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 Klassering:   

Arkivsak: 
Saksbehandler: 

REGLNR - 2011/8 
15/1673/35 
Atle Ustad 
regulering 

  
 
 
Utvalg Saksnummer Møtedato 
Eldrerådet 061/17 31.10.2017 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 088/17 31.10.2017 
Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 083/17 01.11.2017 
Teknisk utvalg 080/17 02.11.2017 
 
Detaljreguleringsplan 2011-8 - Gamleveien 68-70 / Åsheimveien - 1  gangs behandling 
 
Vedlegg: 
1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Illustrasjonsplan 
4. Snitt 
5. Perspektiver 
6. Sol - skyggediagram 
7. Støyanalyse 
8. Overvannsberegninger 
9. ROS-analyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Uttalelser innkommet ved varsel om oppstart:  

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
2. Statens vegvesen  
3. Åsheimskog FUS barnehage AS  

Øvrige dokumenter i saken. 
 
Tidligere behandlinger: 
 

1. Teknisk utvalg 15.12.2011, sak 22/11 
2. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.11.2015, sak 76/15 
3. Eldrerådet 24.11.2015, sak 56/15 
4. Teknisk utvalg 25.11.2015, sak 132/15 
5. Teknisk utvalg 28.01.2016, sak 017/16 
6. Teknisk utvalg 25.08.2016, sak 68/16 

 
Sammendrag: 
 
Planområdet foreslås regulert til boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse. I vedlagte skisseforslag er det vist 68 boenheter i form av 13 rekkehus og 
55 leiligheter i blokkbebyggelse. Rekkehus er i tre etasjer lagt rundt gatetun og blokker i 4 
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etasjer mot øst og 3 etasjer langs Gamleveien med parkering under bakken. All 
kjøreadkomst til eiendommene skal skje fra Åsheimveien. Eksisterende lager- og 
kontorbygning på tomta forutsettes revet. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksopplysninger: 
 
BAKGRUNN 
 
Forslagsstiller er Spir Arkitekter AS på vegne av Gamleveien 68 – 70 AS. 
 
SAKSGANG 
 
Prinsippavklaring:  
Teknisk utvalg behandlet i møte 15.12.2011, sak 022/11, prinsippspørsmål om 
omdisponering av tomta fra erverv (inkl. kontor, industri, lager) til bolig. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
«Teknisk utvalg gir i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 og midlertidig delegasjon av 
09.11.11 tillatelse til at planforslag bearbeides videre og fremmes for 1. gangs behandling.» 
 
Bakgrunn for vedtaket var at området tidligere var avsatt til erverv (inkludert kontor, industri 
og lager) i kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av et planinitiativ fra Handy Eiendom AS, 
ble det fremmet prinsippsak for teknisk utvalg om omregulering til boligformål. 
 
Planinitiativet innebar en utbygging med «konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse 
bestående av enkelte lavblokker samt rekkehus.» 
 
Oppstartsmøte 
Forrige eier / tiltakshaver avholdt oppstartsmøte med kommunen i januar 2012 og varslet 
oppstart av reguleringsarbeid i april samme år. Tomta fikk ny eier og Spir Arkitekter og 
nåværende grunneier avholdt nytt oppstartsmøte med reguleringsavdelingen den 
23.10.2013. 
 
Kunngjøring  
Naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser ble orientert om oppstart av 
planarbeid i brev av 12.04.2012, samt ved kunngjøring på kommunens hjemmeside. 
 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram  
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningsloven § 4-2 ”Planbeskrivelse og 
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
1. gangs behandling 
Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling i teknisk utvalg den 25.11.2015, som sak 
132/15. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
 «Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjon av 08.02.2012 å  
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68 – 70, som vist på kart datert  
09.10.2015, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn.  
Utnyttelsesgrad: Felt B1 reduseres fra 55% BYA til 40% BYA - Dette for å få høyere uteareal. 
  
1. Teknisk utvalg ser det som viktig å bevare grønt områder i kommunen så langt det lar seg  
gjøre, og ber om at fjellryggen på 5-6 m høyde som er bevokst med blandingsskog  
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bevares. Utnyttelsesgraden på felt B3 reduseres tilsvarende. 
  
2. Det skal innarbeides i rekkefølgebestemmelsen at skole- og barnehagekapasiteten skal  
være dekket og på plass før prosjektet igangsettes». 
 
Forslagsstiller ga 14.12.2015 beskjed om at: 
 
«Vår oppdragsgiver ønsker ikke at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de 
endringene som følger av vedtaket ved 1. gangs behandling.  
Det bes derfor om at saken legges i bero inntil videre.» 
 
Saken ble behandlet på nytt i teknisk utvalg i møte den 28.01.2016, sak 17/16. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
«1.  Teknisk utvalgs vedtak 25.11.2015, sak 132/15, om å legge forslag til  
detaljreguleringsplan 2011-8, Gamleveien 68 – 70 ut til offentlig ettersyn, oppheves.  
 
