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Aurskog, 18. september 2018 

 

 

Varsel  om oppstart  av planarbeid for  lei l ighetsbebyggelse    

på Sørumsand, Sørum kommune  
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av detaljregulering for konsentrert 

boligutvikling/leilighetsbygg på eiendommene gnr 41 bnr 34, 37, 173, 483, 584 og 591 på Sørumsand.  

Planarbeidet omfatter deler av reguleringsplan for Sørum næringspark (vedtatt 26.10.2016) og 

reguleringsplan for Sørum verksted (19.03.1998), og varsles derfor i tillegg som reguleringsendring, ref. plan- 

og bygningsloven § 12-14. 

Forslagstiller er Blankenborg Entreprenør AS. Planområdet er totalt ca 6 daa og avsatt til boligformål i 

gjeldende kommuenplan for Sørum. PlanID er 271 og plannavn er Bakseter gård.  

Formålet med planarbeidet er å etablere leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer over parkeringskjeller og med 

tilhørende grøntanlegg/utomhusareal. Totalt ca 80 leiligheter. Eksisterende bebyggelse innenfor 

planområdet forutsettes sanert. Adkomst forutsettes fra Industriveien. 

Det er gjennomført oppstartmøte med Sørum kommune 23.08.18. Planinitiativ er sist datert 12.09.18 

(korrigert planavgrensning).  Oppstart av planarbeid er gitt politisk tilslutning i Miljø- og 

samfunnsutviklingsutvalget 31.05.18, sak 63/18. Referat fra oppstartmøte og planinitiativ er vedlagt 

varslingsbrevet i samsvar med forskrift FOR-2017-12-08-1950. Det henvises til disse vedleggene for nærmere 

beskrivelse av varslet planarbeid.  

Figur 1: Varslet planområde - oversiktskart 

Glomma 
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Sørum kommune har i oppstartmøte vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter 

forskrift (FOR-2017-06-21-854). 

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:  

landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog 

post@hannekarin.no, tlf 470 56 930 

 

Frist for merknader er 20. oktober 2018  

 

Varslingsbrev med vedlagte dokumenter er publisert på Sørum kommunes hjemmeside  

www.sorum.kommune.no 

 

 

Med hilsen 

Hanne Karin Tollan 
landskapsarkitekt mnla       
 
 
 
VEDLEGG:  
Planinitiativ sist datert 12.09.18 
Sak 63/18 i Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget 31.05.18  
Referat fra oppstartmøte 23.08.18 
 
 

mailto:post@hannekarin.no
http://www.sorum.kommune.no/
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Glomma 

1 INNLEDNING  

Blankenborg Entreprenør AS som forslagstiller har til hensikt å fremme detaljreguleringsplan, jfr. plan- og 

bygningslovens § 12-3 for ca 80 boenheter i konsentrert boligbebyggelse/leilighetsbygg på Sørumsand. Med 

henvisning til pbl § 12-8 og forskrift FOR-2017-12-08-1950 fremmes planinitiativ for å få kommunes 

administrative og politiske vurdering av om igangsetting av planarbeidet kan tilrås, og hvilke føringer som gis 

for planarbeidet i tidlig fase. 

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og vurdert godt egnet for fortetting/ 

transformasjon til leilighetsbebyggelse med vekt på bokvalitet og trygt oppvekstmiljø. Kort avstand til 

kollektivtransport og offentlig/privat service- og tjenestetilbud gir utbygging i samsvar med gjeldende føringer 

til samordning av areal og transport.  

Kontaktperson Blankenborg Entreprenør AS: Steinar Dramstad, tlf 901 41 884, sd@blankenborg.no 

Plankonsulent: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, tlf 470 56 930, post@hannekarin.no 

 

2 PLANOMRÅDET  

 Lokal iser ing  

Aktuelt planområde ligger i Industrivegen på Sørumsand i gangavstand til sentrum med handels- og 

servicefunksjoner, og til Glomma med friluftsområder og turvegnett. Avstand til Sørumsand togstasjon (a) ved 

planlagte «Verkstedpassasjen» er ca 200 m, og ved eksisterende undergang Sørumsandvegen ca 500m 

Planområdet ligger sentralt i tettstedet med nærhet til etablerte leke-/ aktivitetsområder for barn og unge. 

Avstand til Texasdalen (b) som nærfriluftsområde og lekeplass er ca 200 m. Sørumsand Idrettspark (c) og 

Bingsfosshallen/Bingsfoss ungdomsskole (d) ligger ca 500 m fra planområdet. Gangforbindelse ca 1,0 km til 

Sørsumsand barneskole er etablert via boliggater og gangveg/fortau. 

Figur 1: Oversiktskart med planområdet avmerket 

(d) 

mailto:sd@blankenborg.no
mailto:post@hannekarin.no
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 Dagens arealbruk og bebyggelsesstruktur  

Dagens arealbruk er fire eneboliger og en tomannsbolig med garasjer, hageanlegg og felles adkomstveg fra 

Industrivegen. Terrenget stiger fra Bekkedroga på kote + 118 moh i vest til Industrivegen på kote + 125 i øst. 

Eksisterende terrengforhold gir et godt utgangspunkt for etablering av parkeringskjeller med adkomst fra 

Industrivegen i nord. 

