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1. Bakgrunn 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende barnehage på Grønlia i 

Lørenskog kommune.  

Lørenskog kommune har en befolkningsutvikling som er blant de høyeste i landet, og prognoser tilsier at 

denne veksten vil fortsette som følge av høy boligutbygging i kommunen. Veksten medfører behov for økt 

kapasitet for blant annet barnehager. Med bakgrunn i disse behovene ble det utarbeidet en 

konseptvalgutredning som konkluderte med anbefaling om utvidelse av Grønlia barnehage. I denne 

utredningen beskrives det at det er et stort behov for fremtidige barnehageplasser i Fjellhamarområdet.  

Det er planlagt stor boligbygging rundt Fjellhamar stasjon. Denne utbyggingen forventer å utløse et 

generasjonsskifte i Grønlia-området, og sannsynligvis øke presset på barnehagekapasiteten i området. 

Grønlia barnehage er allerede en populær barnehage. Med bakgrunn i dette konkluderer 

konseptvalgutredningen at utvidelse av Grønlia barnehage forventes å være en fornuftig investering. Med 

bakgrunn i konseptvalgutredningen ble planarbeid for utvidelse av Grønlia barnehage igangsatt. 

2. Saksgang 

2.1. Politiske vedtak knyttet til igangsetting 

Kommunestyret fattet i møte 20. juni 2018, sak 65/18, følgende vedtak: 

1. Rådmannen igangsetter forprosjekt for barnehageutvidelse med to til tre avdelinger i tilknytning 
til Grønlia barnehage. Prosjektet etableres som et eget V-prosjekt.   

2. Rådmannen igangsetter en reguleringsplanprosess som skal ivareta barnehageutvidelsen.  

3. For oppstart av planlegging og reguleringsplanarbeid gis en bevilgning på 500 000 kr i 2018. 
Bevilgningen finansieres av mva-refusjon og bruk av lån.  
4. Rådmannen vil spille inn resterende behov for investeringsmidler i økonomiplanen for 2019-2023.  
 

I vurderingen for saken ble følgende fremhevet: 

Rådmannens tilrådning er at kommunen utnytter det strategiske tomtekjøpet ved Grønlia barnehage til å 

utvide barnehagekapasiteten med to til tre avdelinger. Det anbefales derfor snarlig oppstart av videre 

planlegging og reguleringsprosess for utvidelse av Grønlia barnehage.» 

Videre ble planinitiativet behandlet i formannskapet 27. november 2019, sak 61/19. Følgende vedtak ble 
fattet: 

«Planinitiativ for Grønlia barnehage videreføres og det utarbeides forslag til reguleringsplan som 
fremmes for 1. gangs behandling. 

Det vises for øvrig til rådmannens vurderinger i saken. 

1. Forutsetter vesentlig bruk av klimavennlige byggemetoder slik som tre og stein. 

2. Forutsetter trafikksikkerhets- og støyreduserende tiltak som nedsatt hastighetsgrense og 
fartsdumper. 

 3. Kostnadseffektiv utbygging. 
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4. Rådmannen bes ta utgangspunkt i markedspris i forhandlinger med grunneier» 

Punkt 4 i vedtaket er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd. 

  

2.2. Oppstartsmøte 

Det ble avholdt oppstartsmøte 3. oktober 2019. Der ble rammer og premisser for planarbeidet drøftet. 

2.3. Varsel om oppstart og medvirkning 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 11. februar 2020 i Romerikes blad og på kommunen sin 

hjemmeside. Aktuelle myndigheter, grunneiere og rettighetshavere er varslet i eget brev eller e-post. Det 

kom inn sju merknader til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert til slutt i dette 

dokumentet. 

I tillegg til kunngjøring av igangsetting av planarbeidet har det vært dialog med barnehagens ansatte og 

prosjektgruppe fra Lørenskog kommune. 

2.4. Krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram 

Planforslaget er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-2, planbeskrivelse og konsekvensutredninger, med 

tilhørende forskrift.  

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger § 6, 7 og 8. Det er konkludert med at 

tiltaket ikke faller inn under forskriftens oppfangingskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

3. Beskrivelse av planområdet 

3.1. Beliggenhet og omliggende områder 

Planområdet ligger nord på Fjellhamar, nord for jernbanelinja som går gjennom bydelen. Planområdet er 
ca. 9 dekar.
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Figur 1: Planområdet som ble varslet oppstart av er vist med rød linje. Omliggende bebyggelse på Fjellhamar og 
jernbanen vises sør for planområdet. Grønlia barnehage ligger sentralt i forhold til store friluftsområder i nordøst og 
nordvest.  

 

Barnehagetomta ligger i slakt stigende terreng mellom jernbanen og Marka. Selve barnehagetomta er 

relativ flat og terrenget ligger ca. på 190 moh. Barnehagen ligger i et etablert boligområde som i hovedsak 

består av frittliggende småhusbebyggelse, med innslag av andre boligtyper. Sørøst for planområdet og 

Midtveien ligger det konsentrert småhusbebyggelse. 

Nord for planområdet er åtte nye boenheter godkjent i byggesøknad. Disse framtidige boligene ligger vis à 

vis planområdet nord for Øvre Grønliveien. 

Barnehagen grenser til et friområde (Gartnerjordet) i øst. Her er det opparbeidet ballplass, og det er en 

kolle like inntil barnehagens uteareal. Det er ca. 600 meter fra  barnehagen til sammenhengende 

utmarksområder (Skjettenåsen, Bråteåsen og Sankthansfjellet). 

3.2. Eksisterende tomtestruktur og bebyggelse 

Planområdet består av eiendommene 107/723, 107/724 (eksisterende barnehage), 107/245, 200/9, 

200/41, 200/43 og 107/1235. Dagens barnehage er ikke utskilt som egen eiendom, men utgjør deler av 

eiendommene 107/723 og 107/724, som eies av kommunen.  

Eiendommene 107/245 og 107/1235 er i dag bebygd med hver sin enebolig, men er ervervet av Lørenskog 

kommune for utvidelse av barnehagen.  

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger og tomannsboliger i to etasjer med saltak. 

Høyden på omliggende bebyggelse på samme høydedrag ligger i hovedsak mellom kote 196 og opp til kote 

200. Hoveddelen av dagens barnehage er i dag i én etasje, men ca. en tredel av barnehagen har to etasjer. 

Dagens barnehage har største mønehøyde på ca. 198 moh. 
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Figur 2: Tomte- og bebyggelsesstruktur. Nåværende regulert barnehageområde er markert som blått på kartet. 
Dagens parkering for barnehagen er vist med P. Varslet planavgrensning er vist med blå strek. 
 

