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FORSLAG TIL PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Felt A1 Ahus, Lørenskog kommune 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
 

Befolkningen i opptaksområdet til Ahus er i vekst, samtidig som de nye sykehusene på 
Gaustad og Aker i Oslo kommune er utsatt slik at bydelene Stovner, Alna og Grorud i Oslo 
fortsatt vil være del av Ahus sitt opptaksområde en god stund framover. Det er derfor behov 
for både utvidelse med nye sengeplasser og økt poliklinisk behandlingskapasitet på Ahus, 
også på kort sikt. For å løse dette raskt vil Ahus frigjøre arealer til nye sengeplasser ved å 
flytte dagens kontorplasser ut fra eksisterende bebyggelse og inn i nybygg (midlertidig løst i 
modulbygg).  

Utarbeidet av: IN’BY AS, fagkyndig for forslagsstiller Akershus universitetssykehus HF og 
Sykehuspersonalets Velferdslag SA. 
 

 
Dato: 12.02.2021  
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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 
Dette er et planprogram for detaljregulering av delfelt A1 på Akershus universitetssykehus 
(Ahus) sitt sykehusområde med hjemmel i § 12-9 første ledd jf. § 4-1 i plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrift.  

Forslagstiller er Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspersonalets Velferdslag SA 
(Velferdslaget) som ønsker å legge til rette for etablering av et nytt felleshus med 
kontorarbeidsplasser og nærbutikk, samt et mulig byggetrinn 2 for senere sykehusutvidelse 
eller undervisningsformål.   
  

1.1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Akershus universitetssykehus er Norges største lokal- og områdesykehus, med ansvar for 
innbyggere fra Romerike, Follo og Kongsvinger (21 kommuner), bydelene Alna, Grorud og 
Stovner i Oslo, og Rømskog kommune i Østfold. I tillegg har foretaket ansvar for å yte 
helsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Nes 
kommune. Helseforetaket har i 2021 ansvar for ca. 588 000 innbyggere. Befolkningsveksten 
ventes å bli høyere i Akershus sykehusområde enn noe annet sted innenfor Helse Sør-Øst. I 
2030 forventes samlet antall innbyggere å være oppe i ca. 632 000, inkludert de tre Oslo-
bydelene. For å møte denne veksten har sykehuset snarlig behov for økt areal tilknyttet de 
kliniske tjenester. 

For å løse dette raskt vil Ahus frigjøre arealer til nye sengeplasser ved å flytte dagens 
kontorplasser ut fra eksisterende bebyggelse og inn i nybygg (midlertidig løst i modulbygg). 

Samtidig ønsker Velferdslaget ved sykehuset å fornye og utvide dagens nærbutikk/KIWI på 
sykehusområdet. Nærbutikken brukes både av pasienter, pårørende, ansatte og naboer. 
Butikken er også et viktig miljøterapeutisk tiltak for pasientene, spesielt innenfor psykisk 
helsevern. Ved å utvide nærbutikken er det potensial for mer lønnsom butikkdrift og et utvidet 
tilbud. Overskuddet fra butikkdriften brukes i sin helhet til velferdstiltak for de ansatte ved 
sykehuset.  

Planområdet ligger innenfor området Ahus/Nordbyhagen/Torshov, som i kommuneplanens 
bestemmelser omfattes av punkt 22.5, der det blant annet heter at det skal utarbeides en 
helhetlig plan for videreutvikling av området. En detaljreguleringsprosess på denne tomten 
strider derfor med kommuneplanen på dette punktet. Kommunen ved strategi og 
samfunnsutvikling har satt i gang arbeid med en stedsanalyse for Ahus-området. Intensjonen 
er at det som del av stedsanalysen skal tas stilling til hvilken type helhetsplan som skal 
utarbeides. Helhetsplanen vil blant annet måtte ta stilling til overordnet arealdisponering, 
bebyggelsesstruktur, transportmønster og infrastruktur for området. Uansett plantype 
kommunen velger vil dette planarbeidet pågå over lengre tid. 

Fordi behandlingskapasiteten ved sykehuset må opprettholdes er det ikke tid til å vente til 
helhetlig plan for Ahus-området er utarbeidet. Forslagstiller mener behandlingskapasitet ved 
sykehuset må veie tyngst i denne saken og detaljregulering bør derfor settes i gang før 
helhetlig plan for området er utarbeidet.  



 

4 
 

Formannskapet behandlet 07.10.2020 planinitiativ for Ahus fellesbygg, plannummer 2019-5, 
og vedtok rådmannens innstilling om å videreføre planinitiativet og at det utarbeides forslag 
til en reguleringsplan som fremmes for 1. gangs behandling. Rådmannen hadde følgende 
vurderinger av saken: «Selv om det er en viss mulighet for at plassering av det nye 
fellesbygget kan legge begrensninger som hindrer framtidige intensjoner i helhetsplanen, 
mener rådmannen at kravet om en helhetlig plan for området, i dette tilfellet, hindrer framdrift 
av sosial infrastruktur som er viktig for hele omegnen. Rådmannen mener at behovet for 
sengeplasser og behandlingsrom på sykehuset er såpass prekært, at kravet om helhetlig plan 
bør fravikes i dette tilfellet.  

Det videre planarbeidet med detaljreguleringen koordineres med arbeidet med helhetsplanen. 