Tilgrensende bebyggelse i nord er Sørumsand verksted med massive bygningsvolum og i sør eksisterende 

småhusbebyggelse med veletablert grøntstruktur/hageanlegg. Planområdet ligger i overgangssonen mellom 

sentrumsbebyggelsen med økende grad av utnytting/byggehøyder hjemlet i vedtatte planer, og tettstedets 

omkransende enebolig-/småhusbebyggelse. Tilgrensende område nord for Industrivegen er regulert til 

blokkbebyggelse i 4 etasjer (reguleringsplan for Sørumsand næringspark, vedtatt 2016).  

 
Figur 2: Flyfoto med planområdet avmerket 

 
 

Figur 3: Befaringsfoto desember 2017   
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 Eiendomsforhold og av grensning av  p lanområde t  

Planens avgrensning følger eksisterende eiendomsgrenser og er i nord satt midtlinje Industrivegen for 

regulering av avkjørsel/adkomst i samsvar med gjeldende normkrav.  

Planområdet er totalt ca 6,0 daa og planinitiativet omfatter følgende eiendommer: 

Gnr 41 bnr 173 

Gnr 41 bnr 591 

Gnr 41 bnr 584 

Gnr 41 bnr 34 

Gnr 41 bnr 37 

Gnr 41 bnr 483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Avgrensning av 

planområdet  

 
Forslagstiller er Blankenborg Entreprenør AS. Planinitiativet fremmes i forståelse med berørte grunneiere 

innenfor planområdet. Industrivegen er kommunal og sideterreng/vegskråning tilhører Sørum kommune. Det 

legges til grunn at kommunal grunn inkluderes i planarbeidet for hensiktsmessig arealutnytting og 

adkomst/avkjørsel til utbyggingsprosjektet. Planens avgrensning forutsettes endelig fastsatt og avklart av 

kommunen som grunnlag for varsling av planoppstart, ref. pbl § 12-8. 

 

 Byggegrunn,  natur -  og kulturmi l jø  

Løsmassene i området er marine avsetninger og forutsetter derfor grunnundersøkelser og dokumentert 

områdestabilitet som grunnlag for regulering og byggesaksbehandling. 

Det er ikke registret særskilte områdeverdier eller hensyn knyttet til natur- og kulturmiljø ved søk i 

eksisterende kartbaser og registreringer.  
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3 PLANSTATUS OG FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER  

 Rikspol i t iske  retningsl in jer/Stat l ige  p lanretningsl in jer  og regionale  før inger   

Planarbeidet er forutsatt utformet i samsvar med overordna føringer slik oppsummert i brev datert 01.03.17: 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging.  

Sentrale planretningslinjer: 

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

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Sentrale regionale føringer er gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 

 

 Kommuneplan for  Sørum 2015-  2027 

Planområdet er avsatt som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan. Plankrav, rekkefølge-, 

funksjons- og kvalitetskrav til planarbeid og utbygging er hjemlet i kommuneplanens bestemmelser. Gjeldende 

arealstrategi fastsetter at minst 80 % av befolkningsveksten i kommunen skal komme i sentrale områder på 

Sørumsand og Frogner. 

For utbyggingsområder i gangavstand til togstasjon på Sørumsand gjelder særskilt krav om høy grad av 

utnytting med minimum 80% BRA (bruksareal i prosent av områdearealet), jf § 2 og %BYA = 40% eller mer, jf § 

4.1. Norm for parkering i sentrumsområder er min 1.2 / maks 1.7 p-plass pr boenhet og krav til gjesteparkering 

i fellesanlegg, jf. § 3.3. Krav til leke-/uteoppholdsareal er hjemlet særskilt i § 4, hvor retningsgivende 

minstekrav til MUA er 25m2. 

 

3.2.1 Boligbyggeprogram for Sørum (BBP) 2018 – 2028, vedtatt 22.11.17 

Boligbyggeprogrammet er Sørum kommunes verktøy for å styre boligbyggingen og viser rekkefølgen som er 

lagt for utvikling av nye boligprosjekter i kommunen. 

Industrivegen 9A, som er en del av planområdet, inngår i boligbyggeprogrammet med 24 leiligheter i perioden 

2019-2021. Planinitiativets forslag om utvidelse av planområdet gir økning av boligpotensialet til ca 80 

enheter. Det legges til grunn at endelig boligantall og utbyggingstakt avklares i reguleringsarbeidet og derved 

gir grunnlag for neste rullering av kommunens boligbyggeprogram. 

 

 Gjeldende reguler ingsplaner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Gjeldende 

reguleringsplaner 
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3.3.1 Reguleringsplan for Sørum næringspark, vedtatt 26.10.16 

Industrivegen med sideareal/vegetasjonsskjerm (G4) omfattes av gjeldende reguleringsplan for Sørum 

næringspark. Planinitiativet forutsetter omregulering av deler av vegetasjonsskjerm (G4) for hensiktsmessig og 

helhetlig arealbruk, inkl. adkomst til parkeringskjeller. 

Gangforbindelse til sentrumskjernen/buss- og togstasjon nord for planområdet er sikret i gjeldende plan. 

Tilgrensende utbyggingsområde nord for planområdet er regulert til blokkbebyggelse i 4 etasjer.  