3.2.1. Eksisterende barnehage 

Grønlia barnehage har i dag seks avdelinger, med 83 barn og 23 ansatte. Barnehagen har avdelinger for 

både små og store barn. Avdelingene har hver sin inngang. Alle avdelingene leder inn mot et sentralt 

fellesrom, med åpning opp til administrasjon og personalområder. Bygningen ble oppført i januar 1984. I 

2007 ble barnehagen utvidet med 2 avdelinger. 

Det er ca. 15 umerkede parkeringsplasser med innkjøring fra Øvre Grønliveien. Parkeringsplassen er skiltet 

med at det er reservert parkering for barnehagen i tidsrommet 07-17. Det er i tillegg areal for ca. 5 

parkeringsplasser langs Fredlyveien. 

Barnehagen har varelevering fra Fredlyveien minst to ganger i uken. Barnehagen har renovasjonsløsning i 

form av flyttbare containere. 

3.3. Landskap og vegetasjon 

Planområdet er i hovedsak bebygd. Bebyggelsen består av eksisterende barnehage med tilhørende uteareal 

og parkering, samt to eneboliger med tilhørende hager. De to eneboligene forutsettes revet, mens dagens 

barnehage skal bestå, og utvides.  

Innenfor barnehagens område og de to ervervede eiendommene er det lite vegetasjon og ingen trær som 

er spesielt verdifulle for bevaring. 

3.4. Naturmangfold 

I følge Artskart.no og Naturbase.no er det registrert funn av arten parkslirekne øst i friområdet (sørøst for 

ballbanen), og øst for planområdet. Parkslirekne er oppført på Norsk fremmedartsliste 2018 og er vurdert å 

utgjøre en svært høy økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper.  

P 
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Ut over dette er det ingen registreringer av naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i eller 

ved planområdet. 

3.5. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner, kulturmiljø eller fredede bygninger innenfor planområdet. 

3.6. Trafikkforhold 

Barnehagen grenser til tre veier: Øvre Grønliveien, Fredlyveien og Midtveien. Midtveien er atkomstvei for 

boliger. Dette er en blindvei som ender i snuhammer (snuplass utformet som en t). Snarveier fra tilliggende 

boligområder fører gjennom friområdet i øst og til denne veien. 

Langs Øvre Grønliveien er det fortau på nordsiden av veien fra Fjellhamar holdeplass og forbi planområdet. 

Fortauet stopper omtrent 100 meter øst for planområdet, der Steinbekkveien tar av mot nord. Øvrig 

gatenett i området er smalere boliggater med lite trafikk og uten fortau. 

Øvre Grønliveien (øst for Fredlyveien) har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 1100 (tall fra 2016 jf. vegkart.no). 

Det er 40-sone forbi planområdet, og veiene i området preges av mange kryss, samt direkte inn- og 

utkjøringer fra boligeiendommene. I Øvre Grønliveien er det en fartshump nord for eiendommen 107/245, 

som er den vestligste av de innløste boligeiendommene.   

Nærmeste kollektivholdeplass for både tog og buss er Fjellhamar stasjon. Denne er ca. 700 meter mot 

sørvest. Det er ikke registrert trafikkulykker i området rundt barnehagen ifølge Statens vegvesen sin 

oversikt. 

3.7. Teknisk infrastruktur 

3.7.1. Vann og avløp 

Overordnet ledningsnett for vann- og avløp går i Øvre Grønliveien og Midtveien, og eksisterende barnehage 

og boliger er knyttet til disse via stikkledninger. Stikkledningene stammer fra byggeår, og er av varierende 

alder og dimensjon. 

3.7.2. Nettstasjon og ledningsnett 

Hafslund Nett har to nettstasjoner på eiendom 107/723. Disse er plassert utenfor planavgrensningen, i 

friområdet nordøst og sørøst for planområdet. I grunnen innenfor planområdet ligger det 

høyspenningskabler. Disse går i kanten av Øvre Grønliveien sin sørside. 

Hafslund er kontaktet i forbindelse med planarbeidet og har gitt følgende opplysninger i tillegg til det som 

ble gitt i ved varsel om oppstart av planarbeidet: 

Grønlia barnehage er tilknyttet nettstasjon merket L0324 med 2stk 240AL (230V) frem til et FS-skap, og 

1 stk 240Al fra skap til inntak. Det er også tilknyttet en kunde til fra skapet. OV er registrert med 

250A/230V. 

Ved utvidelse av barnehagen vil det være økning av inntaket til 350A/230V. Eksisterende nettstasjon 

må forsterkes med en 240Al til fra FS-skapet og skapet må antakelig skiftes ut. Eksisterende 240Al’en 

må sjekkes og ev. erstattes med nye som må legges i parallell fra nettstasjonen og frem til inntak. 

Hafslund foreslår da at de legges fra nettstasjonen og langs Midtveien, da eksisterende stamkabler 

ligger mellom eksisterende boliger her. 
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Per dags dato er det kapasitet i nettstasjonen med denne økningen.  Det gjøres oppmerksom på at 

kapasitet gis med generelt forbehold da strømnettet er i stadig endring. Effektbehov holdes ikke av før 

bestilling er mottatt. Løsningen blir avklart ved behandling av installasjonsmelding. 

For høyspentledning kan Hafslund Nett tillate at det iverksettes tiltak så nært inntil kabelgrøften som én 

meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant, men det er viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene 

ikke hindres eller at overdekningen over kabler ikke endres.  

3.7.3. Fjernvarme 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I følge kommuneplanens arealdel skal 

bygninger som oppføres, eller hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanlegget.  

Fjernvarmenettet er ikke utbygd i området og eksisterende barnehage er heller ikke tilknyttet fjernvarme.  

Akershus Energi sitt fjernvarmenett ligger i dag et godt stykke unna området og per i dag er det ikke 

planlagt fjernvarmenett frem til aktuell adresse.   

3.8. Juridiske og eiendomsrettslige forhold 

Det er knyttet noen heftelser til eiendommene 107/723 og 107/245. Heftelsene knyttet til 107/723 

omhandler bestemmelser om vann/kloakkledning og adkomstrett for eiendommene i nordøst (utenfor 

planområdet). Heftelsene knyttet til 107/245 er fra henholdsvis 1919 og 1925 og omhandler bestemmelser 

om veg og vannledning. Tidligere var det adkomstvei over tomta fra Øvre Grønlivei.  

3.9. Støy og luftkvalitet 

Den nordligste delen av planområdet er noe utsatt for trafikkstøy fra Øvre Grønliveien og ligger i gul 

støysone. Gul støysone strekker seg ca. 10-12 meter inn på eiendommene. 

