
Arealer til fremtidsrettet næringsliv

Dialogmøte om rett næring på rett plass



Hvordan lokalisering av næring kan bidra til ønsket stedsutvikling

Program:

• Åpning.

• Rett næring på rett plass. Eksempler fra kartlegging og planlegging av næringsutvikling.

• Framtidsrettet næringsutvikling. Slik jobber kommunen.

• Lokalisering av næring i Lørenskog. Føringer og praksis.

• Innspill og dialog



ABC-metodikken

Katrine Erichsen, Asplan Viak

«Rett virksomhet på rett sted»

03.03.2022



OVERORDNEDE FØRINGER FOR LOKALISERING

ABC-METODEN

ABC-METODEN I PRAKSIS



Overordnede føringer for lokalisering

Katrine Erichsen, Asplan Viak

«Rett virksomhet på rett sted»



Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging1

2

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus3

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus



Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging1

2

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus3

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus



A1

AREALSTRATEGIER

Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og 

arbeidsplasser til prioriterte vekstområder.

A5
Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel 

og tjenester, bør skje etter prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted.

R10

RETNINGSLINJER

Rett virksomhet på rett sted.

T1

TRANSPORTSTRATEGIER

Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo 

og Akershus som bygger opp om regional struktur.



Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging1

2

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus3

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus



ABC-metoden

Katrine Erichsen, Asplan Viak

«Rett virksomhet på rett sted»



Prinsippet om «rett virksomhet på rett sted»

Virksomheter med høy arbeidsplass- og besøksintensitet bør lokaliseres nær kollektivknutepunkt. 

Virksomheter med lav arbeidsplass- og besøksintensitet, men som genererer mye godstransport bør 

lokaliseres nær overordnet veinett.

Optimal lokalisering av virksomheter bestemmes på bakgrunn av områders tilgjengelighetsprofil og 

virksomheters mobilitetsprofil (både person- og godstransport).



A

B

C

D

A-områder er sentrale områder med høy regional kollektiv-

tilgjengelighet og god tilgjengelighet for gående og syklende. 

Begrenset tilgjengelighet for bil. Gangavstand fra regionalt 

kollektivknutepunkt er et viktig lokaliseringskriterium.

B-områder har god lokal kollektivtilgjengelighet og middels god 

tilgjengelighet for bil. Det er sentrale områder hvor det kan være 

en blanding mellom bolig og næring.

C-områder er områder med god biltilgjengelighet og mindre 

god kollektivtilgjengelighet. Disse områdene har nærhet til 

hovedveg som sentral parameter. Virksomheter som genererer 

mye trafikk bør lokaliseres i C-områder.

D-områder er områder med god tilgjengelighet for bil, men lav 

tilgjengelighet for andre transportformer. 

A

B

C

D

Områdetype



A

B

C

D

A-virksomheter er virksomheter med høy arbeidsplasstetthet (ansatte 

pr. m2) og besøksintensitet (besøkende pr. m2) særlig med regional 

funksjon. Inkluderer blant annet virksomheter innenfor detaljvarehandel 

(utenom dagligvarer og plasskrevende varegrupper) og kultur, samt 

større kontorvirksomheter.

B-virksomheter inkluderer virksomheter som offentlig administrasjon 

med lokal funksjon. Inkluderer for eksempel grunnskole, bibliotek og 

lokalsenter.

C-virksomheter som generer eller attraherer mye godstransport. 

Inkluderer virksomheter innenfor lager, industri, engros og transport.

Primærnæring (Få arbeidsplasser og lite transport).

Virksomhetstype



ABC-metoden i praksis



Tromsø kommune





A

B

C

• Maks 800 meter fra sentralt knutepunkt

• Minst 30 000 bosatte innenfor 30 minutter med kollektivtransport

• Minst 30 000 bosatte innenfor 20 minutter med sykkel

• Minst 10 000 bosatte innenfor 20 minutter til fots

• Minst 20 000 bosatte innenfor 30 minutter med kollektivtransport

• Minst 20 000 bosatte innenfor 20 minutter med sykkel

• Minst 4000 bosatte innenfor 20 minutter til fots

• Gjennomsnittlig reisetid med bil maks 20 minutter

• Buffer på 1 km fra kryss til hovedveier

• Eventuelle havneområder langs vei

• Maks 20 minutters reisetid med bil

Vurderingskriterier



B

A

C

D



B

A

C

D





Andre eksempler



Asker kommune, bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2022 - 2034

Bestemmelser for Asker kommune



Bestemmelser for Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune, bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
2019 - 2030