 

3.3.2 Sørumsand verksted, vedtatt 19.03.1998 

Deler av planområdet omfattes av eldre reguleringsplan for Sørumsand verksted hvor eiendommen gnr 41 bnr 

591 og deler av gnr 41 bnr 173 er regulert til frittliggende småhus (%BYA = 25%) og felles adkomstveg.  

Planinitiativet forutsetter omregulering/oppheving av gjeldende regulering for tilpasning til oppdaterte 

føringer for høy grad av utnytting i sentrumsnære områder. 

 

 Områdeplan Sørumsand ,  vedtatt  09 .09.15  

Planområdet var del av områdereguleringsplan for Sørumsand sentrum ved politisk 1. gangs behandling av 

planen, men som følge av kompleksitet og pågående planarbeid ble området tatt ut i den videre 

planbehandlingen. Områdeplanen sammen med Temaplaner for parkering og utforming (høringsutkast) 

dokumenterer viktige kvaliteter og forutsetninger for helhetlig utvikling og utbygging i tettstedet Sørumsand. 

Til tross for at planområdet ikke inngår i det juridiske virkeområde for områdeplanen, er det naturlig å legge 

planens føringer, krav og kvaliteter til grunn for utforming av planinitiativ og reguleringsarbeid. 

Figur 6: Utsnitt områderegulering Sørumsand     Figur 7: Utsnitt temaplan med «Verkstedpassasjen»  

med planområde og regulert gangforbindelse til sentrum   som vektlagt gangforbindelse nord-sør i tettstedet. 

avmerket 
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4 PLANLAGT UTVIKLING  

 Planlagt  bebyggelse  og  anlegg   

Planområdet er planlagt utbygget med ca 80 leiligheter over parkeringskjeller og felles leke-/oppholdsareal på 

bakkeplan/parkeringslokk. All boligparkering skal skje i kjeller. Gjeldende parkeringsnorm på min 1,2 / maks 

1,7 p-plass legges til grunn for dimensjonering av p-anlegg. Adkomst til p-kjeller er planlagt fra Industrivegen i 

nord for best mulig terrengtilpasning og redusert arealbeslag til rampe/nedkjøring. Gjesteparkering i 

fellesanlegg er forutsatt på bakkeplan med adkomst fra Industrivegen i øst. 

 
Figur 8: Foreløpig situasjonsplan 

 

 

 Utbygg ingsvolum og by ggehøyder  –  bebyggelsesstruktur  og grad av  utnytt ing  

Foreløpige vurderinger tilsier bebyggelse i 3-4 etasjer med variasjon i volumoppbygging og fasadeutforming, 

og med skjermet areal for felles lek- og uteopphold. Det forutsettes utbygging med variert leilighetsstørrelse 

og private uteområder (balkong/hageparsell). Utforming og arkitektur tilpasses stedskarakter hvor både 

hensyn til eksisterende småhusbebyggelse og den mer urbane sentrumsbebyggelsen, inkl. Sørumsand verksted 

søkes ivaretatt mht. materialbruk og volumoppbygging. Eksisterende eneboligbebyggelse ligger sør for 

planområdet og vil derfor i hovedsak få uendre solforhold etter utbygging. 

Grad av utnytting for foreløpig og skissemessig drøfting/utforming av utbyggingsprosjektet er %BYA = ca 40-

45%. Det legges til grunn at grad av utnytting fastsettes ved krav til m2 MUA og m2 BRA i reguleringsplanen for 

entydig hjemmel i byggesaksbehandling.  
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• Hensyn omgivelser og eksisterende bebyggelse   

• Bomiljø/bokvalitet 

• Landskap – visuelle hensyn 

• Tettstedsutvikling Sørumsand – gangavstand sentrumsfunksjoner 

• Naturmangfold  

• Adkomst, trafikk og transport, inkl. kollektivtilbud og trygg skoleveg 

• Klima og miljøhensyn 

• Barn og unges interesser, inkl. krav til leke-/aktivitetsområder 

• Støy  

• Byggegrunn/områdestabilitet (utbyggingsområdet ligger under marin grense) 

• Risiko- og sårbarhet/ ROS-analyse 

 Grøntanlegg –  lek  og uteopphold  

Grøntanlegg for lek og uteopphold er prioritert utformet som fellesområder med naturlig tilhørighet for alle 

leiligheter. Felles lek-/uteoppholdsareal forutsettes opparbeidet og utformet med kvalitet i materialbruk, 

beplantning tilpasset etablering på parkeringslokk, og tilpasset opphold og aktivitet for alle beboere, inkl. min 

150m2 lekeplass ved inngang. Kommuneplanens minstekrav til uteopphold (MUA) på 25m2 pr boenhet 

tilsvarende krav til ca 2 250 m2 egnet til lek og med gode solforhold legges til grunn for utforming av 

utbyggingsprosjektet. Det er i tillegg lagt til grunn at private balkonger/hageparseller og felles takterrasser kan 

medregnes i MUA, ref. planbestemmelser for områderegulering av Sørumsand.  

Krav til nærlekeplass er forutsatt ivaretatt ved nærhet til «Texasdalen» (ref. figur1) som sikret 

nærfriluftsområde med etablert aktivitetstilbud for barn og unge. 