Det er ikke gjennomført målinger av luftkvaliteten i området.  Kartfesting av luftforurensningen vil i 

hovedsak være aktuelt i kommuner med byområder hvor største trafikkmengde er over 8.000 

årsdøgntrafikk (ÅDT) eller hvor det er større punktutslipp. ÅDT for Grønliveien er på omtrent 2000 vest for 

Fredlyveien og 1100 øst for Fredlyveien. Det er heller ikke registrert større punktutslipp i nærheten. 

 

3.10. Forurensning, grunnforhold og radon 

3.10.1. Forurensning  

Området ligger under marin grense, og består hovedsakelig av fyllmasser. 

I forbindelse med plansaken er det foretatt undersøkelser med hensyn til miljøgifter. Det har blitt utført 

miljøteknisk undersøkelse i forbindelse med oppføring av et nytt bygg tilknyttet eksisterende barnehage.  

Ved undersøkelse av eiendommen ble det utført 14 prøver, og det ble ikke gjort funn av forurensning. Alle 

massene som det er tatt prøve av og analysert er i tilstandsklasse 1, og det er ikke behov for tiltaksplan for 

gravearbeidene. Massene kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet. 

3.10.2. Grunnforhold 

Planområdet ligger innenfor områder med mulighet for marin leire og fare for skred.  

På bakgrunn av at området er vist som aktsomhetsområde for kvikkleireskred er det gjennomført en 

geoteknisk undersøkelse av området. Hensikten med grunnundersøkelsene har vært å kartlegge 
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grunnforhold og eventuelle fare for skred/ras. Undersøkelsen viser at det er 3,5-9 m dybde til fjell ifølge 

utførte sonderinger. Løsmassene består av fylling i topplaget over fast tørrskorpeleire etterfulgt av morene 

på berg. Grunnforholdene anses generelt som gunstige for etablering av nye konstruksjoner. 

3.10.3. Radon 

Området har lav til moderat aktsomhet i forhold til radon ifølge kart fra Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet.  

3.11. Overvann 

Tomten består i dag av gresskledde flater og vegetasjon som sannsynligvis infiltrerer overvannet i 

normalsituasjoner. I følge kommunens flomkart kan planområdet være utsatt for vannoppsamlinger ved 

større nedbørsmengder. Det er i dag naturlig vannansamling på nordsiden av byggene samt på sørøstsiden 

av tomten der det er et lavbrekk.  

3.12. Risiko- og sårbarhet 

I forbindelse med planarbeidet er det utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med utgangspunkt i 

kommunens sjekkliste. 

Identifiseringen av mulige uønskede hendelser viser at hendelsene under kan være relevante for 

planområdet. Disse vurderes i egen ROS-analyse som legges ved planbeskrivelsen.  

Mulige uønskede hendelser som er identifisert: 

Naturbasert fare: 

- Ustabile grunnforhold 

- Flom, overvann 

Forsynings- og beredskapsfare:  

- Trafikksikkerhet 

- Støyutsatt 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelser. Det er ikke ustabile grunnforhold 

innenfor planområdet.  

Tilgjengelige flomkart viser at planområdet er utsatt for flom ved ekstremnedbør. Hvordan håndtering av 

overvann og flom skal løses er vurdert i planarbeidet. Vurderingen er samlet i vedlagt VAO-notat og det er 

utarbeidet overvannsplan som følger planforslaget. 

Utvidelse av barnehagen vil føre til noe trafikkøkning i Øvre Grønlivei. Planforslaget medtar tiltak som 
minsker sannsynligheten for at trafikkulykker oppstår. Det sikres etablering av fotgjengerfelt over Øvre 
Grønlivei. Det foreslås andre hastighetsregulerende tiltak som fartsdumper, men etablering av disse kan 
ikke reguleres gjennom reguleringsplanen. 

Planområdet langs Øvre Grønlivei er utsatt for støy fra biltrafikk, den ligger i gul støysone. Det er utarbeidet 
støyrapport som følger plansaken. Det må etableres støyskjerm langs Øvre Grønlivei for å gi gode 
støyforhold på utelekearealene i barnehagen. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.  

Det vil være drift av barnehagen mens bygge- og anleggsarbeidene med utvidelsen pågår. Dette innebærer 
fokus på bygging av nybygg og etablering av utelekearealer samtidig som resten av barnehagen skal være i 
drift. Anleggsgjennomføring må derfor planlegges nøye. 
 



  Side 10 av 23 

3.13. Eierforhold 

Planområdet omfattes av følgende eiendommer: 

Gnr./bnr. Eiendommens adresse Eier pr. okt. 2020 
Tomte-
areal 

Areal som 
inngår i 
planområdet 

107/724 Fredlyveien 13 Lørenskog kommune 5603 m2 3370 m2 

107/245 Fredlyveien 15 Privat eier 1323 m2 1323 m2 

107/723 - Lørenskog kommune 8583 m2 1230 m2 

107/1235 Øvre Grønliveien 25 Lørenskog kommune 952 m2 952 m2 

200/9 Veiparsell Øvre Grønliveien Lørenskog kommune 4753 m2 1480 m2 

200/41 Veiparsell Midtveien Lørenskog kommune 2039 m2 588 m2 

200/43 Veiparsell Fredlyveien Lørenskog kommune 423 m2 361 m2 

 

3.14. Oppsummering av eksisterende situasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planstatus 

4.1. Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel for Lørenskog kommune er fra 2015, og planområdet er avsatt til boligformål. I 

følge kommuneplanbestemmelsene omfatter kan dette også omfatte barnehager. En mindre del av 

planområdet i nordøst er avsatt til friområde. 

Det tillates maks 0,8 parkeringsplasser per ansatt, og det må legges til rette for plasser for henting/levering. 

Minst 10 % av plassene, minimum 2 plasser, må ha ladepunkt for el-bil, og det skal være tilrettelagt med 

trekkerør på ytterligere 10% av plassene. Parkering skal i hovedsak løses under bakken. Sykkelparkering 

skal plasseres med nærhet til inngang og god og trafikksikker adkomst fra gang-/sykkelvei. 

Figur 3: Illustrasjon som viser dagens situasjon. 



  Side 11 av 23 

4.2. Reguleringsplan 

Området omfattes av reguleringsplan 13-4-10, Grønlia I, vedtatt 5. mai 1980. Området som ligger innenfor 

foreslått planområdet er regulert til boligområde, offentlig formål, vei og friområde. 