1.1.2 Hovedmål med planarbeidet  
Nye lokaler for sykehusadministrasjonen og utvidelse av nærbutikken foreslås bygget ut som 
et nytt fellesbygg. Hovedformålet med planen er derfor å erstatte dagens nærbutikk og deler 
av boligbebyggelsen nord for butikktomta med et nytt fellesbygg. Fellesbygget tenkes 
realisert som et samarbeid mellom Ahus og Velferdslaget. Hoveddelen av ny bebyggelse skal 
benyttes av Ahus, mens byggets førsteetasje vil inneholde utadrettet virksomhet og ny 
nærbutikk.   

For eiendommen gbnr. 113/229 foreligger det godkjent rammetillatelse for Norske Kvinners 
Sanitetsforenings (NKS) nybygg. Denne delen av felt A1 er derfor holdt utenom den 
foreslåtte avgrensingen av ny detaljreguleringsplan. For å løse kjøreatkomster til det foreslåtte 
fellesbygget omfatter planområdet hele delfelt A1 bort til Nordbyringen. For denne østlige 
delen av A1 tenkes et byggetrinn med tilsvarende størrelse som fellesbygget til 
undervisningsformål eller eventuelt sykehusfunksjoner. 

 
Figur 1. Utsnitt av 3D-modell som viser en illustrasjon av planlagte bygg på felt A1.Fellesbygget til venstre. 
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1.1.3 Eventuell etablering av Oslo MET på Ahus 
Oslo MET skal i 2024 fraflytte lokasjonen på Kjeller og er for tiden på utkikk etter en 
lokasjon til ny campus på Romerike. Endelig beslutning om plassering er ikke fattet, men det 
pågår en god dialog mellom Ahus og OsloMET om en mulig plassering på den østlige delen 
av Felt A1. 

For å legge til rette for en slik mulig etablering foreslås det at undervisningsformål inngår 
som arealformål i tillegg til helseformål. Helseformål foreslås for å sikre en senere 
reservekapasitet for Ahus på tomten dersom OsloMET likevel ikke skulle etablere seg på 
Nordbyhagen.  

1.1.4 Begrunnelse for utredningsplikt  
I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 skal reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven for tiltak listet opp i forskriftens vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha 
planprogram.  

Planforslaget for fellesbygg på Ahus som har et samlet utbyggingsvolum på 31 000 kvm 
(byggetrinn 1 og 2) faller inn under punkt 24 i vedlegg I: Næringsbygg, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 
15 000 kvm  

Unntaket fra kravet fremgår av § 6b: «Reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen». I veilederen til Konsekvensutredninger etter plan – og bygningsloven 
(februar 2020) framgår det at «Unntaket i §§ 6b og 8a er avgrenset til situasjoner der man i 
en overordnet plan, ikke bare ha konsekvensutredet arealbruken på en tilfredsstillende måte, 
men også har utredet de miljømessige og samfunnsmessige virkningene av et konkret tiltak, 
og som således oppfyller kravene til tiltaksutredninger som følger av EIA-direktivet». 

Etter kommunens vurdering omfattes ikke planforslaget av unntaket i § 6b, da det konkrete 
tiltaket dette planforslaget vil legge til rette for (kontor, behandlingsrom, utvidelse av 
eksisterende dagligvareforretning, undervisning og øvrige sykehusfunksjoner) ikke er nevnt 
eller utredet i tidligere KU fra 2000. Annet som taler for at tiltaket utløser 
konsekvensutredningsplikt er at den tidligere KU’en er 20 år gammel, utbyggingsprogrammet 
som lå til grunn for KU’en er overskredet og det er i tiden etter 2000 kommet skjerpede krav, 
blant annet til miljø.  

Detaljreguleringsplan for fellesbygg på Ahus faller derfor inn under forskriftens § 6 og skal 
ha konsekvensutredning og planprogram.  
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1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdets størrelse er på ca. 26 dekar og ligger innenfor området Nordbyhagen. 
Planområdet tar med seg del av Rektor Wolans vei i vest og Nordbyringen i øst og grenser 
mot Sykehusveien i sør. Planområdet ligger på nordsiden av Sykehusveien som er den 
viktigste lokale kommunikasjonsåren på Ahus. Bussholdeplasser for lokal- og fjernbuss ligger 
umiddelbart sørvest for planområdet. 

 
Figur 2. Planområdet med foreslått planavgrensning for detaljregulering. 
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Konsekvensutredningen vil innenfor enkelte temaer ha et større vurderingsområde enn 
planområdet for detaljreguleringen.  

 
Figur 3. Vurderingsområde for konsekvensutredningen vist med stiplet linje. 

 

1.2.2 Dagens situasjon 
Planområdet er bebygget med flere eldre bolighus, en enkel enetasjes nærbutikk (KIWI) og et 
toetasjes garasjeanlegg. Atkomst for biltrafikk skjer fra Rektor Wolans vei i vest og 
Nordbyringen i øst, mens gang- og sykkeltrafikk i større grad kommer direkte fra opparbeidet 
gang- og sykkelveinett langs Sykehusveien.  
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Figur 4. Planområdet sett mot nord. Dagens KIWI sees rett frem. 
 

  
Figur 5. Planområdet sett mot vest.   
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Figur 6. Planområdet sett vestover langs Sykehusveien. 
 

 
Figur 7. Planområdet sett mot sør. Dagens KIWI-butikk midt i bildet. 
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Geologi og grunnforhold 
Planområdet ligger under marin grense. I tillegg er det markert flere kvikkleirepunkter i 
umiddelbar nærhet av planområdet. Omtrent 700 m sørøst for området er det også kartlagt et 
løsne- og utløpsområde. Ifølge skredhendelseskart fra NVE er det i tillegg kartlagt flere 
punkter for løsmasse- og utglidningsskred nord for planområdet. 

