
1 
 

Gjennomgang av innkomne merknader til planprogrammet – 

kommuneplan for Lørenskog 2013 – 2024 

 

Innledning 

 

Det er mottatt 38 høringsinnspill til planprogrammet. 27 av innspillene omhandler arealer. Av 

disse er 22 innspill fra private aktører, 2 innspill fra fylke og stat og 3 innspill fra Lørenskog 

kommune. 11 høringsinnspill omhandler andre forhold. Av disse er 7 innspill kommet fra stat, 

fylke eller interkommunalt organ, mens 4 innspill er fra organisasjoner. 

 

Innenfor Marka er det fremmet 14 innspill, skihall på Ødegården, Feiring Bruk AS, samt 12 

innspill fra Lørenskog kommune på lys- og skiløyper, turveier og ridestier. I forslag til skihall 

på Ødegården berører ca. 5 daa Marka. Forslag til endring for del av Feiring Bruk omhandler 

13 daa i Marka. 

 

I øvrige landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) er det mottatt 6 forslag til 

omdisponeringer. 

 

Innenfor byggesonen er det mottatt innspill på 26 områder. Disse omhandler alt fra forslag til 

bruksendring innenfor ervervsbegrepet til omdisponering fra et formål, f.eks. næring, til et 

annet formål, f.eks. bolig.  

 

Av de resterende innspillene omhandler noen konkrete forslag til mål og strategier, mens 

andre innspill tar opp arealmessige detaljer eller andre forhold som vil bli avklart gjennom 

pågående arbeid med områdeplan, kommunedelplan, reguleringsplan eller som allerede er 

avklart gjennom vedtatte planer.   
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Kart over foreslåtte omdisponeringer. 

 

Innspillene til planprogrammet omtales i seks hovedområder: 

1. LNF-områder innenfor Marka i nord. 
2. LNF-områder innenfor Marka i sør. 
3. LNF-områder utenfor Marka. 
4. Arealbruk innenfor byggesonen nord for Rv 159. 
5. Arealbruk innenfor byggesonen sør for Rv 159. 
6. Øvrige innspill til kommuneplanen. 
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1. LNF-områder innenfor Marka i nord: 
 

 

1.1 Selvaag Bolig ASA – Skihall, del av gnr. 106, bnr. 1, 8, 78 og 196. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

Del av 106/1  Ødegården og Haneborgåsen 
mot Osloutsikten 

Jan Erik Ruud  Skihall Ca. 10 daa, hvorav 
ca. 5 daa i Marka 

106/8 Ødegården Lørenskog kommune Skihall 2,3 daa 

106/78  Ødegården Selvaag Bolig ASA Skihall 1,0 daa 

Del av 106/196 Ødegården Selvaag Bolig ASA Skihall 109,3 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt brev m/vedlegg fra Selvaag Gruppen AS, datert 25.06.13, vedrørende 

Skårerødegården i Lørenskog kommune. Søknad om tillatelse til oppstart av planarbeid i 

Marka, iht. markaloven.  

 

 

Kart over forslag til skihall Ødegården. 

 

Beskrivelse: 

Det foreslåtte området for skihall på 

Ødegården strekker seg i sør fra 

gårdsbebyggelsen på Skårerødegården mot 

nordøst opp mot Haneborgåsen og 

Osloutsikten til høydekurve 242 m o.h. 

Planområdet, som til sammen utgjør 122, 6 

daa, ligger stort sett innenfor 

kommunedelplan for Ødegården, vedtatt den 

29.09.10, og hvor arealene er avsatt som 

bygninger med særskilt angitt allmennyttig 

formål (Af1), boligområde (B1 og del av B9) 

og friområde. Området Af1 er seinere 

regulert, reguleringsplan Skårerødegården, 

plan 005, vedtatt den 02.11.11. Planområdet 

for skihall berører også fareområde flom og 

fareområde høyspenningsanlegg. Ca. 5 daa 

av planområdets nordøstre del ligger 

innenfor LNF-område, Marka, hvor friluftsliv er dominerende. 

 

Forslag til omdisponering: 

Forslagsstiller ønsker å regulere planområdet med hensikt å tilrettelegge for etablering av 

innendørs skihall for alpint, skiskyting og langrenn, med et tilhørende kurs- og 

konferansesenter, i området Ødegården.  Vurdering av reguleringsspørsmålet ble behandlet i 

teknisk utvalg, sak nr. 004/13, den 30.01.13, for avgjørelse i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-11. Vedtaket lyder: 
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"Teknisk utvalg gir i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 tillatelse til at planforslag for 

skihall og kurs- og konferansesenter, som beskrevet i vedlegg 1, bearbeides videre og 

fremmes for 1. gangs behandling." 

 

Forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplan Skårerødegården (offentlig eller privat 

tjenesteyting og faresone høyspenningsanlegg), planidentifikasjon 005, vedtatt den 02.11.11, 

kommunedelplan Ødegården (friområde, boligområdene B9 og B17, byggeforbud langs 

vassdrag og faresone høyspenningsanlegg) planidentifikasjon 11-2-01, vedtatt den 09.03.11, 

kommunedelplan for differensiert forvaltning av vassdragene i Lørenskog (vernesone og 

byggegrenseavstand), vedtatt den 11.06.03, samt kommuneplan for Lørenskog (LNF-

område Marka hvor friluftsliv er dominerende), vedtatt den 09.05.07. Eventuell 

omdisponering bør også avklares i forhold til kommuneplanprosessen. Forslaget krever også 

en tillatelse fra Miljøverndepartementet om å starte regulering i Marka, jf. markalovens § 6. 

Søknad om dette ble sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 02.07.13. 

 

Den foreslåtte skihallen vil strekke seg ca. 100 meter inn i Marka i ca. 40 meters bredde, og 

med omkringliggende områder omfatte ca. 5 dekar. Sammen med planlagt ny ishall, kurs- og 

konferansesenter og skirelaterte virksomheter vil arealet utgjøre et idrettsanlegg med 

nasjonalt og regionalt nedslagsfelt, godt plassert nært E6, Rv. 163 og jernbane. Totalt vil 

hele anlegget ha et areal på ca. 122,6 daa. Grunnen til at anlegget strekker seg 100 m inn i 

Marka er at skibakken må opp til høyde 242 for å få tilstrekkelig fall og lengde på bakken. 

Høydeforskjellen fra bunn til høyde 242 er 82 m. Teknisk utvalg fattet vedtak om at 

planforslaget bearbeides videre og fremmes for 1. gangs behandling. Forslaget vil bli videre 

vurdert gjennom konsekvensutredning i reguleringsplanarbeidet. Tiltaket forutsetter tillatelse 

fra Miljøverndepartementet iht. markalovens § 6.  
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2. LNF-områder innenfor Marka i sør: 
 

 

2.1 Feiring Bruk – del av gnr. 91, bnr. 13 og gnr. 93, bnr. 5 og 6.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

91/13 Midtbygda Knut Fredrik Ollendorff Masseuttak (steinbrudd) 314,7 daa  

93/5 Midtbygda Dorff AS Masseuttak (steinbrudd) 229,6 daa  

93/6 Midtbygda Dorff AS Masseuttak (steinbrudd) 377,9 daa  

 

Forslagsstiller: 

Feiring Bruk sendte sitt første innspill til Miljøverndepartementet om flere grensejusteringer i 

Marka den 19.08.10, samt fulgte opp disse innspillene med nok et brev, datert 24.11.10. Til 

sammen ba eierne om grensejusteringer på ca. 280 daa for at markagrensa skulle gå klar av 

bruddområdet og slik at sikringssonen skulle bli liggende utenfor Marka. Med bakgrunn i at 

Miljøverndepartementet den 28.03.12 sendte utkast til forskrift om justering av markagrensa 

på høring og hvor departementet la opp til en justering på ca. 13 daa nord for masseuttaket 

mot Feiringbekken, har Feiring Bruk AS kommentert høringsutkastet i brev datert den 

18.06.12. Miljøverndepartementet foreslår at ca. 13 daa tas ut av Marka etter ønske fra 

Feiring Bruk. 

 

Ny minerallov av 01.01.10 krever at et uttaksområde er avklart etter plan- og bygningsloven. 

Det er Feiring Bruks ansvar å utarbeide en reguleringsplan for masseuttaket. Dette som 

grunnlag for at de skal få ny driftskonsesjon for virksomheten på Feiring fra utløpet av 2014. 

 

 

Kart over del av eiendommen Feiring Bruk. 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 835 daa stort og ligger i søndre 

del av Midtbygda. Arealet grenser i nord og 

nordvest til Feiring, i øst til Losbydalen, i sør til 

Vestmorkhagan og golfbanene i Losby, og i vest 

til Ruudskogen og Sørbygda. 

 

Det aktuelle området er ikke regulert, men første 

varsel om oppstart av regulering av Feiring Bruk 

var det Lørenskog kommune som sto bak, og 

dette skjedde den 13.03,99, dvs. for mer enn 14 

år siden. Pga. uenighet mellom Feiring Bruk og 

Lørenskog kommune om reguleringen av  

masseuttaket, fremmet eierne et eget reguleringsforslag som i april 2003 ble lagt ut til 

offentlig ettersyn samtidig med kommunens forslag til regulering. Noen endelig 

reguleringsplan for Feiring Bruk foreligger ennå ikke, dvs. mer enn 14 år etter at det første 

planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til omdisponering: 
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I forbindelse med at markaloven trådte i kraft den 01.09.09, anmodet advokatfirmaet Økland 

& Co DA på vegne av Feiring Bruk AS i brev til Miljøverndepartementet, datert 19.08.10, om 

at det ble foretatt noen justeringer av markagrensa i området.  

 

Miljøverndepartementet mente det ikke var hjemmel etter markalovens § 2 for mesteparten 

av de grensejusteringene som Feiring Bruk foreslo, blant annet fordi arealet var for stort.  

 

Miljøverndepartementet mente at minimumsforslaget fra Feiring Bruk AS til grensejustering 

på 13 daa i nord mot Feiringbekken ville være et beskjedent areal som i seg selv ikke vil 

medføre negative konsekvenser for de hensyn markaloven skal ivareta om området tas ut av 

Marka. Departementet har gjort en vurdering av konsekvensene det vil ha i forhold til 

naturmangfoldloven dersom området tas ut av Marka og har konkludert med at 

naturmangfold i liten grad vil berøres av en slik justering av markagrensa. På grunnlag av 

dette foreslår departementet å ta dette arealet ut av Marka. 

 

2.2 Lørenskog kommune – Lysløyper, turveier, ridestier og 

skiskytterstadion 

 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

Flere Losby, Lørenskog-marka vest og Lørenskogmarka øst Flere Turvei/lysløype  

 

Forslagsstiller: 

Lørenskog kommune har i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 02.07.13, søkt 

fylkesmannen om tillatelse til - etter markalovens § 6 - oppstart av arbeidet med arealdelen 

av Lørenskog kommuneplan 2013 – 2024. Bakgrunnen for at kommunen sendte søknad om 

dette var mulig opparbeiding av nye lysløyper og turveier, samt at kommunen ønsker å få 

avsatt eksisterende lysløype når det reviderte arealplankartet blir vedtatt. I eget møte med 

fylkesmannen var det enighet om at det er et generelt ønske at stier og løyper, inkludert 

lysløyper i Marka, skal inn i kommuneplanen. De fleste av disse stiene og løypene har ligget 

som foreslåtte tiltak i kommunen lenge før markaloven trådte i kraft den 01.09.09. I brev til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 02.07.13, utdyper kommunen søknaden. 

 

Beskrivelse: 

De ulike tiltakene som kommunen har fremmet ligger i ulike deler av Markas søndre deler, 

lokalisert mellom Vallerud og Elvåga/Ellingsrudelva, Losby/Knuttjern og 

Losbylinja/Skihytta/Åmotdammen.  
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Kart over eksisterende lysløype Vallerud – 

Mariholtet og tilbringerløype fra Ekerud, 

foreslått lysløype Bjørndalen – Igletjern og 

lysløype over Bjørndalsåsen i eksisterende 

turvei, samt foreslåtte lysløyper som 

rundløyper i Bjørndalen. 

 

Forslag til omdisponering: 

Lørenskog kommune ønsker at 

rehabilitering av turvei/løype samt lyssetting 

av en stor runde mellom Bjørndalen og 

Igletjern legges inn i kommuneplanens 

arealdel. Halvparten av denne runden er 

allerede lyssatt, dvs. løypa fra Vallerud til 

Mariholtet er lyssatt i tillegg til tilbringerløypa 

fra parkeringsplassen ved Ekerud. Også en 

mindre rundløype i Bjørndalen ønskes 

etablert og lyssatt. Det meste av denne runden er planlagt på eksisterende grusvei eller 

skogsbilvei. Rundløypa i Bjørndalen vil følge ytterkanten på jordene, samt eksisterende 

driftsveier og blåmerket sti. Dette er kun tenkt som en vinterløype. 

 

 

Kart over foreslått lysløype fra Skihytta til 

Åmotdammen. 

 

En annen lysløypetrasé planlegges mellom 

Skihytta og Åmotdammen i samarbeid med 

Rælingen kommune. Lysløypetraseen 

planlegges på eksisterende tur- og 

skogsbilveier på Kongeveien og videre fra 

Løvenstadbanen til Åmotdammen. 
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Kart over foreslått lysløype/turløype fra 

Losby til Knuttjernløypa. 

 

Det er ønskelig å knytte sammen lysløypa 

fra Vallerud til Mariholtet med et eventuelt 

skiskytter-/skianlegg i Losby. Denne 

tilknytningen er tenkt opparbeidet i 

jordekanten fra Losby til Skulerud, for 

deretter å følge gamle driftsveier fra 

Skulerud til Knuttjern, og knytte sammen 

løypene der. 

 

 

Kart over foreslått skiløype fra Losby til 

Drettvann. 

 

Det er planlagt en skiløypetrasé mellom 

Losby og Dretvann i tilknytning til gamle 

driftsveier, men endelig trasé er fortsatt ikke 

fastsatt. Traséen er ønskelig for å knytte 

sammen Losby med løypesystemet mot 

Vangen, uten at man er avhengig av å kjøre 

løyper over vann. 

 

 

 

 

Kart over trillesti Løkebrudalen – Skråbakkhølet 

– Skyttenbrua. 

 

En sykkeltrasé (god trillesti) «Vestaveien» – El 

Paso (Skyttenbrua) er delvis opparbeidet i 

forbindelse med Østmarkrittet som ble avholdt 

den 30.06.13. Det er mulig at den 

opparbeidingen som er gjort, er bra nok. Man 

får avvente erfaringene fra dette rittet og den 

generelle trafikkøkningen dette rittet medfører i 

etterkant, før man konkluderer om det skulle 

være nødvendig med eventuelle andre tiltak. 
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Kart over trillesti Lamannsputten – Vangen. 

 

Det bør opparbeides en trillesti/sykkeltrasé fra 

Losby v/Lamannsputten til Vangen. 

Skiforeningen har allerede merket en trasé på 

sine turkart. Traseen i Lørenskog går fra 

skogsbilveien nord for Lamannsputten langs 

den blåmerkede stien mot Vangen til grensa 

mot Enebakk nord for Vesle Tonekollen. Det er 

tre ulike alternativer for en slik trasé. Hvilket 

alternativ man bør velge er det for tidlig å si noe 

om pr. i dag. 

 

 

 

 

Kart over foreslått skitrasé Sørlihavna – 

Skihytta. 

 

En annen lysløypetrasé som tidligere har vært 

diskutert er mellom Sørlihavna og Skihytta, 

dels i Marka, dels utenfor Marka. 

Beliggenheten av denne traseen er heller ikke 

fastsatt. 

 

 

 

 

Ortofoto over skiskytterstadion og løyper 

ved skytterbanene i Losby. 

 

En egen reguleringsplan for langrenns-

/skiskytteranlegg ved eksisterende 

skytebane i Losby forberedes. 

Planområdet er tenkt å ligge like øst for 

skytebanen og utenfor 

områdereguleringsplanen for Losbydalen. 

Innenfor reguleringsplanområdet er det 

planlagt en rundløype for terrengsykling. 
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Kart over foreslåtte ridestier mellom 

Skulerud og Knuttjernveien. 

Kart over foreslåtte ridestier i Stensrudmarka. 

 

Østmarka Ridestiforening i samarbeid m/Lørenskog kommune v/Regionkontor landbruk har 

foreslått to ridestier i Marka, henholdsvis fra Skulerud til Knuttjernveien med tilknyttet 

rundløype og en rundløype i Stensrudmarka.  

 

 

  



13 
 

3. LNF-områder utenfor Marka: 
 

 

 

3.1 Block Watne, på vegne av eier Jens Finstad – Del av Finstad gård, gnr. 98, 

bnr. 1. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

Del av 98/3 Sørbygda Jens Finstad Boligformål 54,8 daa  

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Block Watne på vegne av eier Jens Finstad, datert 20.04.09, 

vedrørende rullering av kommuneplan/registrering av aktuelle eiendommer og brev 

m/utfyllende kommentarer, datert 04.01.13. Jens Finstad er eier av Finstad gård, gnr. 98, 

bnr. 1, og ønsker å omdisponere deler av eiendommen fra LNF-område hvor landbruk 

dominerer til boligområder.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er 54,8 daa stort og ligger i nordøstre 

del av Sørbygda. Arealet grenser i nord til 

Finstadvollen og Finstadrabben, i øst til 

Finstadenga, i sør til Feiringveien og i vest til 

Losbyveien. De to skogteigene adskilles av vei 

4201. Området består av skog, 12,1 daa høy 

bonitet, 10,3 daa middels bonitet og 32,6 daa lav 

bonitet. 