4.3. Planer og pågående planarbeid for tilgrensende områder 

I sør grenser planområdet til bebyggelsesplan 13-4-05, Gartnerjordet – eldreboliger vedtatt 17. juni 1988. 

Videre er det godkjent en byggesak for bygging av åtte eneboliger på Øvre Grønlivei 26. 

Det pågår ikke annet planarbeid i nærheten av planområdet. 

4.4. Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for barn og unges interesser setter mål for krav til utforming av arealer og anlegg som skal brukes av 

barn og unge. Slike arealer skal sikres mot forurensning, trafikk, støy og annen helsefare og det skal være 

områder som egner seg for lek og opphold hele året. Dersom arealer som er avsatt med tanke på lek, eller 

uregulerte arealer som barn bruker som lekeareal, blir omdisponert, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Hovedgrep 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av Grønlia barnehage, fra seks til åtte 

avdelinger. Arealformål for barnehage utvides ved at to eksisterende boligeiendommer nord for 

eksisterende barnehage omreguleres til barnehage. Det reguleres hovedatkomst med bil fra Øvre 

Grønliveien, mens gang- og sykkeladkomst vil skje fra flere retninger. 

5.1.1. Planavgrensning 

Planavgrensning følger eiendomsgrenser i nord langs Øvre Grønlivei, og ytre kjørebanekanter langs 

Fredlyveien og Midtveien. Den varslede planavgrensningen inkluderte mer sideareal som ikke er relevant 

for reguleringen. Planområdet er redusert i størrelse fra 10,4 til 9,3 dekar. 

5.2. Formål 

Planområdet reguleres til følgende formål og størrelse: 

Arealformål pbl. § 12-5 Areal (m2) 

Barnehage (1161) 5731 

Vei (2010) 2668 

Friområde (3040) 905 

SUM 9304 

 

Øvre Grønliveien er ikke bygget i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Det er avvik mellom 

gjeldende situasjon og eksisterende reguleringsplan både når det gjelder veigeometri og ved at bygget vei 

delvis ligger lengre sør enn det den er regulert. Det avsettes vegformål i hele det aktuelle vegarealet. Det 

avsettes 3 meter areal for mulig fremtidig fortau mot barnehageformålet langs Øvre Grønlivei, og 1,5 meter 

sideareal langs henholdsvis Fredlyveien og Midtveien. Dette sikrer avstand for plassering av barnehagens 

gjerde, for trafikksikkerhet, snøopplag og ivaretakelse av høyspentledninger langs Øvre Grønliveien. 

Formålsgrensene i ytterkant, mot plangrense av Fredlyveien og Midtveien settes langs opparbeidet 

kjørebanekant. 
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5.3. Overordnet utforming 

Bebyggelsen utvides mot nord, og leke- og oppholdsarealer omkranser bygget. I sørøst etableres en port 

som forbinder barnehagen med friområdet i øst. Arealene i nord, mot Øvre Grønliveien er noe støyutsatt, 

så her etableres det støyskjerm.  

Parkering og trafikkareal er i nordøst, og all kjøretrafikk kanaliseres dit. Hovedinngang for barnehagen skjer 

i tilknytning til parkeringsarealene, mens hver avdeling får en lokal inngang. 

5.4. Bebyggelsens utforming, høyder og plassering 

Utvidelsen av barnehagen planlegges i form av tilbygg av eksisterende barnehage mot nord. Det planlegges 

ny hovedinngang i nordøst mot adkomst- og parkeringsareal, mens alle avdelingene får hver sin inngang. 

Nybygget skal tilpasse seg eksisterende barnehage, i form, høyder og materialer. Den nye delen oppføres 

med saltak og trekledning som eksisterende bygningsmasse. Sammen med søknad om rammetillatelse skal 

det innsendes en redegjørelse som viser farge og materialbruk.  

Bestemmelsene åpner for at mindre bygg, som vognskjul, boder for oppbevaring av leker osv. kan plasseres 

utenfor avsatte byggegrenser. Parkeringsareal, renovasjonsanlegg, sykkelparkering mv. kan også oppføres 

utenfor byggegrensene. 

5.5. Utnyttelse 

Maksimal tillatt utnyttelsesgrad er 30 % bebygd areal (BYA).  

Feltet avsatt til barnehageformål er på 5 731 m2. Dette betyr at det tillates inntil 1 719 m2 BYA innenfor 

formålsområdet. Eksisterende bebyggelse som planlegges bevart har BYA på ca. 635 m2 

Nytt bebygd areal kan være inntil 1 084m2 BYA. Dette er inkludert parkeringsplasser beregnet med 18 m2 

pr. plass. 

5.6. Utomhusareal 

Nybygget plasseres nord på feltet, slik at man får utnyttet de mest solrike og stilleste områdene til uteareal 

for barnehagen. Plasseringen av utearealet vil også gi en god forbindelse mot friområdet i øst.  

Barnehagens lekearealer knyttes til den enkelte avdeling og tilpasses barnas alder. Lekearealene 
tilrettelegges for flerbruk, bevegelse og allsidig lek. Lekearealene er sammenhengende rundt bebyggelsen, 
der stier leder til ulike lekemuligheter og aktiviteter. Arealene skal utformes med varierte overflater. 

Det settes ikke kvantitetskrav til utelekeareal i reguleringsplanen. Normkravet for utelekeareal er 24m2 per 

storbarnsekvivalent. I illustrasjonsprosjektet vises utelekeareal på tilsvarende ca. 25 m2 utelekeareal per 

Storbarnsekvivalent (SBE).  

Eksisterende trær langs Fredlyveien/Midtveien søkes bevart ved oppgradering av utelekearealene. 

Direkte tilgang til friområdet i øst fra barnehagens uteareal er sikret i bestemmelsene. 

5.7. Parkering og trafikk 

5.7.1. Parkering 

Parkering planlegges nordøst i planområdet, med avkjørsel fra Øvre Grønlivei. På denne måten får man 

samlet trafikk knyttet til bringing og henting av barn til Øvre Grønlivei, hvor det er best veistandard og 

trafikksikkerhetstiltak i form av fortau, fartsdumper mv. 
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Det planlegges 19 parkeringsplasser, der 2 skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, og 7-8 skal brukes 

som korttidsparkering for henting og bringing. Korttidsparkeringene plasseres nærmest avkjørsel mot øst, 

for å ivareta behov for driftstrafikk til ballbane via avkjørselen for parkeringsplass. Dette er avklart med 

kommunens parkansvarlige. Minimum 10% av parkeringsplassene skal ha ladepunkt for el-bil. Det skal være 

tilrettelagt for trekkerør på ytterligere 10 % av etablerte plasser. Parkeringsdekningen tilsvarer i overkant 

av 0,6 parkeringsplasser per ansatt. 