2.  Planforslaget slik det ble lagt fram for teknisk utvalg 25.11.2015, sak 132/15, avvises.  
Den delen av teknisk utvalgs vedtak i saken som gjelder utnyttelsesgrad og bevaring av  
fjellrygg anses som førende for eventuell seinere revisjon av planforslaget eller  
utarbeidelse av alternativt planforslag.» 
 
Orienteringssak revidert konsept 
I løpet av 2016 ble prosjektet søkt bearbeidet i forhold til de føringer som ble gitt i vedtak 
15.12.2011, 25.11.2015 og 28.01.2016. 
 
I oversendelse 10.06.2016, ble det også vist til et møte med kommunen 25.04.2016, hvor det 
ble enighet om at det skulle utarbeides ett eller flere alternativer til utnyttelse som ble 
fremmet for teknisk utvalg før planforslaget ble omarbeidet og fremmet for ny 1. gangs 
behandling. 
 
I oversendelsen gjengir forslagsstiller sin forståelse av hva som ble sagt fra kommunens 
side:  

· fjellryggen skal reguleres til grønnstruktur 
· på fjellryggen kan det tilrettelegges for lek og uteopphold og området kan «tas med i 

regnskapet for grøntområder for planen» 
· utflating av terreng med igjenfylling av svanker/sprekker der det ikke medfører store 

inngrep kan tillates 
· byggehøyden kan vurderes økt, spesielt for søndre del av planområdet 

 
Det nye skisseprosjektet besto av blokker i 4 – 6 etasjer. 
 
Etter en gjennomgang av tilsendt materiale ble rådmannens vurdering behandlet av teknisk 
utvalg 25.08.2016 som orienteringssak, saksnummer 68/16. Rådmannen la her fram sin 
vurdering av bevaring av kolle, bygningsform og prosess med følgende konklusjon: 
 
«På bakgrunn av ovennevnte vil rådmannen anbefale forslagsstiller å forholde seg til de 
vedtak som er fattet i saken og dermed ikke gå videre med vedlagte skisseprosjekt.» 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
«Saken tas til orientering.» 
 
Etter dette er planforslaget ytterligere bearbeidet for å bringes i tråd med kommunens 
føringer. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Planområdet er på 12 daa og grenser mot Åsheimveien i nord, Gamleveien i sør, 
tomannsboliger og rekkehus i vest og en boligblokk og en barnehage i øst. 
 
Størsteparten av den sentrale delen av tomten opptas i dag av kontor og lagerbygning for 
Hansen & Dysvik AS. Den nordre delen av tomten består av et asfaltert parkerings- og 
manøvreringsareal. Mot øst ligger det en fjellrygg på 5 – 6 meterms høyde som er bevokst 
med blandingsskog. I søndre del av planområdet skråner terrenget bratt ned mot 
Gamleveien. 
 
På 1950-tallet var eiendommen delvis brukt til steinbrudd og pukkverk. Dette medførte at et 
større område ble planert ned til kote +204. Den nordre delen ble først planert ut til dagens 
flate på starten av 1990-tallet. 
 
Dagens kjøreadkomst til området er fra Gamleveien som er fylkesvei. Langs Gamleveien er 
det gang-/sykkelvei eller fortau på begge sider. Langs Åsheimveien, som er kommunal med 
fartsgrense 30 km/t, er det fortau på nordsiden. 
 

 
Skråfoto av området sett fra syd med omtrentlig avgrensning av planområdet. 
 
Bussholdeplass «Glenneveien», i Gamleveien, ligger inntil sørvestre del av planområdet. 
Rutene 411, 415, 419, 872, 2873, 3073 (rutenummer pr september 2017) stopper her i dag, 
og det gir forbindelse til Oslo, Lillestrøm og Rælingen, samt lokale steder på strekningene. 
 
Rasta skole ligger ca. 300 m vest for planområdet og det er anlagt fortau på hele strekningen 
med fotgjengerovergang ved rundkjøringen i Gamleveien. Benterud skole og Benterud 
Barnehage ligger ca. 400 m sydøst for planområdet og det er anlagt gang-/ sykkelvei på hele 
strekningen samt undergang under Gamleveien. Åsheimskog foreldrelagsbarnehage ligger 
inntil planområdet. 
 
Triaden ligger i underkant av 500 m øst for planområdet, Rasta senter i overkant av 500 m 
nordvest for planområdet. Dette gir god tilgang på handel- og servicefunksjoner. 
 