 

Forslag til omdisponering: 

Søker sendte sin første henvendelse til 

kommunen den 20.04.09, samt brev med 

ytterligere opplysninger den 04.01.13. 

Søker ønsker å omdisponere arealene fra LNF-område i gjeldende arealdel i 

kommuneplanen til planlagt byggeområde – hovedsakelig bolig. Søker viser til at kommunen 

bygger høyt og tett i sentrale områder, men at nye boliger i omsøkte områder i så fall vil 

planlegges med en annen struktur. Det antydes en etasjehøyde fra to til fire etasjer med 

parkering under bakken. Utbygger angir også at teig 1 (vest) vil kunne utnyttes med 3-5 

boliger pr. daa, mens teig 2 (øst) bør kunne ha en utnyttelse på 4-6 boliger pr. daa. Totalt 

skisseres et utbyggingspotensial i størrelse 150-200 enheter. 

 

Søker lister opp følgende konsekvenser for miljø og samfunn: 

 Infrastruktur og kommunale tjenester: Området grenser til eksisterende 

boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. En utbygging av området bør derfor 

kunne sees på som en utvidelse av allerede eksisterende boligstruktur. 

 Økonomi/ressursbruk: Utbygging av områder som allerede har nødvendig 

infrastruktur bør være god samfunnsøkonomi. 
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 Jord- og skogbruksressurser/arealregnskap: Utbygging av området vil ikke berøre 

dyrket/dyrkbar mark. Begge teigene som inngår i området består av skog i skrånende 

/kupert terreng. Av totalt 55 daa er ca. 22 % skog med høy bonitet og ca. 18 % med 

middels bonitet. Størrelsen på arealene og kvaliteten medfører at området sett under 

ett ikke er drivverdig. 

 Støy: Utbygging av området vil naturlig nok medføre økt veitrafikk. Mulige 

konsekvenser av dette vil synliggjøres i trafikkanalyser. Aktiviteten fra Feiring Bruk vil 

også medføre mer inngående vurdering både av støy- og støvproblematikk. 

 

Søker angir at utbygging av området vil være samfunnsmessig riktig fordi: 

 Utbyggingen gir mulighet for et differensiert boligtilbud. 

 Utbyggingen tar ikke dyrket/dyrkbar mark, men skog som ikke er drivverdig. 

 Utbyggingen kan nyttiggjøre seg av eksisterende infrastruktur. 

 

 

 

3.2 Advokat Gjermund Pekeberg på vegne av eierne av Feiringhagen, gnr. 

93, bnr. 3. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

93/3 Midtbygda Wenche Elisabet Hopteigen, Live Røkholt og Jens 
Olav Røkholt. 

Boligformål. 69,2 daa  

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra advokat Gjermund Pekeberg på vegne av eierne av 

"Feiringhagen", datert 27.05.11, vedrørende innspill til kommende rullering av 

kommuneplanen. Wenche Elisabet Hopteigen, Live Røkholt og Jens Olav Røkholt er eiere 

av Feiringhagen gård, gnr. 93, bnr. 3, og ønsker å omdisponere eiendommen fra LNF-

område hvor landbruk dominerer til boligområder.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er 69,2 daa stort og ligger i vestre 

del av Midtbygda. Arealet grenser mot 

boligene på Nesåsen i øst og Finstadlia i 

vest. I nord ligger området inntil Nesåsveien 

med jordbruksområder tilhørende Nes gård 

på andre siden av veien. I sør grenser 

eiendommen til jordbruksområdene på 

Øvre Feiring. Området består av 

jordbruksarealer, og er avsatt som LNF-

områder i gjeldende kommuneplan. 

 

Forslag til omdisponering: 

Advokat Gjermund Pekeberg viser til at kommunen i gjeldende plan har vurdert bebyggelsen 

på Feiringhagen til bevaringskategori B, og kulturlandskapet (jordene tilhørende gården) til 

bevaringskategori C. I den forbindelse viser Gjermund Pekeberg til at kategori B betyr at 

bygningene enten er bevaringsverdige eller har verdi i sammenheng med miljøbevaring, og 
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kan reguleres til spesialområde i medhold av plan- og bygningsloven § 25 nr. 6. Kategori C 

betyr at kulturlandskapet er sterkt endret, men at det anses som del av et verdifullt miljø eller 

på annen måte har interesse. 

 

Når det gjelder vurdering av bygningenes antikvariske verdi, viser søker til brev, datert 

12.01.06, samt seinere vedtak til kommuneplanens arealdel den 09.05.07. 

 

Søker aksepterer status for tun og bygningsmasse, men ønsker en omdisponering av 

jordbruksarealene. Begrunnelsen for dette er at de mener arronderingen er dårlig, og det er 

ingen muligheter for utvidelse av arealet eller utvidelse av gårdsdriften. I tillegg gir 

leieinntektene liten avkastning, dvs. ca. brutto kr 20 000,- årlig. Søker peker på at disse 

inntektene ikke er store nok til å vedlikeholde og oppgradere den bevaringsverdige 

bygningsmassen, eller til utvikling av jordbruksarealene.  

 

Søker viser også til at kommunen har tillatt byggeområder i umiddelbar nærhet til 

Feiringhagen, dvs. Finstadlia og Nesåsen, noe som er til hinder for drift av gården, spesielt i 

forhold til konflikter med naboer til gården. Konflikter har dreid seg om gjødsellukt og trær 

mot naboer. 

 

Søker opplyser også at de ikke er kjent med at det finnes økonomiske støtteordninger for 

bevaring av verneverdige bygninger, og kostnadene med bevaringen må således tas av den 

løpende gårdsdriften. Søker opplyser at dette i praksis betyr ingen bevaring. 

 

Søker er kjent med at jordloven i utgangspunktet hindrer nedleggelse av dyrkbar mark. For 

eierne betyr dette at de må påregne omlegging til mer passiv drift. I den forbindelse viser 

søker til at jordloven ikke kan pålegge en eier uendret drift av jord som går med tap. Søker 

ser det som sannsynlig at landbruksdriften i framtida blir redusert til et absolutt minimum, og 

at både kulturlandskapet så vel som bygningsmassen vil forfalle.  

 

Søker har den oppfatning at en fornuftig utbygging av jordbruksarealene vil medføre en mer 

naturlig avgrensning mot det aktive jordbrukslandskapet sør for Feiringhagen. Søker ber om 

at eiendommens innmark, ut over et naturlig tun rundt bygningene, blir avsatt til boligformål.    

 

3.3 Skøytealliansen Nedre Romerike – Innspill til utnyttelse av del av 

Torshov, gnr. 112, bnr. 1. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

112/1 Midtbygda  Peter Asbjørn Oppegaard Idrettsanlegg Ca. 75 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Skøytealliansen Nedre Romerike, datert 26.06.12, vedrørende 

prosjekt flerbruksishall i Lørenskog kommune. Søker ønsker å omdisponere deler av 

Torshov gård fra arealformålene jord og skogbruk og park til idrettsformål. 
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Beskrivelse: 

Området er ca. 75 daa stort og ligger i 

nordre del av Midtbygda. Arealet grenser i 

nord til Rv 159, Lørenskoghallen og 

Torshovbanen, I øst til gårdsbebyggelsen 

på Torshov gård og jordbruksområder sør 

for denne, i sør til jordbruksområdene 

tilhørende Nordre Hammer, og i vest til 

elvesletta (Nordlimyra) øst for Losbyelva.  

 

Gården Torshov omfattes av 

reguleringsplan Lørenskog grønne sentrum, 

del av Torshov, Hammer, Røiri, Norum,  

Nordli, plan 38-8-04, som trådte i kraft den 20.06.07. Det omsøkte området ligger i 

jordbrukslandskapet begrenset av gårdsbebyggelsen og elvesletta vest for denne. 

Kulturlandskapet rundt Lørenskog kirke med bl.a. gårdene Torshov og Hammer anses å 

være av de mest verdifulle kulturlandskap i Lørenskog, og ligger som en forlengelse av 

Losbydalen mot nord.  

 

Arealet domineres i dag av eng med grasproduksjon.  

 

Reguleringsplan "Lørenskog grønne sentrum, del av Torshov, Hammer, Røiri, Norum, Nordli" 

trådte i kraft den 20.06.07, dvs. etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt den 09.05.07. 

Det er således reguleringsplanen som styrer arealbruken i det omsøkte området. 

Arealformålene innenfor det omsøkte området omfatter jord- og skogbruksområder og park. 

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt forslag om omdisponering av ca. 75 daa av eiendommen Torshov, gnr. 112, 

bnr 1, fra Skøytealliansen Nedre Romerike.  

 

Søker begrunner forslaget med at en utbygging til flerbruksishall i området vil imøtekomme 

ønskene om et styrket tilbud til hurtigløp skøyter, kortbane skøyter, kunstløp bandy, 

ishockey, curling, m.m. En flerbruksishall vil kunne benyttes av flere og på den måten gi et 

tilbud til et bredere publikum. 

 

I sin søknad har søker trukket fram Lørenskog kommune som en mulig vertskommune for OL 

i 2022, og har ment at en flerbruksishall i dette området vil kunne oppfylle kravene som skal 

til for et OL-anlegg. Søker mener at en kombinasjon av ishockeyhall og flerbruksishall vil gi 

en rekke fordeler, som f.eks. felles garderobemuligheter, felles vaktmestertjeneste, felles 

kafeteria, felles møterom for idrett og kultur, m.m. Det pekes også på mulighetene for 

varmegjenvinning fra nedkjøling av isflatene til oppvarming av hallene og eventuelt salg av 

overskuddsvarme til fjernvarmeanlegg. Det vises også til at hallene vil kunne benytte felles 

tekniske rom, samt isprepareringsmaskiner og annet teknisk utstyr. Søker ønsker også å 

presisere at flerbruksishallen er ment for alle og at den ikke skal ha tribunekapasiteter for 

store mesterskap m.m. 
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I forhold til et eventuelt OL i 2022 vil det da ligge isanlegg, som i tillegg til ishockey og dertil 

tribunekapasitet, gir mulighet for at det i den store hallen kan trenes for de fleste av de andre 

isidrettene. Ifølge søker vil dette kunne gjøre sitt til at Lørenskog kommune virkelig kan 

markedsføre seg under OL i 2022. 

 

Skøytealliansen Nedre Romerike har den oppfatning at flerbruksishallen må ligge i tilknytning 

til Lørenskoghallen og Lørenskog videregående skole, dvs. i skråningen ned fra Torshov. 

Dette bl.a. fordi skolen med sine drøye 500 elever vil kunne benytte hallen på dagtid. 

Anlegget vil dessuten gi skolen muligheten for spesiallinjer innen en rekke isidretter. Etter 

søkers oppfatning vil dette også kunne bidra til at området vil bli en av de flotteste 

idrettsparkene på hele Østlandet. Søker er også kjent med status for regulering av området, 

men mener likevel at området med dette tiltaket vil ha store muligheter for å skape en unik 

innfallsport til Marka. 

 

Når det gjelder infrastruktur til et slikt anlegg, mener søker at det ikke burde være trafikale 

problemer knyttet til et anlegg slik det er skissert i søknaden. Det nevnes også den framtidige 

T-banen til Ahus, og nærheten til jernbanen.    

 

Søker viser dessuten til tidligere brev m/vedlegg, datert 13.03.12.  

 

3.4 Øvre Romerike Prosjektering på vegne av Olavsgaard Eiendom AS og 

grunneier Peter Asbjørn Oppegaard – Innspill til utnyttelse av del av 

Torshov, gnr. 112, bnr. 1. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

Del av 111/2 Midtbygda  Jon Helge Hammer Næring 4,9 daa 

111/26 Midtbygda  Kristine Aasheim Næring 2,6 daa 

111/27 Midtbygda  Lørenskog kommune Næring  3,0 daa 

112/1 Midtbygda  Peter Asbjørn Oppegaard Næring Ca. 110,0 daa 

Del av 111/28 Midtbygda  Ulf Andersen og Jan Reidar Hochlin Næring 2,3 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Øvre Romerike Prosjektering as, datert 05.11.12, vedrørende 

kommuneplan for Lørenskog – innspill/merknader vedrørende forslag til planprogram. Søker 

ønsker å omdisponere deler av Torshov gård fra arealformålene spesialområde, grav- og 

urnelund/friområde park, offentlig friområde, park, parkeringsplass, restriksjonsområde 

flyplass og bevaring av landskap og vegetasjon til næringsformål. 
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Beskrivelse: 

Området er 122,8 daa stort og ligger i nordre 

del av Midtbygda. Arealet grenser i nord til 

Lørenskog videregående skole og deler av 

sykehusområdet, i øst til boliger langs 

Nordbyhagaveien, i sør til jordbruksarealene 

på Nordre Hammer, og i vest til 

gårdsbebyggelsen på Torshov og 

jordbruksområder tilhørende gården.  

 

Gården Torshov omfattes av reguleringsplan 

Lørenskog grønne sentrum, del av Torshov, 

Hammer, Røiri, Norum, Nordli, plan 34-8-04, 

som trådte i kraft den 20.06.07. Det omsøkte 

området ligger i det inneklemte  

jordbrukslandskapet begrenset av bebyggelsen langs Nordbyhagaveien i øst, 

sykehusområdet og Lørenskog videregående skole i nord, gårdsbebyggelsen på Torshov i 

vest og gården Nordre Hammer i sør.  Kulturlandskapet rundt Lørenskog kirke med bl.a. 

gårdene Torshov og Hammer anses å være av de mest verdifulle kulturlandskap i 

Lørenskog, og ligger som en forlengelse av Losbydalen mot nord.  

 

Arealene domineres i dag av åker, vesentlig utnyttet til dyrking av korn, og skog med noen 

raviner.  

 

Reguleringsplan "Lørenskog grønne sentrum, del av Torshov, Hammer, Røiri, Norum, Nordli" 

trådte i kraft den 20.06.07, dvs. etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt den 09.05.07. 

Det er således reguleringsplanen som styrer arealbruken i det omsøkte området. 

Arealformålene omfatter bl.a. annet spesialområde, grav- og urnelund/friområde park, 

offentlig friområde, park, parkeringsplass, restriksjonsområde flyplass og bevaring av 

landskap og vegetasjon. 

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt forslag om omdisponering av ca. 122,8 daa av eiendommen Torshov, gnr. 

112, bnr 1, fra Øvre Romerike Prosjektering på vegne av Olavsgaard Eiendom AS og 

grunneier. Søker begrunner forslaget med at en utbygging i området vil imøtekomme mange 

av de målsettinger og viktige hensyn som forutsettes lagt til grunn for rullering av 

kommuneplanen. Spesielt vises det til: 

 Utbygging av boliger, næring og forskjellige tjenesteytende virksomheter i 

nærområdet til Ahus – Nordbyhagen for å utnytte det potensialet som Ahus tilfører 

kommunen. 

 Utnytte og tilrettelegge for effektiv kollektivtransport og økt kollektivandel ved å 

tilrettelegge for vesentlig økt konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser nært opp til 

ny T-banestasjon ved Ahus. 

  

Søker peker også på at økt fortetting og konsentrasjon i Ahus-/Nordbyhagenområdet 

dessuten vil være viktig for at Lørenskog skal kunne ta i mot deler av veksten som er skissert 

for Romeriksregionen i de kommende 30-40 år. 
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Søker mener også at eiendommen Torshov er en fantastisk eiendom for utnyttelse til så vel 

konsentrert boligbebyggelse som til helserelaterte nærings- og kompetansebyggende 

næringsliv i tråd med intensjonene i forslag til planprogram.  

 

Søker viser også til gjeldende regulering av området, som i dag fullstendig begrenser 

muligheten for annen arealdisponering. De ønsker at dette vurderes på nytt ved den 

pågående rullering av kommuneplanen. Søker begrunner dette med at det er viktig å 

imøtekomme de betydelige behovene til konsentrert utbygging og fortetting omkring Ahus og 

T-banen, slik det pekes på i planprogrammet. I dette perspektivet anser tiltakshaver at det 

må være relevant å vurdere på nytt gjeldende reguleringer, og at en utbygging øst for LNF-

området, dvs. gårdsanlegget på Torshov, kan være et fornuftig alternativ bruk av området.  

 

Søker viser også til at helikopterbasen fører til at det aller meste av eiendommen blir 

liggende innenfor støysoner som begrenser muligheten for boligbebyggelse. 

 

Tiltakshaver ønsker å regulere det som ikke ligger som LNF-område på eiendommen 

Torshov til utbyggingsområde for helserelatert virksomhet og næring, til forskning og 

kompetansebyggende virksomhet. Det er også ønskelig å regulere en mindre del til 

trafikkområde for parkeringshus. Det angis en bebyggelse sentralt i området på 4-6 etasjer, 

som trappes ned til 2-3 etasjer mot LNF-området i vest og mot boligområdet i øst. Det angis 

totalt en utbygging i størrelsesorden 50 til 70 000 m2 gulvareal. 