Det skal etableres minimum 29 oppstillingsplasser for sykkel, der minimum 15 skal være takoverdekket.  

5.7.2. Trafikk 

Nye formålsgrenser følger dagens situasjon for vegareal, og det er avsatt areal for mulig fremtidig fortau på 

3 meter langs Øvre Grønliveien og sideareal på 1,5 meter mot barnehagen langs Fredlyveien og Midtveien. 

Det er sikret frisiktsoner i tilstøtende kryss for barnehageformålet. Langs Øvre Grønlivei er det sikret frisikt 

også om Øvre Grønlivei blir forkjørsregulert (6 x 36 meter ved 40 km/t). 

Langs Øvre Grønliveien er det fortau på nordsiden av veien fra Fjellhamar holdeplass og østover forbi 

planområdet. I planen sikres fotgjengerovergang over Øvre Grønlivei til fortauet langs nordsiden av veien. 

5.7.3. Renovasjon og varelevering 

Barnehagen planlegges med nedgravde containere. Både trafikk fra renovasjonskjøretøy og varelevering vil 

skje fra Øvre Grønliveien.  

5.8. Overvann 

Planforslaget stiller krav om at overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års regn med klimafaktor 

(påslag for økte nedbørsmengder i framtida) på minimum 1,5. Det skal legges vekt på åpne løsninger, og 

overvannshåndteringen skal planlegges slik at det inngår som et bruks- og trivselselement i utearealene. 

Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann, drensvann og flomveier, 

ved søknad om rammetillatelse. 

5.9. Støy 

Nordligste del av planområdet ligger innenfor gul støysone. Tilfredsstillende støynivå oppnås ved etablering 

av støyskjerm med 1,5 meters høyde mot Øvre Grønliveien. 

5.10. Rekkefølgebestemmelser 

Før det gis midlertidig brukstillatelse skal: 

- avbøtende tiltak mot støy skal være utført. 

- godkjent overvannsløsning være opparbeidet. 

- fotgjengerovergang være opparbeidet. 

- alle utomhusarealer innenfor planområdet være opparbeidet etter godkjent utomhusplan. 
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5.11. Plankart med planlagt bebyggelse 

 

  

Figur 9: Plankart med illustrasjon av linjer for planlagt bebyggelse og mulig maks utnyttelse. Det vises også juridiske 
forhold sikret i plankartet. 

 

6. Illustrasjonsprosjekt 
Illustrasjonsplan og illustrasjoner er ikke juridisk bindende, men viser planlagte løsninger innenfor 

forutsetningene i planforslaget.  

Illustrasjonsprosjektet basert på skisseprosjekt for utbygging angir samlet bebygd areal på ca. 1 600 m2.  

Illustrasjonsprosjektet har kotehøyde for møne på ca. 199 moh., mens bestemmelsene tillater maksimal 

kotehøyde for møne på 201 moh.  Forskjellen mellom maksimalt tillatt BYA og BYA i illustrasjonsprosjektet 

er i overkant av 100 m2. 

 

Eksisterende barnehage har seks avdelinger. Det nye bygget skal inneholde tre avdelinger for store barn. I 

påkoblingsdelen mellom gammelt og nytt bygg etableres en ny aldersblandet avdeling. Det eksisterende 

bygget bygges om i sammenføyningen mot det nye bygget og vil gi plass til fire avdelinger for små barn. 

Ferdig ombygget barnehage vil ha totalt 8 avdelinger og gi plass til 148 SBE (storbarnsekvivalenter). 

 

Illustrasjon av 

planlagt bebyggelse. 
Regulert avkjørselspil  

Bebyggelse som 

forutsettes revet.  

Byggegrense og 

maks. regulert 

høyde.  

Frisiktsoner  

Regulert vegareal med 

plass for fremtidig fortau 

langs sørsiden av Øvre 

Grønlivei. 
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Både plassering av areal for varelevering og avfallscontainere er vist på illustrasjonsplan, og arealet er 

utformet slik at kjøretøy ikke skal rygge inne på barnehagens inngjerdede område, men løses med snuareal, 

tilsvarende vendehammer innenfor arealet som skal benyttes til parkering. 

 

Planlagt bebyggelse foreslås med varierte sprang i møneretning og høyder innenfor reguleringsplanens 

rammer, som vist på illustrasjon under. 

 
Figur 7: Illustrasjonsprosjekt (bygg: skisseprosjekt Architectopia, august 2020) med eksisterende 

bebyggelse. 

 

 

Figur 6: Aksonometri av eksisterende (venstre for stiplet strek) og ny bygningsmasse(høyre) (Skisseprosjekt, 
Architectopia august 2020) 
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Figur 8: Piler som viser planlagte adkomstmuligheter for myke trafikanter. 

 

7. Konsekvenser av planforslaget 

7.1. Konsekvenser i forhold til overordnede planer, mål og tidligere vedtak  

Planforslaget er strid med kommuneplanens krav om at parkering i hovedsak skal løses under bakken. 

Barnehagen vil sannsynligvis heller ikke tilknyttes fjernvarmenettet, da det ikke er lagt infrastruktur for det i 

området. For øvrig er planforslaget i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. 

7.1.1. Vedtak knyttet til oppstart av planarbeid 

Planforslaget er utarbeidet i henhold til kommunestyrets behandling om utvidelse av Grønlia barnehage 

våren 2018 (KS 65/18) og vedtak av planinitiativ i Formannskapet 27. november 19. 

I Formannskapets behandling av saken 27. november 2019, sak 61/19 ble det gjort vedtak om igangsetting 
av planarbeidet med følgende forutsetninger: 

 vesentlig bruk av klimavennlige byggemetoder slik som tre og stein  
 trafikksikkerhets- og støyreduserende tiltak som nedsatt hastighetsgrense og fartsdumper. 

 I friområdet skal arealer som i dag fungerer som parkering tilbakeføres til grønnstruktur før 
brukstillatelse kan gis. I området skal det etableres stedegen vegetasjon. 

Klimavennlige byggemetoder 

Det er ikke anledning til, eller tilstrekkelig presist, å bestemme i reguleringsplan at det skal benyttes 

klimavennlige byggemetoder eller materialer, men kommunen forholder seg for øvrig til vedtaket som 

tiltakshaver. 

 

Trafikksikkerhets- og støyreduserende tiltak 
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Fartshumper og fartsgrenser reguleres ikke i reguleringsplan, men det er allerede fartshump ved 

planområdet og fartsgrense er 40 km/t. Planen sikrer fotgjengerovergang. 