 

 

5 FORELØPIG VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS   

 Virkninger  utenfor  p lanområdet og hensyn t i l  omgivelsene  

Planinitiativet omfatter fortettingsområde i eksisterende byggesone. Boligutvikling med inntil 80 nye 

boenheter vil gi økt belastning på kommunens sosiale- og tekniske infrastruktur, samt gi økt trafikkbelastning 

på adkomstveger og eksisterende boliggater. Fortetting med høy grad av utnytting slik gjeldende føringer 

tilsier vil medføre konsekvenser for tilgrensende eneboligbebyggelse, både med hensyn til solforhold og inn-

/utsyn. Hensyn til eksisterende bebyggelse/naboer vil bli særskilt vektlagt og avbøtende tiltak drøftet og sikret 

i planarbeidet.  

 

 Vurder ing av  utredningspl ik t  og utredningstema i  p lanarbeidet  

Planarbeidet utløser ikke automatisk utredningsplikt etter KU-forskrift FOR-2017-06-21-854. Planområdet er 

avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan 

Forslagstillers foreløpige vurdering basert på kommunens gjennomførte konsekvensutredning og ROS-analyse 

(kommuneplan og områdeplan Sørumsand) tilsier at tema som listet opp på neste side må utredes særskilt og 

fremgå av planbeskrivelse og ROS-analyse, men at planarbeidet ikke utløser utredningsplikt etter forskrift.  

Sørum kommune som rette myndighet vil endelig avgjøre krav til konsekvensutredning. 

 

Følgende tema vil bli særskilt utredet og konsekvensvurdert som grunnlag for detaljregulering: 
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6 PLANPROSESS 
 Utforming av  p lanfors lag  

Forslagstiller er Blankenborg Entreprenør AS. Temautredninger og planfaglig analyse vil bli gjennomført av 

innleide underkonsulenter med nødvendig kompetanse i samsvar med føringer fra Sørum kommune og 

merknader ved varslet planoppstart.   

Berørte grunneiere er informert om utbyggingsplanene og det er gjennomført arbeidsmøte 07.12.17 med 

Sørum kommune hvor fremleggelse av planinitiativ for politisk behandling ble anbefalt, møtereferat datert 

19.12.17 er vedlagt. 

 

 Medvirkning  

I løpet av planprosessen vil det bli avholdt møter i nødvendig omfang med berørte grunneiere/naboer, lokal og 

regional myndighet og andre høringsinstanser. Planarbeidet forutsettes gjennomført i nær dialog med 

planavdelingen i Sørum kommune.  

 

 Framdr i f t  

Aktivitet sept okt nov des jan feb mars april mai 

Varsle oppstart av planarbeid 
- merknadsfrist 4 uker 

         

Planarbeid og prosess – utarbeidelse av 
plandokumenter inkl. prosjekteringsmøter 

         

Oversendelse til behandling i kommunen   X       

1. gangs behandling i Miljø- og 
samfunnsutviklingsutvalget 

    X     

Offentlig ettersyn           

2. gangs behandling/planvedtak i k-styret          

Figur 9: Tentativ framdriftsplan (rev. 12.09.18) 

 



 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/06071 
Arkivkode  
Saksbehandler Bodil Linnea Andersen Westby 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget 31.05.2018 63/18 

 
 
 
Oppstart av planarbeid  - reguleringsplan for  leiligheter i Industrivegen 
 

 
Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget har behandlet saken i møte 31.05.2018 
sak 63/18 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Sørum kommune gir tilslutning til oppstart av detaljregulering på gnr. 41 bnr. 
591,584,483, 173,37 og 34. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 
etablering av konsentrert boligbebyggelse/ leilighetsbygg. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. 
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Arkivsak - dok. 17/06071 - 2
Saksbehandler Bodil Linnea Andersen Westby

Saksgang Møtedato
Miljø - og samfunnsutviklingsutvalget

OPPSTART AV PLANARBE ID - REGULERINGSPLAN FOR
LEILIGHETER I INDUST RIVEGEN

Rådmannens innstilling:
Sørum kommune gir tilslutning til oppstart av detaljregulering på gnr. 41 bnr.
591,584 ,483, 173, 37 og 34 . Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for
etablering av konsentrert boligbebyggelse/ leilighetsbygg.

Vedtaket har hjemmel i plan - og bygningslovens § 12 - 8.

Vedlegg (iPad - brukere må hente vedlegget fra selve saken) :
1. Planinitiativ fra Blankenborg Entrepenør AS
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Oppsummering: 
Blankenborg Entrepenør AS ønsker å utarbeide reguleringsplan for ca. 80 
boenheter i konsentrert boligbebyggelse/leilighetsbygg i Industrivegen på 
Sørumsand.  
 
Bakgrunn for saken: 
Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan har på vegne av Blankenborg 
Entrepenør AS sendt inn et planinitiativ om regulering av et område i 
Industrivegen. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ca. 80 
boenheter i konsentrert boligbebyggelse/leilighetsbygg.   
 