På bakgrunn av dette har Akershus Universitetssykehus HF engasjert AFRY (tidligere ÅF 
Engineering) til å gjennomføre grunnundersøkelser i oktober 2020 i forbindelse med 
planlegging av nytt fellesbygg.   

Undersøkelsene inkluderer 8 totalsonderinger, 3 CPTU-sonderinger, samt opphenting av 
uforstyrrede prøveserier (a 54 mm sylinderprøve) fra to borpunkt. Hydraulisk piezometer er 
satt ned i to punkter for avlesning av poretrykk. Terrenget i planområdet heller fra vest mot 
øst. Det er gjort innboring i antatt berg i samtlige borpunkt, med unntak av kun ett punkt, der 
sonderingen er avsluttet på bergoverflaten ved 15 m dybde. Sonderingene peker på et 
løsmassedekke på mellom 1,6 – 15 m. Det er utført rutineundersøkelser på geoteknisk 
laboratorium av prøvene som er hentet opp. Prøvene er tatt 4 – 9 m under terreng i to ulike 
borpunkt. Samtlige prøver har materiale som er kategorisert som grå, sandig, siltig, LEIRE. 
For å avdekke leirens skjærfasthet er det utført konustest. Skjærstyrken indikerer leire som er 
middels sensitiv.   

Det er ikke påtruffet kvikkleire i planområdet. Det er ikke fare for flom eller skred på tomten, 
jamfør krav i TEK17 §7.2 og §7.3. Endelig last- og fundamentplan og planhøyder er ikke 
kjent, og de geotekniske vurderingene er dermed gjort fra et overordnet nivå. 

Stabilitet er ikke ansett som et problem. Innledende setningsberegninger, med antatte input-
variabler for last og fundamenter, indikerer at terrenget vil sette seg ca. 10 – 20 cm over lang 
tid. Det anbefales at det utføres grundige setningsberegninger i neste fase. Det er foreslått 
ulike fundamenteringsprinsipp avhengig av mektigheten av stedlige løsmasser. Den 
geotekniske utredningen må vurderes nærmere i plansaken. Det anbefales at tiltak for å 
minimere påvirkning på omkringliggende bebyggelse og infrastruktur i anleggsfasen vurderes 
nærmere. 

 

1.2.3 Eierforhold  
Akershus universitetssykehus HF eier størstedelen av planområdet bortsett fra en mindre 
eiendom som eies av Sykehusets Velferdslag SA.  

Nr. Gnr./bnr. Eiendommens 
adresse 

Eier Fester 

1 113/229 Rektor Wolans 
vei 11 

Akershus 
universitetssykehus HF 

NKS - Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

2 113/234 Flere Akershus 
universitetssykehus HF 

Boligstiftelsen AHUS 

3 113/248 Nordbyringen 1 Sykehuspersonalets 
Velferdslag SA 
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Figur 8. Eierforhold. 

 

1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

1.3.1 Statlige bestemmelser og retningslinjer 
Statlige planretningslinjer konkretiserer de nasjonale forventningene til planleggingen og 
markerer nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. Nedenfor følger en oversikt 
over gjeldende retningslinjer som kan ha betydning for dette planforslaget. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Blant målsettingene er 
planlegging av arealbruk og transportsystem som skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det stilles krav til fysisk utforming der 
bl.a. arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. Planområdet er bebygget med nærbutikk og parkering 
samt boliger. Ny detaljregulering vil sikre flere områder som barn og unge kan bruke.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) med veileder fra 
Miljødirektoratet (M-128). Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig 
arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir bl.a. anbefalte utendørs 
støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 
inkludert sykehus. Planområdet grenser til trafikkerte veier. Det vil bli utarbeidet en faglig 
støyutredning som del av planarbeidet.  

1.3.2 Regionale planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Planen angir prioriterte vekstområder, der bl.a. Lørenskog inngår i et særlig innsatsområde for 
økt by- og næringsutvikling som planlegges knyttet til regionale kollektivknutepunkt.  

KVU for kollektivtransport Nedre Romerike, 2017 
Denne KVU utfyller regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er her gjort 
vedtak om at planlegging av metro/T-baneforlengelse Lørenskog/Skårersletta igangsettes i 
samarbeid med Ruter, Lørenskog kommune og Oslo kommune.  

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030 
Sykkelstrategien beskriver fylkeskommunens strategier for sykkelsatsingen og følger dermed 
opp Nasjonal sykkelstrategi der hovedmålet er at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 % av 
alle reiser inne 2023. I bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm til Asker er det et mål at 
sykkelandelen er 10-20 %. Et av elementene i sykkelstrategien er å lokalisere skolebygg, 
regionale anlegg for friluft og idrett, og andre fylkeskommunale virksomheter slik at flest 
mulig kan gå og sykle. Andre elementer er bl.a. å utvikle sammenhengende sykkelvegnett 
lokalt og regionalt og legge til rette for sykling fra dør til dør hele året. Prosjektet vil legge til 
rette for sykkelfasiliteter slik at sykkel kan bli et alternativ til bil til og fra jobb.  

Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050 (vedtatt i fylkestinget 2018).  
Den regionale planen setter mål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Hovedmålet 
er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-
90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. Planen konkluderer med at 
reduksjon av transportutslipp vil være avgjørende for å nå hovedmålet. Her fastslås det bl.a. at 
målet om nullvekst i persontransport i regional plan for areal og transport i Akershus (RP-
ATP) skal nås. Vesten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er også 
satt mål for bl.a. nullutslippsbygg og materialgjenvinning. Alle nye, offentlige bygninger skal 
være nullutslippsbygg innen 2030.  
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Regional plan for masseforvaltning i Akershus (vedtatt av fylkestinget 24.10.2016) 
Hensikten med planen er å få en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Planen 
omhandler byggeråstoff, overskuddsmasser fra bygge- og anleggsvirksomhet og areal for 
mottak av overskuddsmasser. Relevante temaer med betydning for tiltak i planområdet er 
gravemasser og byggavfall og håndtering av disse.  

 

1.3.3 Kommuneplan 2015-2026 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til tjenesteyting og kombinert bebyggelse 
og anleggsformål. 

Planområdet ligger innenfor området Ahus/Nordbyhagen/Torshov, som i kommuneplanens 
bestemmelser omfattes av punkt 22.5, der det blant annet heter at det skal utarbeides en 
helhetlig plan for videreutvikling av området. 

Reguleringsprosess på denne tomten strider derfor med kommuneplanen på dette punktet som 
beskrevet i pkt. 1.1.1 over.  
 
 

 
Figur 9. Gjeldende kommuneplan. 
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Figur 10. Avsatt utviklingsområde i gjeldende kommuneplan – Nordbyhagen. 

 

Plan for grønn mobilitet i Lørenskog 

Plan for grønn mobilitet i Lørenskog er et verktøy i kommunens innsats for nullvekst i bruken 
av personbil og for å redusere utslippene av klimagasser. Et viktig mål er at veksten innenfor 
persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

Temaplan for klima og energi 2016-2026 
Temaplanen definerer målrettede tiltak på områder der kommunen kan bidra til å redusere 
klimagassutslipp. Planen har følgende fem fokusområder: Arealbruk og transport, energibruk, 
klimavennlige materialer, avfallshåndtering og klimatilpasning.  

Planstrategi for Lørenskog kommune 

Planstrategien danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2016-
2019. Planstrategien viser viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor 
de nærmeste årene, og planleggingsbehov i perioden for å møte utfordringene. Nordbyhagen 
er en av fem utpekte utviklingsområder i planstrategien. 
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Strategi for overvann og vassdrag 2017 – 2026 
Hensikten er å definere felles mål og prinsipper for forvaltning av vannressursene. Målene er i 
overensstemmelse med Kommuneplanen for Lørenskog kommune 2015 - 2026. Strategien 
definerer mål om å redusere skader som følge av flom og oversvømmelse, utnytte overvann 
og vassdrag som en ressurs, tilrettelegges for en naturlig vannbalanse og et rikt biologisk 
mangfold samt sikre god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster innen 2021.  
 

1.3.4 Gjeldende regulering 
Reguleringsplan 35-2-01 Sentralsykehuset i Akershus, vedtatt 07.03.2001, er gjeldende for 
planområdet. Arealet er regulert til annet kombinert formål og veiareal.  

 
Figur 11. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 35-2-01 Sentralsykehuset i Akershus, vedtatt 07.03.2001. Forsalg til 
detaljregulering med stiplet linje. 

 

1.3.5 Planer under arbeid 
Lørenskog kommune ved strategi og samfunnsutvikling har igangsatt arbeid med en 
stedsanalyse som innledende arbeid til Helhetsplan for Ahus/Nordbyhagen. 

Det er ingen reguleringsplaner under arbeid i nærheten av planområdet. 
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2 PLANALTERNATIVER 
Planalternativer er de alternativene som kan være realistisk å fremme som planforslag til 
offentlig ettersyn.  

2.1 Tomtevurderinger 
Det er gjennomført en innledende tomtevurdering av hvor det er mest hensiktsmessig å 
plassere fellesbygget sett opp mot kommuneplanens retningslinjer for utvikling av Ahus 
sykehusområde slik at fellesbyggprosjektet bidrar til å styrke kommunens intensjoner om 
framtidig utvikling av Ahus. Dette inkluderer en vurdering om hvordan et nytt bygg forholder 
seg til områdets hovedstruktur, inkludert gatenett, gang- og sykkelveinett, offentlige plasser, 
parker og grønne forbindelser og markeringspunkter. 

Følgende punkter er vurdert for å finne egnet tomt for etablering av fellesbygget:   

- Framtidig sykehusutvikling 
- Kundegrunnlag for nærbutikk/KIWI 
- Risiko i forhold til reguleringsprosess, framdrift og beslutninger 
- Kvalitet for utvikling av nye møteplasser i sykehusområdet 
- Atkomst 
- Plassering i forhold til dagens målpunkter i sykehusområdet 
- Tilgang til gang- og sykkelveier 
- Nærhet til sykehusets hovedinngang 

Det er vurdert tre ulike tomter for plassering av fellesbygget: 

1) Täby som ligger på sørsiden av Sykehusveien og kan styrke Ahus sin framtidige 
utvikling mot vest. 

2) Haga som ligger nordvest for Sykehusveien og kan styrke Ahus sin framtidige utvikling 
på flere måter, men tomten egner seg bedre til andre formål da den har flere stedlige 
kvaliteter. 

3) Wolan som ligger på nordsiden av Sykehusveien og kan styrke Ahus sin framtidige 
utvikling mot nord. 