Innenfor planområdet er det ikke registrert fornminner (automatisk fredet kulturminne) eller 
bevaringsverdige kulturminner, bevaringsverdige bygninger eller bygningsmiljø av nyere tid. 
Eksisterende bebyggelse på eiendommen er en kontor – lagerbygning som ble bygget i 
perioden 1978 -82.  Bygningen har ingen arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi. 
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Planområdet har gode sol- og lysforhold. 
 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 
 
Det er et tynt løsmassedekke samt lokal oppfylling for p-plass over antatt fast grunn / fjell, for 
øvrig fjell i dagen. 
 
Det er en nedgravd oljetank på området. Ved stikkprøver ved siden av tanken er det ikke 
påvist forurensning i bakken 
 
Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det 
er ikke kjent at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre 
undersøkt. 
 
I dag har området ikke tilstrekkelig forsyning med vann til brannslokking. Kommunen har 
planer om å bygge ny vannledning på Skårer syd, mellom eksisterende vannledning mot 
Vallerud høydebasseng og Triaden. I tillegg har kommunen planer om å bygge en 
trykkøkningsstasjon i Gamleveien for å øke trykket inn i Gamleveien. 
 
Ned til Gamleveien er det til dels bratt og ikke lett å etablere universell tilgjengelighet, mot 
Åsheimveien i nord ligger det bedre til rette. 
 
EIERFORHOLD 
 
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 
 
Matrikkelnr Navn Areal som inngår i 

planområdet 
230-100/38 Gamleveien 68 - 70 AS 4743 m2 
230-100/43 Gamleveien 68 - 70 AS 7451 m2 
230-100/698 Åsheimknausen borettslag 23 m2 
230-100/12 Lørenskog kommune 231 m2 

 
PLANSTATUS 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det 
legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i arealplanleggingen med samordnet 
planlegging av utbyggingsmønster og transportsystemer med sikte på å begrense 
transportbehovet. Som en konsekvens av dette bør utbygging skje innenfor bebygde 
områder. Det legges samtidig vekt på bevaring av grøntstruktur, biologisk mangfold og 
estetiske kvaliteter, samt hensynet til gode bomiljøer. 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke 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 trafikk, støy og annen helsefare, 
og være områder som egner seg for lek og opphold hele året. Dersom arealer som er avsatt 
for lek, eller uregulerte arealer som barn bruker som lekeareal, blir omdisponert, skal det 
skaffes fullverdig erstatning. 
 
Kommuneplan 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 
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Reguleringsplan 
Gnr/bnr 100/38 og 43 er ikke regulert. 
 
Tilgrensende planer 
I vest, nord og øst grenser planforslaget til reguleringsplan 32-4-03, Åsheim Skog, vedtatt 
27.08.1997, og til bebyggelsesplan 32-14-01, Åsheim Skog, vedtatt 27.04.1998, som utfyller 
reguleringsplanen. 
 
I øst grenser planområdet også til reguleringsplan 32-7-06, Åsheim skog – barnehage, 
vedtatt 15.12.2004. 
 
I sør grenser planområdet til reguleringsplan 40-3-01, Utbedring av gang-/sykkelvei langs 
Røykåsveien og Gamleveien fra Visperudkrysset til skårerveien, vedtatt 04.11.1974. 
 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Formål, høyder og utnyttelsesgrad 
Området foreslås regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse skal være maks 3 etasjer og 
blokkbebyggelse maks 4 etasjer. Tillatt utnyttelsgrad er henholdsvis BYA = 37 % og BYA = 
40 %. 
 
Kollen som skal bevares foreslås regulert til uteoppholdsareal og hensynssone 
grønnstruktur. Et felt sørvest i planområdet er også foreslått regulert til uteoppholdsareal. 
 
Området mellom kollen som skal bevares og nye blokker tillates oppfylt for å gi god 
terrengtilpassing til åsryggen og forbindelse mellom østsiden av boligene og grøntområdet. 
 
Område for trafostasjon reguleres til trafo. 
 
Byggegrenser 
Byggegrensen mot Åsheimveien er lagt 10,0 m fra regulert senter av Åsheimveien. Mot 
boligbebyggelsen i vest er byggegrensen lagt 4,0 m fra eiendomsgrensen. Mot syd er 
byggegrensen lagt med varierende bredde fra 15 til drøyt 20 m fra senterlinje av 
Gamleveien. Der ikke annet er vist, er formålsgrense lik byggegrense. 
 
Trafikk; adkomst, internveier og parkeringsløsning 
I planforslaget legges kjøreadkomsten til Åsheimveien, dvs. at dagens adkomst fra 
Gamleveien stenges. 
 
All bilparkering inkludert gjesteparkering skal skje i parkeringskjeller under den østre delen 
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av byggeområdet med kjøreadkomst i den nordøstre delen av eiendommen. Det 
tilrettelegges for parkeringskjeller under østre del av byggeområdet. Parkeringskjelleren skal 
dekke parkeringskravet til de planlagte boligene inkludert gjesteparkering. 
 