 

Friområdet 

Punktet er ivaretatt i planforslaget. 

7.1.2. Oppfølging av punkter fra oppstartsmøte 

I referat fra oppstartsmøtet heter det at det i planarbeidet skulle vurderes parkering under bakken samt at 

plusshus skulle utredes i planforslaget. 

Parkering under bakken 
Eiendommen som nå skal utvikles til en større barnehage er flat og delvis bebygd. Det vil derfor være både 

dyrt og utfordrende å legge til rette for parkering under bakken på eiendommen. Planforslaget legger med 

bakgrunn i dette ikke opp til en løsning som innebærer parkering under bakken. Dagens 

barnehageparkering benyttes også til parkering for brukere av det nærliggende friområdet utenom 

barnehagens åpningstid. Ved å videreføre overflateparkering kan denne sambruken av parkeringsplasser 

fortsette. 

Plusshus 
Utvidelse av barnehagen vil skje i form av tilbygg til eksisterende bebyggelse, og eksisterende bebyggelse vil 

av kostnadsmessige hensyn endres minst mulig. Plusshus vil derfor ikke være hensiktsmessig her, da dette 

vil fordre en vesentlig ombygging av eksisterende bebyggelse.  

7.2. Trafikk 

Planforslaget legger opp til at all biltrafikken til og fra barnehagen kanaliseres til avkjørsel i Øvre 

Grønliveien. 

Utvidelsen av barnehagen vil gi noe økt biltrafikk. Økningen er beregnet til 222 kjøretøy per døgn. Med 

dagens situasjon og forskjell i veistandard på de omtalte veiene lagt til grunn, antas det at 70 % av denne 

trafikkøkningen tas i Øvre Grønliveien. Resterende 20 % og 10 % fordeles henholdsvis til Fredlyveien og 

Midtveien. 

Trafikkøkningene på alle de direkte berørte veiene er såpass lave etter tiltaket på Grønlia Barnehage, at det 

ikke er behov for utbedring eller spesielle tiltak på dagens geometriske utforming av veiene. Langs Øvre 

Grønlivei er det opparbeidet fortau og fartsdumper. 

Med god tilrettelegging for gående og syklende vil det også medføre at trafikkøkningen av kjøretøy ikke blir 

så stor som utvidelsen av barnehagen tilsier. 

Planforslaget gir også mulighet for etablering av tosidig fortau langs planområdet. 

7.3. Friluftsliv 

Eksisterende 1-2 parkeringsplasser innenfor arealet som er regulert til friområde fjernes, noe som 

innebærer at friområdets faktiske areal økes i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

7.4. Støy og luftkvalitet 

Området er noe utsatt for støy, slik støyvurderingene knyttet til før og etter-situasjonen viser. Ved utvidelse 

av barnehagen på eiendommene langs Øvre Grønlivei må det etableres støyskjerming langs veien for å 

ivareta støyforholdene, og det er satt krav i bestemmelsene som ivaretar dette. 
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Planforslaget vil ikke få konsekvenser for støy på tilstøtende områder.  

Luftkvaliteten reduseres ikke ved gjennomføring av reguleringsplanen. 

7.5. Forurensning og grunnforhold 

Gjennomførte geotekniske undersøkelser gir ingen konsekvenser for planforslaget. 

7.6. Sol og skygge 

Det er gjennomført solstudier som viser sol- og skyggediagram for tidspunktene 21. februar kl. 10 og 15, 

samt vår/høstjevndøgn kl. 9, 12, 15 og 18. I tillegg er det laget illustrasjoner som viser sol- og skyggeforhold 

1. mai kl. 9, 12, 15 og 18 og samme tidspunkt 24. juni. 

Det planlagte bygget vil ikke medføre ulemper i form av skyggelegging på tilliggende eiendommer. 

7.7. Teknisk infrastruktur 

7.7.1.  Vann og avløp 

Det er planlagt å beholde eksisterende påkobling til barnehagen langs Midtveien og den østlige 

påkoblingen langs Øvre Grønliveien, men ledningsnettet må delvis skiftes ut og utvides. Påkoblinger og rør 

er som vist som vedlegg. 

Det må anlegges ny spillvannsledning, Ø125 PVC fra eksisterende påkobling til utvidelsen av barnehagen. 

Eksisterende vannledning plugges, og for å sikre vanntilførsel til sprinkleranlegg legges det ny Ø110 PE100 

vannledning fra eksisterende kommunal kum øst for eksisterende påkoblingspunkt og inn til utvidelsen av 

barnehagen. 

Den vestlige påkoblingen, Ø32 PE vannledning og Ø110 PVC fellesledning, langs Øvre Grønliveien til 

107/245 plugges. 

Ved påkoblingen til eksisterende barnehage kan eksisterende Ø50 PE vannledning til forbruksvann og Ø110 

PVC spillvannsledning beholdes dersom de er i god stand. 

7.7.2. Brannvannsdekning 

Det må legges en vannledning med minimum 110 mm PE100 ledning fra hovedledning og inn til 

barnehagen. Det må være to brannuttak ved eiendommen der brannvesenet kan ha mulighet til å slukke 

alle utvendige sider av bygget, samt et brannuttak 25-50 meter fra hovedinngangspartiet. Slik 

tilrettelegging skal også være ivaretatt i anleggsperioden.  

7.7.3. Overvann 

Tre-trinnsstrategien skal legges til grunn for håndtering av overvann. 25-års gjentaksfrekvens og klimafaktor 

1,5 skal være dimensjonerende for beregning av nedbør. Utarbeidet overvannsplan (vedlegg 1) og VAO 

notat (vedlegg 6) er vedlagt planforslaget. 

Alt overflatevann fra tomten skal ledes til permeable flater med gode muligheter for infiltrasjon, og det 

etableres fall bort fra byggene. Takvann føres ut på gressplen. Avrenning av overvann til berørte 

naboeiendommer skal ikke forekomme.  

Grønne områder innenfor planområdet skal brukes til infiltrasjon av mindre regnhendelser. 
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Overvannshåndteringen foreslås som regnrenner og fall inn mot sandfang som leder vannet til 

infiltrasjonsmagasin under parkeringsplassen på vestsiden av tomta, og infiltrasjonsmagasin under 

lekearealer på sørøst siden av tomta. 

Det anbefales ikke å anlegge regnbed i lekeområdene til barnehagen. Delvis fordi vannstanden i regnbed 

ved regnhendelse kan være en drukningsfare, og delvis fordi barn som leker i regnbed vil komprimere 

massene og ødelegge funksjonaliteten til regnbedet.  