Forslagstiller har valgt å gå videre med tomten Wolan da dette alternativet i størst grad gjør at 
fellesbyggprosjektet bidrar til å styrke kommunens intensjoner om framtidig utvikling av 
Campus Ahus nord for Sykehusveien, jf. kommuneplanen. Wolan har flest positive 
utviklingskriterier og få negative konsekvenser, og er det alternativet som best bidrar til et 
framtidig byrom mellom ny og gammel sykehusbebyggelse. 
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Figur 12. Kartet viser hvilke tre tomter som er vurdert. 

 

Forslagsstiller anser det som ikke å være behov for alternativvurderinger i forhold til 0-
alternativet, idet lokaliseringsutredningen gjort i forkant av beslutningen om å gå videre med 
sykehusfunksjoner på felt A1 forutsettes å dekke dette. Valg av tomt er presentert og avklart 
med kommunen i forbindelse med behandling i formannskapet i oktober 2020. I dette 
planprogrammet legges derfor til grunn kun et planalternativ som følges opp i en 
reguleringsplan.  

 

2.2 0-alternativet (utredningsalternativ) 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredning skal det redegjøres for følgene av å ikke 
realisere planen. 0-alternativet er et utredningsalternativ, og skal ikke utarbeides til et 
fullverdig planforslag. 0-alternativet innebærer at dagens situasjon beholdes slik som i dag.  
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Figur 13. Flyfoto av dagens situasjon. Planområdet markert med rød stipling. 

2.3 Utbyggingsalternativet (planforslaget) 
Prosjektet er delt opp i to faser, der fellesbygget med dagligvarehandel er tenkt som fase én. 
Fellesbygget er lagt nord for dagens hovedinngang til sykehuset med intensjon om å skape 
torgarealer som møteplasser for å forbinde ny og gammel bebyggelse. Fellesbygget vil styrke 
en framtidig utvikling mot nord.  

Det nye fellesbygget vil ha varierende høyde på mellom tre og sju etasjer, noe som er høyere 
enn dagens bebyggelse i området, og høyere enn 20 meter gesimshøyde angitt i gjeldende 
regulering. Fellesbygget vil likevel være tilnærmet høyden på sykehusets hovedbygg.  

Hovedbruk av ny bebyggelse vil være kontorer for administrasjonen på Ahus, men det åpnes 
også opp for muligheten for noen behandlingsrom. Dagens nærbutikk på Ahus-området vil bli 
flyttet inn i første etasje og økes til ca. 1 300 kvm. Dagligvareforretningen har behovet for 20 
parkeringsplasser, tilsvarende dagens behov.  

Intensjonen er å få bygget første fase så raskt som mulig. Utnyttelse på tomten forventes å bli 
rundt 30 % BYA, noe som tilsvarer utnyttelsen i gjeldende regulering. Dette gir mulighet for 
en første fase på ca.13 000 kvm og en andre fase på ca. 18 000 kvm. Samlet utbyggingsvolum 
blir 31 000 kvm innenfor felt A1.  

Dersom OsloMET velger å etablere seg på Nordbyhagen/Ahus vil fase én og to gjennomføres 
mest mulig parallelt. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med 
tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å 
utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder 
arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner.  
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Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet 
fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og 
undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve. 
 

 
Figur 14. Foreløpig prinsippskisse av fase 2.  
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3 UTREDNINGSBEHOV 

3.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal 
undersøkes og konsekvensutredes 

 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i planforslaget, og 
hvilke temaer som skal konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredning.  

I undersøkelsene skal muligheter og utfordringer i planområdet synliggjøres, og hvordan disse 
skal håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planforslaget belyses og det 
skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. Noen temaer skal 
både undersøkes og utredes.  

Konsekvensutredningen skal presenteres i eget dokument og vedlegges planforslaget. 
Undersøkelsene kan presenteres i et eget dokument eller inngå i planbeskrivelsen. De enkelte 
analysene/fagrapporter vedlegges planforslaget separat. Sammendrag av de viktigste 
resultatene i konsekvensutredningen skal inngå i planbeskrivelsen. 
 
 
Tabell 1. Planfaglige temaer som skal undersøkes og konsekvensutredes  

  

Nr. Planfaglige temaer Skal 
undersøkes  

Skal 
konsekvens-
utredes  

1 Forholdet til overordnede planer og mål X
2 Stedsidentitet, landskap og byplangrep X  
3 Blågrønn struktur og naturmiljø X X 
4 Bebyggelsesstruktur og estetikk X  
5 Trafikk og grønn mobilitet X X 
6 Teknisk infrastruktur X  
7 Støy og luftkvalitet X 
8 Geologi og grunnforhold X X 
9 Risiko og sårbarhet X 
10 Konsekvenser i anleggsfasen X  
11 Etappevis utbygging X  
12 Muligheter og konsekvenser for framtidig utvikling X  
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3.2 Program for undersøkelser og utredninger 
Nedenfor angis det hva som skal undersøkes og utredes innenfor de aktuelle temaene og i 
hvilken form dette skal presenteres. 

Tabell 2. Program for undersøkelser og utredninger. 

1. OVERORNEDE PLANER OG MÅL 
Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med eller om det bidrar til måloppnåelse 
av overordnede planer og mål. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Planunderlag og retningslinjer som presentert i dette 
planprogrammet.  

UNDERTEMA 
 

HVA SKAL  
UNDERSØKES? 