 

 
Bilde 1: Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 
 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger nederst i Industrivegen på Sørumsand. Området ligger ca. 580 
meter fra stasjonen i dag, ca. 200 meter fra den planlagte jernbaneundergangen 
ved Ing. Bøhns veg og ca. 300 meter i luftlinje til handelssentrum. Området 
grenser til småhusbebyggelse i sør, øst og vest. Nord for planområdet ligger i dag 
kontorbygning med parkering hvor NAV og arbeidssenteret holder til. Her er det 
planlagt leilighetsbygg i 4 etasjer på parkeringsplassen. Planområdet er ca. 6,0 
daa og er i dag bebygget med eneboliger. 
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Avgrensning av planområdet 
 
 
Boliger 
Det planlegges for bebyggelse i 3-4 etasjer med variasjon i volumoppbygging og 
fasadeutforming, med skjermet areal for felles lek- og uteopphold. Det forutsettes 
utbygging med variert leilighetsstørrelse og private uteområder 
(balkong/hageparsell). Utforming og arkitektur tilpasses stedskarakter hvor både 
hensyn til eksisterende småhusbebyggelse og den mer urbane 
sentrumsbebyggelsen, inkl. Sørumsand verksted søkes ivaretatt mht. materialbruk 
og volumoppbygging. Grad av utnytting for foreløpig utforming av 
utbyggingsprosjektet er %BYA = ca. 40-45%. Endelig grad av utnytting og krav til 
minste uteoppholdsareal fastsettes i reguleringen.  
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Foreløpig situasjonsplan 
 
Parkering 
Planområdet skal bygges ut med ca. 80 leiligheter over parkeringskjeller. Felles 
leke- og oppholdsareal er planlagt på bakkeplan/parkeringslokk. All boligparkering 
skal foregå i kjeller. Gjesteparkering på bakkeplan. Adkomst til parkeringskjeller er 
fra Industrivegen i nord og til gjesteparkering fra øst. 
 
Geologi 
Planområdet ligger under marin grense, og geotekniske undersøkelser blir en 
vesentlig forutsetning for videre planarbeid. 
 
Utredninger 
Planarbeidet er ikke omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, men 
forslagsstiller vil likevel utrede og konsekvensvurdere følgende tema: 
 

- Hensyn omgivelser og eksisterende bebyggelse 
- Bomiljø/bokvalitet 
- Landskap – visuelle hensyn 
- Tettstedsutvikling Sørumsand – gangavstand sentrumsfunksjoner 
- Naturmangfold 
- Adkomst, trafikk og transport, inkludert kollektivtilbud og trygg skoleveg 
- Klima og miljøhensyn 
- Barn og unges interesser, inkludert krav til leke-/aktivitetsområder 
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- Støy 
- Byggegrunn/områdestabilitet  
- Risiko- og sårbarhet/ROS-analyse 

 
 
Konsekvenser: 
Eksisterende planer: 
Kommuneplan for Sørum 2015-2027 
Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen 
gir generelle føringer for uteoppholdsareal, lekeareal og parkering i boligområder. 
Arealstrategien fastsetter at 80 % av befolkningsveksten i kommune skal komme i 
Sørumsand og Frogner. 
 
Områdeplan Sørumsand 
Planområdet er ikke en del av det juridiske virkeområdet til områdeplanen for 
Sørumsand. For å sikre en helhetlig utvikling og utbygging av Sørumsand bør 
områdeplanens føringer, krav og kvaliteter allikevel legges til grunn for utformingen 
av reguleringsarbeidet.  
 
Reguleringsplan for Sørum næringspark 
Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Sørum næringspark. Dette 
gjelder Industrivegen med sideareal/vegetasjonsskjerm.  
 
Planinitiativet forutsetter omregulering av deler av vegetasjonsskjerm på grunn av 
innkjøring til parkeringskjeller. 
 
Sørumsand verksted 
Eiendommen gnr 41 bnr 591 og deler av gnr 41 bnr 13 er i reguleringsplan for 
Sørumsand verksted regulert til frittliggende småhus (%BYA = 25%) og felles 
adkomstveg. 
 
Planinitiativet forutsetter en omregulering/ oppheving av gjeldende regulering.  
 
 
Gjeldende vedtak: 
Boligbyggeprogram for Sørum 2018-2028 (BBP) 
En del av planområdet inngår i BBP med 24 boenheter i perioden 2019-2021. 
Boligtype B4 – Blokk eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer. 
 
Boligbyggeprogrammet er lagt opp med en overkapasitet både på Sørumsand og 
Frogner. Dette fordi hverken boligbyggeprogrammet eller vedtatte 
reguleringsplaner innebærer utbyggingsplikt, og erfaring viser at mange prosjekter 
trekker ut i tid.  
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Det er kort avstand fra planområdet til flere kulturminner og kulturmiljøer som er 
registrert som verneverdige. Nord for området ligger Sørumsand verksted og Ing. 
Bøhns veg. Mot vest ligger kulturmiljøet rundt Fagerlivegen. Begge områder er 
vurdert å være av regional betydning. 
 
Økonomi: 
Ingen direkte konsekvenser, men økt befolkningsvekts påvirker 
kommuneøkonomien.  
 
Bemanning: 
Flere boliger gir flere innbyggere som etterspør tjenester. Dette krever en utvidelse 
innenfor alle tjenesteområdene i kommunen. 
 
Lillestrøm kommune: 
Flere innbyggere betyr økt belastning på servicetilbud etc. 
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Bærekraftig utvikling: 
Konsentrert utbygging av boliger i sentrumsområder er bærekraftig mht. redusert 
bilbruk lokalt.  
 