7.7.4. Nettstasjon og ledningsnett 

Nettstasjon L0324 har kapasitet til nødvendig økning av inntaket til 350A/230V. Eksisterende nettstasjon 

må forsterkes med en 240Al til fra FS-skapet og skapet må antakelig skiftes ut. Eksisterende 240Al må 

sjekkes og eventuelt erstattes med nye som må legges i parallell fra nettstasjonen og frem til inntak. 

Hafslund foreslår da at de legges fra nettstasjonen og langs Midtveien, da eksisterende stamkabler ligger 

mellom eksisterende boliger her. 

Det må bestilles kabelpåvisning av HS-kabel langs Øvre Grønlivei før ev. plassering av støyskjermingstiltak 

langs denne veien. 

7.8. Konsekvenser for landskap og vegetasjon 

Dagens to eneboliger blir revet, og på deler av dette arealet bygges det tilbygg til eksisterende barnehage 
og utearealer. Utvidelsen av barnehagen vil ikke påvirke landskap eller vegetasjon i særlig grad. 

7.9. Konsekvenser for barn og unge 

Gjennomføring av planen vil bidra til større og oppgraderte utelekearealer. Utearealet til barnehagen skal 

være tilgjengelig for allmenheten utenom barnehagens åpningstid. Bedre og større uteareal tilgjengelig vil 

være positivt for de som bor i nærheten, og da særlig barn og unge. Økt barnehagekapasitet i området vil 

også øke muligheten for at flere kan få barnehageplass i nærområdet. 

7.10. Konsekvenser i anleggsperioden 

Dagens barnehage skal være i drift mens eksisterende bolighus på tomta rives og ny barnehage bygges. 

Dette vil kreve gode tilretteleggingstiltak både for trafikk til, fra og forbi området, og til drift av barnehagen. 

Barnehagen må sikres både mot støv og støy, i tillegg til at sikkerhet rundt anleggsområdet må ivaretas og 

være svært god. 

Forurensing og utslipp fra maskiner i anleggsfasen må sikres. Overvann fra anleggsvirksomhet må renses for 

store partikler og miljøgifter. Dette kan gjøres ved et midlertidig renseanlegg. Avhengig av størrelsen på 

byggegropen og nedbørens intensitet og lengde, må dette håndteres på forsvarlig måte.  

7.11. Risiko og sårbarhet 

I risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslaget er det identifisert uønskede hendelser. For de 
identifiserte uønskede hendelser er det gjort følgende risikoreduserende tiltak i planforslaget: 

Naturbasert fare: 

- Ustabile grunnforhold er ukvittert i forbindelse med planforslaget, det er ikke ustabile grunnforhold 

innenfor planområdet. 

- Løsning og krav til overvannshåndtering er beskrevet i planforslaget og sikret i planbestemmelser 

for å minske sannsynligheten. 

Forsynings- og beredskapsfare: 
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- Det skal etableres fotgjengerfelt over Øvre Grønlivei ved avkjørsel til barnehagen for å øke 

trafikksikkerheten for gående og syklende. 

- Det skal etableres støyskjerming langs Øvre Grønlivei for å sikre gode støyforhold på utearealer i 

barnehagen. 

7.12. Eierforhold 

Som ledd i utvidelsen av barnehagen har Lørenskog kommune ervervet to eiendommer nordvest i 

planområdet.  

I dag er ikke barnehagetomta en egen tomt, men består av deler av flere eiendommer. I forbindelse med 

erverv av de to boligeiendommene planlegges sammenslåing av eiendommer og nye grenser. 

7.13. Økonomiske konsekvenser 

Gjennomføring av planen forutsetter tomtekjøp, som allerede er gjennomført. 

7.14. Framdrift 

Under forutsetning av at planprosessen ikke møter uforutsette forhold, legges det opp til en prosess som 

innebærer at reguleringsplanen blir vedtatt i første halvdel 2021. Planlagt byggestart er sommer eller tidlig 

høst 2021. 

 

8. Bemerkninger 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 11. februar 2020 i Romerikes blad og på kommunens 

hjemmeside. Varsling til naboer og myndigheter ble gjort noen dager tidligere. Det kom inn sju merknader. 

1. ROAF Romerike avfallsforedling (ROAF) 
ROAF beskriver at det ikke foreligger krav om kommunal renovasjon på området regulert til 

næringsvirksomhet, og at dermed eier/bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester.  

Dersom det likevel er avklart at ROAF skal betjene barnehagen i fremtiden, må de involveres tidlig i 

utforming av renovasjonsløsning. ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger 

som innebærer krav til type løsning, plassering, sikkerhet, atkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy.   

Forslagstillers kommentar: Merknadene tas til orientering. ROAF kontaktes.  

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 

2. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
NVE beskriver at planområdet ligger innenfor områder med mulighet for marin leire og er omgitt av terreng 

brattere enn 1:20 og total terrenghøyde > 5m. Området regnes derfor som aktsomhetsområde for 

kvikkleireskred i henhold til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Sikkerhet mot 

kvikkleireskred må avklares i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 og NVEs veileder 7/2014. 

Forslagstillers kommentar: Som en del av planarbeidet er det gjort geotekniske undersøkelser av området. 

Resultatene av disse undersøkelsene er beskrevet i planbeskrivelsen og eget vedlegg. Det er vurdert at 

planarbeidet ikke berører vassdrag som vil utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven, eller gir skader 

eller ulemper for allmenne interesser. 

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 
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3. Hafslund Nett AS (HN) 
HN bemerker at de har elektriske anlegg i området som omfattes av planen. Planforslaget må ta høyde for 

og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det 

ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av atkomst til nettselskapet sine anlegg. 

HN bemerker videre at de har høyspenningskabler i grunnen innenfor planområdet. Det kan iverksettes 

tiltak så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant, men det er viktig 

at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres eller at overdekningen over kabler endres. For å få 

lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. 

HN bemerker at det kan bli behov for å sette av arealer til å etablere ny nettstasjon innenfor 

planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at 

forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. Dersom man i reguleringsplanen ikke setter av 

areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene:    

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner.  

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
I tillegg legger HN en del føringer for plassering, areal mv. knyttet til plassering av en eventuell ny 

nettstasjon.  

HN gjør avslutningsvis oppmerksom på at de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet som hovedregel må 
dekke kostnadene for dette. HN ber om at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for avklaringer. 

Forslagstillers kommentar: Høyspenningskablene langs Øvre Grønliveien er registrert minimum 1,4 meter 
fra formålsgrensen for barnehage. Det tas til orientering, og det ikke gjøres tiltak nærmere enn 1 meter fra 
ledningenes grøftekant. Forslagsstiller/utbygger vil få utført kabelpåvisning nærmere byggeprosjektets 
start.  