PRESENTASJONS-
FORM 

 Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal og transportplanlegging 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen 
 

 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging 
 

 Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus  
 

 KVU for kollektivtransport Nedre 
Romerike, 2017 
 

 Sykkelstrategi for Akershus 
fylkeskommune 2015-2030  
 

 Regional plan for klima og energi i 
Akershus 2018-2050  
 

 Regional plan for masseforvaltning i 
Akershus  
 

 Kommuneplan 
 

 Plan for grønn mobilitet i Lørenskog 
 

 Temaplan for klima og energi 2016-2026 
 

 Planstrategi for Lørenskog kommune 
 

 Strategi for overvann og vassdrag 2017 – 
2026 
 

 Reguleringsplan 35-2-01 
Sentralsykehuset i Akershus 

 Samsvar eller 
konflikt mellom 
planforslaget og 
gjeldende 
overordnede planer 
og mål. 

Beskrivelse 
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2. STEDSIDENTITET, LANDSKAP OG BYPLANGREP 
Det må utredes hvilke konsekvenser utbyggingen får for stedskvaliteter og bymiljø. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Stedsanalyse, bilder, kart av området, volumskisser av ny 
bebyggelse.   

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Stedets karakter, 
rolle og identitet 

 Hva er stedets rolle og identitet? 

 Hva er områdets positive og negative 
karaktertrekk i dag, både innenfor 
planområdet og i nærområdet? 

 Hvordan kan utviklingen av området 
videreføre og bygge opp under stedets 
rolle og karaktertrekk? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
Volumstudier 
Bilder 
Kart  
Snitt 

Stedets 
landskapsmessige 
forhold 

 Hva karakteriserer eksisterende landskap 
og terreng? 

 Hvordan kan utbyggingen best mulig 
tilpasses topografi, høydedrag og terreng? 

 Hvordan oppnås gode terrengoverganger i 
randsonen og bedre koblinger til de 
omkringliggende områdene? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
Snitt 

Torgfunksjoner  Hvordan kan planforslaget sikre 
ivaretakelse av sentrale plassdannelser og 
akser? 

 Hvordan utforme torg og møteplasser 
innen planområdet slik at de framstår som 
offentlige og tilknyttet offentlig 
tilgjengelige gater og gangveinett? 

 Hvordan kan torg og møteplasser 
utformes og plasseres for å oppnå gode 
solforhold og utsikt samt videreføre andre 
stedskvaliteter? 

 Hvordan legge til rette for god møteplass 
på tvers av ulike aldersgrupper, sosiale 
grupper og kulturell bakgrunn? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
 

Kulturminner  Det må avklares med fylkeskommunen 
om det skal foretas arkeologisk 
registrering/kartlegging. 

Beskrivelse 
Planbestemmelser 
 

 

3. BLÅGRØNN STRUKTUR OG NATURMILJØ  
Det skal dokumenteres hvordan utbyggingen bygger opp under den overordnede strategien for 
utvikling av grønnstrukturen i Nordbyhagen. Overvannshåndtering skal redegjøres for iht. egen 
sjekkliste og vedtatte retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen 
og Skedsmo. Overordnet overvannsplan skal ivareta håndtering av 200-års nedbør og en 
klimafaktor på 1,5. Det må dokumenteres at sikkerheten på eiendommen og nedstrøms er 
ivaretatt og at planen ikke fører til negative konsekvenser for annen eiendom. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Stedsanalyse, volumskisser.   

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFO
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Grøntområder, 
parker og friområdet 

 Hvilke grønne kvaliteter finnes innenfor 
planområdet i dag og hvordan er den grønne 
sammenhengen med omkringliggende 
turveiveunett? 

 Hvordan kan planforslaget sikre ivaretakelse 
og videreutvikling av eksisterende 
grøntdrag? 

 Hvordan og i hvor stor grad kan store trær 
innenfor planområdet bevares? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
Snitt 

Blågrønn struktur  Hvilke kvaliteter kan åpen og lokal 
overvannshåndtering i tråd med kommunens 
retningslinjer tilføre planforslaget? 

 Beskrive gjennomførbare konsept for åpen 
og lokal overvannshåndtering i området 

 Hvordan kan tak brukes i 
overvannshåndteringen? 

 Utrede løsninger for infiltrasjon og 
fordrøyning og avsette areal for dette 

Innledende beregninger 
Beskrivelse 
Illustrasjoner 

Flom  Utrede løsninger for flomveier  

 HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? 
Naturmangfold  Vurdering ihht. naturmangfoldloven Beskrivelse 

 

4. BEBYGGELSESSTRUKTUR OG ESTETIKK 
Virkningen av nye volumer på sykehusområdet beskrives og illustreres. Det skal undersøkes 
hvordan dagens bebyggelsesstruktur kan styrkes gjennom de grepene som velges for ny 
bygningsmasse. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Stedsanalyse. Volumskisser av planlagt bebyggelse med 
nærområde.  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFO
Bebyggelsesstruktur  Hvordan skal nye bygg plasseres for å svare 

best mulig på eksisterende 
sykehusbebyggelse og videreføre 
prinsippene om sykehuscampus med 
markerte enkeltbygg i parkmessige 
omgivelser? 

 Hvordan kan utbyggingens fjernvirkning, 
bygningstyper, møteplasser, formspråk, 
materialer og farger utformes med en 
kvalitet som gir noe tilbake til nærmiljøet? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 

Fotavtrykk og høyder  Hvordan kan behovet for rasjonelle 
sykehusbygg ses i sammenheng med 
stedsutviklende kvaliteter bygget kan bidra 
med? 

 Kan høye hus bidra til en bedre løsning av 
gater og byrom? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
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Estetikk og 
funksjonalitet 

 Hvordan kan ny bebyggelses bidra til økt 
kvalitet i gater og byrom? 

