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Visjon Visperud

Regional og lokal kontekst

Medvirkning

Visjon

Plangrep

Veien videre
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REGIONAL OG LOKAL KONTEKST
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Visperud i dag
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Visperud i Osloregionen
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Visperud i Osloregionen
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MARKA MED MARKAGRENSA 

GRØNNSTRUKTUR 

ROMERIKSPORTEN/FOLLOBANE I TUNNEL

EKSISTERENDE TOG

UTVIKLINGSOMRÅDER I  YTRE BY

TERMINALOMRÅDER

BÅTLINJER

AKTIVITETSSONE MARKA

ELVER

EKSISTERENDE / NY TRIKK

EKSISTERENDE / NY T-BANE

HOVEDVEINETT MED KOLLEKTIVFELT

UTVIKLINGSSOMRÅDER I INDRE BY

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 

PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER 

NYE TRASEER/TUNNELER TOG/T-BANE

NYE VEITUNNELER/DIAGONALER

Område med potensial for bymessig utvikling og kobling av to eller 
�ere banebaserte linjer, hvorav en med regional funksjon. Høy 
arealutnyttelse.

Områder for bymessig utvikling. Både transformasjons- og 
utviklingsområder, men angitt samlet også i juridisk areadel. Høy 
arealutnyttelse.

Områder for bymessig utvikling. Angitt i juridisk arealdel som 
transformasjons- eller utviklingsområde. Transformasjonsområder 
krever ny gate- og byromsstruktur, utviklingsområder bygger på 
eksisterende struktur. Høy arealutnyttelse. 

Område med t-banelinje, tog, busslinje og senterfunksjon, samt 
arealpotensial.  Høyere arealutnyttelse vurderes. 
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VISPERUD

LØRENSKOG SENTRUM

FJELLHAMAR

LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

NORDBYHAGEN / AHUS

Lørenskogs utviklingsområder
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Potensialet på Visperud?
Lokalt
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Negativ bransjeeffekt 
Ugunstig bransjesammensetting har 

redusert arbeidsplassveksten med 0,3 %

Attraktivt bosted! 

43% økning i folketallet siden 2000.

Nærings- og identitetsanalyse for Lørenskog

Flest pendlere i landet!
Høy arbeidsmarkedsintegrasjon

Identitetsmarkører Attraktivt for næringslivet!
Høyere arbeidsplassvekst i enn forventet
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Visperud t-banestasjon

T-banetrasé

Inngang t-bane

Busstrasé

Busslommer

T
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Røykås transformatorstasjon

Dagens situasjon Mulig fremtidsscenario med ny transformatorstasjon på Djupdal

Hensynsonse

Høyspentkabel

Høyspentkabel 
nedgravd
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Overvann

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Lørenskog kommune
VISPERUD 2-ÅRS REGN MED KF 1,5

Simulert 2-års regn med klimafaktor 1,5.
Regnhendelsen varer i 1 time.
Kartet viser største vanndybde i løpet 
av simulert regnhendelse.

.
dato: 26.10.2020

User Name: erlsku

Format: A3

Skala:1:6 000

0 75 150 225 30037.5
Meters

2-års regn med klimafaktor 1,5

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Lørenskog kommune
VISPERUD 20-ÅRS REGN MED KF 1,5

Simulert 20-års regn med klimafaktor 1,5.
Dette tilsvarer 200-års regn uten 
klimafaktor. Regnhendelsen varer i 1 time.
Kartet viser største vanndybde i løpet 
av simulert regnhendelse.