 

Det angis at gjeldende støysoner ikke vil være avgjørende for det foreslåtte formålet, og at 

mindre uteoppholdsarealer bør kunne skjermes. Dagens restriksjonsområde for flyging til/fra 

helikopterbasen gir kun en liten begrensning på bygging innenfor det foreslåtte området. 

Forslagsstiller bemerker også at bevaringsområdene for kulturminner bør kunne innarbeides 

i grøntstrukturen som forutsettes å gjennomveve byggeområdet, og som vil gi gode 

forbindelser til så vel "Lørenskog grønne sentrum" som til sykehusområdet. Søker foreslår 

også at dagens bevaringsområder for gjenværende del av ravinelandskapet og de tilhørende 

vegetasjonsområdene frigis til oppfylling og utbygging. Dette sett i lys av en framtidig 

arealbruk for ny bebyggelse knyttet nært opp til Ahus og T-banen. 

 

Når det gjelder de regulerte arealene for gravplass, ber søker om at disse omdisponeres til 

bebyggelse. Det antydes et lite makeskifte for å oppnå god arrondering av gjenværende del 

av gravplassområdet. Forslagsstiller mener gjeldende regulering til gravplassområde er 

eksepsjonelt stort, og antyder at deler av området vil måtte ligge brakk i flere tiår framover. 

Søker stiller spørsmål ved om dette er den beste bruken av arealene satt opp mot dagens 

behov for sentrale utbyggingsarealer. Søker stiller også spørsmål ved om en stor gravplass i 

området er forenlig med støyen fra helikopterbasen. 

 

På vegne av tiltakshaver har forslagsstiller utarbeidet en skisse for utviklingen av de øvrige 

Ahus-nære utbyggingsarealene. 
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3.5 Kari og Kristian Bjørn Østbye – Lille Østby m/Trekantjordet, del av 

gården Østby, gnr. 85, bnr. 11. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

Del av 85/11 Midtbygda Kari og Kristian Bjørn Østbye Hovedsakelig boliger. 78,7 daa  

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Kari og Kristian Bjørn Østbye, datert 10.08.11, vedrørende nye 

boliger til grupper som søker kvalitetsboliger i nærheten av Ahus. Kari og Kristian Bjørn 

Østbye er eiere av Østby gård, gnr. 85, bnr. 11, og ønsker å omdisponere del av 

eiendommen, Lille Østby, fra LNF-område hvor landbruk dominerer til boligområde.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er 78,7 daa stort og ligger i 

nordøstre del av Midtbygda. Arealet 

grenser i nordvest til Gamleveien, i nordøst 

til Østbyenga, i sør til Østbyveien og i 

sørvest til Tangen. Området består av 

jordbruksarealer. En stor del av området ble 

på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 

90-tallet fylt opp med masser.  

 

Forslag til omdisponering: 

Kari og Kristian Bjørn Østbye ønsker å 

omdisponere arealene fra LNF-område 

hvor landbruk dominerer i gjeldende 

arealdel til kommuneplanen til planlagt  

byggeområde – hovedsakelig bolig. De viser til at kommunen har en stor andel med 

arbeidsinnpendling, og ønsker i kommende planperiode å tilby nye boliger, særlig 

kvalitetsboliger i nærheten av kollektivknutepunktet på Ahus. 

 

Kari og Kristian Bjørn Østbye angir følgende som begrunnelse for å omdisponere 

jordbruksarealene til byggeområde: 

 Østbyveien er en etablert boliggate. 

 Nye boliger på Lille Østby vil være ettertraktet i nevnt boligsegment. 

 God utnyttelse av eksisterende kommunal infrastruktur (både sosial- og teknisk 

infrastruktur). 

 Kort avstand til framtidig kollektivknutepunkt v/Ahus, jf. RPR for samordnet areal- og 

transportplanlegging. 

 Det opprinnelige ravinelandskap er fjernet. Dagens landskap er av nyere historisk tid, 

dvs. fra ca. 1975 – 1985. 

 Jordbruksmessig har området meget lav bonitet pga. fyllingen.   

 

Grunneierne kan opplyse om at de samarbeider med Veidekke Eiendom AS om å bygge ut 

det angitte området. 
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3.6 Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS på vegne av tomteeier – Sørli, 

Stensrudveien 4 E, gnr 85, bnr. 6. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål Areal i daa 

85/6 Midtbygda Danauskas Vidmantas, Dic Dmitrijus, Kudzma Raimondas  Boliger 6,1 daa  

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Arkitekthuset Knut H Knudtsen AS, datert 12.06.13, vedrørende 

Stensrudveien 4 E, 1472 Fjellhamar, gnr. 85, bnr. 6. På vegne av eierne ønsker de å 

omdisponere eiendommen fra LNF-område hvor landbruk dominere til boligområde.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er 6,1 daa stort og ligger i nordøstre 

del av Midtbygda. Arealet grenser i nord til 

boligene i Østbyveien, mot øst grenser 

eiendommen til Østbytunet og jordbruksarealer, 

mot sør til Østbybekken og jordbruksarealer sør 

for denne, mens eiendommen i vest grenser til 

jordbruksarealer og boliger i Stensrudveien. 

Hele eiendommen ligger i LNF-område hvor 

landbruk dominerer. Drøye 4 daa av området 

består av jordbruksarealer, som fram til i dag 

har vært benyttet som beite for hest.  

 

Forslag til omdisponering: 

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS ønsker å omdisponere arealene fra LNF-område i 

gjeldende arealdel til kommuneplanen til planlagt byggeområde – hovedsakelig bolig. 

Forslaget angir 10 stk. nye rekkehus i 2 etasjer + kjeller. Forslagsstiller viser til at tiltaket er i 

henhold til kommuneplanen. Det vises også til at tomten er sentral og samtidig landlig med 

sykkelavstand til store arbeidsplasser i området. I tillegg har tomten tilgang til offentlig vann 

og avløp.  
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4. Arealbruk innenfor byggesonen nord for Rv 159: 
 

4.1 Halvorsen & Reine, på vegne av grunneierne Berner Gruppen AS – 

Innspill til Skoglistubben 15 og 21, gnr. 106, bnr. 165 og 202 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

106/165 og 202  Ødegården Berner Gruppen AS Bruksendring -Næring med handel av 
regionalt omfang og kontorplasser.  

45,4 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra sivilarkitekter Halvorsen & Reine AS på vegne av Berner Gruppen 

AS, datert 16.11.12, vedrørende innspill til planprogram – kommuneplan Lørenskog 

kommune. På vegne av eierne ønsker de å opprettholde eiendommen som næringseiendom, 

men de ønsker å tilrettelegge for en mer utadrettet virksomhet enn industri. De ber 

kommunen om en arealbruksendring hvor det kan tillates handelsvirksomhet for et regionalt 

marked, samt kontorarbeidsplasser.   

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 45,4 daa stort og ligger inneklemt 

mellom Hovedbanen med Lørenskog stasjon i sør, 

friområdet langs Stovnerbekken og Oslo grense i 

vest, E 6 i nord og Rv 163, Lørenskogveien i øst.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 "Tangerud gård", plan 11-6-01, hvor 

reguleringsplanen trådte i kraft den 08.05.85. 

 

Reguleringsplan "Tangerud gård" er av eldre dato 

enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir området som erverv (inkludert kontor, 

industri og lager). 

 

Området består i dag av næringsbygg (tidligere Dagblad Trykk som nå er avviklet).   

 

Forslag til omdisponering: 

Innspillet fra Halvorsen & Reine AS er sendt på vegne av eierne Berner Gruppen AS.  

 

Forslagsstiller ser for seg behovet for å videreutvikle eiendommene med tanke på å legge til 

rette for ny næringsvirksomhet. Med bakgrunn i den sentrale beliggenheten, dvs. 

jernbanestasjon og to store hovedveier i umiddelbar nærhet, samt Selvaags utbygging på 

Ødegården rett øst for eiendommene, bes det om at kommunen omdisponerer 

eiendommene til formål handelsvirksomhet som plasskrevende varer, brune- og hvitevarer 

samt møbler, men også noe detaljvarehandel med stor grunnflate. Dette er 

handelsvirksomhet som ikke er i direkte konkurranse med sentrumshandelen. Forslagsstiller 

ønsker også å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser.  
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4.2 Selvaag Bolig ASA – Skihall, del av gnr. 106, bnr. 1, 8, 78 og 196. 
 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt brev m/vedlegg fra Selvaag Gruppen AS, datert 25.06.13, vedrørende 

Skårerødegården i Lørenskog kommune. Søknad om tillatelse til oppstart av planarbeid i 

Marka, iht. markaloven. Det meste av arealet ligger innenfor byggesonen nord for Rv 159.  

 

4.3 Ness, Risan & Partners, på vegne av selskapet Lørenskogveien 75 AS – 

innspill til regulering av kommuneplan – Lørenskogveien 75, gnr. 105, bnr. 

285 og 290. 
 

gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

105/285 Robsrud, 
Lørenskogveien 75 

Lørenskogveien 75 AS 
(flere eiere) 

Bruksendring -Næring med handel av 
regionalt omfang. 

5,7 daa 

105/290 Robsrud, 
Lørenskogveien 75  

Lørenskogveien 75 AS 
(flere eiere) 

Bruksendring -Næring med handel av 
regionalt omfang. 

17,6 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Ness, Risan & Partners på vegne av styret og aksjonærene i 

Lørenskogveien 75 AS, datert 12.03.13, vedrørende innspill til regulering av kommuneplan. 

På vegne av eierne ønsker de å opprettholde eiendommen som næringseiendom, men vil 

omregulere, samt bygge om eiendommene til storhandel/kapitalkrevende handel.  

 

 

Beskrivelse: 

De to eiendommene ligger på Robsrud, grenser 

til Ellingsrudelva i vest og Rv 163, 

Lørenskogveien, i øst. Eiendommene er atskilt 

av Starveien, mens den sørligste eiendommen, 

gnr. 105, bnr. 290, grenser til Rv 159 i sør. De 

to eiendommene utgjør 23,3 daa. 

 

Det er mottatt forslag om bruksendring for 

eiendommene tilhørende Lørenskogveien 75 

AS der bruksbenevnelsen i dag er erverv 

(kontor, lager, industri). 

 

Eiendommene er i følge eksisterende reguleringsplan " Vei 2001 (Østre Aker veis 

forlengelse) og parkeringsplass", plan 22-5-01,med ikrafttredelse fra 28.06.78, regulert til 

industri, park og felles avkjørsel. Kommuneplanen, som ble vedtatt den 09.05.07 er av nyere 

dato, og gjelder dermed. Arealbruksformål i kommuneplanen er erverv (inkludert kontor, 

industri, lager).  

 

Forslag til bruksendring: 
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Forslagsstiller ønsker å omregulere fra industriformål til boligformål. Forslagsstiller søker 

kommunen om følgende: 

 

"Ifbm. utarbeidelse av ny kommuneplan ønsker vi at eiendommen Lørenskogveien 75 

avsettes til område for storhandel/kapitalkrevende handel". 

 

4.4 Ramsfjell Arkitekter AS, på vegne av selskapet Haralds vei 12 AS – 

innspill til planprogram – Kommuneplan Lørenskog kommune, gnr. 108, 

bnr. 258, m.fl. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

108/1 Kjenn Lørenskog komm.   9,7 daa 

108/236 Kjenn OMS Eiendom AS  Boligområde 1,6 daa 

108/244 Kjenn Haraldsveien AS Boligområde 3,1 daa 

108/258 Kjenn Onarheim Eiendom AS  Boligområde 8,9 daa 

108/261 Kjenn Terje Schie Eiendom AS Boligområde 2,6 daa 

108/262 Kjenn Johannes T. Ollendorff (død) Boligområde 2,7 daa 

108/278 Kjenn OMS Eiendom AS  Boligområde 2,4 daa 

108/288 Kjenn Hjulrekvisita AS Boligområde 3,5 daa 

108/315 Kjenn Erik Victor Heim Boligområde 3,1 daa 

108/368 Kjenn OMS Eiendom AS  Boligområde 2,2 daa 

108/478 Kjenn Haralds vei 9 AS Boligområde 4,5 daa 

108/735 Kjenn Erik Victor Heim Boligområde 1,8 daa 

108/766 Kjenn  Fredrik Ollendorff og Johannes T. Ollendorff (død) Boligområde 1,4 daa 

108/769 Kjenn Johannes T. Ollendorff (død) Boligområde 0,6 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Ramsfjell Arkitekter AS på vegne av eier Haralds vei 12 AS (nå 

Onarheim Eiendom AS), datert 27.06.13, innspill til planprogram – Kommuneplan Lørenskog 

kommune. På vegne av eierne ønsker de å omregulere fra næringsområde til boligområde.  

 

 

Beskrivelse: 

Eiendommen, gnr. 108, bnr. 258, ligger på 

Kjenn, grenser til Rv 159 i sør, Haralds vei i vest 

og nord og mot andre industrieiendommer i øst. 

Eiendommen er regulert til industri, 

reguleringsplan "Vest for Skårerveien mellom 

Skårerveien 41 og Haralds vei", plan 21-4-05, 

og planen trådte i kraft den 03.08.76. 

Den vestre delen av området omfattes av 

reguleringsplan "Friområde ved Håkons vei – 

Auduns vei, plan 21-8-01, som trådte i kraft den 

27.07.79. 

Kommuneplanen, som ble vedtatt den 09.05.07  

er av nyere dato enn reguleringsplanene, og gjelder dermed. Arealbruksformål i 

kommuneplanen er erverv (inkludert kontor, industri, lager). Bygningsmassen brukes i dag 

mest til lagring og kontorer. 

 

Eiendommene sør for Haralds vei har et areal på ca. 24,8 daa, mens eiendommene nord og 

vest for Haralds vei har et areal på ca. 22,2 daa. 
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Forslag til bruksendring: 

Forslagsstiller ønsker å omregulere fra industriformål til boligformål, og begrunner forslaget 

med at Lørenskog kommune har et ønske om fortetting ved Lørenskog Sentrum. 

 

Forslagsstiller viser også til at de har hatt samtaler med reguleringskontoret. Fra 

administrasjonen ble de anbefalt å se på hele industriområdet, dvs. naboeiendommene med 

adresse Kjennveien 153-157 og Haralds vei 2-17. Søker har tatt kontakt med de aktuelle 

naboeiendommene for å høre om de kunne ha interesse av å få omregulert området. Det 

viste seg at eiere av Haralds vei 2, 4 og 6, samt Kjennveien 153, 155 og 157 ikke var 

avvisende til spørsmålet, men at de ønsket et lenger tidsperspektiv på en eventuell 

omregulering.  

 

Når det gjelder eiendommene Haralds vei 5-17 vest og nord for veien, synes ikke eierne her 

å ha samme interesse av en omregulering.  

 

Søker angir følgende beskrivelse av tiltaket: 

 Samtlige kontor- og industribygg sør for Haralds vei rives for deretter å bygge nye 

boliger, dvs. rekkehus og blokkbebyggelse.  

 Leilighetene vil være gjennomgående, slik at alle vil ha en stille side. 

 Boligene vil utformes med gode tunløsninger. 

 Det blir anlagt parkering under bakkenivå med innkjøring fra Haralds vei. 

 Gjesteparkering på bakkenivå langs eiendommens nord- og østlige kanter. 

 Mot Rv 159 vil den store buen sør på eiendommen, sammen med støyskjermer, 

beskytte de bakenforliggende arealer mot støy. 

 Terrassen i "buen", vil være av typen innglassede balkonger som gir utsikt, men 

demper støy. 

 Søker angir også god kollektivdekning som begrunnelse for omregulering. I tillegg er 

det planer om å forlenge T-banen inn i området rett nord for eiendommene.  

 

 

4.5 Hellandhus, på vegne av Escana AS – Innspill til Elveveien 1, gnr. 107, 

bnr. 843 og 871.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

107/843  Lørenskog sentrum Lørenskog komm. Næringsformål  2,7 daa 

107/871  Lørenskog sentrum Escana AS Næringsformål  1,3 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Hellandhus på vegne av eier Escana AS, datert 29.08.12, 

vedrørende næringsbygg i Knattenkrysset - Innspill til kommuneplan. På vegne av eier 

ønskes det å omregulere fra boligområde og friområde til næringsområde.  
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Beskrivelse: 

Området er ca. 4,0 daa stort og ligger i 

Lørenskog sentrum, begrenset av Elveveien i 

vest og Rv 159 i sør, øst og nord.   

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 "Lørenskog sentralområde – Kjenn", 

plan 34-8-04, hvor reguleringsplanen 

trådte i kraft den 01.06.05. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato enn 

kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den  

09.05.07 angir identisk arealbruksformål som gjeldende reguleringsplan. 

 

Området består i dag av et bolighus med garasje, samt friområde – grøntområde mot vei. 

Friområdet er i kommunalt eie, men har ingen funksjon som oppholdsareal. Til det er dagens 

adkomst altfor problematisk og trafikkfarlig. Den østlige- og nordlige delen av området 

omfattes av faresone ved at del av NRA's kloakktunnel ligger under eiendommene. Det vil si 

at det ikke kan bores uten tillatelse fra NRA.  