Næringsutvikling er samfunnsutvikling



Fremtidsrettet, attraktiv og mangfoldig

Seks prioriterte satsingsområder for næringsutvikling i 

Lørenskog 

1. Næringsaktiv kommune 

2. Samarbeid, nettverk og møteplasser 

3. Levende sentrumsområde og tettsteder 

4. Innovasjon og entreprenørskap 

5. Fremtidsrettede, bærekraftige og arealeffektive 

arbeidsplasser

6. Samfunnsansvar - inkludere flere i arbeidslivet



Lørenskog kommune



Samarbeid, nettverk og møteplasser

• Nettverk og arena for samarbeid

• Plattform for innovasjon og 

bærekraftig samfunnsutvikling

• Næringsutvikling er samfunnsutvikling 



Fremtidsrettede, bærekraftige og arealeffektive
arbeidsplasser



Næringsaktiv kommune
➢ Økt forutsigbarhet for utbyggere i forhold til regulering/planarbeid

➢ Lørenskog kommune skal vektlegge næringslivets behov 

i areal- og reguleringssaker

Levende sentrumsområder og tettsteder
➢ Sikre næringsrelatert innhold i reguleringsplaner



Kommuneplanens arealdel

• Lokalisering av næring iht. gjeldende 
kommuneplan og regionale føringer





De aller vesentligste statlige og regionale føringene

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

• Regional plan for handel, service og senterstruktur i Oslo og Akershus



• Generelt:

• - Det vesentlige av veksten skal skje i bybåndet, regionale byer og noen utvalgte lokale byer og 
tettsteder.

• - Vekst i persontransport skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Arealbruk og transportinfrastrukturen 
skal bygge opp under dette.

• - Lokalisering av næring etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted.

• Arbeidsplassintensive virksomheter med høy tetthet av arbeidsplasser eller mange besøkende 
skal ha sentral lokalisering i bystrukturen, god kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i 
gang-/sykkelavstand, lav parkeringsdekning for bil. Virksomheter med regionalt marked skal 
ligge i regionale byer.

• Arealkrevende virksomheter med stort arealbehov og mye tungtransport, få arbeidsplasser og 
kunder/besøkende, kan ha mindre sentral beliggenhet, men med god tilknytning til 
hovedveinettet. Industri, gods og logistikk, handel med plasskrevende varer.

• «Allsidig virksomhet», mellomkategori for virksomheter med middels arealbehov og middels 
tetthet av arbeidsplasser og kunder/besøkende. Bør ligge integrert i bystrukturen, og ha 
middels kollektiv-, gange- og sykkeltilgjengelighet, og middels parkeringsdekning.

• Varehandel skal bygge opp under by- og tettstedssentre.

• Må settes av næringsarealer/arealer til kontorarbeidsplasser i sentrum/kollektivknutepunkt, 
selv om det ikke er etterspørsel i dag.

• Lørenskog:

• - Del av bybåndet

• - Prioritert lokal by/tettsted (av nokså betydelig størrelse)

• - Særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling (aksen fra Karihaugen/Visperud – Kjeller)

• - Regionalt område for arbeidsplassintensive virksomheter (Ahus-området)



Regional plan for handel, service og senterstruktur

• Publikumsrettet virksomhet skal primært lokaliseres i 
sentrumsområdene.

• Dimensjonering av handelstilbudet skal stå i forhold til 
senterstrukturen.

• Unntak for plasskrevende varegrupper (biler, landbruksmaskiner, 
byggevarer, hagesentre), som kan plasseres utenfor sentrumsområder.





Kommuneplanens arealdel

• Plankart med arealformål

• Bestemmelser

• Planbeskrivelse, bl.a.:
• Forklaringer

• Kommunens mål for stedsutviklingen



Stedsutvikling og næringsutvikling



Stedsutvikling og næringsutvikling





Kunnskapsringen – en visjonsskisse for «Campus 
Ahus»

Tyngdepunktet

Kunnskapsringen

Fjellhamar stasjon

Rådhusparken

Lørenskog VGS

Strømmen 

stadion

Losbyelva

Fjellhamarelva

Marka

Marka

Hammer

STRØMMEN

AHUS-OMRÅDET

LØRENSKOG SENTRUM

FJELLHAMAR



Reguleringsplaner



Vurdering av planforslag - Innebærer planforslaget en fornuftig 
arealbruk (rett virksomhet på rette sted)?

• Planmessige forhold
• I tråd med arealformål og bestemmelser i kommuneplanen?
• I tråd med kommunens mål for stedsutviklingen? Vil framgå av kommuneplanens planbeskrivelse, 

samfunnsdelen og eventuelle andre planer.
• I tråd med kommunens arealstrategi?
• I tråd med ulike kommunedelplaner?
• Nye/endrede forutsetninger?
• I tråd med regionale planer?
• I tråd med statlige/rikspolitiske føringer?