Folkehelse: 
Det er positivt at det bygges nær kollektivknutepunkt. Denne nærheten kan bidra til 
at innbyggerne velger å reise kollektivt. Det er gangavstand til sentrum, tog og 
buss. Friluftsområdet Texasdalen ligger i kort gangavstand til planområdet. 
 
 
Uttalelse fra andre utvalg: 
Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for 
uttalelse til (skriv ja eller nei): 
 Arbeidsmiljøutvalget: Nei 
 Administrasjonsutvalget: Nei 
 Eldrerådet: Vil eventuelt få saken til offentlig ettersyn 

 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Vil eventuelt få saken til 
offentlig ettersyn 

 Barns og unges kommunestyre: Nei 
 Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke: Nei 
 
Alternativer: 
Sørum kommune gir ikke tilslutning til oppstart av detaljregulering på gnr. 41 bnr. 
591,584,483, 173,37 og 34 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8. 
 
Vurdering: 
For Lillestrøm kommune vil denne reguleringen bety flere innbyggere. Noe som 
igjen vil gi en økt belastning på kommunens tjenestetilbud. Samtidig er Sørumsand 
et prioritert område i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. En 
utbygging her vil bygge opp under både regional plan og Sørum kommunes 
satsning på Sørumsand.  
 
 
Viktige momenter i planarbeidet 
Planinitiativet forutsetter omregulering av deler av vegetasjonsskjerm. Dette vil få 
konsekvenser for overvannshåndteringen og må tas hensyn til videre i et 
reguleringsplanarbeid. 
 
Virkning på nærliggende kulturmiljøer bør vurderes. Det er positivt at forslagsstiller 
ønsker å tilpasse utforming og arkitektur til omkringliggende bygningsmiljøer. I 
planinitiativet er det foreslått å trappe ned til 3 etasjer ut mot tilgrensende 
småhusbebyggelse. Påvirkning på omkringliggende bebyggelse må vurderes 
nærmere, både i forhold til estetikk, byggehøyder og solforhold. Solforhold for nye 
boliger må også vektlegges.  
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Det er viktig at forslagsstiller utreder og konsekvensvurderer temaene som er listet 
opp i planinitiativet, tillegg til temaene som er trukket fram her. 
 
 
Behovet for boliger og forholdet til boligbyggeprogram 
Boligbyggeprogrammet viser 283 boenheter for 2018 og 497 for 2019-2021. Av 
disse er følgende igangsatt:  
 
Regulert Prosess Antall boenheter 
Linjekvartalet, del 2 Byggesak innkommet 85 
Sørumsand næringspark  Ikke mottatt byggesøknad  95 
Fossumjordet Prosess på finansiering av 

infrastruktur 
400 

Nylennavegen Kommunen eier 3 
Sennerudtoppen Byggesak innkommet 100 
SUM  683 

 
Tallet 683 blir imidlertid ikke riktig for perioden 2018-2021, da utbyggingen av 
Fossumjordet, kommer til å strekke seg over flere år enn perioden på 1+3.  
 
I boligbyggeprogrammet ligger også disse inne i perioden:  

 Kuskerudvegen 4 
 Noractor 
 Orderudjordet 
 Renseanleggstomta 
 Sørumsand energistasjon 
 Industrivegen 9A 
 Åsen 

 
Kuskerudvegen 4 har hatt en oppstartsak, og avventer temaplaner for Sørumsand. 
Bankgården/sentrumsgården på Sørumsand er gitt tilslutning til oppstart. 
Kommunen har hatt dialog med grunneiere av Fokussenteret, som har signalisert 
at de vil komme med et planinitiativ før sommeren.  
 
Generelt tar det lengere tid å realisere slike store boligprosjekter enn det som blir 
forespeilet. Utviklingen styrer i hovedsak av utbyggers ønske om endring og 
markedet. Boligbyggeprogrammet opererer derfor med en overkapasitet.  
 
Planområdet ligger omtrent 50 meter fra boligene som er planlagt ved Sørumsand 
næringspark. Disse boenhetene er av samme type som de som er planlagt i 
planinitiativet. Utbygger ønsker å regulere for 80 boenheter, 56 enheter mer enn i 
boligbyggeprogrammet. 
 
Planområdet ligger innenfor det som foreslås som grønn grense i forslag til 
kommuneplanens arealdel, men utenfor områdeplanen for Sørumsand og 
sentrum. Kommunens vekst skal komme innenfor grønn grense, men fortettingen 
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bør skje innenfra og ut. Altså starte i sentrumsområdet. Planområdet ligger 
dermed utenfor det området som bør utvikles først, samtidig vil avstanden til 
stasjonen bli svært kort etter etablering av ny plattform og undergang.  
 
Sørum kommune må ta stilling til om det kun skal fortettes innenfor 
sentrumskjernen (innenfor områdeplanen) i første runde eller om andre tiltak som 
ligger innenfor grønn grense også skal få starte opp. Hvilke prosjekter som da 
realiseres vil i sterkere grad styres av hva markedet etterspør. Dette kan eventuelt 
bli på bekostning av sentrumsprosjekter, dersom utbyggere i sentrum vurderer at 
markedet ikke er godt nok for sentrumsprosjekter eller at kommunen senere finner 
at antall boliger blir for høyt og de neste prosjektene må utsettes.  
 
