allmenn ferdsel i dette området – derav ble det som tema tatt inn i
områdereguleringen for Nitelva i sin tid. Dette med turvei/tursti 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.
Kommunen ber om at forslagsstiller utvider sitt planområde til å også omfatte arealet ned
mot Nitelva i nord og regulerer turvei her i tråd med områdeplanens plankrav. Se kapittel 8.2
for nærmere begrunnelse. Det kan være aktuelt å legge opparbeidelse av turvei som en
rekkefølgebestemmelse i ny plan.
4.4.2

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden følger i dag Kragerudveien forbi planområdet. Kommunen mener at det også
i denne forbindelse er positivt om elvebredden (områderegulering Nitelva) inkluderes i
planområdet for å få dette tilrettelagt som tur/-rekreasjonsområde. Dette vil også kunne løfte
opplevelsen av Pilegrimsleden.
Det er ønskelig med noe tilrettelegging i form av informasjonsskilt om Pilegrimsleden og
kulturhistorien innenfor planområdet. Dette kan bidra til å øke opplevelsesverdien av
området for besøkende og de som har sin arbeidsplass der. En kan videre tenke seg
tilrettelegging i form av benk/hvileplass for brukere av Pilegrimsleden ved elvebredden.
Det er registrert funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Kommunen
antar at det i forbindelse med tidligere utbygging er gjort arkeologiske registreringer. Dette
må sjekkes ut opp mot fylkeskommunen.

4.4.3

Spesialområder i gjeldende plan

Vi mener at det er viktig å ta vare på friluftsområdene, benevnt spesialområde 1 og
spesialområde 2 i gjeldende plan. Det behøver ikke nødvendigvis være de samme arealene,
men arealer av minimum samme størrelse og verdiene og intensjonene med
spesialområdene må videreføres, eller helst styrkes i ny plan.
4.5
4.5.1

Naturmangfold
Naturmangfoldloven §§ 8 - 12

Det forventes at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 svares ut i
saken og at planforslagets konsekvens for naturmangfoldet vurderes.
4.5.2

Fremmede arter

Det vises til forskrift (Forskrift om fremmede organismer) og tidligere Skedsmo kommunes
handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter (https://www.lillestrom.kommune.no/naturkultur-og-fritid/natur-og-naturforvaltning/). Det er registrert flere fremmede arter i og rundt
planområdet. Det bør tas hensyn til dette i planforslaget.
4.5.3

Vannmiljø og vannforskriften

Planområdets vestgrense følger Bølerbekken, mens området i nord grenser til Nitelva.
Nitelva inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet i verneplanen for vassdrag.
Planforslaget må ta hensyn til disse viktige naturtypene, og de andre tilgrensende
naturtypene.
Videre skal regional plan for vannforvaltning (2016-2021) legges til grunn for all kommunal
planlegging. Det er viktig at planforslaget ikke reduserer mulighetene for å nå
vannkvalitetsmålene om god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.
4.5.4

Naturbase

I Naturbase er Bølerbekken øst for planområdet markert som et viktig bekkedrag. Lokaliteten
representerer en viltkorridor og et bekkedrag med stort artsmangfold. Bekkedraget er en
ravinebekk i marin leire med gråor-heggeskog av flommarkstype som viktig element. Det er
også elementer av edellauvskog.
I nord grenser planområdet mot Nitelva (Slattum-Hvam) som er markert som en svært viktig
naturtype med høy dekning av vann- og sumpvegetasjon. Nedre deler av Nitelva er kjent for
sin pusleplantevegetasjon som er en sterkt truet naturtype i tilbakegang. Det er også
registrert bergand i området og elvemusling i Nitelva.
I planarbeidet må det beskrives hvordan områdene langs Bølerbekken og Nitelva skal
hensyntas. Det er viktig å sikre de vegetasjonsdekte flatene langs vassdragene i området.
Kantsonene må videreføres, eventuelt utvides, ikke krympes.
4.6

Eiendomsforhold

Hellerudsletta Eiendom AS eier store deler av arealet. Hotellet har en annen eier. Det antas
at det ikke er nødvendig å endre eiendomsgrenser som følge av planforslaget.
4.7

Boligtypologi og -størrelse

Ikke relevant. Planen vil ikke legge til rette for boliger.