.
dato: 26.10.2020

User Name: erlsku

Format: A3

Skala:1:6 000

0 75 150 225 30037.5
Meters

20-års regn med klimafaktor 1,5
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Strategisk meget sterk lokalisering med god 
tilgang på infrastruktur for mobilitetsrelatert 
næringsvirksomheter

Deler av området kan bli attraktivt for boligutvikling

Nærhet til pressområder i vekst

Mulighet for ny lokal T-banestasjon 

Nærhet til marka og Ellingsrudelva

Toneangivende etablerte næringsaktører med fokus 
på megatrender og utvikling av egen virksomhet

En kommune som ønsker å tilrettelegge for utvikling 
av arbeidsintensive arbeidsplasser

Visjon Visperud
Muligheter
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Området har mange og grunneiere med varierende 
interesser i en fremtidig utvikling av området

Føringer i KP - åpner ikke for bolig

Utvikling i tid - lange leiekontrakter binder opp 
sentrale delfelt

Grunneiere har hovedfokus på eiendommen 
som suksesskritisk driftsmiddel for egen 
primærvirksomhet fremfor muligheter ved 
næringsutvikling (boligutvikling).

Usikkerhet vdr. t-bane og trafo/høyspentlinjen

Lang gå avstand til nærmeste T-bane i dag

Lang planleggingshorisont

Utvikling over tid

2038

2030

2035

Visjon Visperud
Utfordringer
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Lokale aktører

Kolonial er kjent for levering av dagligvarer, 
men er først og fremst et tech-selskap som 
selv har utviklet og eier systemene som 
brukes. Omsetningsveksten den seneste tiden 
har vært enorm, men Kolonial er fortsatt 
kun i starten av vekstreisen.

Elkjøps nye beliggenhet i Nydalen 
gjør det enklere å rekruttere nye 
medarbeidere. Det er for mange enklere 
å komme seg hit med t-bane, til fots eller 
på sykkel enn det er til Lørenskog.

Posten opplever nedgang i mengde 
brev, mens hjemlevering øker kraftig. 
Østlandsterminalen er blant verdens 
mest fremtidsrettede på post, og det 
anses som naturlig å videreutvikle 
denne og våre tjenester herfra videre i 
fremtiden.

Bilbransjen er i stor endring og det er en klar 
dreining fra salg mot tjenesteyting. Dette genererer 
et nytt arealbehov og et behov for å etablere nye 
plattformer og måter og møte kunden på. Bertel O. 
Steen har lansert flere satsninger på kundetilpassede 
produkter med mål om å styrke posisjonen i et 
marked som ønsker større fleksibilitet.
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Medvirkningsworkshop

1. Visperud Logi-tech 2. Visperudheim 3. Campus Visperud
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“Ellingsrudelva med grøntområder, 
forbindelser og overvannsløsninger bør 
vektlegges som strukturerende element.”

“Visperud Logi-tech mest realistiske 
scenario. Et rent kontor campus-scenario 
virker mindre realistisk og kanskje vel 
ambisiøst- i konkurranse med eksempelvis 
Kjeller/Lillestrøm.”

Hvis man kunne fjerne en begrensing 
på Visperud trekker gruppene 
frem høyspentanleggene og deretter 
overvannsproblematikken. “Det bør vurderes 

innslag av bolig!”

“Trafikantgrupper må prioriteres. 
Hvordan unngå konflikter 
mellom kollektiv, varetransport og 
myke trafikanter.”

“Savner et tydeligere 
tyngdepunkt ved T-banen!”

“Det må ses på om noe av 
eksisterende bygningsmasse kan 
endres og gis ny bruk”

Medvirkningsworkshop
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VISJON
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Høy etterspørsel

Kan Visperud bli Norges ledende 
næringsområde for framtidens logistikk?
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Bærekraftig varedistribusjon med samleterminaler

Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommuner 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2020 35 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018 

3.2 Samleterminaler i by 

Hva? 
En samleterminal er en omlastingsterminal hvor varer fra flere logistikkaktører samlastes, 
for sisteleddsleveranser (se figur 3.2). Leveranser som skal til samme sted eller område 
samles i færre kjøretøy, uavhengig av hvilken aktør som leverer varene til terminalen. Dette 
omfatter vanligvis omlasting til mindre og mer klima- og miljøvennlige kjøretøy. En 
samleterminal kan dekke leveranser for en by, for sentrum, en byggeplass, et kjøpesenter, et 
sykehus eller et annet avgrenset område. I denne sammenheng brukes begrepet 
samleterminal om samlasting av varer som distribueres i et byområde. Samleterminal kalles 
også for konsolideringssenter. 
 