Forslagsstiller tar kontakt med Hafslund for å avklare plassering og effektbehov.  

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 

4. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen ber om at utbyggingen tilrettelegger slik at behovet for rednings- 

og slokkemannskaper blir ivaretatt. Tilgjengelighet til bygning og brannvesenets behov for vannforsyning 

utendørs må ivaretas og slik tilrettelegging er viktig både i drift- og anleggsperioden til barnehagen.  En 

utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet, og ved etappevis utbygging må det 

utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser hvordan det tilrettelegges for brannvesenets innsats i alle 

faser/byggetrinn. 

NRBR har følgende føringer og anbefalinger for planarbeidet: 
 Ved etablering av nye brannvannuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i stedet for 

brannkummer.  
 Alle bebygde arealer bør ha to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 

utrykningskjøretøy. 
 Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med detaljregulering. Det 

må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt løst. For å sikre vannforsyning til 
brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning.  

 Brannsikkerheten ved valg av avfallsløsning for området må vurderes. 
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Videre ber NRBR om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene:  

 Som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, 
eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet 

 Atkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. Før 
igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan som ivaretar kravene til slokkevann og en 
utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet/atkomst for brannvesenet i henhold til 
byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper.  

 Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet (atkomst og slokkevann) være 
tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. 

For byggverk hvor det er planer om å montere solcelleanlegg ønsker NRBR at dette gjøres i dialog med 

brannvesenet. 

Forslagstillers kommentar: Merknadene tas til orientering. Det vurderes hvordan behovet for slokke- og 

redningsmannskaper ivaretas. Tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og slukkevann) vil utarbeides i 

henhold til teknisk forskrift (TEK17) og medtas ikke i bestemmelser.  

Tilgjengelighet og adkomst skal vises på utomhusplan. Planen skal sendes inn og godkjennes ved søknad om 

rammetillatelse. 

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar 

5. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at området ligger i nærheten av Øvre Grønliveien som trolig medfører 

at området er belastet med trafikkstøy, så støyhensyn må ivaretas i tråd med retningslinjen støy i 

arealplanlegging T-1442/2016. FMOV ber om at det fastsettes konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold 

i tråd med anbefalte grenseverdier. For støybelastete områder må det også innarbeides et krav om at det 

ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Videre 

må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før ny barnehage kan tas i bruk. 

FMOV ber om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. 

Fylkesmannen poengterer også at planområdet i øst grenser til et lokalt viktig grøntareal avsatt til 

friområde i kommuneplan og reguleringsplan. De forutsetter at det tas hensyn til området både under 

anleggsperioden og i planarbeidet for å sikre verdi for landskap, rekreasjonsområder og naturmangfold. 

Forslagstillers kommentar: Fylkesmannens innspill er tatt til orientering. Det er utført støyanalyse som viser 

at det kan oppnås tilfredsstillende støynivå på utearealer dersom det etableres støyskjerm langs deler av 

Øvre Grønlivei. Dette implementeres i planforslaget. Hensyn til grøntareal i øst ivaretas.  

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 

6. Viken Fylkeskommune, (VFK) 
Fylkeskommunen har følgende oppfordringer og anbefalinger til planarbeidet: 

 - ta særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging samt brukere av    

planområdet.  

- det etableres trygge ferdselsforbindelser for gående og syklende før utbyggingen er ferdigstilt. 

- fastsette strenge parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer.  
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Lørenskog kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer og VFK forventer at disse legges 

til grunn i planarbeidet. Kvantitetskrav, i form av arealkrav, til områder for lek og uteopphold for barn og 

unge vurderes av fylkeskommunen som underordnet kvalitetskrav til slike arealer i byområdene. 

Fylkeskommunen er derfor opptatt av at kommunen legger arbeid i å sikre gode kvaliteter på nærmiljøet 

slik at det kan brukes som arena for lek- og naturopplevelser i hverdagen. 

Avslutningsvis bemerket VFK at de forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer 

tilstanden i vassdragene iht. regional plan for vannforvaltning. 

Forslagstillers kommentar: Det er gjennomført brukermøter. Det opprettholdes gangforbindelse mellom 

Øvre Grønlivei og friområdet, og det etableres direkte adkomst fra barnehagens lekearealer til friområdet. 

Det sikres fotgjengerovergang over Øvre Grønlivei ved avkjørsel til barnehage. Det stilles strengere krav 

enn maksimumsnormen for bilparkering i kommuneplanen. Forslagsstiller tilstreber å tilfredsstille 

normkravet for utearealer. Planområdet ligger ikke i nærheten av vassdrag. 

Kommunedirektørens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 

7. Robert Ellingsen og Liv Engvik, Øvre Grønliveien 28 
Ellingsen og Engvik stiller seg undrende til at deres eiendom er en del av forslaget til planavgrensning. De 

poengterer at de ikke vil akseptere noen endringer som medfører avståelse av eiendom, begrensning av 

utnyttelse eller verdiforringelse av sin eiendom. 

Ellingsen og Engvik mener det er feil at det ikke skal stilles krav om konsekvensutredning. De mener en så 

stor barnehage i etablert boligområde vil forringe bomiljøet vesentlig, og føre til vesentlig økt trafikk og 

forurensning. Ellingsen og Engvik undrer på dette er i tråd med kommunens politikk om nærhet til offentlig 

transport og trafikknutepunkt. Det henvises videre til vedlegget, Miljøverndepartementets veileder til 

konsekvensutredninger for kommuneplanens arealdel (2012). 

Forslagstillers kommentar: Ellingsen og Engvik sin eiendom var med i varslet planavgrensning, men er ikke 

medtatt i forslag til plankart. Når det gjelder Ellingsen og Engvik sin kommentar til krav om 

konsekvensutredning, så følger det av plan- og bygningsloven § § 4-2, planbeskrivelse og 

konsekvensutredninger, med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om 

konsekvensutredninger (01. juli 2017) § 6, 7 og 8. Det er konkludert med at tiltaket ikke faller inn under 

forskriftens oppfangingskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. Selv om ikke planarbeidet kommer 

inn under forskrift om konsekvensutredninger er planforslaget og planens virkninger beskrevet. 

Kommunedirektørens kommentar: Det var kun en smal stripe av Øvre Grønliveien 28, mot Øvre Grønliveien 

som var omfattet av det varslede planområdet. Dette skyldtes at man i varselet fulgte eksisterende 

formålsgrenser, og formålsgrensen for veiformål i gjeldende reguleringsplan går noe inn på denne 

eiendommen. Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentar. 
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