• Lokale/faktiske forhold
• Arealbruk i området
• Trafikale forhold
• Kollektivtilbud
• Forhold for gående og syklende
• Påvirkning på omgivelsene (støy, annen forurensning, trafikk, landskap, bymiljø, bomiljø, osv.)
• Eventuelle arealbrukskonflikter
• Risiko og sårbarhet
• Etc.

• Er det annen aktuell arealbruk som er mer hensiktsmessig?



Mål for areal og transport
• Utviklingen er basert på samordnet areal- og 

transportutvikling og konsentreres til 
kollektivknutepunkter og hovedårene for 
kollektivnettet.

• Veksten i persontrafikken er dekket av 
kollektivtransport, sykkel og gange.

Mål for stedsutvikling
• Lørenskogs ulike sentre skal utvikles med vekt på 

stedskvalitet og særpreg og med parker, grønne 
lunger, gater og torg som er tilgjengelige for alle og 
fungerer som møteplasser for innbyggere og 
næringsliv.

Mål for næring og verdiskaping
• Lørenskog skal være en motor for 

næringsutviklingen på nedre Romerike
• Arbeidsplasser, handel og tjenester skal lokaliseres 

etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted, 
og bygge opp om ønsket by- og stedsutvikling.

Senterstruktur
• Senterstruktur:
• Kommunesenter – Sentrum
• Lokalsentre – Fjellhamar, Lørenskog stasjonsområde/Skårerødegården
• Nærsenter – Rasta
• Næringsområde med nærsentertilbud – Ahus-området
• Næringsområde – Visperud

Sentrum: handel, service, bevertning, kultur, kontor (typiske 
sentrumsfunksjoner)

Ahus: Kunnskapsbasert, arbeidsplassintensiv næring og 
forskningsvirksomhet, sykehusrelatert virksomhet. Øvrig 

næring skal dekke lokalt behov

Lokal- og nærsentre: I stor grad tilsvarende som sentrum, men 
tilpasset et mer lokalt kundegrunnlag

Lørenskog stasjonsområde/Skårerødegården: Lokalsenter + 
regionale idrettsfunksjoner. Område for arbeidsplassintensiv 

næring (kontor) også?

Visperud: Detaljhandel (under visse forutsetninger) og handel 
med plasskrevende varer på deler av området. Visse typer 

tjenesteyting. «Arbeidsplassintensiv næring». 
Transformasjonsområde.

Transport, logistikk, industri, verksteder o.l.: Primært 
næringsområder utenfor senterområdene, men ikke uten 

unntak. 

Handel med plasskrevende varer: Stort sett definert i gjennom 
plankart og bestemmelser. Lokalbutikker o.l. utenom senterområdene: Lokalt marked.



Hvordan få avklaringer?

1. Egen vurdering av ønsket tiltak i forhold til kommunens planer, og 
fagkyndig bistand til dette.

2. Dialog med planmyndigheten (kommunen).

3. Alle kan fremme planinitiativ og få kommunens formelle vurdering.

4. Praktiserer politisk behandling av planinitiativ der det er hensiktsmessig.

5. Videre planprosess – vedtak i kommunestyret.

Planinitiativ = formell forespørsel om tillatelse til å sette i gang arbeid med 
privat reguleringsplan. Regulert i forskrift.



Innspill og dialog

• Er det særpreg som bør videreutvikles/rendyrkes?

• Hvilke næringer bør ligge hvor, ref. kommunens 

overordnede mål for stedsutvikling? 

• Næringsliv i endring – hvordan kan arealdelen ivareta dette?



A-områder B-områder C-områder

Virksomheter med mange besøkende 

og/eller ansatte i forhold til 

arealbehovet, som primært har 

persontransport, og som har stor 

betydning for en positiv 

sentrumsutvikling.

lokaliseres i by- og tettstedssentre, og 

med best mulig tilgjengelighet for 

gange, sykling og kollektivtransport.

Finans og eiendom, handel, privat 

tjenesteyting, kontorvirksomheter, 

overnatting, servering og kultur er 

eksempler på denne type nærings-

virksomhet

Virksomheter med middels omfang av 

ansatte og besøkende i forhold til 

arealbehovet og middels potensiale for 

miljøvennlig transport. 

Lokaliseres innenfor by- og tettsteds-

strukturen, og med muligheter for 

gange, sykling og kollektivtransport.

Håndverk og arealkrevende handel er 

aktuelle eksempler på denne type 

virksomhet

Virksomheter med stort arealbehov og 

færre besøkende/ansatte i forhold til 

arealet, høy bilavhengighet og liten 

betydning for sentrumsutvikling.

Lokaliseres utenfor tettsteder og med 

god tilgjengelighet til hovedvegnettet. 

Virksomhet innen transport, industri, 

lager og engros er aktuelle eksempler.



Videre prosess