 

 
Figur 3.2. Prinsipp for varedistribusjon i by uten (øverst) og med (nederst) samleterminal. Varer som skal til det 
samme byområdet samlastes på ett kjøretøy (gule, blå og røde pakker skal til hhv gult, blått og rødt byområde). Noen 
av varene (de lysegrå pakkene) skal videre til andre byer eller steder. (Kilde: Statens vegvesen.) 

 
Hvorfor?  
Samleterminaler kan bidra til betydelig reduksjon i antall kjøretøy som leverer varer i det 
enkelte byområde. Fordi samleterminaler sorterer og samler gods fra flere logistikkaktører 
på samme bil, blir det færre biler som kommer til de enkelte gatene. På tilsvarende måte 
som bylogistikkdepoter (se kap. 3.1.), bidrar samleterminaler til at sisteleddsdistribusjonen 
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Varedistribusjon med samleterminal

Varedistribusjon uten samleterminalSamleterminaler kan bidra til betydelig reduksjon 
i antall kjøretøy som leverer varer i det enkelte 
byområde. Fordi samleterminaler sorterer og 
samler gods fra flere logistikkaktører på samme 
bil, blir det færre biler som kommer til de enkelte 
gatene.

Utdrag fra TØIs veileder for kommuner 
“Bærekraftig bylogistikk”, mars 2020.
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LOGISTIKK
SENTRAL

LOGISTIKK
SENTRAL

EKSTERN LEVERANSE “LAST MILE” LEVARANSE EKSTERN LEVERANSE LOKAL VIRKSOMHET “LAST MILE” LEVARANSE

VARER VARER

FORBRUKER FORBRUKER

Lokal
Produksjon

Urban dyrking

Bakeri

3D printing

Elektronikk
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Dagens logistikksentral
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Bidrag til lokale arbeidsplasser

LOGISTIKK
SENTRAL

LOGISTIKK
SENTRAL

EKSTERN LEVERANSE “LAST MILE” LEVARANSE EKSTERN LEVERANSE LOKAL VIRKSOMHET “LAST MILE” LEVARANSE

VARER VARER

FORBRUKER FORBRUKER

Lokal
Produksjon

Urban dyrking

Bakeri

3D printing

Elektronikk

Farmaka 
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Mobilitetstjenestens ringvirkninger i lokalmiljøet

Promotering og informasjon om 
lokale produkter og produsenter.
Bevisstgjøring rundt betydelsen av 
økologisk og kortreist mat.

Med solceller på taket drives logi-tech 
sentrets flåte av distribusjonstransport. 
Overkuddselektrisitet mates til det lokale 
stømnettverket.

Bakeriet har et lokalutsalg med kafé. 
Dette kan kobles sammen med fleksible 
lokaler for kontor, co-working med 
møteplasser som kan drives av f.eks. 
“SPACES” 

Grønne flater på bygningenes tak 
er både overvannsabsorbenter og 
rekreasjonsflater. 

Resirkulering av klær og 
kompostering av rester fra 
drivhusvirksomhet.

Drivhusanleggene produserer lokalprodusert 
mat til dagligvareleverandøren og overskuddet 
selges lokalt. Det forskes på produktiviteten til 
drivhusanlegg i urbane strøk. 
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+”Logistics hotels” i Europa

Det er økende behov for varehus nærme byer for å 
gjennomføre last mile delivery. I Paris har de løst dette ved å 
introdusere «logisitkkhotell» i utkanten av byen. Av disse er 
det Chapelle International i det 18 arondissement som er mest 
innovativt. Logistikksenteret ble ferdigstilt i 2018 og har et 
areal på 45 000 m2 over fire plan. Fotavtrykket er på 18 000 
m2. I tillegg til distribusjonshall og jernbaneterminal innholder 
varehuser kontorer og datasenter. På taket er det en tennis-
bane og dyrking («urban farming»). I området rundt blir det 
bygd 900 nye boliger. 