 Det skal undersøkes hvordan samspillet 
mellom bebyggelse og uterom bidrar til en 
bymessig utvikling og kvalitet i bebyggelse 
og utearealer. Herunder utforming av første 
etasje og kontakt mellom inne- og uterom. 

 Redegjørelse for arkitektonisk utforming og 
ambisjon 

 Hvordan samspiller plassering, 
volumoppbygging og karaktertrekk ved ny 
bebyggelse med eksisterende bebyggelse og 
omgivelser innenfor planområdet, og 
hvordan kan disse faktorene bidra til gode 
byrom i området? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 

Robusthet  Hvordan, og i hvor stor grad kan området 
tåle framtidige utvidelser? 

Beskrivelse 
Diagram 

Sol og skygge  Det skal vises hvordan og i hvilken grad 
bygget vil påvirke sol- og skyggeforhold 
innenfor planområdet og overfor naboer.  

Beskrivelse 
Sol-skyggediagram 
ved vår- og 
høstjevndøgn, 
midtsommer og 1. mai 
kl 09, 12, 15 og 18. 

 

5. TRAFIKK OG GRØNN MOBILITET 
Stasjonsveien rett sør for planområdet er hovedatkomst til Ahus og samtidig det viktigste 
kollektivknutepunktet for bussbetjeningen av sykehuset. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Stedsanalyse. Tall og datagrunnlag fra Ruter og Statens 
vegvesen/Viken fylkeskommune. 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Trafikkflyt  Hvordan er trafikkflyten på hele Ahus-

området. I forbindelse med ny 
reguleringsplan vil det bli viktig å se på 
trafikkflyten i hele området. 

Beskrivelse 
Rapport 

Framkommelighet 
for syklende og 
gående  

 Hvordan sikre god framkommelighet for 
flere trafikkslag i møtet mellom 
kollektivterminalen og gang- og 
sykkelatkomst til sykehusområdet? 

 Tiltak som kan gjøres for å forbedre 
opplevd trygghet og orienterbarhet for 
gående og syklende til sykehusområdet 

Beskrivelse 
Illustrasjoner  
 

Kollektivtrafikk  Tiltak for å øke kollektivandelen Beskrivelse 
Illustrasjoner 

Parkeringsstrategi  Redegjørelse for parkeringsstrategi 
innenfor hele sykehusområdet  

Beskrivelse 
Illustrasjoner 



 

25 
 

 Antall parkeringsplasser for bil og sykkel 
innenfor planområdet, og fordeling av 
kunder til nærbutikken og ansatte 

 Strategisk plassering av sykkelparkering 
ved inngangsparti for å øke andel syklende  

Varelevering og 
renovasjon 

 Kartlegging av omfang av varelevering til 
nærbutikken og kontorbygget. Vurdering av 
dimensjonerende kjæretøy 

 Lokalisering av varemottak 

 Renovasjonsplan som viser overordnet 
strategi, plassering og utforming 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 

 HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? 
Trafikale 
konsekvenser 

 De trafikale konsekvensene av 
planforslaget, herunder trafikkmengde, 
framkommelighet/kapasitet, 
trafikksikkerhet og plassering og utforming 
av atkomst og avkjørsler 

 Konflikt mellom myke trafikanter og 
utrykningskjøretøy 

Trafikkanalyse 
Rapport 
 

Konsekvenser for 
kollektivtrafikken 

 Planforslagets konsekvenser for kapasitet i 
kollektivtrafikken 

Beskrivelse, del av 
trafikkanalysen 

Gang- og 
sykkelveier 

 Virkningen av økt andel gående og 
syklende  

Beskrivelse, del av 
trafikkanalysen 

Parkering  Konsekvenser av valgt parkeringsstrategi 

 Trafikale og arealmessige virkninger av 
ulik parkeringsdekning/ulike 
parkeringskonsepter må utredes 

Beskrivelse, del av 
trafikkanalysen 

 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Det er behov for å flytte/legge om eksisterende vannrør i forbindelse med utbyggingen. VA-
rammeplan i henhold til Lørenskog kommunes VA-norm skal utarbeides som del av 
reguleringssaken og godkjennes av kommunalteknikk. 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Infrastruktur i 
grunnen  

 Behov for eventuell omlegging av 
teknisk infrastruktur som følgje av 
planforslaget 

Beskrivelse 

Leveranse av 
vann 

 Tilstrekkelig kapasitet på brannvann 
iht. krav 

Beskrivelse 

Kommunalt 
avløpsnett 

 Avløpsnettets kapasitet til å håndtere 
den planlagte bygningsmassen 

Beskrivelse 

Fjernvarme  Vurdere muligheter for tilkopling til 
sentral varmesentral på Ahus 

Beskrivelse 
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7. STØY OG LUFTKVALITET 
Sykehusveien gir i dagens situasjon rød og gul støysone på deler av planområdet. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Kommuneplanens temakart støy. Trafikktall for eksisterende og 
framskrevet situasjon. 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM
Støy fra veitrafikk 
og helikopter 

 

 Beskrive konsekvenser av støy 
innenfor analyseområdet. Støyfaglig 
utredning skal brukes som 
premissgivende redskap for å 
optimalisere planen for å oppfylle 
kommuneplanens bestemmelser om 
støy samt retningslinje om støy. 
Utredningen må legge føringer for 
utforming av byggene, planløsning og 
plassering av rom til støyfølsomt 
bruksformål. 