Det er foreslått en parkeringsdekning på minimum 0,8 og maksimalt 1,5 parkeringsplasser 
per boenhet inkludert gjesteparkering. Ved bygging av 68 boenheter gir dette 55 – 102 
parkeringsplasser. Foreløpige planer viser at parkeringskjelleren vil få kapasitet til 80 
biloppstillingsplasser inkl. oppstillingsplasser for forflytningshemmede. Dette tilsvarer ca. 1,2 
plass pr. boenhet med utgangspunkt i 68 boenheter. 
 
Det skal være minimum to sykkelparkeringsplasser per boenhet. 
 
Utforming og plassering 
Den vestre delen av byggeområdet foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse, mens 
det mot øst og sør foreslås blokker. Blokkene mot kollen får 4 etasjer, mens blokka mot 
Gamleveien tillates i 3 etasjer. 
 
Uteoppholdsarealer, barn og unges interesser 
Det skal skal settes av minst 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet for konsentrert 
småhusbebyggelse. For blokkbebyggelsen skal det settes av minst 35 m2 uteoppholdsareal 
per boenhet. 
 
I det illustrerte prosjektet vil hvert rekkehus få minst 70 m2 privat uteoppholdsareal inkludert 
terrasser. Felles uteoppholdsarael kommer i tillegg. Blokkleilighetene vil få i gjennomsnitt 38 
m2 i tillegg til balkonger og terrasser. Felles internveier er ikke regnet med. 
 
Planområdet grenser til reguleringsplan for Åsheim Skog, vedtatt 27.08.1997, mot vest, nord 
og øst. Syd-østre del av bebyggelsesplan for Åsheim Skog ble omregulert ved mindre 
vesentlig endring 20.12.2004, med en gangsti fra Åsheimveien 21 og sydover til dagens 
avkjøring til Gamleveien 68-70. Planforslaget kommer ikke i konflikt med denne planlagte 
gangstien. 
I forbindelse med planprosessen er muligheten vurdert for å kople stien til den planlagte 
gangadkomst over grøntområde UT. Teknisk sett vil dette være mulig og grunneier har ingen 
spesielle motforestillinger til en slik løsning. Stigningsforholdet i dette området og 
støybelastningen gjør at terrenget heves slik at det blir et flatt parti på grøntområdet. Langs 
vestsiden vil det bli opparbeidet en forbindelse ned til Gamleveien og denne forbindelsen 
bygges som trapp. Denne må detaljprosjekteres i rammesøknad, prinsippløsning vises i 
illustrasjonsplanen. 
 
Allmenheten sikres gangadkomst gjennom planområdet fra Åsheimveien til Gamleveien. 
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Støytiltak 
Det er gjennomført støyanalyse av området. Uten støyskjerming vil planområdets søndre del 
bli liggende delvis i rød støysone, delvis i gul støysone og delvis utenfor gul støysone. Øvrig 
del av planområdet ligger utenfor gul støysone. Planlagte boliger er plassert rett utenfor rød 
støysone. 
Som følge av beregningene må det etableres støyskjerm langs søndre del av planområdet. 
Det må også påregnes støyskjerming i form av tett balkongrekkverk på minimum 2 m høyde 
på balkonger/ terrasser på blokkbebyggelsen mot Gamleveien. Dette innebærer at terrasser 
/balkonger blir innglasset. 
 
Det settes følgende krav i reguleringsbestemmelsene: 
 
«For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging” (T-1442/2016), tabell 3 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som 
erstatter disse, gjeldende. 
 
For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging” (T-1442/2016), eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter 
disse, gjeldende. 
 
I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging” (T- 1442/2016), tabell 4, tabell 5 og tabell 6, eller senere vedtatte 
forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. 
 
Eventuelle støybeskyttelsestiltak for det enkelte byggetrinn skal være ferdigstilt før midlertidig 
brukstillatelse/ ferdigattest gis.» 
 
Tiltak for håndtering av overflatevann 
Mengde avrenning fra området etter planlagt utbygging er beregnet med en klimafaktor på 
1,5. Planlagt utbygging vil redusere avrenning av overvann sammenlignet med om området 
blir stående som i dag. Det er beregnet at det er realistisk å løse kravet til fordrøyning av 
overvannet innenfor planområdet. Fordrøyningsmagasin er foreslått plassert under 
fellesarealet i sør-vestre hjørne av eiendommen (UT). 
 
Det foreslås å sette følgende krav i reguleringsbestemmelsene: 
«Maksimal tillatt utslippsmengde av overvann fra planområdet til kommunalt overvannsnett 
er 5 l/s. 
 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering og godkjennes av 
kommunen. Det skal gjennomføres en hydrogeologisk vurdering av planområdet for å 
avklare mulighetene for infiltrasjon av overvann når området er gjort byggeklart og påstående 
bygg og asfaltdekke er fjernet. Det skal også redegjøres for konsekvenser i overgangen 
mellom planområdet og naboeiendommer. 
 
Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og 
drensvann. Hydrogeologisk vurdering og redegjørelse for behandling av overvann og 
plassering av fordrøyningsmagasin skal foreligge ved søknad om rammetillatelse.» 
 
Renovasjonsløsning 
I bestemmelser til kommuneplanens arealdel er det slått fast at det skal tilrettelegges for 
avfallsbrønner ved utbygging av mellom 10 – 100 boenheter. Det er planlagt areal til 
renovasjon i form av nedgravd løsning i tråd med kommunens anbefaling. 
 
ILLUSTRASJONSPLAN 
 
Vedlagte illustrasjonsplan, viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslagets rammer. 
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Illustrasjonen viser en kombinasjon av rekkehus og blokker; 13 rekkehus og 55 leiligheter i 
blokkbebyggelse.  
 
Rekkehus er plassert på den vestre delen av byggeområdet. Rekkehusene er plassert i 
retning øst – vest. Orienteringen gir gode sol- og lysforhold og åpenhet mot 
nabobebyggelsen i vest. Rekkehusene er vist med 3 etasjer, hvor 3. etasje er tilbaketrukken 
med takterrasse. 
 
Blokkbebyggelsen er plassert inntil åsryggen i øst og på den søndre delen av eiendommen 
mot Gamleveien. Blokkbebyggelsen varierer i etasjehøyde. De to blokkene som ligger inntil 
åsryggen er vist med fire etasjer, blokken mot Gamleveien er i tre etasjer. Denne er tenkt 
utformet med variert avtrapping mot vest, øst og syd. 
 
Organiseringen av bebyggelsen har også bakgrunn i støyforholdene på stedet. Boligblokken 
mot syd vil ligge innenfor gul støysone, men utenfor rød støysone. En støyskjerm mellom 
Gamleveien og blokken i syd vil ivareta støykravet til uteareal på bakkeplan. 
 
Åsryggen i øst bevares som grøntområde. 
 
KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
Konsekvenser ifht. overordnede planer og mål 
Arealbruksformål er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og fortetting i eksisterende 
boligområder er i samsvar med føringer i gjeldende kommuneplan. Økt utnyttelse av sentralt 
beliggende tomter med nærhet til kollektiv- og servicetilbud, arbeidsplasser, 
rekreasjonsmuligheter, gang/sykkelforbindelser, mv. er i samsvar nasjonale føringer om 
arealeffektiv og bærekraftig tettstedsutvikling. 
 
Konsekvenser for natur og miljø 
Eksisterende kontor og lagerbygning er forutsatt revet og den nye bebyggelsen vil bli reist på 
det området som da blir frigitt. 
 
Med unntak av mulig fjerning av trær mot tilliggende områder og på kollen i øst i øst vil 
foreslått fortetting ikke medføre konsekvenser for eksisterende grøntområde og vegetasjon 
innenfor planområdet. 
 
Foreslått boligbebyggelse vil i begrenset grad ligge eksponert eller i forhold til det 
overordnete landskapet, da området avskjermes av tilliggende friområder og vegetasjon. 
Tiltaket vil også i begrenset grad medføre redusert sol og dagslysforhold for tilliggende 
boligbebyggelse. Det er vektlagt at høyden på den nye bebyggelsen ikke skal være ruvende. 
Eksponering mot Gamleveien medfører at grensenivå for støy vil ligge over anbefalte 
grenseverdier for deler av området og tilliggende fasader. Avskjerming mot støy er ivaretatt i 
planforslaget. Foreslått plassering av bebyggelse vil sikre stille side samt at 
uteoppholdsareal blir liggende avskjermet og har tilfredsstillende støynivå. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav til reduksjon av støy.  
 
Naturmangfoldloven 
Planforslaget og tiltaket vil ikke ha konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven og det 
biologiske mangfold. 
 
Overvann 
Det er foretatt en overvannsberegning. Nødvendig tiltak er medtatt som krav i 
reguleringsbestemmelsene og omtales for øvrig i dette saksfremlegget. 
 
Samfunnsmessige konsekvenser 
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Planforslaget tilrettelegger for etablering av rundt 68 nye boenheter i form av konsentrert 
småhusbebyggelse, sannsynligvis rekkehus, og blokkleiligheter. 
 
Antall boliger vil i liten grad medføre spesielle konsekvenser for skole- eller 
barnehagekapasiteten i nærområdet. Dersom det legges til grunn 0,9 barn per boenhet vil 
utbyggingen medføre at det vil bli ca 61 barn i barnehage- eller grunnskolealder. Aktuelle 
skoler vil være Rasta og Benterud. Nærmeste barnehager er Åsheimskog 
foreldrelagsbarnehage, Takt og Tone barnehage og Benterud barnehage. 
 
