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Presentasjon av deltagerne 
Runde rundt Teams 

Gjennomgang ved Lillestrøm kommune 
Kommunen har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi tidligere i 2020 og er nå i gang med 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. Prosessen med å samle tre ulike kommuneplaner, strategier og 
tilnærminger til en felles kommuneplan er utfordrende, men også en mulighet til å tenke nytt og legge nye 
strategier. Kommuneplanen har fire satsningsområder som skal legges til grunn i kommuneplanarbeidet.  

Arbeidet med arealdelen starter nå og vil være ferdig om cirka to år. Planen tar utgangspunkt i Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP), og vil inkludere aspekter som: by- og stedsutvikling, 
grøntområder, sykkel- og gange, klimahensyn, næring, jordvern og kulturminner. Jobber med å utarbeide et 
strategisk kart for kommunen som vil vise viktige samferdselsårer, friluftsområder, landbruksområder og 
næringsområder – det pågår dialog om detaljeringsnivå og formulering. 

Kommunen påpeker at de særlig ønsker tilbakemelding på deres arbeid med prioriterte vekstområder. 
Kommunen ser for seg en generell innstramming av de eksisterende områdene. Basert på meklingsresultatet 
23.10.2020 vil flere områder tas ut av de gjeldende grønne grensene. 

- For tidligere Fet er vestsiden av Glomma tenkt behold som prioritert vekstområde, mens østsiden 
holdes utenfor. Det er mange regulerte boliger på østsiden, så det vil bety en vekst utenfor grønn 
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grense i den nære fremtiden. Er tenkt noe utbygging rundt Svingen stasjon, og utfordrende hvordan 
ivareta veksten rundt tidligere Fet kommunehus. 

- For tidligere Skedsmo er det tenkt en innstramming i de nordre og nordvestre områdene innenfor 
gjeldende grønn grense. Vurderer om Nordbyjordet skal legges utenfor. Hvordan utviklingen av 
Skedsmokorset skal gjennomføres er kommunen også undrende på. Ser for seg 650+ boenheter på 
området, som krever god sentrumsutvikling. Vurderer om Skedsmokorset skal være inkludert som 
prioritert tettsted eller ha en høy andel av vedlikeholds veksten. 

- For tidligere Sørum anses gjeldende grønn grense for Sørumsand. Ny og innstrammet grønn grense 
er foreslått for Frogner. Plassering av Frogner stasjon er noe usikkert og det må vurderes hvordan en 
vekst skal kanaliseres her.  

Kommunen har lagt seg på en 90-10 fordeling. Forventet tidligere vekst har vært 2% og en boligvekst på 
mellom 735 og 875 i året. I arbeidet med ny kommuneplan legges det til grunn en utbygging på 700 og 800 
boliger i året, fordelt følgende: Lillestrøm 70%, Sørumsand 10%, Fetsund 7%, Frogner 3% og vedlikeholds 
vekst 10%. Kommunens utfordringer er Skedsmokorset og stasjonene Frogner og Svingen. Ønsker å beholde 
Svingen stasjon og en utbygging som er begrenset i omfang.  

 
Drøftinger fra møtet 
Viken fylkeskommune: Mener kommunen er på et godt spor og jobber på en god måte ut ifra virkeligheten 
og vedtatte regionale planer. God bruk av foreslått dimensjoneringsgrunnlag. Fremgangsmåte etter 
meklingsresultatet og presenterte refleksjoner er gode og viktige og riktige. Ønsker å ha en drøfting videre 
hva det innebærer å jobbe med grønn grense og gange-/sykkel- avstander. Bra at det er planer om å 
redusere omfanget av Frogner. Mener Skedsmokorset ikke bør inkluderes som prioritert vekstområde 
ettersom det er et knutepunkt. En vekst her bør være vedlikeholdsvekst. Vil be kommunen utrede 
næringsområdene i kommunen i lys av retningslinje 10 i RP-ATP- rett virksomhet på rett sted. Stiller seg til 
disposisjon for samarbeid om den videre prosessen. 

Minner om viktigheten av kulturminner i transformasjon av områdene. Eldre bygninger skaper gjenkjennelse 
hos innbyggerne. Vil utfordre kommunen til å se på muligheter til vern av kulturminner og bruke det i 
stedsutvikling og identitet. Arbeid med kulturminneplan er viktig og ber kommunen gjennomføre dette 
arbeidet for hele kommunen. 