 

Forslag til omdisponering: 

Den 19.10.11 mottok Lørenskog kommune et planinitiativ fra A-Tract AS om vurdering av 

reguleringsspørsmål for eiendommen iht. plan- og bygningslovens § 12-11. Innspillet fra A-

TRACT AS, på vegne av Escana AS, om å omregulere eiendommene til næringsformål ble 

lagt fram for teknisk utvalg, sak nr.021/11, den 15.12.11. Vedtaket lyder: 

 

"Saken utsettes. Det bes om at eiendommen blir vurdert i kommuneplansammenheng." 

 

Eier, Escana AS, har byttet konsulent etter behandlingen i teknisk utvalg den 15.12.11. 

Hellandhus følger nå opp søknaden fra eier om omregulering til næringsformål. Det er 

avholdt møter med tiltakshaver den 03.07.12 og seinest den 31.08.12. Innspill til 

kommuneplanen, datert 29.08.12, ble overlevert i møtet den 31.08.12.  

 

Skissen til planforslag viser en utnytting av "øya" i Knattenkrysset til næringsformål med en 

utnyttelsesgrad på 40 % BYA fordelt på to bygningskropper på henholdsvis 5 og 6 etasjer 

over Elveveiens nivå og med ca. 8 000 m2 BTA nye næringsarealer, noe som vil generere “et 

stort antall nye arbeidsplasser”. Det legges også opp til parkering med ca. 80 

parkeringsplasser under bakken. 

 

En trafikkanalyse utført av Cowi viser at veisystemet har god kapasitet til næringsbyggene. 

Det framgår også at kapasiteten i Elveveien og brua over Rv 159 ikke utnyttes i dag. 

Forslagsstiller ser for seg at tiltaket vil bidra til å gjøre fornuftig bruk av eksisterende 

infrastruktur.  

 

Forslagsstiller begrunner sitt forslag til omdisponering med at arealet er uegnet til 

boligformål. Dette fordi tomten er utsatt for høye støyverdier og omsluttet av veier. Tomten 
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har ingen tilknytning til andre boligområder. Forslagsstiller viser også til at det har utviklet seg 

et næringsbelte langs Rv 159, og at et nytt næringsbygg i Elveveien 1 kan bli en naturlig del 

av et slikt næringsbelte, og tomten således vil være velegnet til næringsformål. 

 

Forslagsstiller angir også følgende beskrivelse av tiltaket: 

 Næringsbygg i Elveveien 1 kan, sammen med andre tiltak, bidra til å bryte den 

uheldige barrieren som utgjøres av Rv 159. Bygget vil komme i forlengelsen av 

Kulturhusgatas akse, og vil derved visuelt kunne knytte eiendommen sammen med 

Lørenskog sentrum. 

 Eiendommen Elveveien 1 utgjør bare 1/3 av "øya" mellom Elveveien og 

Knattekrysset. Det resterende arealet eies av kommunen. For å få til en fornuftig 

utnytting av området vil det være en fordel å la planen omfatte hele "øya". Utbygger 

ønsker en utviklingsavtale med kommunen som gir rett til å kjøpe eiendommen til en 

forhåndsavtalt pris når reguleringsplanen er endelig godkjent. 

 Det blir et vesentlig plantema å finne gode løsninger for avkjøring til området, og for 

fotgjengertrafikk. Tilkomst for fotgjengere bør få god tilknytning til det øvrige 

gangveisystemet mot skolene, Rådhusparken og Langvannet. 

 

Forslagsstiller mener den vedlagte planskissen vil være et grunnlag for en avtale mellom 

kommunen og forslagsstiller om videre utvikling av de to eiendommene.    

 
 

4.6 Link arkitektur AS, på vegne av Mosking Utvikling AS – Innspill til 

Marcus Thranes vei 100, m.fl., gnr. 107, bnr. 40, m.fl.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

107/1  Fjellhamar Lørenskog komm. Boligformål, sentrumsformål og off. formål  7,5 daa 

107/11 Fjellhamar Icopal AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  24,4 daa 

107/40  Fjellhamar Icopal AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  64,5 daa 

107/762  Fjellhamar Lørenskog komm. Boligformål, sentrumsformål og off. formål  13,6 daa 

107/1010  Fjellhamar Icopal AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  1,0 daa 

107/1096  Fjellhamar Hafslund Nett AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  1,5 daa 

107/1119 Fjellhamar Flere Boligformål, sentrumsformål og off. formål  4,3 daa 

107/1218 Fjellhamar Flere Boligformål, sentrumsformål og off. formål  3,7 daa 

107/1240  Fjellhamar Icopal AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  2,6 daa 

107/2263  Fjellhamar Icopal AS Boligformål, sentrumsformål og off. formål  3,4 daa 

107/2855 Fjellhamar Jernbaneverket Boligformål, sentrumsformål og off. formål  12,0 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra LINK arkitektur AS på vegne av oppdragsgiver Mosking Utvikling 

AS, datert 01.11.12, vedrørende uttalelse til planprogram for Kommuneplan 2012 – 2024. På 

vegne av oppdragsgiver ønskes det å omregulere fra erverv (inkludert kontor, industri og 

lager) til boligutvikling og lokalsenterutvikling.  
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Beskrivelse: 

Området er ca. 166 daa stort og ligger på 

Fjellhamar, er begrenset av jernbanen i nord, 

Fjellhamarelva og Fjellhamardammen i øst, 

Marcus Thranes vei i sørvest og 

bebyggelsen i Oscar Bråthens vei i vest.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplaner: 

 "Fjellhamar sentrum – del 1-3", plan 

12-4-06, hvor reguleringsplanen 

trådte i kraft den 31.10.83. 

 "Fjellhamar stasjon", plan 12-3-11, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 22.11.00. 

 "Fjellhamar sentrum – del 4", plan 12-4-06 4, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 

25.11.92. 

 "Fjellhamar sentrum øst", plan 24-5-01, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 

11.06.03. 

 "Friareal langs Fjellhamarelvas vestside", plan 24-8-01, hvor reguleringsplanen trådte 

i kraft den 18.03.67. 

 Eiendommen Rikard Nordraaks vei 2, gnr. 107, bnr. 637, er uregulert, men avsatt til 

boligformål i kommuneplanen. 

 

Alle reguleringsplanene er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir følgende arealbruksformål innenfor området:  

 Icopals A-, B- og C-avdelinger er avsatt som byggeområder - erverv (inkludert kontor, 

industri og lager).  

 Arealene langs jernbanen er av satt til jernbaneareal.   

 Rikard Nordraaks vei 2, gnr. 107, bnr. 637, Marcus Thranes vei 103, gnr. 107, bnr. 

1835, og Marcus Thranes vei 103 B, gnr. 107, bnr. 801, er avsatt som byggeområder 

– hovedsakelig boliger (inkludert lekeplasser, barnehager, dagligvarebutikk med 

nærområdet som marked, velhus, mindre offentlige institusjoner og lokalveier).  

 Arealene på nordsida av Fjellhamarveien har arealformålet byggeområder - 

senterområde – blandet sentrumsbebyggelse, kontor/forretning/bebyggelse for 

allmennyttig formål/bevertningssteder – boliger kan tillates. 

 Fjellhamar skole og Fjellhamar gård er avsatt som byggeområder – offentlige 

bygninger (statens-, fylkets og kommunens bygninger). 

 En stripe langs Fjellhamardammens vestside, sør for Fjellhamarveien, er avsatt som 

byggeområder – friområder (inkludert park, lekeplass, idrettsanlegg, skytebane, 

golfbane, snødeponi og rensepark). 

 

Området består i dag av jernbaneareal, næringsbygg (Icopals A-, B- og C-avdeling), skole og 

skolefritidsordning, barnehage, 2 boligblokker med butikker i første etasje, 3 eneboliger hvor 

kommunen er eier av Rikard Nordraaks vei 2, samt friområde langs Fjellhamardammen.   

 

Forslag til omdisponering: 
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Innspillet fra Link arkitektur AS er sendt på vegne av Mosking Utvikling AS, som har 

utbyggingsrettigheter på Icopals eiendommer ved Fjellhamar stasjon/Fjellhamar sentrum, 

gnr. 107, bnr. 11, 40, 1010, 1240 og 2263. Pr. 15.03.13 står imidlertid Icopal AS fortsatt som 

hjemmelshaver, jf. Matrikkelen. 

 

Mosking Utvikling AS ønsker å få til boligutvikling og noe lokalsenterutvikling. Som største 

grunneier i det angitte området, vil Mosking Utvikling AS forestå områderegulering for 

Fjellhamar sentrum. 

 

I den forestående områdereguleringen vil det bli utredet flere problemstillinger som også vil 

måtte bli gjenstand for vurdering i kommuneplanarbeidet. Forslagsstiller ser det som en stor 

fordel å få igangsatt områdereguleringsprosessen der disse utredningene hører hjemme. De 

etterspør således en politisk aksept for å starte arbeidet med områderegulering parallelt med 

kommuneplanprosessen. 

 

Forslagsstiller skisserer at spørsmål om en ny Fjellhamar skole vil bli tatt opp i 

områdereguleringen, og viser til at administrasjonen har opplyst om at skolen må 

rehabiliteres, og at ny lokalisering kan være et alternativ. Tiltakshaver er åpen for å innpasse 

skoletomt innenfor sine eiendommer, og foreta et makeskifte med dagens skoletomt. I den 

forbindelse ber de om at det tas inn i planprogrammet at det må avgjøres hvor Fjellhamar 

skole skal lokaliseres.   
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4.7 Blå arkitektur landskap ab, på vegne av Fjellhamar Park I-IV – Innspill 

til utvikling av Fjellhamar Park, gnr. 113, bnr. 324, m.fl.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

113/2 Vittenberg Lørenskog kommune  10,1 daa 

113/5  Vittenberg Icopal AS  0,9 daa 

113/324  Vittenberg Fjellhamar Park I AS Boligformål  5,8 daa 

113/353  Vittenberg Fjellhamar Park IV AS Boligformål  12,5 daa 

113/354  Vittenberg Fjellhamar Park II AS Boligformål  5,4 daa 

113/355  Vittenberg Fjellhamar Park III AS Boligformål  12,4 daa 

113/357  Vittenberg Fjellhamarveien 44 C 
AS 

 10,1 daa 

113/358  Vittenberg Lørenskog kommune  4,5 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det har vært avholdt flere møter mellom administrasjonene og eier av Fjellhamar Park I-IV 

om utvikling av området til boliger. Eier benytter for tiden blå arkitektur landskap ab.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 64 daa stort og ligger på 

Vittenberg, er avgrenset av Fjellhamardammen 

og Fjellhamarelva i vest og nord, og av 

Fjellhamarveien i øst og sør.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplaner: 

 "Fjellhamar sentrum – del 1-3", plan 12-

4-06 1-3, hvor reguleringsplanen trådte i 

kraft den 31.10.83. 

 "Fjellhamar sentrum – del 4", plan 12-4-

06 4, hvor reguleringsplanen trådte i 

kraft den 25.11.92. 

 "Blåkolltunnelen og omkjøringsvei Blåkollen-Skedsmo grense", plan 24-3-14, hvor 

reguleringsplanen trådte i kraft den 11.02.98. 

 

Alle reguleringsplanene er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir følgende arealbruksformål innenfor området:  

 Eiendommene Fjellhamar Park I-IV er avsatt som framtidig byggeområde – 

hovedsakelig boliger (inkludert lekeplasser, barnehager, dagligvarebutikk med 

nærområdet som marked, velhus, mindre offentlige institusjoner og lokalveier). 

 Eiendommene på begge sider av Gundersenvika er avsatt som byggeområde – 

friområder (inkludert park, lekeplass, idrettsanlegg, skytebane, golfbane, snødeponi 

og rensepark). 

 Eiendommen Fjellhamarveien 44 C AS er avsatt som byggeområde – erverv 

(inkludert kontor, industri og lager). 

 

Området består i dag av næringsbygg, provisoriske haller og utelagringsplasser, samt 

friområde langs Gundersenvika i Fjellhamardammen og et smalt grøntbelte mot 

Fjellhamarelva..   
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Forslag til omdisponering: 

Innspillet fra blå arkitektur landskap ab, på vegne av Fjellhamar park I-IV, innebærer 

boligutvikling innenfor sine eiendommer.  

 

Fra møtet som ble avholdt den 17. september 2012 framgår det at eier har som målsetting å 

starte utbygging av de første feltene etter 2 år. Det skisseres også et miljøprosjekt med 

jordvarme, vannbåren gulvvarme, eventuelt mikrokraftverk i Fjellhamarelva. 

 

4.8 ARCASA Arkitekter på vegne av Marcus Thranes vei 2 Eiendom AS – 

Innspill til Marcus Thranes vei 2-6, gnr. 107, bnr. 1762 og gnr. 106, bnr. 18, 

samt del av gnr. 150, bnr. 38.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

107/1762  Skårerødegården Marcus Thranes vei 2 Eiendom AS Kontor/forretning/idrett   

106/18 Skårerødegården Harald Krogsæter AS Kontor/forretning/idrett  

150/38 Skårerødegården  Kontor/forretning/idrett  

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra ARCASA Arkitekter AS på vegne av eier Marcus Thranes vei 2 

Eiendom AS, datert 10.09.13, vedrørende næringsbygg ved Lørenskog stasjon. På vegne av 

eier ønskes det å omregulere fra næring til kontor/forretning/idrett.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 7,5 daa stort og ligger like øst 

for Lørenskog stasjon, begrenset av jernbanen 

i nord, Marcus Thranes vei i sør og 

Hanaborgveien i øst. 

 

Eiendommene er uregulert.  

 

 

 

Eiendommene består av to lagerbygninger som disponeres av Harald Krogsæter i dag. 

Utomhusarealet består primært av parkeringsplasser med noe grøntareal. Adkomst skjer fra 

Marcus Thranes vei. Eiendommene ligger i et område mellom boligbebyggelsen på øst- og 

vestsiden, og kontor/forretningsområde på sørsiden. Det er kort vei til Lørenskog stasjon og 
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hovedveinettet. Planområdet kobles til E6, Strømsveien og Østre Aker vei. Området for øvrig 

preges av variert bebyggelse med hensyn til høyder, skala og typologi.  

 

Forslag til omdisponering: 

Området foreslås omregulert til kontor/forretning og idrett. Forretningsbebyggelse 

konsentreres langs Marcus Thranes vei. Fordi det er mye boligbebyggelse i området påpeker 

forslagsstiller behov for forretning og idrett. Omregulering vil, etter forslagsstillers oppfatning, 

gir mer liv til området, flere arbeidsplasser og bedre tjenestetilbud – i tråd med intensjonene i 

kommuneplan og kommundelplanen for Skårerødegården. Det gir også mulighet for et bedre 

bybilde hvor bebyggelsen henvender seg til gatene.   

 

Kort vei til kollektivtilbudet reduserer behovet for bilbruk, samt at det er kort vei til boligene 

som er primær bruker av forretning i området.  

 

Forslagsstiller seg for seg at det i første omgang er bebyggelsen nordvest på området som 

rives. Denne erstattes av forretning på inntil 1500 m2, samt et mindre forretningsareal på 350 

m2 i sokkel ned mot Marcus Thranes vei.  Bebyggelsen i sørøst er tenkt revet på et senere 

tidspunkt og erstattet med kontor/forretning i fire etasjer. Parkering foregår mellom de to 

byggene. 

 

Det er foreslått en % BYA på 39 % for eiendom 107/1762 og 150/38, i to etasjer. Samt % 

BYA på 42 % for eiendom 106/18 i fire etasjer. Det er ikke redegjort for hvilken type idrett, 

eller hvor denne skal plasseres, i planområdet.  
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5. Arealbruk innenfor byggesonen sør for Rv 159: 
 

 

 

5.1 Akershus fylkeskommune – Innspill til T-bane fra Ellingsrud til Ahus.  
 
gnr/bnr beliggenhet eiere ønsket formål areal 

105/236, m.fl. Visperud Flere T-bane - 

102/79, m.fl. Thurmannskogen Flere T-bane - 

108/131, m.fl. Lørenskog sentrum Flere T-bane - 

101/6, m.fl. Lørenskog sentrum Flere T-bane - 

107/2223  Lørenskog sentrum En T-bane - 

150/4 og 5  Midtbygda Statens vegvesen T-bane - 

150/45, m.fl  Nordbyhagen Flere T-bane - 

 

Forslagsstiller: 

Akershus fylkeskommune og Lørenskog kommune har siden Sentralsykehuset i Akershus (i 

dag Akershus universitetssykehus) ble etablert på slutten av 50-tallet ønsket å videreført 

Furusetbanen til sykehuset. Lørenskog kommune ervervet seg også flere eiendommer med 

tanke på den framtidige T-banen. Flere av disse eiendommene er i dag solgt. I 2009-2010 

utførte fylkeskommunen i samarbeid med Lørenskog kommune en traseutredning for T-bane 

og lokalbane. Norconsult ble engasjert til å utarbeide utredningen "Baneløsninger på Nedre 

Romerike". Utredningen var ferdig i mai 2009. I sitt innspill til planprogrammet har Akershus 

fylkeskommune anmodet Lørenskog kommune om å få båndlagt arealer/grunn til en 

framtidig T-bane mellom Rv 159 og Solheimveien/Sykehusveien fra Visperud til Ahus på 

Nordbyhagen. 