Beaugrenelle logistics hotel (3000 m2) er en av flere varehus 
i Paris som er transformerte parkeringshus. Logistikksenteret 
gjennomfører 5000 leveringer daglig ved bruk av 10 elektriske 
biler og 20 dieselbiler (dieselbiler skal imidlertid bli forbudt i 
Paris i innen 2024, og bilparken vil derfor trolig bli helelektrisk 
om få år). 

I Brussel finnes det også logistikkhotell som kombinerer vare-
husfunksjoner med kontorer og workshops. 

Chapelle International

Chapelle International

Chapelle International, utkanten av Paris. 
Aktiviteter på tak.

Fotball på tak.

Referanser fra verden
Bruk av takflater

Urban matproduksjon og hydroponics, på tak av eksisterende bygg. Bigh, Brussel.
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Referanser fra verden
Distribusjon og formidling

MiN Nantes Metropole - distribusjon og marked

MiN Nantes Metropole
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Markedshall - kjøp dine egne grønnsaker!

Bigh, Brussel. Bærekraftig ressursbruk gjennom lukkede kretsløp

+

+

+

+

+

+

Referanser fra verden
Lokal produksjon

Bigh, Brussel. Dyrking på tak
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Referanser fra verden
Gjenbruk og regionale attraksjoner

Ståstruktur som identitetsskapende og 
rekreativt element.

Gjenruk av eksisterende struktur som 
identitetsskapende og rekreativt element, Trondheim.

Bilmuseum Brussel, gjenbruk av historisk hall.

+

+

+

+

+

+
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Fortetting av boliger og 
arbeidsplasser ved knutepunkter for 

å redusere ressursforbruk.

Fremtidens knutepunkter må i tillegg 
tilrettelegge for urban logistikk for å 

ytterligere redusere ressursbruk.

Et paradigmeskifte

DAGENS HOLDNING TIL KNUTEPUNKT ENDRET HOLDNING TIL KNUTEPUNKT
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Bærekraftsmål
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Plangrep

Plangrep 1 
“Visperud Grid”

Plangrep 2 
“Visperud Natur”
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Plangrep 1
Visperud Grid

Byvev og mobilitetstruktur som styrende element

Logistikktorg

Funksjonsdeling

Grønne og aktive tak

Promenade - porøsitet
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Plangrep 2
Visperud Natur

Blågrønn struktur som styrende element

Mer rekreasjon

Mindre fotavtrykk - høyere bygg

Friere organisering av bygg

Større innslag av bolig
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Mobilitetsloop myke trafikanter Forbedret adkomst

Felles for plangrepene
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Tverrgående forbindelser øst-vest

Felles for plangrepene

VISPERUD

ekspressykkel

ELLINGSRUD

SKÅRERSLETTA

T

Elvepark, forbindelse nord-sør
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Plangrep 1 “Grid” Plangrep 2 “Natur”

1A 2A

1B 2B

Bolig

Kontor / Handel

Distribusjon/lager/
produksjon
Idrett

Distribusjon/transportvei

Distribusjonsvei

Buss

Holdeplass buss

T-bane

Gang- og sykkelvei

Grønnstruktur

Tegnforklaring:

T

Plangrep
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Visperud Grid
Plangrep 1
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Situasjon
Plangrep 1A

Bolig

Kontor / Handel

Distribusjon / lager / 
produksjon

Tegnforklaring:
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Visperud Grid

Logistikktorg

Biltårn for utlevering av lånebil

En regionalt logistikkhall for mat
Horisontal funksjonsdeling

Lokal produksjon

Landskapsintegrerte boliger
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Situasjon
Plangrep 1B

Bolig

Kontor / Handel

Distribusjon / lager / 
produksjon

Tegnforklaring:



ARKITEKTER

Distribusjons- og markedshall
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ByromTakflater

Overflater

Grønne flater Torg

Solceller Distribusjonstorg

Idrett Rekreasjon
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Distribusjonstorg
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Mobilitet

Bil og logistikkKollektiv, gang og sykkel

Distribusjonsvei

Parkering
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Mobilitetsloop
Intermodalt omstillingspunkt

T BANE

N
Y

 V
E

I

BUSS

BUSS

EKSPRESSYKKEL
P

P

Visperud T-bane

Bertel O. Steen bilpark

Parkering og verkstedspark

Torg med beplantning og 
sykkelparkering

Værparken med 
overvannsanlegg

Solheimveien

Røykåsbekken

R
øykåsveien

Bussholdeplass

Ekspressykkelvei

G
an

g-
 o
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an
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el

br
o

El
lin

gs
ru

de
lv

a

Distribusjonstorg

Opphøyet gangbro

Rv 159

Coca Cola
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Værparken
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Solheimveien

Dagens situasjon
Storhandel + PDR

Fremtidig situasjon
Kontor + PDR
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Blågrønn strategi

Der er en klar oppdeling mellom park og 
bydel. Grønne gatestrøk forbinder elven, 
den fremtidige parken og det nye sentrale 
distribusjonstorget.

N

Regnvann skaper rekreativ verdi i Bydelsparken 
og i de grønne gatestrukturene

Regnvandsbedd øker biodiversiteten

Grønne gatestrukturer

Grønne tak med rekreative 
funksjoner

Rekreativ innfrastruktur
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Bruk av takflater
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Visperud Natur 
Plangrep 2
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SituasjonSituasjon
Plangrep 2A

Bolig

Kontor / Handel

Distribusjon / lager / 
produksjon

Tegnforklaring:
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Visperud Natur

Egen matprodusksjon

Logistikk i høyden

Rekreasjon møter logistikkbygg

Regionalt senter

Boliger nær naturen

PDR

Grønne og blå kvaliteter
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Idrett

SituasjonSituasjon
Plangrep 2B

Bolig

Kontor / Handel

Distribusjon / lager / 
produksjon

Tegnforklaring:
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Bruk av eksisterende strukturer
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NaturromTakflater

Overflater

Grønne flater Torg

Solceller

Idrett

Naturrom
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Mobilitet

Bil og logistikkKollektiv, gang og sykkel

Distribusjonsvei

Parkering
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Mobilitetsloop
Intermodalt omstillingspunkt
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BUSS

BUSS

EKSPRESSYKKEL
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Visperud T-bane

Bertel O. Steen bilpark

Parkering og verkstedspark

Torg med beplantning og 
sykkelparkering

Værparken med 
overvannsanlegg

Solheimveien
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Distribusjonstorg

Opphøyet gangbro

Rv 159

Coca Cola
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Elvelangs
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Blågrønn strategi

N

Rekreativ innfrastruktur Parkstrukturen samler aktiviteter

Regnvann skaper rekreativ verdiGrønne soner rundt boliger

Parken omkranser de nye 
bygningsstrukturene. Sport, lek og 
regnvandshåndtering samles i de grønne 
parkstrukturene og forbindes av nye 
rekreative stiforbindelser for gående og 
syklende.
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Blågrønt konsept

Grønn regnvannshåndtering øker biodiversiteten og 
skaper herlighetsverdier. De åpne regnbeddene skaper 
frodighet i park og gatestrøk.

Regnvannsbedd skaper større variasjon i 
levesteder og dermed større artsrikdom til 

fordel for mennesker og dyr.