4.8

Barn og unges interesser i planarbeidet/planforslaget

Det bør gjøres en vurdering av om det er aktuelt med tilrettelegging for barn og unge i
planarbeidet og om det i den sammenheng er aktuelt å ta de med på medvirkning. Kan det
f.eks. være aktuelt å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge på området? Det har blitt
nevnt ZIP-line, klatretårn og paintball-bane, noe som er populære aktiviteter for barn og
unge. I presentasjonen fra oppstartsmøtet er det også nevnt urbant landbruk og evt.
besøksgård.
4.9

Folkehelse

Dersom det legges til rette for følsomme bruksformål for luftforurensning, skal luftkvalitet
vurderes og dokumenteres i tråd med gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520) til førstegangsbehandling av planforslaget.
Planmaterialet skal vurdere hvordan folkehelsen ivaretas og evt. fremmes.
4.10 Støy
Støy må utredes. Deler av planområdet er utsatt for støy fra fv. 22 og Kragerudveien.
4.11 Geoteknikk
Planområdet ligger i fareområde for kvikkleire og geoteknikk må utredes. Sikkerhet mot
kvikkleireskred må dokumenteres ivaretatt iht. NVEs veileder 7/2014 og byggteknisk forskrift
(TEK17) § 7-3.
4.12 Klima
Planforslaget bør inneholde en vurdering av planforslagets 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.
Å lokalisere utbygging i tettsteder og langs kollektivakser, slik at det fremmer bruk av
klimavennlige transportformer, er vurdert som et svært viktig, langsiktig virkemiddel for å
redusere klimagassutslippene og legge til rette for et lavutslippssamfunn og det grønne
skiftet. Det er også en viktig strategi for å redusere det totale behovet for areal til utbygging.
Hvis planforslaget fører til nedbygging av skog eller andre grønne landarealer, må dette
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.
Viser til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020, der dette trekkes spesielt
frem: Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet for
å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste
virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret
arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) og for å håndtere konsekvensene av
klimaendringene.
Det kan se ut som lokaliseringen til Hellerudsletta hovedsakelig er bilbasert, med en
begrenset kollektivdekning. Planforslaget vil med stor sannsynlighet føre til trafikkvekst og er
derfor ikke i tråd med klimavennlig areal og transportplanlegging. Lokaliseringen er heller
ikke i tråd med prinsippene i Regional plan for areal og transport eller nullvekstmålet.

4.13 Forurensning i grunnen
Det må gjøres en vurdering av om det er sannsynlighet for forurensing i grunnen, jf.
Kommuneplanen til Skedsmo. Det er ingen forhold som gjør av vi mistenker forurensing i
grunnen her. Det er heller ingen registreringer i dette området i grunnforurensingsdatabasen
til Miljødirektoratet eller Skedsmos interne database over forurensning. Denne vurderingen
skal gjøres av forslagstiller før 1.gangsbehandling av planen, jf. § 1-14.7 Forurensning i
grunnen i kommuneplanen:
Før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan må det foreligge en vurdering av om det
kan finnes forurensing i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig, må det utføres
miljøtekniske grunnundersøkelser før førstegangsbehandling.
Håndtering av snø:
Det bør være en gjennomtenkt plan for hvordan snø skal håndteres inne på området for å
unngå avrenning av forurenset snø ned til tilgrensede vassdrag. Det kan f.eks. settes av
egne områder for snølagring i reguleringsplanen.
4.14 Estetikk, volum- og funksjonsanalyse, illustrasjoner
Planområdet er stort og det planlegges regulering som åpner for store bygningsmasser.
Planområdet synes godt fra nærområdet og fvn. 22. Estetikk, volum- og funksjonsanalyse og
illustrasjoner vil bli viktige deler av planmaterialet.
4.15 Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Det kan være aktuelt å legge opparbeidelse av turvei langs Nitelva som en
rekkefølgebestemmelse i ny plan.
Som rekkefølgebestemmelser for VA foreslår vi:
Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:
-

Godkjent (godkjent av forvaltning) helhetlig VA- rammeplan inkludert
overvannshåndtering.

Før igangsettingstillatelse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:
-

Godkjent (godkjent av forvaltning) detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal:
-

Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg) være
gjennomført og godkjent.

Før bebyggelse tas i bruk
Før bebyggelse kan tas i bruk skal:
-

Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet.
Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg)
være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.

Før ferdigattest kan gis skal:
-

Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og
godkjent minst to uker før.