  

 

Beskrivelse: 

Ahus-banen er i utredningen "Baneløsninger 

for Nedre Romerike", datert mai 2009, angitt 

fra Visperud via Lørenskog sentrum til Ahus, 

og beliggende sør for Rv 159 – dels i dagen 

– dels under bakkenivå. 

 

Gjennom deler av Lørenskog sentrum kan 

det bli aktuelt å lage en "lokkløsning", og 

kombinere banetraseen med 

Solheimveien/Rv 159. Det kan bli aktuelt å 

måtte flytte Rv 159 noe nordover i sentrum.  

 

Langs den forslåtte traseen eksisterer det i 

dag en rekke reguleringsplaner. 

 

Bortsett fra arealene mellom Knattenkrysset  

og Torshovbanen, dvs. i Midtbygda, er det næringsbebyggelse langs det meste av traseen. 

 

Forslag til omdisponering: 
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Akershus fylkeskommune og Lørenskog kommune har fra slutten av 50-tallet ønsket å 

videreført Furusetbanen til sykehuset. I epost m/vedlegg, datert 15.11.12, anbefaler 

fylkeskommunen for Lørenskog kommune at arealer/grunn langs en framtidig T-banetrasé 

båndlegges. Dette gjelder arealer mellom Rv 159 og Solheimveien/Sykehusveien fra 

Visperud til Ahus på Nordbyhagen.  

 

Den 12.11.12 vedtok Akershus fylkeskommune, Fylkesutvalget, sak nr. 134/12, følgende til 

punkt 4: 

 

"Med hensyn til det pågående arbeidet med prosjektet om forlengelse av Furusetbanen mot 

Ahus, er det viktig å ta høyde for båndlegging av arealer for den nye banen. I den fremtidige 

kommuneplanen er det nødvendig å vise Ahusbanen som samferdselstiltak med areal og 

eget formål; også gjennom Lørenskog sentrum." 

 

I fylkeskommunens saksframlegg framgår det at fylkeskommunen forventer en ytterligere 

fortetting innenfor eksisterende byggesone fram mot 2032, og at de nye boligene stort sett 

blir bygd som leiligheter framfor småhusbebyggelse. Det forventes også en høy tetthet i 

strukturene rundt jernbanestasjonene Lørenskog og Fjellhamar, samt rundt framtidige 

stasjoner på T-banen fra Visperud til Ahus. I den forbindelse viser fylkeskommunen til at 

samarbeidet mellom statlige-, regionale- og kommunale aktører om en T-baneløsning til 

Ahus er startet opp, jf. fylkestingssak nr. 78/10 "Baner på Nedre Romerike". Fylkestingets 

vedtak punkt 3 lyder: 

 

"Fylkeskommunen tar direkte kontakt med Staten, Ahus, Lørenskog kommune og Oslo 

kommune, samt andre relevante aktører for samarbeid. Målet er å få forpliktende avtaler om 

arealbruk langs banen og finansiering. Når forhandlingene er gjennomført sendes saken ut 

på høring." 

 

Fylkeskommunen viser til at en formalisering av arbeidet bl.a. har som siktemål å fastlegge 

en trasé for banen. Fylkeskommunen peker på at et viktig fokus i kommuneplanarbeidet vil 

være å båndlegge areal for banen, også gjennom Lørenskog grønne sentrum.  

 

Fylkesrådmannen anbefalte dessuten at det avsettes areal til innfarts- og sykkelparkering i 

nærheten av de planlagte stasjonene på Ahusbanen. 

 

 

5.2 Arkitektene Dahl & Myrhol, på vegne av grunneierne – Innspill til 

Gamleveien 1-3, gnr. 103, bnr. 14 og 24, samt gnr. 103, bnr. 23. 
 
gnr/bnr beliggenhet eiere ønsket formål areal 

103/14 Gamleveien 1 og 1 A, Røykås Strada Vecchia AS (bnr. 
14)  

Boligformål  34,8 daa 

103/18 Lysåsbakken, Røykås Flere eiere Boligformål  2,0 daa 

103/23 Gamleveien 3 B, Røykås Gamleveien 3B AS  Boligformål  4,9 daa 

103/24 Gamleveien 3 C, Røykås Arnulf Jørgen og Jon 
Christian Robsrud 

Boligformål  7,6 daa 

 

Forslagsstiller: 
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Det er mottatt søknad fra Arkitektene Dahl & Myrhol på vegne av grunneierne av Gamleveien 

1-3, datert 04.02.13, vedrørende rullering av kommuneplan 2007 – 2030. De ønsker å endre 

formålet på eiendommene fra industri til boligformål.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 49,3 daa stort og ligger 

nordvest på Røykås på grensa til Oslo 

kommune. Arealet grenser i nord til 

Gamleveien, i vest til friområdet langs 

Ellingsrudelva, i sør til LNF-områder på Lysås, 

og i øst til Lysåsbakken.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 "Industriområde Røykås", plan 31-6-

05, hvor reguleringsplanen trådte i kraft 

den 09.09.77. 

 Den søndre delen av området, ca. 8,6 

daa, er uregulert. 

 

Reguleringsplan "Industriområde Røykås" er av eldre dato enn kommuneplanen. 

Kommuneplanen vedtatt den 09.05.07 angir området som erverv (inkludert kontor, industri 

og lager).  

 

Området består i dag av næringsbygg.   

 

Forslag til omdisponering: 

Innspillet fra Arkitektene Dahl & Myrhol AS er sendt på vegne av eierne Strada Vecchia AS 

(bnr. 14 på 34,8 daa), og Arnulf Jørgen og Jon Christian Robsrud (bnr. 24 på 7,6 daa). 

Administrasjonen foreslår at eiendommen Gamleveien 3B AS (bnr. 23 på 4,9 daa) og 

Lysåsbakken (bnr. 18) også inngår i området som skal vurderes. Det totale areal utgjør 49,3 

daa.  

 

Forslagsstiller ber om at området endres fra formål industri til boligformål. Grunneierne har 

planer om å utvikle dette området som boligområde med småhusbebyggelse i 2-3 etasjer 

basert på variasjon med rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Det angis også at deler av 

området som er berørt av sikkerhetssonen omkring høyspentledningene er tenkt benyttet til 

parkering.  

 

Grunneierne av gnr. 103, bnr. 14 og 24 ønsker seinere å fremme forslag om detaljregulering 

av området.  
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5.3 Tom Hagen Eiendom AS – Solheimveien 28, 28 A og 28 B, gnr. 105, bnr. 

105, 318 og 319, Solheimveien 30, gnr. 105, bnr. 106, Solheimveien 56, gnr. 

102, bnr. 79 og Solheimveien 62, bnr. 77/0/6, 77/0/9 og 77/0/12, 

Solheimveien 112, gnr. 101, bnr. 59, Nordliveien 21, gnr. 102, bnr. 2, samt 

Industriveien 7, gnr. 104, bnr. 237. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

101/59 Lørenskog sentrum, 
Solheimveien 112 

Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring  5,2 daa 

102/2 Rasta, Nordliveien 21 Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring 113,8 daa 

102/77/0/6, 9 og 12 Lørenskog sentrum, 
Solheimveien 62 

Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring 7,8 daa 

102/79 Thurmannskogen, 
Solheimveien 56 

Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring 7,1 daa 

104/237 Visperud, Industriveien 7 Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring 8,6 daa 

105/105 Visperud, Solheimveien 28 Tom Hagen Eiendom 
AS 

Bruksendring 0,7 daa 

 

gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

105/106 Visperud, Solheimveien 30 Tom Hagen Eiendom AS Bruksendring 0,9 daa 

105/318 Visperud, Solheimveien 28 A Tom Hagen Eiendom AS Bruksendring 4,7 daa 

105/319 Visperud, Solheimveien 28 B Tom Hagen Eiendom AS Bruksendring 2,6 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Tom Hagen Eiendom AS, datert 05.11.12, vedrørende 

planprogram for kommuneplanen. Søker ønsker en endring av bruksbenevnelsen for de 

angitte eiendommene der denne i dag er erverv (kontor, lager, industri).  

 

Beskrivelse: 

Bortsett fra eiendommene Industriveien 7 og Nordliveien 21 (Futurum-eiendommen), som 

ligger på Visperud og Rasta, ligger alle eiendommene mellom Solheimveien og Rv 159 fra 

Visperud i vest via Thurmannskogen til Lørenskog sentrum i øst.  

 

Det er mottatt forslag om bruksendring for eiendommene tilhørende Tom Hagen Eiendom 

AS, jf. listen ovenfor, der bruksbenevnelsen i dag er erverv (kontor, lager, industri).  
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Kart over Solheimveien 28. Kart over Solheimveien 28 A. 

 

  
Kart over Solheimveien 28 B Kart over Solheimveien 30 

 

Eiendommene Solheimveien 28, 28 A, 28 B, 30, er i følge eksisterende reguleringsplan 

"Industriområde nord for Strømsveien", plan 21-6-03, med ikrafttredelse fra 17.03.83, regulert 

til industri. Kommuneplanen, som ble vedtatt den 09.05.07 er av nyere dato, og gjelder 

dermed. Arealbruksformål i kommuneplanen er erverv (inkludert kontor, industri, lager).  

 

 

 

Eiendommen Solheimveien 56 er uregulert 

og har ingen planbestemmelser eller 

reguleringsformål. Kommuneplanen, som ble 

vedtatt den 09.05.07 gjelder dermed. 

Arealbruksformål i kommuneplanen er erverv 

(inkludert kontor, industri, lager).  

 

 

 

Eiendommene Solheimveien 62, er i følge 

eksisterende reguleringsplan "Nordliveien fra 

Thurmannskogen til Vallerud", plan 32-3-

06/1, med ikrafttredelse fra 03.07.80, 

regulert til industri. Kommuneplanen, som 

ble vedtatt den 09.05.07 er av nyere dato, og 

gjelder dermed. Arealbruksformål i 

kommuneplanen er senterområde – blandet 

sentrumsbebyggelse, 

kontor/forretning/bebyggelse for allmennyttig 

formål/bevertningssteder – boliger kan 

tillates.  
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Eiendommene Solheimveien 112, er i følge 

eksisterende reguleringsplan "Lørenskog nye 

sentrum", plan 33-5-03, med ikrafttredelse fra 

18.04.00, regulert til 

forretning/kontor/industri. Kommuneplanen, 

som ble vedtatt den 09.05.07 er av nyere 

dato, og gjelder dermed. Arealbruksformål i 

kommuneplanen er senterområde – blandet 

sentrumsbebyggelse, 

kontor/forretning/bebyggelse for allmennyttig 

formål/bevertningssteder – boliger kan 

tillates. 

 

 

 

 

Eiendommen Nordliveien 21, er i følge 

eksisterende reguleringsplan "Rolvsrud 

skog", plan 32-6-06, med ikrafttredelse fra 

15.05.81, regulert til industri og parkbelte i 

industriområde. Kommuneplanen, som ble 

vedtatt den 09.05.07 er av nyere dato, og 

gjelder dermed. Arealbruksformål i 

kommuneplanen er erverv (inkludert kontor, 

industri, lager). 

 

 

 

Eiendommen Industriveien 7, er i følge 

eksisterende reguleringsplan 

"Industriområde Røykås", plan 31-6-05, 

med ikrafttredelse fra 09.09.77, regulert til 

industri. Kommuneplanen, som ble vedtatt 

den 09.05.07 er av nyere dato, og gjelder 

dermed. Arealbruksformål i 

kommuneplanen er erverv (inkludert kontor, 

industri, lager). 

 

Forslag til bruksendring: 
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I høringsfasen til forrige rullering av kommuneplanen, som ble vedtatt den 09.05.07, viste 

Tom Hagen Eiendom AS til at det så seint som i 1991 ble gitt ferdigattest på næringsbygg 

med utvendig heis på eiendommen Solheimveien 30/28B, og i mars 1993 ble det gitt 

bruksendring og byggetillatelse på eiendommen Solheimveien 28 for særskilt forretning. 

 

Det etterspørres en planavklaring for eiendommene, og angir også at de ønsker et møte med 

kommunen i sakens anledning.  

 

5.4 Aase Byggeadministrasjon AS og Meinich Arkitekter AS, på vegne av eier 

Handy Eiendom AS – Innspill til Gamleveien 68/70, gnr. 100, bnr. 38 og 43. 
 
gnr/bnr beliggenhet eiere ønsket formål areal 

100/38 og 43  Rasta, Gamleveien 68 og 70 Handy Eiendom AS Boligformål  12,2 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Aase Byggadministrasjon AS på vegne av grunneier av 

Gamleveien 68 og 70, datert 07.11.11, vedrørende anmodning om oppstartsmøte for 

regulering av Gamleveien 68/70, gnr/bnr 100/43/38. Søker ønsker å endre formålet på 

eiendommene fra erverv til boligformål.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er 12,2 daa stort og ligger i sørøstre 

del av Rasta. Arealet grenser i nord til 

Åsheim skog og i sør til Gamleveien.  

 

Eiendommene Gamleveien 68 og 70, er 

uregulert, og bygningen inneholder i dag 

lager- og kontorbygg. Det er i dag Hansen & 

Dysvik som har sitt hovedlager på 

eiendommen. Bebyggelsen er på 1 til 3 

etasjer, og ble tatt i bruk i 1960. Avkjøring er 

til Gamleveien. Kommuneplanen, som ble  

 

vedtatt den 09.05.07 gjelder, og angir arealbruksformål erverv (inkludert kontor, industri, 

lager). 

 

Det er ingen annen virksomhet med erverv i de tilgrensende områdene til eiendommen. 

Eiendommen omkranses av boliger på samtlige sider, bortsett fra en barnehage i øst, og de 

tilgrensende eiendommene er regulert til frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. 

Nordøst for eiendommen er det ført opp lavblokker på 4 etasjer med underetasje, mens 

eneboliger og rekkehus dominerer den øvrige tilgrensende boligbebyggelsen.   

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt forslag om omdisponering av 12,2 daa av eiendommene Steingropa, gnr. 100, 

bnr 38 og 43, fra Aase Byggeadministrasjon AS og Meinich Arkitekter AS på vegne av Handy 

Eiendom AS, hvor de ber om at eiendommene reguleres til boligformål.  
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Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse 

bestående av enkelte lavblokker samt rekkehus. Bebyggelsen vil bli tilpasset tomtens 

terreng, samt at den vil være i tråd med øvrig bebyggelse i området. Det vises til at det er 

gode sol- og lysforhold på stedet. Forslagsstiller viser også til at det ligger skoler og 

barnehager i umiddelbar nærhet til eiendommen.  

 

 

5.5 Lørenskog kommune – Innspill til Nordliveien etappe 3, del av gnr. 99, 

bnr. 2, 29, 37 og 438 og gnr. 100, bnr. 4, 7 180, 590, 601 og 702.  
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

99/2 Vallerud  Sverre Andreas Knutsen Ikke veiformål - 

99/29 Vallerud  Lørenskog kommune Ikke veiformål - 

99/37 Vallerud  Qureshi Inshaallah Ikke veiformål - 

99/438 Vallerud/Sørbygda  Lørenskog kommune Ikke veiformål - 

100/4  Skårer  Ingeborg Turi og Jens 
Guldbrand Benterud 

Ikke veiformål - 

100/7  Skårer  Berit Skiaker Ikke veiformål - 

100/180  Skårer  Lørenskog kommune  Ikke veiformål - 

100/590  Skårer  Flere eiere Ikke veiformål - 

100/601  Skårer  Lørenskog kommune  Ikke veiformål - 

100/702 
  

Skårer  Else Berger og Roy 
Erling Neraasen 

Ikke veiformål - 

 

Forslagsstiller: 

Administrasjonen ønsker å få vurdert behovet for Nordliveien etappe 3.  

 

 

Beskrivelse: 

Den angitte framtidige samlevei, Nordliveien 

etappe 3, er angitt på eksisterende 

arealplankart fra Vallerudkrysset mot sørøst 

til krysset Losbyveien/Nordliveien øst/Vei 

4201. Området er ca. 30 daa stort. 

 

Reguleringsplan Nordliveien etappe 3, plan 

42-3-11, trådte i kraft den 14.12.94. Arealene 

er regulert til annen veigrunn. 

Reguleringsplanen er av eldre dato enn 

kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt 

den 09.05.07 angir arealbruksformål viktige 

ledd i kommunikasjonssystemet, samlevei. 

 

Området utgjør i dag et grøntbelte langs den 

påtenkte veitraseen, delvis gammel beitemark, delvis noe gjengrodde områder. I nordøst 

ligger Benterud skole bak en anlagt støyvoll. I sør grenser traseen mot jordbruksområder, 

mens det for de øvrige områdene ligger eneboliger og rekkehus inntil den påtenkte 

veitraseen. 

 

Forslag til omdisponering: 
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Administrasjonen foreslår å fjerne Nordliveien etappe 3 som framtidig samlevei i 

kommuneplanen. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen ikke har noe ønske om å 

prioritere denne veien, hvor kommunestyret tidligere har ytret ønske om å få lagt veien under 

lokk i en miljøtunnel. 