Ekstensiv drift 
Minimal innsats økonomisk og 
vedlikeholdsmessig

Spiselig landskabp

Artsvariasjon

Bevare dødt ved

Sesongvariasjon

Grønn regnvannshåndtering Artsvariasjon og ekstensiv drift øker biodiversitet
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5 år

10 år

30 år

Reetablering av 
blågrønne kvaliteter
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VEIEN VIDERE
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Utvikling i faser 
plangrep bygrid
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FASE A FASE B FASE C

Utvikling i faser
plangrep bygrid
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Utvikling i faser
plangrep natur
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Utvikling i faser
plangrep natur

FASE A FASE B FASE C
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Veien videre: 
Hva er virkemidlene?
Realisme og gjennomførbarhet 
innenfor en håndterbar tidshorisont

Utarbeide en fleksibel og robust 
områderegulering som kan håndtere endring 
i arealetterspørsel (formål) over tid. Planen 
må tilrettelegger for høy nok verdiskapning 
for grunneiere og for økte samfunnsverdier 
for kommunen slik at ønskede og nødvendige 
tiltak kan finansieres (privat/offentlig). 
Primært innenfor rammene av et foreslåtte 
overordnet logitek utviklingskonsept.

Områdereguleringen og utviklingskonseptet 
må ivareta målene og suksesskriterier til 
sentrale premissgivere. Kommunen, de 
største grunneierne, Ruter og sentrale 
leietakere, for å sikre at disse blir pådrivere. 

Styrke områdets fortrinn og herlighetsverdier 
sett opp mot foreslått bruk.  

Dimensjonere og konseptualisere 
boligutvikling som et mulig virkemiddel 
for å styrke sosial bærekraft, økonomi og 
arbeidsintensiv næringsutvikling i planen. 
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Realisering av en helhetlig plan krever 
en god helhetlig plan for fordeling av 
planskapte verdier i og med at planområdet 
har flere grunneiere. I dette ligger også 
avsetning til nødvendig felles infrastruktur og 
samfunnsverdier. Virkemidler kan være: Urbant 
jordskifte, rekkefølgebestemmelser, frivillige 
utviklingsavtaler, felles utviklingsselskap, 
oppkjøp.

Tilrettelegge for reell handling mot ønsket 
transformasjon altså tilrettelegge for konkret 
og synlig endring. Dette for å bidra til å drive 
frem ny t-bane men også unngå at planene 
utdateres og at planens interessenter utmattes. 
Tilrettelegge for utbygging av felt i faser med 
tidligst mulig oppstart av de delfelt som er 
naturlig å starte med.

Etablere realistiske og balanserte 
utbyggingsavtaler som gir forutsigbare og 
håndterbare tiltak og kostnad og som dermed 
sikrer realisme i oppstart av delfelt i tråd med 
ønsket faseplan. 

Sosial og teknisk infrastruktur som skal 
finansieres av utbyggere må planlegges 
og prosjekteres ut fra hva de planskapte 
verdier kan bære av kostnader (kr. per 
m2  x formålsfaktor). Tilrettelegge 
for refusjonsordning for mva. Unngå 
gratispassasjerer når regningen skal fordeles.
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1B - bygrid 2A - natur 1A - bygrid 2B - natur

Evaluering av plangrepene

•	 Kun næring

•	 I tråd med kommuneplanen

•	 Mulighet for å videreføre dagens bruk

•	 Liten fleksibilitet i formål

•	 Minst diversitet

•	 Avgrenset næringsområde

•	 Introduksjon av boliger i forlengelse 
av eksisterende boligområder

•	 Bygging i høyden for å frigjøre areal 
for reetablering av natur

•	 Generøse, grønne, tverrgående 
koblinger til omliggende områder

•	 Avgrenset næringsområde

•	 Introduksjon av boliger på 
Røykåstoppen i forlengelse av 
eksisterende boligområde

•	 Idrettsprogram som buffer mellom 
bolig og næring

•	 Høyest grad av funksjonsblanding: 
Næring, kultur, bolig, idrett.

•	 Bygging i høyden for å frigjøre areal 
for reetablering av natur

•	 Generøse, grønne, tverrgående 
koblinger til omliggende områder

•	 Gjenbruk av eksisterende struktur 
som identitetskapende element

introvert ekstrovert
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