Trafikk 
Planforslaget sikrer ivaretakelse av parkering på egen tomt, og det skal avsettes minimum 2 
sykkelplasser per bolig. Med nærhet til bussforbindelse og sykkel-/gangavstand til ulike 
offentlige og private servicetilbud vil økt trafikkbelastning i tilliggende veier trolig bli 
begrenset. 
 
Med utgangspunkt i en turproduksjon på 3,5 bilturer per boenhet per dag vil full utbygging 
generere ca 240 bilturer pr døgn, en økning i biltrafikk langs planområdet på ca 34 % og ca 
19 % for vestre del av Åsheimveien. I krysset Gamleveien/Åsheimveien er det rundkjøring 
som har kapasitet for denne trafikkøkningen. Åsheimveien har fortau på nordsiden. Det vil bli 
mulig for myke trafikanter å ferdes gjennom planområdet fra Åsheimveien til gang- og 
sykkelveien langs Gamleveien. 
  
Konsekvenser for barn og unge 
Tilgjengelig areal for uteopphold er tilstrekkelig for å fylle kravene til uteoppholdsareal. Det vil 
bli lagt til rette for å opprettholde snarveier, som ned til bussholdeplassen. 
 
Sol-/skyggeforhold 
Felles uteoppholdsareal i sentrale deler av området og høyden i øst vil få gode solforhold. 
 
Innsendte sol/skyggeanalyse viser at den nye bebyggelsen i liten grad kaster skygge på 
bakken i tilstøtende boligområder. De nærmeste naboeiendommene i vest blir berørt av 
skygge om morgenen. Gamleveien 74 ser ut til å bli berørt på kveldstid om sommeren. 
Naboer nord for Åsheimveien ser ut til å kunne få noe skygge på nedre del av tomtene rundt 
vår-/høstjevndøgn.  
 
Universell utforming og tilgjengelighet 
Ved prosjektering av den planlagte rekkehusbebyggelsen og blokkbebyggelsen vil kravene 
som følger av TEK17 § 12-2 (tilgjengelig boenhet) bli etterkommet. 
 
Alle områder som opparbeides til leke- og uteoppholdsarealer mellom rekkehusbebyggelsen 
og blokkbebyggelsen vil få god tilgjengelighet da disse arealene ligger på samme terrengnivå 
som boligene. Åsryggen som er regulert til friområde vil ha mer begrensede 
tilkomstmuligheter i form av stier og trapper fra terrenget. Det er imidlertid lagt til rette for at 
det kan anlegges forbindelse mellom blokkbebyggelsen og øvre del av åsryggen med tanke 
på lett tilkomst til grøntområdet for deler av blokkleilighetene. 
 
Flytting av transformator 
Eksisterende trafo i den sørvestre delen av planområdet må flyttes som følge av 
utbyggingen. 
Ny trafo foreslås plassert inne på eksisterende adkomstvei noe som gir god tilgang med 
tanke på service og vedlikehold av trafoen. Netteier krever en plassering som innebærer en 
byggeavstand til nærmeste bolig på 10 m for å eliminere eventuell risiko for elektromagnetisk 
stråling samt at avstanden til bakenforliggende forstøtningsmur blir på 3 m. Avstand til 
kjørebanekant Gamleveien blir da på ca. 7,5 m. 
 
Staten vegvesen er ifølge forslagsstiller blitt forelagt løsningen og har signalisert at de ikke 
har motforestillinger mot at byggegrensen mot Gamleveien overskrides. 
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Juridiske konsekvenser 
Planforslaget er et privat forslag om detaljregulering. Dersom tiltak etter planen ikke er 
igangsatt senest 10 år etter planvedtak skal kommunen, i henhold til plan- og bygningsloven 
§ 12-4 femte ledd, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert før avgjørelse av 
byggesøknad. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og 
dokumentasjon for kommunens vurdering. 
 
Vedtak av reguleringsplaner gir, iht. plan- og bygningsloven § 16-2 andre ledd, hjemmel for 
ekspropriasjon. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget medfører ikke direkte kostnader for kommunen.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Planområdets/tiltakets sårbarhet overfor uønskede hendelser/farer vurderes som liten for de 
fleste forhold. 
 
Radonrisiko tilsier høy aktsomhetsgrad. Nødvendige tiltak skal være sikret gjennom teknisk 
forskrift. 
 
Tomta er et tidligere steinbrudd og det forventes stabil byggegrunn. Ved ivaretakelse av 
nevnte forhold anses fremtidig utbygging ikke å bli utsatt for vesentlige negative 
konsekvenser knyttet til risiko- og sårbarhet. 
 
BEMERKNINGER 
 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 02.05.2012: Fylkesmannen har vurdert 
varslet planarbeid ut i fra regionale og nasjonale hensyn innenfor sine 
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har fylkesmannen ingen 
konkrete merknader. 