 

5.6 Rambøll Norge AS, på vegne av Skårersletta 43 AS og Lørenskog 

kommune – Varsel om oppstart av privat planarbeid med 

konsekvensutredning og utlegging av planprogram for Skårersletta 43, 

Rolvsrud Idrettspark til offentlig ettersyn, gnr. 102, bnr. 3, 324 og 399.  
 
gnr/bnr beliggenhet eiere ønsket formål Areal 

102/3  Lørenskog sentrum Lørenskog kommune Bolig, forretning og 
idrett  

49,3 daa 

Del av 102/324  Skårer Lørenskog kommune Bolig, forretning og 
idrett  

Ca. 0,7 daa 

102/399  Skårer Skårersletta 43 AS Bolig, forretning og 
idrett  

10,8 daa 

 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt varsel om oppstart av privat 

planarbeid med konsekvensutredning og 

utlegging av planprogram fra Rambøll Norge 

AS på vegne av grunneier Skårersletta 43 

AS og Lørenskog kommune, datert 

02.07.13, vedrørende Skårersletta 43 og 

Rolvsrud stadion. Søker ønsker å endre 

formålet på deler av eiendommene fra 

friområde til boligformål. 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 61,0 daa stort og ligger i 

sørvestre del av Lørenskog sentrum og 

nordvestre del av Skårer. Arealet grenser i 

nord til bebyggelsen langs Ragnhilds vei og 

Sigrids vei, i vest til Nordliveien vest, i sør til "Tverrveien" og i øst til bebyggelsen på 

Rolvsrud.  

 

Eiendommene omfattes av følgende reguleringsplaner: 

 "Rolvsrud skog", plan 32-6-06, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 15.05.81. 

 "Området mellom Rolvsrud idrettsplass og Skårerveien" (i dag Skårersletta), plan 32-

4-08, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 09.12.81. 

 "Rolvsrud idrettsplass", plan 32-7-01, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 

18.01.68.  

 

Ingen av reguleringsplanene er av yngre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt 

den 09.05.07 angir området som friområder (inkludert park, lekeplass, idrettsanlegg, 

skytebane, golfbane, snødeponi og rensepark).  
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Området består i dag av Rolvsrud stadion med to fotballbaner, tribune og kastanlegg for 

friidrett, samt tilhørende klubbhus og Klubben barnehage. I sør ligger Noremabutikken og en 

lagerbygning i tillegg til Lørenskog Jakt- og Fiskeforenings klubbhus.   

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt varsel om oppstart av privat planarbeid med konsekvensutredning og 

utlegging av planprogram fra Rambøll Norge AS på vegne av grunneier Skårersletta 43 AS 

og Lørenskog kommune. Søker ønsker å endre formålet på deler av eiendommene fra 

friområde til boliger, forretning og idrettsanlegg (friområde). Søker opplyser også at det er 

Øie eiendomsutvikling AS, som på vegne av eier ønsker å utarbeide detaljreguleringsplanen. 

HRTB arkitekter har utarbeidet konseptforslaget. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av Lørenskog Idrettspark med tilliggende 

bolig og forretningsområder og nytt tribuneanlegg med plass til 1050 sitteplasser sør for 

hovedarenaen. I dag ligger tribunen i nordenden av fotballbanen. Det legges opp til bygg 

med 4 til 9 etasjer med opptrapping fra sør til nord. Det planlegges hovedsakelig 

ungdomsboliger hvor de fleste får egen utleiedel. Boligparkering legges under bakkenivå. 

Barnehagen videreføres i planen. Mot Tverrveien er det foreslått forretning i 1. etasje i to av 

blokkene lengst sørvest. Det legges opp til et samordnet kjøremønster som gir mulighet for 

gjennomkjøring i området. All trafikk skal gå via Tverrveien.  

 

Parkdraget som er regulert i planen for Skårer vest sør for planområdet videreføres inn i 

planområdet og gjennom idrettsparken. 

 

Konsekvensutredningen skal redegjøre for positive og negative sider ved tiltaket. Utbygger 

varsler også at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og 

kommunen.  

 

Søker viser til at Norematomten, gnr. 102, bnr. 399, er avsatt til friområde, til tross for at deler 

av området har vært i bruk som næringsareal. Det angis at det legges opp til etablering av en 

park og boliger, noe som vil være i strid med gjeldende reguleringsplan. Det er bakgrunnen 

for at tiltaket stiller krav til konsekvensutredning.  

 

5.7 Felix Arkitekter AS, på vegne av Skårersletta 31 AS – Innspill til 

planarbeidet for del av Rolvsrud, gnr. 102, bnr. 7 m.fl.  
 
gnr/bnr beliggenhet Eiere ønsket formål Areal 

102/7  Lørenskog sentrum Skårersletta 31  Boligformål og 
senterområde 

1,0 daa 

102/207  Lørenskog sentrum Skårersletta 31  Boligformål og 
senterområde 

0,3 daa 

102/83  Lørenskog sentrum Skårersletta 31  Boligformål og 
senterområde 

1,0 daa 

102/85  Lørenskog sentrum Skårersletta 31  Boligformål og 
senterområde 

1,0 daa 

 

Forslagsstiller: 

Det er mottatt søknad fra Felix på vegne av grunneier av Skårersletta 31 m.fl., datert 

05.11.12. Søker ønsker å endre formålet på eiendommene fra boligområde til boliger og 
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forretning (blandet sentrumsformål). Forslagsstiller har også varslet oppstart av planarbeid. I 

epost, datert den 08.02.13, oppsummerer forslagsstiller momenter fra et møte med 

reguleringsseksjonen den 30.01.13. I brev fra Skårersletta 31 AS, datert 15.05.13, skisseres 

utnyttelsen av kommunens eiendom, gnr. 102, bnr. 324, Skårersletta 31 AS ønsker å inngå 

en avtale med Lørenskog kommune om kjøp av eiendommen som ligger umiddelbart nord 

for Tverrveien. Eiendommen vil være sentral i en utvikling av det angitte planområdet.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 70,0 daa stort og ligger 

i søndre del av Lørenskog sentrum. 

Arealet grenser i nord til Ragnhilds vei, 

i øst til Skårersletta, i sør til 

"Tverrveien" og i vest til Rolvsrud 

stadion.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplaner: 

 "Området mellom Rolvsrud 

idrettsplass og Skårerveien", 

plan 32-4-08, (i dag 

Skårersletta) hvor 

reguleringsplanen trådte i kraft 

den 09.12.81. 

 "Tormods vei 1", plan 32-4-09, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 21.09.88. 

 Den nordre delen av området, sør for Ragnhilds vei er uregulert 

 

Ingen av reguleringsplanene er av yngre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt 

den 09.05.07 angir det meste av området som byggeområder – hovedsakelig boliger 

(inkludert lekeplasser, barnehager, dagligvarebutikk med nærområdet som marked, velhus, 

mindre offentlige institusjoner og lokalveier). Arealene langs Skårersletta har arealformålet 

senterområde – blandet sentrumsbebyggelse, kontor/forretning/bebyggelse for allmennyttig 

formål/bevertningssteder – boliger kan tillates. 

 

Området består i dag av eneboliger, samt to- og firemannsboliger.   

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt forslag om omdisponering av ca. 70,0 daa av eiendommene, begrenset av 

"Tverrveien", Skårersletta, Ragnhilds vei og Rolvsrud idrettsplass, til boligformål. Hensikten 

med planarbeidet er å omregulere området til boligformål samt noe forretning. Tiltakshaver 

viser til at dette er i tråd med gjeldende kommuneplan, og ønsker en relativt høy utnyttelse 

av tomtene og en fortetting med boliger, eventuelt inkludert omsorgsboliger. Forslagsstiller 

har den oppfatning at en slik bruk er i tråd med kommunens planstrategi og forslag til 

planprogram.  

 

Forslagsstiller viser også til Prognosesenterets siste rapport for Lørenskog, og at det må 

bygges 5 500 boliger i kommunen fram mot 2025. Søker har også den oppfatning at 

kommunen kan påvirke både befolkningsvekst og boligutvikling, bl.a. gjennom tilrettelegging 

av tomter for boligbygging – særlig der man kan bygge med høy utnyttelse i sentrum uten at 



44 
 

det går på bekostning av landbruksareal eller Marka, med beliggenhet nær kollektivtransport, 

handel og arbeidsplasser, og utformet for en befolkning med ulike behov, dvs. universell 

utforming. Forslagsstiller viser også til store arbeidsplasser i kommunen som Ahus og 

Posten, samt planlegging av T-bane til Ahus. 

 

Forslagsstiller viser til det økende behovet for omsorgsboliger, spesielt sett i lys av at 

befolkningen over 80 år vil være fordoblet i 2040 i forhold til dagens situasjon. I den 

forbindelse viser de til at boligsammensetningen må tilpasses en eldre befolkning, og den må 

fange opp alternative pleie- og omsorgstjenester. 

 

I sitt forslag til disponering av området, har de lagt inn en tett utnyttelse, en skjermende rygg 

mot Skårersletta, og med avtrappende bebyggelse mot vest. Det foreslås også et såkalt 

punkthus, markeringsbygg, i krysset Skårersletta/"Tverrveien". Innenfor området tenker de 

seg en bebyggelse som spenner fra tradisjonelle leilighetsblokker til lavere bebyggelse, med 

god orientering og veldimensjonerte, skjermede uterom, og som samtidig opprettholder en 

høy utnyttelse. Mot Skårersletta tenker de seg næringslokaler i første etasje, og det 

planlegges parkeringskjeller med adkomst fra "Tverrveien". Forslagsstiller tenker seg også at 

boligutviklingen vil skje over tid, slik at de eiendommene som i dag er eneboliger på sikt vil 

kunne innlemmes som del av ny bebyggelse. 

 

Når det gjelder eksisterende grønnkorridor fra Skårersletta til Rolvsrud stadion, ønsker 

forslagsstiller at denne opprettholdes.  

 

Beregnet tomteutnyttelse for "Kvartalet", dvs. området begrenset av "Tverrveien", 

Skårersletta og Trygves vei er på ca. 30 000 m2 BRA, som kan gi et netto boligareal på ca. 

24 000 m2 BRA-S. Forslagsstiller har ikke noen detaljerte planskisser for feltene nord for 

"Kvartalet". De tenker seg imidlertid en variert bygningsstruktur som bygger på eksisterende 

veistruktur i området. 

 

Avslutningsvis vises det til at forslaget oppfyller målsettingene gitt i planstrategien hva gjelder 

klima og miljø, tilpasset boligsammensetning, urban struktur, boligbygging, økt 

bostedsattraktivitet og boligsosiale tilbud.  

 

 

5.8 Arcasa arkitekter AS, på vegne av Hvam Invest AS – Varsel om igangsatt 

detaljregulering for gnr/bnr. 101/4, 14, 21, 71, 102/184, 192, 318, m.fl., 

Løkenåsveien og Skårersletta.  
 
gnr/bnr beliggenhet Eiere ønsket formål Areal 

101/4 Skårer Salemkirken Lørenskog Boliger 3,7 daa 

101/14 Skårer Skårersletta 50 AS Boliger 23,4 daa 

101/21 Skårer Skårersletta 50 AS Boliger 0,3 daa 

101/33 Skårer Skårerlia Borettslag Boliger 4,7 daa 

101/71 Skårer Lørenskog kommune Boliger 1,5 daa 

102/184 Skårer Skårersletta 50 AS Boliger 0,2 daa 

102/192 Skårer Skårersletta 50 AS Boliger 0,2 daa 

102/318 Skårer Lørenskog kommune Boliger 0,5 daa 

 

Forslagsstiller: 
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Arcasa arkitekter AS, på vegne av Hvam Invest AS, varslet den 26.09.11 igangsatt 

detaljregulering for gnr/bnr. 101/4, 14, 21, 71, 102/184, 192, 318, m.fl., Løkenåsveien og 

Skårersletta. Søker ønsker å legge til rette for byplanmessig fortetting med hovedvekt på 

boliger. Andre varierte formål som for eksempel næring, forretning/kjøpesenter, bebyggelse 

for offentlig eller privat tjenesteyting, o.l. vil i en viss grad kunne inngå i planen.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 34,0 daa stort og ligger i 

nordre del av Skårer begrenset av 

Løkenåsveien i nord og øst, Skårersletta i 

vest og Skårerfaret i sør.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 "Området mellom Skårerveien og 

Løkenåsveien nord for Skaarer 

gård" (i dag Skårersletta), plan 33-

2-01, hvor reguleringsplanen trådte i 

kraft den 28.03.77. 

 

Det er utarbeidet bebyggelsesplan for 

Skårersletta 50. Denne trådte i kraft den 

15.06.99. Reguleringsplanen er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt 

den 09.05.07 angir det meste av området som senterområde – blandet sentrumsbebyggelse, 

kontor/forretning/bebyggelse for allmennyttig formål/bevertningssteder – boliger kan tillates, 

mens gnr. 101, bnr. 33, er angitt som byggeområder – hovedsakelig boliger (inkludert 

lekeplasser, barnehager, dagligvarebutikk med nærområdet som marked, velhus, mindre 

offentlige institusjoner og lokalveier).  

 

Området består i dag av Salemkirken Lørenskog i nord, næringsarealer med adresse 

Skårersletta 50 og garasjeanlegget til Skårerlia borettslag med innkjøring fra Løkenåsveien.  

 

Forslag til omdisponering: 

Det er mottatt forslag fra Arcasa arkitekter AS, på vegne av Hvam Invest AS, om å legge til 

rette for byplanmessig fortetting med hovedvekt på boliger på eiendommene med adresser 

Løkenåsveien 5 og Skårersletta 44-50, dvs. ca. 30,0 daa. Lørenskog kommune ønsker å få 

vurdert et noe større område, og har innlemmet garasjene til Skårerlia borettslag inn i 

planområdet, dvs. 4,7 daa av eiendommen gnr. 101, bnr. 33. Hensikten med planarbeidet er 

å legge til rette for byplanmessig fortetting med hovedvekt på boliger. Tiltakshaver viser til at 

dette er i tråd med overordnede kommunale føringer for en transformasjon med sikte på å 

etablere en bebyggelse med større grad av urbane kvaliteter basert på en blandet 

sentrumsbebyggelse med hovedvekt på boliger. 

 

Det er mottatt fire innspill til varselet om oppstart av planarbeidet. 

  

Tiltakshaver viser til at gjeldende reguleringer er begrenset til allmennyttig formål og industri, 

og at dette ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet for en framtidsrettet og robust utvikling av 

eiendommene. Dagens formål gir heller ikke et godt grunnlag for en transformasjon i tråd 
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med kommuneplanens overordnede målsettinger om oppgradering av Skårersletta basert på 

en blandet sentrumsbebyggelse.  

 

Arcasa foreslår planområdet omregulert til blandede formål med hovedvekt på utbygging til 

boliger, men med åpning for mindre deler andre nærings-, forretningsformål og offentlig eller 

privat tjenesteyting. Det er lagt opp til en utnyttelse på ca. 43 000 m2 BRA (BRA for en 

bruksenhet er det arealet av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende 

vegger). Dette vil gi rom for i underkant av 600 boliger av varierende størrelse. Dersom en 

"lokkløsning" legges til grunn for realiseringen åpnes det for inntil 15 000 m2 BRA 

næringsarealer i tillegg til dette (eksklusiv mørke arealer til parkering, boder, etc.).  

 

Bebyggelsen er tenkt organisert i en åpen kvartalsstruktur rundt 3 romslige 

grøntarealer/boligtorg. Bygningene er gitt en variert utforming med ulike størrelser og høyder 

i 5-6 etasjer for hovedvolumene. I tillegg til dette kommer inntrukne toppetasjer med redusert 

areal i 1-2 etasjer. Planforslaget åpner for etablering av en gjennomgående sokkel i 2 etasjer 

("lokk") med boligene plassert over denne. Arealene er forutsatt benyttet både for boligene 

(parkering, boder, etc.), men også for nærings- og forretningsvirksomhet. 

 

Det vises ellers til at østsiden av planområdet er begrenset mot et markert høydedrag, men 

at planområdet for øvrig har gode solforhold fra sør og vest. Utformingen av toppetasjer i 

form av små tårnoppbygg og den oppbrutte randbebyggelsen med avstand mellom 

bygningene bidrar til dette. Åpningene og gløttene gir i tillegg utsyn til det omkringliggende 

landskapet og skaper romlige forbindelser til dette. 

 

Forslagsstiller viser også til at bebyggelsen mot Skårersletta er tenkt å bestå av kortere og 

lengre blokker, som vil gi et rytmisk og variert uttrykk, og flankere veien i hele tomtens 

bredde. Det tas sikte på etablering av publikumsrettet virksomhet i gateplan med stor grad av 

åpenhet mot gata. Forslaget legger opp til gjennomgående, avvekslende, men stram 

gatefasade i tråd med overordnede ambisjoner for oppgradering av Skårersletta.    