5 Dokumentasjon
Jamfør gjennomgangen over er dette de vedlegg/utredninger som kommunen foreløpig
mener er nødvendige i plansaken. Se også kapittel 6.2.1 for utdyping av hva som vurderes
som KU-tema og hva som kan vurderes i planbeskrivelsen. Dersom et planforslag sendes
inn må all dokumentasjon sendes inn samtidig. Mottaker er
postmottak@lillestrom.kommune.no. Det tas forbehold om at den videre planprosessen kan
føre til at det blir nødvendig med nye dokumentasjonskrav.
Dokument

Omfang

Illustrasjonsplan/utomhusplan

Ja. Skal vise full utnyttelse

Illustrasjonshefte

Ja

Sol-/skyggediagram

Ja

Digital 3D-modell

Ja

ROS-analyse

Ja, alltid

Geoteknikk

Ja

Støy

Ja

Overvann

VA-rammeplan, jf VA-norm

Vann- og avløp

VA-rammeplan, jf VA-norm

Luftforurensning

Ja

Trafikk

Ja

Veitegninger

Ja

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja
Hydrologi

Ja

6 Uenighetspunkter og avklaringspunkter
6.1

Uenighetspunkter

Forslagsstiller og kommunen virker ikke å være enige om planen er i tråd med Regional plan
for areal og transport (RATP). Forslagsstiller har gitt inntrykk av at de mener planen vil være
i tråd med RATP. Kommunen mener at lokaliseringen av Hellerudsletta er veldig bilbasert og
at områdets bilbaserte beliggenhet understrekes av det store parkeringsbehovet til
nåværende virksomhet, samt at parkeringsbehovet antas å øke ved en utvidelse av
virksomheten. Kommunen mener at planforslaget med stor sannsynlighet vil føre til
trafikkvekst og derfor ikke er i tråd med klimavennlig areal og transportplanlegging, og da
heller ikke i tråd med RATP og nullvekstmålet. Kommunen er opptatt av at det legges
stramme føringer for hvilke funksjoner som legges her, og er eksempelvis kritisk til hotell,
publikumsrettede funksjoner som genererer mange egne reiser og andre funksjoner som
heller bør ligge i den regionale byen Lillestrøm.
Forslagsstiller må i planforslaget og konsekvensutredningen vise hvordan føringene i RATP
skal sikres.

6.2

Avklaringer

6.2.1

Utredningstema i konsekvensutredningen

Forslagsstiller ba om avklaring av hvilke temaer som skal utredes i konsekvensutredningen
og hvilke som skal vurderes i planbeskrivelsen. Kommunens forslag er gitt nedenfor.
KU-tema:
-

Trafikk og mobilitet, inkludert parkeringsdekning
Geoteknikk – områdestabilitet
Landbruk og jordvern
Naturmiljø og biologisk mangfold
Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
Landskap – fjernvirkninger bebyggelse og landskap
Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og
grunn, samt støy)
o Vannmiljø, jf. vannforskriften
o Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved flom og skred
o Luftforurensning/luftkvalitet
o Energiutredning inkl. klimagassregnskap
o Støy

Tema til planbeskrivelsen:
6.2.2

Grønnstruktur og friluftsliv
Barn og unges interesser
Kulturminner og kulturmiljø
Folkehelse
Forurensning i grunnen (eksisterende, hvordan hindre forurensning til vann og grunn
er del av KU-tema forurensning)
Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett/universell utforming
Barn og unges oppvekstvilkår
Handelsanalyse ift. tjenesteyting
Miljøprogram
ROS-analyse
Massehåndteringsplan – både matjord og andre masser
Hydrologi/flomsikkerhet
Tekniske vegtegninger
VA – overvann og rammeplan
Beskrivelse av faseplan
Alternativer i konsekvensutredningen

Forslagsstiller ba om innspill til hvor mange og hvilke alternativer som skal utredes i
konsekvensutredningen.
Kommunen foreslår at det utredes minimum 3 alternativer:
-

Nullalternativet – dagens arealbruk
Kommuneplanalternativ – et alternativ som forholder seg til parkeringskravene i
kommuneplanen, samt den vanlige forståelsen av hvilke funksjoner det er
akseptabelt å plassere utenfor prioritert vekstområde på et sted med mangelfull
kollektivtilgjengelighet.