 
2.          Statens vegvesen, datert 10.09.2012: Statens vegvesen krever, av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn, at dagens adkomst fra Gamleveien stenges og at all 
adkomst til planområdet må legges fra Åsheimveien. Åsheimveien ender ut i Gamleveien via 
ei rundkjøring og er en bedre adkomstløsning for dette boligområdet enn direkte avkjøring ut 
i Gamleveien. Det må reguleres byggegrense gjennom planområdet. Vegvesenet viser til et 
møte i august 2012 hvor det ble diskutert muligheten for en byggegrense på 18 m fra senter 
av Gamleveien og 9 m fra gang-/ sykkelvegen. Vegvesenet mener denne avstanden vil være 
tilfredsstillende i forhold til å ivareta de funksjoner vegen og gang/sykkelvegen skal ha. 
Vegvesenet antar at deler av eiendommen er støyutsatt og påpeker at retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T -1442/2016) bør legges til grunn og at det bør 
utføres støyberegninger som sikrer anbefalte støygrenser iht. retningslinjen. 
 
Forslagstillers kommentar: Statens vegvesens anmodning om å sanere dagens avkjøring fra 
Gamleveien er etterkommet. Forslagsstiller ønsker imidlertid å etablere en 
gangveiforbindelse mellom internveisystemet på byggeområdet og gang-/sykkelveien langs 
Gamleveien. Denne forbindelsen blir liggende omtrent i det området hvor dagens avkjøring 
er plassert. På foreliggende reguleringsplanforslag er byggegrensen mot syd/Gamleveien 
lagt fra 15 til 22 m fra senterlinjen av Gamleveien. Dette er avklart med Statens  vegvesen i 
etterkant av vegvesenets merknad. I forbindelse med utredning av overvannshåndtering, har 
forslagsstiller foreslått to alternativer til plassering av fordrøyningsmagasin. Magasinet som 
er foreslått plassert lengst syd, vil bli liggende nærmere senter av Gamleveien enn 15 m 
(regulert byggegrense). Vegvesenet har blitt forelagt planene og har meldt tilbake at de kan 
akseptere plasseringen. Det er utarbeidet støyanalyse for planforslaget. 
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Rådmannens kommentar: Det vises til forslagsstillers kommentar. 
 
3.          Åsheimskog FUS barnehage AS, datert 16.04.2012: Åsheimskog FUS barnehage 
AS er hjemmelshaver for naboeiendommen gnr/bnr. 100/630 og driver en 4 avdelings 
barnehage på eiendommen. Åsheimskog barnehage er ikke negative til et 
reguleringsplanforslag som legger opp til endring fra næring til boligformål, men ber om at 
følgende forhold medtas i den videre planleggingen av området: Planområdets østlige del 
består av skog som danner en fin avskjerming mot barnehage og eksisterende boliger / 
leiligheter mot øst. Denne kvaliteten bør ivaretas i planforslaget, samt at dette vil ivareta 
solforhold for barnehagen og eksisterende boliger. Barnehagen har atkomst fra Åsheimveien 
og parkeringsplass på egen tomt. For videre planlegging av området, kan det ikke legges til 
grunn at barnehagens parkeringsplasser kan benyttes som gjesteparkering for fremtidige 
boliger. Atkomst til og parkeringsplasser til nytt boligområde må besørges på egen tomt. 
 
Forslagstillers kommentar: Forslagsstiller har ikke kommentert bemerkningen ut fra det 
reviderte planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: Kollen er bevart i planforslaget. All parkering til de nye boligene, 
inkludert gjesteparkering, er forutsatt i parkeringskjeller på egen grunn, med adkomst fra 
Åsheimveien. 
 
Vurdering: 
 
Planforslaget viser hvordan konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse kan formes 
for å legge til rette for flere boliger innenfor et etablert boligområde med tilsvarende 
sammensatt bebyggelse. Rådmannen ser en utfordring i at de sammenhengende 
utearealene som er egnet til uteopphold og lek, slik det er vist i illustrasjonsplanen, er 
begrenset og ved utforming av utomhusplanen må det legges stor vekt på å disponere 
arealet på en måte som sikrer at uteoppholdsarealene utformes som rom med gode 
kvaliteter. 
 
I løpet av prosessen har forslagsstiller, etter tilbakemelding fra kommunen, redusert 
utnyttelsen og unnlatt å foreslå å bygge lengst øst i området, for å øke grøntarealet. Det er 
også gjort flere andre korrigeringer for å tilpasse planforslaget til omgivelsene. Det har vært 
vurdert nøye hvilken makshøyde som kan aksepteres og tilsvarende for etasjetall i 
blokkbebyggelsen. 
 