 

5.9 Arcasa arkitekter AS, på vegne av eierne av Skårersletta 78 og 80, og 

Lørenskog kommune – Forslag til områderegulering for Skårer øst. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

100/17  Skårer  Lørenskog 
landbruksforening 

? 2,1 daa 

100/58  Skårer  Lørenskog kommune ? 1,3 daa 

100/91  Skårer  Lørenskog kommune ? 7,2 daa 

100/207  Skårer  Lørenskog kommune ? 14,1 daa 

100/306  Skårer  Lørenskog kommune ? 2,1 daa 

100/602  Skårer  Lørenskog kirkelige 
fellesråd 

? 7,4 daa 

101/1  Skårer  Lørenskog kommune ? 29,8 daa 

101/31  Skårer  Svega Eiendom AS ? 7,1 daa 

101/45  Skårer  Lørenskog kommune ? 8,0 daa 

101/69  Skårer  Skårersletta 80 AS ? 8,3 daa 

101/70  Skårer  Lørenskog kommune ? 9,7 daa 

101/93  Skårer  Harald F. Hesselberg og 
Eystein F. Christensen 

? 5,1 daa 

101/96  Skårer  Svega Eiendom AS ? 1,3 daa 

 

Forslagsstiller: 
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Arcasa arkitekter AS, på vegne av eier av gnr. 101, bnr. 69, Skårersletta 80 AS v/Peter 

Dybvad, eiere av Skårersletta 78, gnr. 101, bnr. 93, Harald Hesselberg og Eystein 

Christensen, har hatt møter med Lørenskog kommune den 05.12.12 om oppstart av 

detaljreguleringsplan for de to eiendommene.  

 

Lørenskog kommune er eier av Skårersletta 70, gnr. 101, bnr. 70, umiddelbart nord for de to 

eiendommene. Kommunestyret vedtok den 18.04.12, sak nr. 040/12, følgende: 

 

"Eiendommene Skårersletta 70, gnr. 101, bnr. 70, og gnr. 100, bnr. 415, reguleres med sikte 

på etterfølgende salg." 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket, samt innspill fra eierne av Skårersletta 78 og 80, fremmet 

rådmannen den 10.04.13 en sak om områderegulering av Skårer øst for teknisk utvalg, sak 

nr. 023/13. Vedtaket lyder:  

 

"Teknisk utvalg gir i henhold til plan- og bygningsloven § 12-2 andre ledd, tillatelse til at 

grunneiere/utbyggere i området utarbeider forslag til områderegulering for Skårer øst." 

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 132 daa stort og 

begrenses i nord av Skårerfaret, i øst av 

Løkenåsveien, i sør av Gamleveien og i 

vest av Skårersletta. Området ligger dels 

på Skårer, dels på Løken og ligger i sin 

helhet innenfor Lørenskog sentralområde.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplaner: 

 "Området mellom Skårerveien (i 

dag Skårersletta) og Løkenåsveien 

nord for Skaarer gård", plan nr. 33-

2-01, hvor reguleringsplanen 

trådte i kraft den 28.03.77. 

 "Skårer gård og området mellom Skårerveien (i dag Skårersletta) og Løkenåsveien", 

plan nr. 33-7-09, hvor reguleringsplanen trådte i kraft den 15.10.74. 

 "Området mellom Gamleveien, Løkenåsveien og Skårer gård", plan nr. 33-7-10, hvor 

reguleringsplanen trådte i kraft den 20.01.77.  

 

Reguleringsplanene er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir langs Skårersletta arealbruksformål byggeområder – Senterområde - blandet 

sentrumsbebyggelse, kontor/forretning/bebyggelse for allmennyttig formål/bevertningssteder 

- boliger kan tillates. For Skårer gård, Skårer kirke og Lørenskog sykehjem er formålet 

byggeområder – Offentlige bygninger (statens-, fylkets- og kommunens bygninger), samt 

byggeområder – Friområder (inkludert park, lekeplass, idrettsanlegg, skytebane, golfbane, 

snødeponi og rensepark). De øvrige arealene er byggeområder – Hovedsakelig boliger 



48 
 

(inkludert lekeplasser, barnehager, dagligvarebutikk med nærområdet som marked, velhus, 

mindre offentlige institusjoner og lokalveier).  

 

Området består i dag av næringslokaler i Skårersletta 60, 78 og 80. Svega Eiendom AS er 

eier av Skårersletta 60. Med adresse Gamleveien 104 ligger Lørenskog sykehjem. Med 

adresse Løkenåsveien 45 ligger det som tidligere var Lørenskog sykehjem fra 1965 til nytt 

sykehjem ble tatt i bruk i 1989. Deretter ble lokalene benyttet som kommunale kontorer fram 

til våren 2010 da Lørenskog hus ble tatt i bruk. De siste årene har bygget stått tomt, bortsett 

fra Løkenhagen barnehage som benytter bygningens underetasje sør i bygget. Med adresse 

Løkenåsveien 43 ligger Løkenåsen barnehage, som har 76 plasser. Med adresse 

Løkenåsveien 41 ligger Bøndernes hus, eier Lørenskog landbruksforening, en trebygning 

som ble tatt i bruk i 1922. I tillegg til forsamlingslokale er det også en privat barnehage, 

Skårungen barnehage, som har 26 plasser. Med adresse Løkenåsveien 35 ligger Skårer 

kirke, som eies av Lørenskog kirkelige fellesråd. Nordvest for kirka ligger Lørenskog 

Bygdemuseum med adresse Løkenåsveien 29. Bygdemuseet er del av Akershusmuseene, 

men både bygningsmassen og arealene rundt, dvs. også friområdene, eies av Lørenskog 

kommune.  Parkeringsplassen mellom bygdemuseet og Skårer kirke eies dels av Lørenskog 

kommune, dels av Lørenskog kirkelige fellesråd. Øvrig bebyggelse innen planområdet består 

av eneboliger bortsett fra Løken gård med våningshus, låve og stabbur. 

 

Det ønskes å sette i gang områderegulering for Skårer øst, slik at man får lagt føringer for 

videreutvikling av området. Områdereguleringer er kommunens ansvar, men i visse 

sammenhenger kan det gjøres avtale med private aktører om utarbeidelse av planforslaget, 

dersom det ikke er kapasitet til å håndtere planen i kommunen. Kommunen vil da ha ansvar 

for de rammer som privat aktør opererer innenfor. 

 

Forslag til omdisponering: 

Innspillet til områderegulering fremmes av Lørenskog kommune. Dette med bakgrunn i at 

Arcasa arkitekter AS på vegne av eierne av Skårersletta 78 og 80 for en stund siden tok et 

initiativ om å starte opp med reguleringsarbeid for sine eiendommer. Kommunestyret vedtok 

den 18.04.12 å regulere kommunens tomt i Skårersletta 70 med tanke på seinere salg. 

Kommunen ønsker dessuten å omregulere flere av sine eiendommer mellom Skårersletta og 

Løkenåsveien.  

 

Eierne av Skårersletta 78 og 80 ønsker oppstart av detaljregulering i den hensikt å legge til 

rette for utbygging av en ny bygningsmasse med hovedvekt på boliger, noe som er i tråd 

med gjeldende kommuneplan hvor de berørte arealer er avsatt til sentrumsformål. Eierne 

mener at forslaget dessuten vil støtte opp under ambisjonen om en mer omfattende 

transformasjon av arealer langs Skårersletta slik at denne på sikt vil kunne framstå som en 

urban hovedakse i området.   

 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen kan det legges føringer for dette planområdet, 

og det er derfor viktig at saksgangen knyttes opp mot den fremtidige prosessen med rullering 

av kommuneplanen. 
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5.10 Lørenskog kommune – Innspill til Gamleveien 149, gnr. 110, bnr. 2 

parsellene 2 og 5, samt bnr. 353. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

110/2-2 Sørli  Lørenskog kommune ? 5,1 daa 

110/2-5  Sørli  Lørenskog kommune. ? 4,7 daa 

110/353  Sørli  Lørenskog komm., med 
Zaki Shah Hassen som 
fester 

? 1,3 daa 

 

Forslagsstiller: 

Med bakgrunn i tidligere politiske vedtak ønsker administrasjonen å få vurdert Sørlikroa med 

tilgrensende friområder.  

 

 

Beskrivelse: 

Området er ca. 11,1 daa stort og ligger 

øst på Sørli, begrenset av Nordliveien i 

sør og øst, samt bebyggelsen på Sørli i 

nord og vest. Gamleveien går gjennom 

området, og Sørlikroa ligger sør for veien i 

krysset med Nordliveien.   

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 "G/s-v langs Nordliveien fra Løken-

Sørli til Knatten", plan 33-3-13, 

hvor reguleringsplanen trådte i 

kraft den 27.01.83. 

Arealene er regulert til offentlig friområde og kjørevei. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir arealbruksformål byggeområder – friområder (inkludert park, lekeplass, 

idrettsanlegg, skytebane, golfbane, snødeponi og rensepark). 

 

Området består i dag av Sørlikroa med parkeringsarealer sør for Gamleveien, samt ei 

balløkke nord for veien. De resterende arealene av friområdet er grasdekte arealer.  

 

5.11 Ahus, på vegne av Akershus universitetssykehus HF – Forslag til 

områderegulering for Nordbyhagen, deler av Ahus. 
 
gnr/bnr beliggenhet eier ønsket formål areal 

112/10 Nordbyhagen Lørenskog komm. 
Pensjonsfond 

? 2,7 daa 

113/1 Nordbyhagen Ahus ?   85,0 daa 

113/19 Nordbyhagen Ahus ? 1,5 daa 

113/42 Nordbyhagen Inger Helen Haug ? 1,8 daa 

113/218 Nordbyhagen Ahus ? 20,5 daa 

113/229 Nordbyhagen Ahus ? 6,4 daa 

113/331 Nordbyhagen Lørenskog komm. ? 2,3 daa 
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113/234 Nordbyhagen Ahus ? 101,6 daa 

113/298 Nordbyhagen Lørenskog komm. ? 2,0 daa 

113/361 Nordbyhagen Ahus ? 12,2 daa 

 

Forslagsstiller: 

Akershus universitetssykehus HF (Ahus), eier av gnr. 113, bnr. 1, m.fl., har gitt en 

høringsuttalelse om kommuneplan 2013 – 2024. Selv om byggingen av det Nye Ahus er 

avsluttet, ser de for seg en ytterligere vekst på sykehusområdet. Sykehusets opptaksområde 

forventes å øke med ca. 130 000 nye innbyggere innen 2025. Ahus har i den forbindelse 

utarbeidet en "Helhetsplan for sykehusområdet på Nordbyhagen for årene 2013 – 2025". Det 

er en mulighetsstudie som viser hvilke utbyggingsmuligheter det er på sykehusområdet. 

Konklusjonen av denne er at det alt vesentligste av utbyggingsbehovene synes å kunne la 

seg løse innenfor gjeldende reguleringsplan for området. 

 

 

Beskrivelse: 

Det aktuelle området utgjør en del av 

sykehusområdet, og er ca. 236 daa stort. I 

nord grenser området mot Strømsveien 

og Rv 159, i øst mot Vittenbergbekken, i 

sør mot sykehusbygningene og 

utearealene rundt disse, og i vest mot 

Strømsveien.  

 

Eiendommene omfattes av følgende 

reguleringsplan: 

 Sentralsykehuset i Akershus, plan 

35-2-01, som trådte i kraft den 

07.03.01. 

 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato enn kommuneplanen. Kommuneplanen vedtatt den 

09.05.07 angir byggeområder – Hovedsakelig boliger (inkludert lekeplasser, barnehager, 

dagligvarebutikk med nærområdet som marked, velhus, mindre offentlige institusjoner og 

lokalveier) nord i området og byggeområder – Offentlige bygninger (statens-, fylkets- og 

kommunens bygninger) sør i området, mens områder langs Vittenbergbekken er avsatt til 

byggeområder – Friområder (inkludert park, lekeplass, idrettsanlegg, skytebane, golfbane, 

snødeponi og rensepark).  

 

Forslag til omdisponering: 

Med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Akershus universitetssykehus HF, og mulighetsstudien 

"Helhetsplan for sykehusområdet på Nordbyhagen for årene 2013 – 2025" er innspillet til 

områderegulering for den nordligste delen av sykehusområdet fremmet av Lørenskog 

kommune. Arealet er på ca. 236 daa, og Akershus universitetssykehus HF er eier av ca. 227 

daa av totalarealet. Bakgrunnen for at en ønsker en områderegulering er den påtenkte 

fortettingen hva gjelder boliger så vel som sykehusrelaterte virksomheter, samt en mulig T-

bane til sykehuset.  
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Ahus har ingen innvendinger til planprogrammet, men de har kommet med noen 

kommentarer fra foretakets side som de har et ønske om at tas med i den videre prosessen. 

De viser til at sykehusets opptaksområde i dag omfatter ca. 470 000 innbyggere, og at dette 

forventes økt til ca. 600 000 innbyggere i 2025. Ahus har således behov for ytterligere vekst i 

kapasitet på sitt hovedanlegg på Nordbyhagen. De antar at antall ansatte i planperioden 

(2013 – 2024) vil øke med 1 200 årsverk. I tillegg forventes den en vekst innen forskning og 

næringsvirksomhet for foretak som ønsker å etablere seg i nærheten av et stort 

universitetssykehus. Dette selv om den store utbyggingen er avsluttet. Ahus viser i denne 

forbindelse til "Helhetsplan for sykehusområdet på Nordbyhagen for årene 2013 – 2025". 

Helhetsplanen er en mulighetsstudie som viser hvilke utbyggingsmuligheter det er på 

sykehusområdet. Ahus kan opplyse om at det alt vesentlige av utbyggingsbehovene kan bli 

løst innenfor gjeldende reguleringsplan for området. De viser også til at mulighetsstudien har 

omtrent samme tidshorisont som kommuneplanen. 

 

Ahus viser til de overordnede forutsetninger og føringer for planarbeidet, og har den 

oppfatning at en videre utvikling av sykehuset vil være med å underbygge en utvikling i 

kommunen i tråd med disse forutsetningene. I den forbindelse peker de på regionale 

helhetsløsninger på tvers av kommunegrenser, samferdsels- og næringsvirksomhet. 

Ahus har registrert at kommunen har som mål å fortette rundt hovedtransportårene, og 

slutter seg til denne strategien i forhold til tilgjengelighet for de som skal til sykehuset. En 

realisering av T-bane til Ahus vil være svært viktig for sykehuset. Ahus ønsker å bli involvert i 

dette arbeidet, og i særlig grad i planarbeidet rundt stasjonsområdet ved Ahus. 

 

Ahus viser også til at veksten av sykehuset vil medføre økt antall ansatte. De peker på 

ønsket om flere typer boliger nær sykehuset. De angir også mulighet for boligfortetting 

innenfor sykehusområdet. 

 

Ahus er positiv til at Lørenskog kommune ønsker å utvikle kommunen til en helsekommune, 

og ser med forventning fram til hvilke tiltak som vil bli lansert for at en skal kunne realisere 

dette.  
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6. Øvrige innspill til planprogrammet/kommuneplanen: 

 

6.1 Lørenskog Landbruksforening 
 

Foreningen har ingen innspill til endring av nåværende kommuneplan. De ønsker et fortsatt 

sterkt vern av dyrka mark i Lørenskog slik at matproduksjonen kan fortsette framover i 

samme omfang som i dag.   

 

6.2 Nedre Romerike Skogeierlag 
 

Foreningen har ingen bemerkninger til utkast til planprogram, datert 30.04.12.  

 

 

6.3 Høybråten Velforening. 
 

Foreningen har ingen bemerkninger til utkast til planprogram, datert 30.04.12.  

 

6.4 Jernbaneverket. 
 

Jernbaneverket har ingen bemerkninger til utkast til planprogram, datert 30.04.12.  

 

6.5 Romerike Avfallsforedling IKS. 
 

ROAF viser til at Lørenskog kommune er et eksempel til etterfølgelse hva gjelder 

sentrumsutvikling og renovasjon. Dette fordi kommunen er den første og foreløpig eneste 

kommunen på Nedre Romerike som har etablert stasjonært avfallssug i ROAFs nedslagsfelt. 

De har håp om at kommunen vil være behjelpelig med erfaringsutveksling overfor de andre 

eierkommunene i ROAF, som alle i forskjellig grad har utfordringer når det kommer til 

arealutnyttelse. 

ROAF forventer at kommuner med fokus på fortetting og sentrumsplanlegging setter krav om 

nedgravde løsninger enten i form av avfallssug eller avfallsbrønner. ROAF ber kommunen 

vurdere utplassering av avfallsbrønner for glass- og metallemballasje i sentrumsområder til 

bruk for innbyggerne. De kan også opplyse om at tilbudet også kan utvides til andre 

avfallstyper. 
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6.6 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). 
 

Direktoratet gjør oppmerksom på at det fins kun ett pukkverk i kommunen, og at dette drives 

på en forekomst som i NGU's database er klassifisert som nasjonalt viktig. Direktoratet ber 

om at det ikke tillates etablering av aktiviteter i slik nærhet at det vil sette begrensninger for 

framtidig drift. 

     

6.7 Akershus fylkeskommune.  
 

I fylkeskommunens saksframlegg framgår det at de forventer en ytterligere fortetting innenfor 

eksisterende byggesone fram mot 2032, og at nye boligene stort sett blir bygd som leiligheter 

framfor småhusbebyggelse. Det forventes også en høy tetthet rundt jernbanestasjonene 

Lørenskog og Fjellhamar, samt rundt framtidige stasjoner på T-banen fra Visperud til Ahus. I 

den forbindelse viser fylkeskommunen til at samarbeidet mellom statlige-, regionale- og 

kommunale aktører om en T-baneløsning til Ahus er startet opp, jf. fylkestingssak nr. 78/10 

"Baner på Nedre Romerike".  