-

6.2.3

Ekspansjonsalternativet – et alternativ som har den parkeringsdekningen, mulighet til
å ta de parkeringstoppene forslagsstiller ønsker, og der funksjoner som forslagsstiller
ønsker, men kommunen er skeptisk til, inngår.
Kontaktpersoner i kommunen

Forslagsstiller ba om kontaktinformasjon til aktuelle fagseksjoner i kommunen. De mest
aktuelle er oppgitt nedenfor og dersom det blir aktuelt med flere oppgis det på forespørsel.
-

VA: Tone Helland, tone.helland@lillestrom.kommune.no
Landbruk: Torunn Engebretsen Hoel,
torunnengebretsen.hoel@lillestrom.kommune.no
Trafikk: Kirpal Singh, kirpal.singh@lillestrom.kommune.no
Friluftsliv: Hilde Johanne Mangerud, hildejohanne.mangerud@lillestrom.kommune.no
Miljørådgiver (naturmangfold): Heidi Norun Nyland,
heidinorun.nyland@lillestrom.kommune.no

7 Konsekvensutredning
Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med
planarbeidet, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I
Vedlegg (I) og (II) til forskrift om konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til
konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. Det er særlig
punkt 24 og 25 i vedlegg (I) som er aktuelle å vurdere.
KU-forskriftens vedlegg (I), punkt 25 innebærer krav om KU for planer for bolig og fritidsbolig
som er i strid med kommuneplanens arealdel. Siden planen ikke inneholder disse formålene,
vil ikke dette punktet være aktuelt. KU-forskriftens vedlegg (I), punkt 24 innebærer krav om
KU for planer for næringsbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting eller bygg til allmennyttige
formål med BRA på mer enn 15 000 m2. På dette stadiet i prosessen er det ikke fastsatt
eksakt hvor mye ny bebyggelse planen skal tilrettelegge for, men BRA estimeres til å bli
høyere enn 15 000 m2. Av disse kommer størstedelen av arealet fra et nytt hotell, og en ny
messehall hvor måleplan for hver 3. høydemeter inngår i målbart BRA. I tillegg til tiltakets
omfang virker også fare for kvikkleire og innsnevring/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 vil utarbeides i
henhold til pbl § 4-2.

8 Oppstart, formål, planavgrensning – konklusjon
8.1

Kommunens holdning til planønsket – utfordringer og oppstart

Kommunen synes planene er spennende sett i et næringsperspektiv. Samtidig er
lokaliseringen av Hellerudsletta veldig bilbasert og områdets bilbaserte beliggenhet
understrekes av det store parkeringsbehovet til nåværende virksomhet, samt at
parkeringsbehovet antas å øke ved en utvidelse av virksomheten. Kommunen mener at
planforslaget med stor sannsynlighet vil føre til trafikkvekst og derfor ikke er i tråd med
klimavennlig areal- og transportplanlegging, og da heller ikke i tråd med RATP og
nullvekstmålet. Planarbeidet berører også viktige tema som å ivareta landbruksjord og legge
til rette for friluftsliv.
Kommunen anser det ikke aktuelt å avvise planinitiativet og anbefaler oppstart av
planarbeidet. Kommunen er spent på hvilke løsninger forslagsstiller foreslår for området.

8.2

Planavgrensning

Kommunen luftet i oppstartsmøtet to ønsker til endring av planområdet fra det som ble
foreslått i planinitiativet.
1. Kommunen ønsker at arealet helt ned til Nitelva i nord tas med. Det er et
bestemmelsesområde #BO1 i områdereguleringsplanen for Nitelva med krav om
detaljregulering av turvei. Denne ønsker kommunen at reguleres i planen for
Hellerudsletta. Da kan vi få en helhetlig plan med stinett som henger sammen langs
Bølerbekken, langs Nitelva og på Hellerudsletta. Det henvises til § 5 for
bestemmelsesområde #BO1 i reguleringsbestemmelsene for Nitelva-planen, samt §
3.5.2 for friluftsformål som angir bestemmelser for blant annet hvileplasser.
I forbindelse med ønske om å detaljregulere denne turveien kan det være betimelig å
spørre om «hva man skal treffe på» av målpunkter i endene av en slik tursti/turvei, i
og med det ikke er opparbeidet noe i nord-vest, på Nittedal sin elvebredde til Nitelva.
Kanskje bør den fortsette videre langs Bølerbekken? I øst bør ny turvei tilstrebe å
treffe på en kryssing av Kragerudveien over til eksisterende g/s-vei, så man kan
fortsette videre på turvei, benevnt O_GT1 i områdereguleringen, videre til Hvam.
Områdene er også bratte og kanskje flomutsatt, så forslagstiller må benytte seg av
geoteknisk fagkompetanse for å utrede turveiforbindelsen.
2. Kommunen vurderte om de 3 boligene sør for planområdet, langs fvn. 22 skulle tas
med i planområdet med bestemmelse om at de skal følge bestemmelsene for åpen
småhusbebyggelse ytre sone i kommuneplanen. Etter en ekstra vurdering har vi
kommet fram til at dette ikke er nødvendig.
8.3