Rådmannen mener at dette prosjektet er så sentrumsnært at det kan startes 
regulering av området. Reguleringsplanprosessen må imidlertid vektlegge 
estetiske kvaliteter, slik at området blir et tilskudd til Sørumsand.  
 
 
Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Vedtak i oppstartsaken legges ut på kommunens nettsider og berørte parter 
tilskrives. Gis det tilslutning til oppstart av planarbeid gjelder plan- og 
bygningslovens bestemmelser om høring og medvirkning. 
 
Dato: 6.5.2018 
Godkjent av setterådmann Vidar Almsten 
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10 Mal for oppstartsmøte i plansaker 

Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.  

 

Diverse  

Saksbehandler Bodil Andersen Westby 

Møtedato 23. august 2018 

Arbeidstittel  Reguleringsplan for Industrivegen 

Adresse/ stedsnavn Sørumsand 

Plan-ID 271 

Plantype 

□ Områderegulering 

X Detaljregulering 

□ Mindre endring 

□ Reguleringsplan med KU 

 

1 Parter 

 Forslagstiller Konsulent/arkitekt 

Navn Blankenborg Entrepenør AS 
Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan/ 

Arcasa arkitekter 

Adresse Høglivegen 24 Nordvegen 72 

Postnr./poststed 1920 Sørumsand 1930 Aurskog 

Tlf. 901 41 884 470 56 930 

E-post sd@blankenborg.no post@hannekarin.no 

 

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver Deltakere fra kommunen 

Steinar Dramstad Jostein Kleiven 

Kristian Ødegård Anne Søbye 

Hanne Karin Tollan Bodil Andersen Westby 

  

 

Berører følgende eiendommer direkte 

41/173,41/591,41/584,41/34,41/37,41/483 

Naboeiendommer 

41/583,41/595,41/548,41/26,41/64,41/27,41/6 

 

2 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet 

Detaljregulering for ca. 80 boenheter i konsentrert boligbebyggelse/ leilighetsbygg 
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Planområdet (beliggenhet, avgrensning ol.) 

Planområdet ligger nederst i Industrivegen på Sørumsand. Området ligger ca. 580 

meter fra stasjonen i dag, ca. 200 meter fra den planlagte jernbaneundergangen 

ved Ing. Bøhns veg og ca. 300 meter i luftlinje til handelssentrum. Området 

grenser til småhusbebyggelse i sør, øst og vest. Nord for planområdet ligger i dag 

kontorbygning med parkering hvor NAV og arbeidssenteret holder til. Her er det 

planlagt leilighetsbygg i 4 etasjer på parkeringsplassen. Planområdet er ca. 6,0 

daa og er i dag bebygget med eneboliger. 

 

3 Planstatus 

 

Plan Merknader 

Kommunens planer  

Kommuneplanens arealdel Avsatt til boligformål 

Reguleringsplan 
225 Sørumsand næringspark (delvis), 116 Sørumsand verksted 

(delvis), delvis uregulert 

Tilliggende reguleringsplaner  

Bebyggelsesplan  

Andre planer/ vedtak 
226 Områdeplan Sørumsand, BBP er relevant da dette er en ny 

plan for tilsvarende områder. 

  

Rikspolitiske retningslinjer  

Samordnet areal- og 

transportplanlegging 

Regional plan for areal  
og transport for Oslo og Akershus (2015) 

Riks- og fylkesveger  

Andre   

  

 

4 Utredninger og analyser  

Utredninger og analyser skal utføres for utbyggers regning av kvalifisert personell og skal 

innsendes samtidig med endelig planforslag. ROS-analyse tilpasset det konkrete prosjektet 

skal alltid utføres. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) 
Merknader 

Grunnforhold - kvikkleire 

Det må gjøres en geoteknisk vurdering av geotekniker på om det 

kan bygges på eiendommen. Kommunen ser om det finnes 

geotekniske undersøkelser i området som kan være av interesse, 

og sender eventuelt over disse. Det må i innhentes tillatelse fra 

eier av den geotekniske rapporten hvis resultatene i rapporten skal 

brukes i prosjekteringen. 

Flomfare  

Høyspent  

Støy  

Radon Bygninger må bygges radonsikkert i henhold til teknisk forskrift. 

Jernbane  
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Veg 
Industrivegen er regulert flyttet mot nord. Her er det nødvendig 

med dialog med Eiendomsavdelingen v/ Jostein Kleiven 

Annen forurensing/ fare Ingen kjent forurensning  

Trafikksikkerhet  

 

5 Viktige tema i planarbeidet  

Følgende tema må belyses av forslagsstiller dersom det er relevant. På det nåværende tidspunkt er 

det ikke mulig å avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger må foreta. I løpet av 

planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger. 

 

 Merknader 

Landskap/ natur  

Terreng/ helning  

Sol/ skygge Må illustreres, også for naboer. Forhold fra mars/juni 

Landbruk  

Grønnstruktur  

Jord- og skogvern  

Biologisk mangfold  

Friluftslivsinteresser  

Kulturlandskap  

  

Bygningsmessige forhold  

Fjernvirkning/ eksponering, 
plassering av bygninger 

Må illustreres i planarbeidet. Volum og høyder. 