Fylkeskommunen viser til at en formalisering av arbeidet bl.a. har som siktemål å fastlegge 

en trasé for banen. Fylkeskommunen peker på at et viktig fokus i kommuneplanarbeidet vil 

være å båndlegge areal for banen, også gjennom Lørenskog grønne sentrum. De er positiv 

til at kommunen har utarbeidet strategier for arealbruken, og fokusert på sentrumsutvikling 

og fortetting som sentrale tema for arbeidet videre med kommuneplanen. De er positive til at 

Lørenskog sentrum videreutvikles som kommunesentrum.  

Fylkeskommunen ønsker ikke at det legges opp til en økning av forretning og 

servicefunksjoner andre steder enn i Lørenskog sentrum. 

Fylkeskommunen viser også til at en høy parkeringsdekning, særlig for næringsbebyggelse, 

bidrar til å svekke framkommeligheten for kollektivtrafikken, spesielt buss, og er av den 

oppfatning at gjeldende parkeringsnorm for Lørenskog tillater en for høy parkeringsdekning. 

Fra fylkesrådmannens saksframlegg framgår det et ønske om at kommunen bør skjerpe 

parkeringsnormene for næring-, kontor og forretningsformål i kommende kommuneplan, og 

innarbeide dette i planbestemmelsene. Fylkesrådmannen anbefaler at det avsettes areal til 

innfarts- og sykkelparkering i nærheten av de planlagte stasjonene på Ahusbanen. 

Fylkeskommunen opplyser om at det er registrert 274 kulturminnelokaliteter i Lørenskog 

kommune, og 117 av disse er automatisk fredet, dvs. fra perioden før 1537. 

Fylkeskommunen ber om at alle automatisk fredete kulturminner synliggjøres med 

hensynssone D og tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

Fylkeskommunen viser til at planprogrammet legger opp til at kulturminner, kulturmiljøer og 

kulturlandskap er et av flere tema som bør legges til grunn ved utredning og vurdering av 

foreslåtte arealendringer. Til den vurderingen som må gjøres i forbindelse med det videre 

kommuneplanarbeidet, viser fylkeskommunen til det gode grunnlaget kommunen allerede 

har gjennom den vedtatte kommunedelplanen for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og 

kulturlandskap i kommunen, Lørenskogs kulturarv (2006). Fylkeskommunen er dessuten 
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opptatt av at nyere tids kulturminner/-miljøer som kan ha bevaringsverdi, og som ikke 

allerede er registrert innenfor områder som foreslås omdisponert, gis en ny vurdering 

gjennom en revisjon av den snart 7 år gamle planen. Fylkeskommunen anbefaler at 

kommunen utarbeider generelle bestemmelser til kommuneplanen som søker å ivareta 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som ikke er underlagt et formelt vern.  

Fylkeskommunen etterlyser en vurdering av arealer knyttet til fysisk aktivitet utenom 

friluftsområder. I denne sammenheng pekes det på at med en sterk vekst vil også behovet 

for tilrettelagte arealer øke. 

Fylkeskommunen peker på nytten av å se sikring og avsetting av friluftsområder i 

sammenheng med den øvrige arealplanleggingen. De ser det som ønskelig at nye områder 

som skal avsettes til friluftsformål ligger så nær tette befolkningskonsentrasjoner som mulig, 

og at disse opparbeides med turveier i skogen, kulturlandskapet og langs vassdrag. I den 

forbindelse oppfordres kommunen til å foreta en kartlegging og verdivurdering av 

friluftslivsområder i og ved tettsteder.   

 

6.8 Oslo og Omland Friluftsråd 
 

OOF registrerer at kommunen har et godt utgangspunkt for det videre planarbeid. De har 

også den oppfatning at hensynet til grøntstruktur, friluftsliv og natur synes generelt ivaretatt. 

OOF roser også de overordnede grep kommunen har for boligfortetting og bevaring av 

grøntområdene. I tillegg er de positive til at det opprettes lokale referansegrupper som 

inviteres med i planarbeidet. 

OOF har ellers den oppfatning at betydningen for friluftsliv og natur i lokalsamfunnet, særlig i 

folkehelsesammenheng, i større grad bør synliggjøres. I den forbindelse vises det til den 

høye andelen innvandrerbefolkning i kommunen og de folkehelseutfordringer deler av denne 

gruppen sliter med, kanskje mer enn den øvrige befolkningen i Lørenskog. OOF anbefaler 

derfor at stimulering til økt fysisk aktivitet bør være et vesentlig fokusområde ved 

planarbeidet i Lørenskog. 

OOF savner en omtale av miljøvennlig transport og folkehelse i planprogrammet. 

 

6.9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Innledningsvis gjør fylkesmannen kommunen oppmerksom på at kommuneplanarbeidet også 

omfatter områder i Marka. Etter markalovens § 6 må derfor kommunen innhente tillatelse fra 

Miljøverndepartementet, via Fylkesmannen i Oslo og Akershus, før det meldes om 

planoppstart. Det opplyses også om at det ikke vil være nødvendig med ny planoppstart 

dersom det ikke planlegges endringer i Marka. 

Fylkesmannen peker på kommunenes ansvar for at det bygges tilstrekkelig med boliger i 

forhold til den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus de nærmeste tiårene. 

Boligene må fortrinnsvis komme i områder med god kollektivdekning. Fylkesmannen 



55 
 

oppfatter at Lørenskog tar et riktig grep i forhold til fortetting langs kollektivaksene. De er 

positive til den framtidige utviklingen ved jernbanestasjonene Lørenskog og Fjellhamar, og 

fylkesmannen forventer at det legges opp til en høy utnyttelse i disse områdene. Når det 

gjelder utbyggingen med høy vekst langs den framtidige T-banetraseen til Ahus, peker 

fylkesmannen på at prosjektet ligger noe fram i tid, og en vil derfor være avhengig av 

alternativ transport i en overgangsfase.   

Fylkesmannen slutter seg til kommunens fortettingsstrategi i eksisterende byggesone, som 

vil utnytte eksisterende infrastruktur og bidra til at det nasjonale målet om at veksten i 

transport skal tas med miljøvennlige transportformer. I den forbindelse minner fylkesmannen 

om viktigheten av at forretning og tjenesteyting legges til områder som har god tilgang til 

kollektivtransport, eller er tilgjengelig for gående og syklende, og som ligger innenfor 

sentrumsområdene. 

Fylkesmannen mener at et effektivt middel for å begrense biltrafikken er å begrense antall 

parkeringsplasser, særlig ved arbeidsteder. For å nå de nasjonale målene om reduksjon av 

klimagassutslipp, må biltrafikken begrenses. Fylkesmannen viser til at Lørenskog kommune 

har til dels foreldede parkeringsbestemmelser med bl.a. minimumskrav til parkering. 

Fylkesmannen forventer at disse blir oppdatert, og at det settes nye og strengere 

maksimumsnormer for parkering. 

Fylkesmannen anbefaler at mål og strategier i gjeldende kommuneplan videreføres. Dette 

gjelder spesielt fokus på fortetting i eksisterende byggeområder for å unngå omdisponering 

og nedbygging av landbruksområder. Fylkesmannen roser dessuten kommunedelplan 

landbruk, og anbefaler at mål og strategier fra denne planen følges opp i ny kommuneplan. 

Fylkesmannen viser også til nasjonale føringer for landbruket gitt i Meld. St. 9 Landbruks- og 

matpolitikken, Velkommen til bords med tilhørende Innstilling 234 S. Fylkesmannen ber om 

at den nye samfunnsdelen synliggjør landbrukets samfunnsbidrag innen miljø, folkehelse, 

omsorg, kulturlandskap og næring, og arbeidet med å videreutvikle muligheter innen disse 

områdene. 

Fylkesmannen peker på at det i konsekvensutredninger og innspill til kommuneplanens 

arealdel skal vises konsekvenser for matjord, skog og landbruksdrift, samt oppgis arealtall for 

omdisponering av skog, dyrka og dyrkbar jord. 

 

6.10 Norges vassdrags- og energidirektorat. 
 

NVE viser til at naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der 

slike farer er aktuelle. Det vises i den forbindelse til NVEs retningslinje nr. 2/2011 "Flaum- og 

skredfare i arealplanar", som omhandler sikkerhetsnivåer og framgangsmåte for utredning av 

fare for flom og skred. NVE viser også til "Byggteknisk forskrift" (TEK 10). NVE peker på at 

ny bebyggelse ikke må plasseres i områder som kan være utsatt for flom, erosjon og skred. 

Det må dessuten påses at nye utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre områder. 

Fare for flom og erosjon: NVE viser til at nye utbyggingsområder som hovedregel skal 

plasseres sikkert mot en 200-årsflom, jf. TEK 10 § 7-2 og NVE 2/2011. NVE viser også til at 
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kommunen må sørge for at bekker og elver som ikke er flomsonekartlagt blir vurdert, og at 

sikkerheten for bebyggelsen langs disse vassdragene ivaretas. Dersom det viser seg at 

planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, erosjon og massetransport, mener 

NVE at kommunen må vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging 

skal forbys. NVE anbefaler også kommunen å ta overvannsproblematikken på alvor. I den 

forbindelse viser NVE til rapporten fra Norsk Vann, "Veiledning i klimatilpasset 

overvannshåndtering 162/2008".  

Marine avsetninger: NVE viser til at kommunen har tykke havavsetninger, og at faren for at 

områder med kvikkleire, som kan utløse leirskred, er til stede. I den forbindelse vises det til 

NGUs løsmassekart. NVE anbefaler kommunen å gjøre en overordnet vurdering av om det 

kan finnes forekomster av kvikkleire. Dersom viktige utbyggingsområder er lokalisert på 

marin leire, anbefaler NVE at det gjennomføres mer detaljerte grunnundersøkelser, jf. NVE 

2/2011. 

NVEs anbefalinger for samfunnssikkerhet: NVE anbefaler at arealer som kan være utsatt for 

flom, erosjon eller skred, uavhengig av arealbruk avmerkes på arealplankartet som 

hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8. Dette gjelder f.eks. kartlagte flomsoner. NVE 

anbefaler også at det avsettes et belte på minimum 20 meter langs bekker med potensiell 

flomfare. NVE anbefaler også at det knyttes bestemmelser til hensynssonene, slik at det ikke 

skal gis byggetillatelse til nye bygninger før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot 

skred og/eller flom. NVE peker spesielt på at dette kan være et problem i områder hvor det 

ikke er krav om reguleringsplan (LNF-områdene). 

NVE viser til at alle vassdrag med årssikker vannføring skal merkes tydelig i plankartet. NVE 

er bekymret for tiltak som endrer vassdragenes naturlige løp, underdimensjonerte kulverter, 

bekkelukkinger, o.l. De peker på hvor viktige vassdragene er for miljø og friluftsliv, og viser til 

at vassdragenes randsoner er de mest artsrike og bevaringsverdige i forhold til 

landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

NVE viser til vassdragene i Lørenskog er del av Oslomarkavassdragene, som er varig vernet 

etter verneplan 1 for vassdrag. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994) gjelder 

selve vassdraget og en 100-meter på hver side. NVE viser til at kommuneplanen ikke må 

legge opp til ny utbygging i konflikt med verneformålet. 

NVEs anbefalinger for vassdrag: Til å merke alle vann, elver og bekker inkludert kantsoner, 

anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag, 

jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6. NVE peker også på at der det er spesielle bruks- eller 

vernehensyn langs vassdraget, bør formålet underspesifiseres. NVE viser også til at det kan 

angis et område inntil 100 meter langs vassdrag der det er forbudt å sette i verk bestemte 

bygge- og anleggstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 5. Bredden kan differensieres 

ut fra vassdragets og omgivelsenes karakter. 

 

6.11 Statens vegvesen. 
 

Statens vegvesen (SVØ) peker på sin rolle i kommuneplanarbeidet, hvor de har som 

oppgave å påvirke kommunen til å legge opp til et utbyggingsmønster som ivaretar 
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trafikksikkerheten og trafikkavviklingen langs riks- og fylkesvegnettet, samt støtter opp om 

den nasjonale- og regionale areal- og transportpolitikken. I korthet innebærer dette mål om å 

minimalisere transportbehovet og gjøre det mulig å ferdes trygt til fots og på sykkel fra 

boligområder til skoler, forretninger og fritidsarealer. SVØ fokuserer dessuten på at 

utbyggingsmønsteret skal legge best mulig til rette for kollektivbetjening, og bidra til 

målsettinger om 0-visjonen, dvs. null drepte og alvorlig skadde i trafikken.   

SVØ viser til at alle arealbruksendringer for utbygging fører til trafikale konsekvenser på veg- 

og kollektivnettet. Utredninger bør derfor vise hvordan arealdisponeringen kan bidra til å 

minimalisere biltrafikken og hvordan nye utbyggingsområder kan få best mulig tilgjengelighet 

til kollektivløsninger. SVØ krever også dokumentert at nye utbyggingsområder ikke utsettes 

for støy og lokal luftforurensning utover de anbefalte verdier. 

For nye utbyggingsområder som utløser behov for tiltak på riks- og fylkesvegnettet, må det 

innarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføringen av tiltakene. Kostnadene 

forbundet med disse tiltakene må dekkes av tiltakshaver, eventuelt kommunen. 

Statens vegvesen forutsetter at nye utbyggingsområder legges til steder med god 

kollektivdekning, og ønsker ingen "satellittutbygging" hvor kollektivdekningen er dårlig. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, herunder ABC-

prinsippene, vil bli lagt til grunn av SVØ ved eventuelle nye eller utvidelse av eksisterende 

næringsområder. Som grunnlag for konsekvensutredninger må type næringsvirksomhet 

konkretiseres for derved å oppnå best mulig trafikkanalyser. SVØ viser til at en forlengelse 

av Furusetbanen til Ahus vil kunne gi grunnlag for en fortetting av kontorarbeidsplasser langs 

banen. Det anbefales at trafikkgenererende virksomheter som lager og logistikk ikke bør 

ligge i Lørenskog. 

SVØ viser til "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen", T-1442/2012. SVØ 

Retningslinjene innfører støysoner rundt viktige støykilder som virkemiddel for bl.a. å 

synliggjøre støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder og gir anbefalinger om 

støygrenser ved etablering av nye støykilder. SVØ viser til at det er tiltakshaver som er 

ansvarlig for beregning og kartfesting av støysoner, mens kommunen skal sammenstille alle 

støysonekart til et oversiktskart for alle støykilder og oppdatere dette med hensyn til 

arealbruken i støysonen. 

SVØ viser også til "Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging" T-

1520/2012. Det vises til anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved 

planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I den forbindelse viser SVØ til at det i en tidlig 

fase er viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer for på en best mulig måte å 

redusere luftforurensning. 

SVØ viser til at de viktigste kildene til luftforurensning er vegtrafikk og vedfyring. Områder 

som er utsatt for støy er også ofte utsatt for luftforurensning. SVØ anbefaler Lørenskog 

kommune å utarbeide et luftsonekart over planområdet (byggesonen) for å dokumentere 

hvilke områder som eventuelt er utsatt for luftforurensning. 

SVØ viser til gjeldende rammeplan for avkjørsler i gjeldende kommuneplan, som skal være 

en del av de juridisk bindende bestemmelsene. Det vises i den forbindelse til plan- og 

bygningslovens § 11-11 om bestemmelser til arealformål i kommuneplanen. SVØ bemerker 
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at det i de rettslig bindende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel må framgå at i 

byggeområdene og LNF-områdene skal nybygg lokaliseres slik at avkjørsel fra riks- og 

fylkesveger kan skje i samsvar med rammeplan for avkjørsler. 

Når det gjelder nye vegprosjekt, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak 

og miljø- og servicetiltak, viser SVØ til Nasjonal transportplan 2010 – 2019 (NTP), 

handlingsprogram for riksveger 2010 – 2013, samt Nasjonal transportplan for 2014 – 2023. 

Det vises også til Samferdselsplan for Akershus 2012 – 2015 og Handlingsprogram 2013 - 

2016. 

 

6.12 Rom Eiendom AS. 
 

Rom Eiendom merker seg med tilfredshet målene om fokus også på Hovedbanen som en av 

de to kollektivaksene i kommunen, og viser også til at NSB fra 2012 gradvis har iverksatt en 

forbedring av togtilbudet i Intercity-triangelet.  

På bakgrunn av statlige føringer om areal- og transportpolitikk nevnt i kommunens 

planprogram, samt seinere års fokus på befolkningsvekst og transportbehov, legger ROM 

Eiendom til grunn at Lørenskog kommune vil støtte opp om satsingen på tog gjennom valg 

av utbyggingsmønster og arealformål.  

Rom Eiendom viser til side 10 i planprogrammet, og etterlyser hvordan transport-potensialet 

som ligger i jernbanen og interaksjonen med Oslo-regionen kan og bør utnyttes i 

arealplanleggingen i Lørenskog. De viser også til at Hovedbanens noe perifere lokalisering i 

forhold til dagens sentrum i kommunen er en utfordring.  

Rom Eiendom har registrert at det vil foregå en utvikling av arealene rund Fjellhamar stasjon, 

men de etterlyser at fokus på jernbaneaksen, som målformuleringer på side 9 i 

planprogrammet, følges opp som et sentralt tema hva gjelder arealbruksstrategier og 

fortetting.  

 

 