Støyrapport 
Illustrasjoner 

Luftkvalitet  Beskrive utendørs luftkvalitet og evt. 
behov for avbøtende tiltak. Utredning 
av luftkvalitet skal omfatte forurensing 
fra vegtrafikken. Plassering av 
luftinntak og utearealer må gjøres på 
bakgrunn av luftkvalitet.  

Beskrivelse  
Rapport 

 

8. GEOLOGI OG GRUNNFORHOLD 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i oktober 2020 i forbindelse med planlegging av nytt 
felleshus. 
GRUNNLAGSMATERIALE: Rapporter fra grunnundersøkelsene. 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM
Geotekniske 
forhold 

 Tomtens egnethet for planlagt utvikling og 
nødvendige tiltak 

 Den nye bebyggelses konsekvenser for 
grunnforhold 

 Risiko for skade/ulempe på 
naboeiendommer, herunder vurdering av 
områdestabilitet og grunnvannsforhold 

Grunnundersøkelser 
Rapport med vurderinger 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM
Forurenset grunn  Utrede omfang og utstrekning av 

forurensning i grunn 
Beskrivelse 
Prøvetakingsplan 
Tiltaksplan 

 

9. RISIKO OG SÅRBARHET 
Iht. pbl § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse skal det ved utarbeidelse av planer 
for utbygging gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM
ROS-analyse  Ved utbygging skal risiko- og 

sårbarhetsforhold synliggjøres. I 
konsekvensutredningen skal aktuelle risiko 
og sårbarhetsforhold utredes med 

Beskrivelse 
Rapport 
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redegjørelse for sannsynlighet og 
konsekvens samt avbøtende tiltak.  

 

10. KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
Det er vesentlig at anleggsperioden gjennomføre slik at den gir minst mulig ulemper for 
Ahus og nærområdene med hensyn på trafikkbelastning, støy og forurensing, mv.  
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Anleggstrafikk  Vurdere omfang og utfordringer knyttet til 

anleggstrafikk i rive- og byggefasen  

 Vurdere hvordan anleggstrafikk kan 
kombineres med samtidig sykehusdrift på 
området 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 
 

Riggområde  Plassering av riggområde Beskrivelse 
Illustrasjoner 

Massehåndtering  Utarbeide av plan som viser hvordan 
masser skal håndteres. 

Beskrivelse 
Massehåndteringsplan 

 
 

11. ETAPPEVIS UTBYGGING 
Det åpnes for etappevis utbygging av planområdet. Det skal vises hvordan utbyggingen er 
tenkt gjennomført i form av en faseplan. 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Etappevis utvikling  Synliggjøring og vurdering av 

sannsynlige faser/etapper 

 Hvordan sikre at området vil 
fungere bra uavhengig av om fase 
to av planforslaget blir bygget 
eller ikke? 

Beskrivelse 
Illustrasjoner 

 

12. MULIGHTETER OG KONSEKVENSER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING 
Sykehusutbygging er et viktig samfunnsbehov og kan gi merverdi for Lørenskog kommune. 
Sammen med Lørenskog kommune arbeider Ahus for at Nordbyhagen kan være en aktuell 
lokalisering av Romerikscampus for Oslo Met. Planområdet har kapasitet til å kunne 
romme denne funksjonen. Utbyggingsprosjektene vil samlet skape byliv og bidra til 
spredning av arbeidsplasser og offentlige tilbud. 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM
Muligheter for 
framtidig utvikling 

 Hvilke muligheter gir utvikling av 
Ahus sykehusområde for utvikling 
i Lørenskog for øvrig? 

Beskrivelse 
 

Verdiskapning og 
næringsutvikling 

 Hvilke muligheter gir lokalisering 
av campus Oslo MET på Ahus for 
verdiskapning og 
næringsutvikling? 

 Mulighet for etablering av nye 
arbeidsplasser  

 Synergieffekten av 
helseundervisning og 
universitetssykehus 

Beskrivelse 
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4 VIDERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Planprosess og fremdrift 
Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.  

Tabell 3 Forventet framdrift. 

MILEPÆLER FORVENTET 
TIDSPUNKT 

Dialog-/avklaringsmøter (fast møterekke) Annenhver uke 
PLANPROGRAM UTARBEIDES 
      Varsling om oppstart planarbeid med utkast til planprogram 12. februar 2021 
      Høringsperiode for planprogram (6 uker)
PLANPROGRAM FASTSETTES AV FORMANNSKAPET 1. september 2021 
PLANFORSLAG M/ KU UTARBEIDES FOR OFFENTLIG 
ETTERSYN  

 

      Førstegangsbehandling i Formannskapet 1. desember 2021 
OFFENTLIG ETTERSYN (8 uker)
PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR POLITISK 
BEHANDLING 

Januar 2022 

      Innsending av komplett planforslag med KU 15. mars 2022 
POLITISK VEDTAK I KOMMUNESTYRET Juni 2022 

 

4.2 Medvirkning 
Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert ved varsel om planoppstart og når 
forslaget til detaljreguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet vil også 
legges ut på Lørenskog kommunes nettsider. Det legges opp til informasjonsmøter i begge 
høringsperiodene. Av smittevernhensyn vil det ikke bli arrangert et åpent folkemøte i 
forbindelse med oppstart planarbeid. Aktuelle etater, organisasjoner og sammenslutninger blir 
i stedet kontaktet for gjennomføring av møter og informasjonsdeling i mindre grupper. Det vil 
i annonsen ved kunngjøring om planoppstart oppfordres til å ta kontakt dersom man ønsker et 
møte. 

 