Rådmannen mener utnyttelsesgraden er akseptabel. Utnyttelsen avviker ikke fra 
sammenlignbare planer som er vedtatt i løpet av de senere årene, og kommuneplanens krav 
til uteoppholdsareal er ivaretatt. 
 
Rådmannen vurderer også planforslaget å være i tråd med de føringer som er gitt gjennom 
tidligere vedtak i saken. 
 
Det er stilt krav om utforming i bestemmelsene som tilsier at utforming skal tillegges stor vekt 
i videre prosjektering og byggesaksbehandling. 
 
Planen medfører at dagens biltrafikk fra planområdet direkte ut i Gamleveien vil opphøre. Det 
vurderes som positivt for trafikkavvikling på Gamleveien at adkomst samles til rundkjøringen 
mot Åsheimveien. Åsheimveien vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot trafikken fra 
utbyggingen. Forslaget til parkeringsdekning er i tråd med kommuneplanen. 
 
Rådmannen har vurdert planforslaget i henhold til naturmangfoldloven, jfr. lovens § 7. 
Det er ikke registrert viktige lokaliteter for biologisk mangfold i området. Med dagens 
kunnskap vurderer rådmannen at naturmangfoldet ikke blir berørt av tiltaket og finner derfor 
ikke grunn til å gå inn i prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 
 



13 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å 
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68 – 70, som vist på kart datert 
30.03.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

 
31.10.2017 Eldrerådet 
 
Forslag fremsatt i møte: 
Kjell Christiansen (org) fremmet følgende felles motforslag: 
"Saken tas til orientering." 
 
Votering: 
Forslag fremmet av Kjell Christiansen ble enstemmig vedtatt. 
 
ER- 061/17 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
31.10.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Forslag fremsatt i møte: 
Ingebjørg Birkeland (org) fremmet følgende motforslag: 
 
"Saken tas til orientering." 
 
Votering: 
Forslag fremmet av Ingebjørg Birkeland ble enstemmig vedtatt. 
 
RF- 088/17 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
01.11.2017 Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 
 
Forslag fremsatt i møte: 
Line B. Sørli (H) fremmet følgende endringsforslag: 
 
"Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å 
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68-70/Åsheimveien, som vist på kart 
datert 30.03.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn, med følgende 
endringer i bestemmelser: 

1. I § 3.4 (Parkering) endres parkeringsnormen fra "minimum 0,8 og maksimum 1,5 
biloppstillingsplasser per boenhet inkl. gjesteparkering" til "minimum 1 og maksimum 
1,5 per boenhet inkludert gjesteparkering." 
 

2. I § 3.6 (Gangforbindelse) siste setning i avsnitt tilføyes følgende "herunder være 
universell utformet". Setningen vil da lyde: "Forbindelsen skal være tilgjengelig for 
allmenn ferdsel, herunder være universelt utformet." 

 
Votering: 
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Forslag fremmet av Line B. Sørli punkt 1 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer (h, Frp). 
Forslag fremmet av Line B. Sørli punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, Frp). 
 
KØS- 083/17 Vedtak: 
Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å 
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68 – 70, som vist på kart datert 
30.03.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
 
I § 3.6 (Gangforbindelse) siste setning i avsnitt tilføyes følgende "herunder være universell 
utformet". Setningen vil da lyde: "Forbindelsen skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, 
herunder være universelt utformet. 

 
02.11.2017 Teknisk utvalg 
 
Forslag fremsatt i møte: 
Nicolai Bryhn Dybvad (H) fremmet følgende endringsforslag: 
 
"Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å 
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68-70/Åsheimveien, som vist på kart 
datert 30.03.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn, med følgende 
endringer i bestemmelser: 
 

1. I § 3.4 (Parkering) endres parkeringsnormen fra "minimum 0,8 og maksimum 1,5 
biloppstillingsplasser per boenhet inkl. gjesteparkering" til "minimum 1 og 
maksimum 1,5 per boenhet inkludert gjesteparkering." 
 

2. I § 3.6 (Gangforbindelse) siste setning i avsnitt tilføyes følgende "herunder være 
universell utformet". Setningen vil da lyde: "Forbindelsen skal være tilgjengelig for 
allmenn ferdsel, herunder være universelt utformet." 

 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslag fremmet av Nicolai Bryhn Dybvad: 
Pkt. 1 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer (H, Frp). 
Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
TK- 080/17 Vedtak: 
Det vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjon av 14.12.2016 å 
legge forslag til reguleringsplan 2011-8 for Gamleveien 68 – 70, som vist på kart datert 
30.03.2017, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
I § 3.6 (Gangforbindelse) siste setning i avsnitt tilføyes følgende "herunder være universell 
utformet". Setningen vil da lyde: "Forbindelsen skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, 
herunder være universelt utformet. 
 
 
 
 
 
Lørenskog, 22.11.2017 
etter fullmakt 
 
Knut Edvard Helland  
kommunaldirektør  
 
 