Universell utforming  

Boligtyper, antall boenheter og 
utbyggingstakt 

 

Gesims- og mønehøyde, 
møneretning, takvinkel, taktype 

 

Plassering av bebyggelse  

Uteoppholdsareal og lekeplass Kommuneplanens bestemmelser er førende. 

Renovasjon  

Kulturminner/ vernede bygninger  

Estetikk og byggeskikk  

Utbyggingsrekkefølge Det bør nevnes trinnvis utbygging og hvordan dette løses 

Økonomi  

  

Trafikk  

Infrastruktur  

Trafikkforhold Krysningspunkt og gangsoner 

Parkeringsnormer 

I kommuneplanen er det vedtatt1,2 – 1,7 antall plasser pr. boenhet. 

Parkeringsplassene kan fordeles som ønsket, men vær 

oppmerksom på at det bør være noen plasser tilgjengelig for 

gjester. 

Parkeringskapasitet ved 

kollektivknutepunkt (jernbane og 

busstopp) 

 

 

 Foreløpige vurderinger 

Rekkefølgebestemmelser 

Ikke nødvendig dersom behovet for lekeplasser løses på tomta. 

Mulig krav om opparbeidelse av grønn sone på kommunens 

grunn langs vegen. Industrivegen er regulert flyttet mot nord i 
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reguleringsplanen for Sørumsand Næringspark. Vegen er ikke 

fysisk flyttet. Kommunen undersøker hvilken betydning dette har 

for prosjektet. 

Utbyggingsavtale 

Må vurderes nærmere. Avhenger av om dette prosjektet eller 

boligprosjektet B1 i plan 225 Sørumsand næringspark blir 

realisert først  

Gjennomføringsavtale  

 

5.1 Teknisk infrastruktur 

Teknisk infrastruktur skal vurderes og avklares med kommunalteknisk avdeling før planen legges frem 

for politisk førstegangsbehandling.  

Teknisk infrastruktur 

frem til planområdet 
Merknader 

Veger  

Fortau, g-/s-veg  

Vann Ny vannledning i Industrivegen lagt 2017 

Spillvann  

Overvann  

Slokkevann  

Veglys  

Teknisk infrastruktur 

i planområdet 
Merknader 

Veger  

Fortau, g-/s-veg  

Vann 

Vannledning må muligvis oppjusteres pga kapasitet. Forslagsstiller 

tar kontakt med kommunalteknikk når prosjektering har kommet 

lenger. 

Spillvann 
Forslagsstiller tar kontakt med kommunalteknikk når prosjektering 

har kommet lenger. 

Overvann 
Må håndteres innenfor utbyggingsområdet. Forslagsstiller tar 

kontakt med kommunalteknikk. 

Slokkevann  

Veglys Det må undersøkes om det er behov for komplettering 

Trafikksikkerhetstiltak  

Ladestasjon for El-bil 
Min. 10% av parkeringsplassene skal ha dette, se 

kommuneplanens § 3.4 

 

6 Planprosess 

Krav til planmateriale er beskrevet i mal 09 kravspesifikasjon og veileder for reguleringsplaner. 

 

6.1 Varsel om oppstart  

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes til grunneiere, offentlige myndigheter og 

andre berørte. Varslet skal minimum inneholde:  

• Hensikten med reguleringen 

• Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet og planavgrensning 

Saksbehandler leverer: 

• Liste over berørte parter 

• Nettsak på kommunens nettsider 
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• Høringsuttalelse fra kommunens (innen høringsfristen gitt ved oppstartsvarselet) 
 

7 Andre forhold  

Kommunens vedtekter og retningslinjer skal følges. 

Kommunale vedtekter og retningslinjer 

VA-norm og vegnorm for Sørum kommune  

Betalingsregulativ – Det skal betales gebyrer for å saksbehandle planforslaget, i henhold til gjeldende 

regulativ på det tidspunktet komplett planforslag mottas. 

 

Ev. andre forhold drøftet i møtet 

SK sender eventuelle geotekniske rapporter 

SK sender eventuelle digitale illustrasjoner av prosjektet B1 i plan 225 Sørumsand næringspark 

SK undersøker om fortau er opparbeidet ihht. Reguleringsplan for Sørumsand verksted. 

Planområdet korrigeres i forhold til regulert flytting av Industrivegen mot nord i plan 225. 

Teknisk detaljplan til kommunalteknikk 

 

 

 

 

 

 

Det avtales at utbygger tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og eventuelle krav om 

tilleggsutredninger etter høring av planforslaget. 

Det gjøres oppmerksom på at verken oppstartsmøtet eller referatet fra den gir noen av de enkelte parter 

rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra 

offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjekter, evt. endring av framdriften 

for prosjektet. 

 

 

 


	Varsel om oppstart pr epost MED VEDLEGG, 18.09.18
	Planinitiativ Industrivn.
	Vedtak MSU, 31052018, Sak 63%2f18, Oppstart av planarbeid  - reguleringsplan for  leiligheter i Industrivegen
	SAKSPROTOKOLL

	Oppstart av planarbeid  - reguleringsplan for  leiligheter i Industrivegen
	Referat oppstartsmøte 23.8.2018