Mener det er positivt at kommunen tar for seg friluftslivkartlegging. Minner de samtidig om prosjektet med 
friluftslivets ferdselsområder og ber Lillestrøm koble seg på der. 

Bane NOR: Mener kommunen har kommet med en fin gjennomgang av planarbeidet. Jernbanen er viktig for 
tettstedsutviklingen i Lillestrøm. Savner støyproblematikk som ett av utredningstema. Ser ikke Svingen 
stasjon som et fremtidig stoppested for persontrafikk, og mener det er viktig at kommunen erkjenner dette. 
Det vil kreve andre måter å komme seg til Svingen stasjon på. 

Direktoratet for Mineralforvaltning: Mener det er bra med en plan for masseforvaltning, og ber kommunen 
knytte deres visjon om vekst med arbeidet med masseforvaltningsutredningsarbeidet. Påpeker at det er 
flere hjelpematerialer på websiden til dette arbeidet. Viktig å få oversikt over hvor mye dere har tilgjengelig 
og på hvilke tidspunkt de er tilgjengelig, samt distanse fra vekstområdene. Ber kommunen se på planer for 
ikke bare arbeid med masseoverskudd, men også på masseutvinning.  

Jernbanedirektoratet: Kommunen spurte om KVU for Kongsvingerbanen, og Jernbanedirektoratet påpeker 
at denne er snart klar (januar-februar 2021). Arbeid pågår om alternativanalysene for hovedbanen Nord.  

NVE: Vil komme med ytterligere innspill når planen legges ut. Er opptatt av at utfordringene knyttet til flom 
og skred ivaretas (da særlig knyttet til sentrumsområdene). Bes om at det tas inn gode hensynssoner i 
kartlaget og har fokus på dette i arbeidet.  

Statens Vegvesen: Mener kommunen gir en god gjennomgang av arbeidet sitt. Er enig med Viken 
fylkeskommune om arbeidet med vekst fordelingen. Lillestrøm by utfordrer riksveisystemet og påpeker at 
det er viktig å få avklart den videre utviklingen av Lillestrøm og Kjeller.  
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Fylkesmannen i Oslo og Viken: Mener det er positivt at kommunen ser på vekst fordeling og innstramming 
av grønn grense, i henhold til RP-ATP og jordvern. Viktig at dere bruker dimensjoneringsgrunnlaget til å 
utarbeide grønn grense, og se på hvilke verdifulle områder som ikke bør være innenfor grensen. Grensen 
skal se på fortetting og transformasjon innenfor tettstedene. Jordvern og matproduksjon bør være 
utredningstemaer inkludert over listen i planprogrammet. Det bør også ses på reduksjon av masser som 
produseres og som skal plasseres på mottak.  

Mattilsynet: Er særlig opptatt av drikkevann. Drikkevannsledning og kritisk infrastruktur bør ses på som et 
utredningstema i lys av fremtidig vekst. Viktig at kommunen tar ansvar for drikkevann der de har ansvar for 
det. Kommunens arbeid med drikkevann må ha gode prosesser og sikre et helhetlig arbeid med 
vannreserver, vannforsyning, vanninfrastruktur og vekst.  

Tilbakemelding fra kommunen 

Kommunen påpeker at det er en uavklart situasjon rundt Svingen stasjon. Har mottatt signaler om at en 
stasjon ikke skal være der i fremtiden og ser dette som en uavklart plansituasjon. Dette er ikke vedtatt og 
det gjør at kommunen ikke planlegger for at den ikke er der. Spør Jernbanedirektoratet om dagens 
plassering og en ny plassering av Frogner stasjon er aktuelle alternativer plassering. 

 Jernbanedirektoratet bekrefter dette 

Kommunen kommenterer at de har flere områder under utbygging og vil derfor komme dårlig ut i henhold 
til foreslått vekst fordeling. 

Viken fylkeskommune svarer at det er positivt at dere er oppmerksomme på dette og at kommunen 
anser dette som viktig i arbeidet med kommuneplanen. Kommunen ser for seg en forsiktig utvikling 
langs Svingen og rådhuset i Fet og har en realistisk tilnærming til dette. Fylkeskommunen påpeker at 
strategisk er dere på riktig spor i henhold til RP-ATP. 

Oppsummering  
Kommunen har presentert et godt startarbeid med kommuneplanens arealdel, med gode føringer i tråd 
med RP-ATP. Samtlige deltagere deltar gjerne i videre dialog med kommunen om deres arbeid.  
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