Utbyggingsavtale

Det bes om at det varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale samtidig med
oppstart av planarbeid. Bruk av utbyggingsavtale avventer mer avklaring av innhold i
reguleringsplanen.
Aktuelle tema for en utbyggingsavtale kan være:
•

•
•

•

•

Ulike formål med nye bygningsvolum i ny reguleringsplan kan utløse krav til
trafikkanalyse. Aktuelle tiltak kan være utbedring av kryssløsning i Trondheimsveien og
to eksisterende kryss i Kragerudveien mot messeområde. Opprusting av Kragerudveien.
Ny gang- og sykkelvei fra Trondheimsveien til bru over Nitelva bør vurderes av hensyn til
eksisterende barnehage øst for Kragerudveien og Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til
Trondheim som omfatter Kragerudveien. Ved nærmere avklaring, kan bruk av
utbyggingsavtale være et virkemiddel for gjennomføring av planen, og spesielt hvis
byggearbeider og økonomiske bidrag blir en forutsetning av flere parter/kommunen.
Behov for opprusting og evt. nye kommunale VA-anlegg for dette prosjektet må avklares
og gjennomføring av dette kan inngå i en utbyggingsavtale.
Det bør vurderes tiltak i grøntsonen langs Nitelva som eks. turvei, fiskeplasser mm., som
forlengelse av turveianleggene lenger nedstrøms i Nitelva. Planlegging, finansiering og
opparbeidelse, evt. økonomiske bidrag til dette arbeidet, kan inngå i en
utbyggingsavtale.
Det må vurderes bruk av gjennomføringsgaranti og garanti i garantiperioden i form av
påkravs-/On demand-garanti, som utbygger stiller før opparbeidelse av evt. kommunale
veikryss, vei med gang- og sykkelvei, som kommunen skal overta og evt.
overflatevannsanlegg. Dette er aktuelt som tema i en utbyggingsavtale.
Dersom privat opparbeidelse av kommunal infrastruktur overstiger mva.-kostnad på NOK
100.000,-, er det anledning for utbygger å få mva.-refusjon iht. justeringsrettavtale(r). Se

kommunestyrets vedtak av 17.12.2019, sak 46/19 – Justeringsavtalemaler for Lillestrøm
kommune,
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/200065
8.4

Krav til fagkyndighet og regionalt planforum

Kravet til fagkyndighet er oppfylt.
Det kan bli aktuelt å bringe plansaken inn for regionalt planforum. Dette er en stor plansak
med utfordringer knyttet spesielt til en bilbasert lokalisering. Det kan være aktuelt å melde
saken inn for drøfting på et tidligere stadium i planprosessen enn til høringsperioden.
Regionalt planforum har ikke vedtaksmyndighet eller en formell meklingsfunksjon, men er
ment som en åpen drøftingsarena. Møtene skal gi anledning til tidlig dialog, gjensidig
orientering og eventuell veiledning. Møtene kan også være et forum for konkrete avklaringer
og mer tydelige tilbakemeldinger.
8.5

Varsling av oppstart

Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes
hjemmeside. Forslag til annonse, sosi-fil av planomriss og eierliste inkludert gnr/bnr skal
sendes til kommunen v/Tore Syvert Haga (ToreSyvert.Haga@lillestrom.kommune.no) for
godkjenning. Dersom planprosessen står stille over ett år, eller det skjer ting i omgivelsene
som gir endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt oppstartsmøte.
Kommunen minner for øvrig om gebyrregulativet for plansaker i Lillestrøm.

9 Generell informasjon
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 (i én
samlet forsendelse) til: postmottak@lillestrom.kommune.no:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivelse
Forslag til reguleringsbestemmelser
Reguleringsplankart (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og A3 – se for øvrig sjekkliste)
Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig
dokumentasjonskrav
Eierliste – gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen
Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart
Kopi av planoppstartsannonsen

