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Presentasjon av deltagerne 
Runde rundt Teams 

Gjennomgang ved Lørenskog kommune 
Lørenskog kommune og MDH Arkitekter presenterer visjon for Visperud. Kommunen ønsker å finne gode 
løsninger for Visperud-prosjektet. Mandat for prosjektet er forankret i kommuneplanen, og området har en 
tydelig næringsprofil som ønskes videreført. Prosjektet følger opp hovedtrekkene i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Lørenskog næringsplan. Viktige temaer for kommunen er handel, 
grønnstruktur, flomproblematikk og transport/fremkommelighet.  

MDH Arkitekter påpeker at det har vært en omfattende prosessfase. Det har pågått en medvirkningsprosess 
og ulike undersøkelser som har utpekt en visjon for området. Sluttseminar 7. desember. Resultatet fra 
arbeidet skal oppsummeres i en helhetlig rapport som skal gi grunnlag for politisk behandling. Visperud er et 
av 5 utviklingsområder i Lørenskog med tydelig næringsprofil. Området preges av haller, store strukturer og 
impermeable overflater (overvannsproblematikk) og høyspentlinjer. Er plassert i et sentralt område sett i 
nasjonal sammenheng- knyttet opp mot Gardermoen og Oslo. Store bedrifter lokalisert her, som Kolonial, 
Elkjøp og Bertel O. Steen. Området er ikke utpekt som et næringsområde i RP-ATP.  
Gjennom medvirkningsprosesser har det kommet mest positiv tilbakemelding knyttet til alternativ 1 og 
videreføring av området for logistikk, lager og næring (logitech). Prosjektets visjon har bygget videre på 
eksisterende næring på området og trender, da spesielt netthandel og behov for terminaler i nærhet av 
storbyområder. Det ønskes å bidra til lokale arbeidsplasser og ta i bruk flere regionale og lokale funksjoner i 
området. Det har blitt sett på muligheter til å ta i bruk takflater til dyrking og rekreasjon, og ta vare på 
attraksjoner som identitetsskapende elementer. Ønsker å oppgradere grøntaksen langs Ellingsrudelva og 
eventuelt etablere en øst-vest tverrgående grønnakse. 

Har vurdert to hovedplangrep Visperud Grid og Visperud natur, hvor fellesnevner for planene er en 
mobilitetsloop og tydelig forbedret ankomst.   
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- Visperud Grid: Samler store terminaler med et introvert torg. Kant med mykere overgang til 
boligområdene. Støybeskytter internt. Bruke tak til flerfunksjoner. Viktig med god mobilitet- 
kollektiv, gange og sykkel, busslomme og t-bane, samt persontransport og logistikk.  

- Visperud Natur: Nordre del med industri og logistikk og boliger i søndre del. Bruke eksisterende 
haller til nye bruk. Bekkeåpning og gangvei langs Ellingsrudvela og reetablering av blågrønne 
kvaliteter i området.  

Ha en god mobilitetsloop er viktig med å koble t-banen til torget.  

 

Drøftinger fra møtet: 
Fylkesmannen: Påpeker at dette er tidlig i prosessen og har ikke veldig mange tilbakemeldinger. Mener 
arbeidet ser bra ut og er positiv til at det legges til rette for mer naturområder og reetablering av natur. Støy 
kan være et problem med tanke på boliger nær vei og logistikkområde- ivareta dette. 

 
Statens vegvesen: Statens vegvesen mener foreslått plassering av t-banestoppet i forhold til RV. 159 er 
dårlig plassert. Stasjonene bør ligge sentralt i byutviklingsområdene. Ved Ellingsrudelva er det dårlig 
grunnforhold, som kan bli problematisk for bussfremkommelighet langs veien (mot Oslo). Behov for en 
trafikkanalyse for å se helheten av veisystemet – før bygg skal plasseres må man se hvordan transport skal 
plasseres. Må avklare hovedstrømmene av kollektivt, fotgjengere og syklister. 

 
Bane Nor: Har ingen særlige merknader. I skissene er ikke Gardermobanen vist. Banen er cirka 60 meter 
under Visperud, men på andre siden av RV. 159 er det et tverrslag (nødutgang). Bør visualiseres for å kunne 
planlegge for hensyn til tunellen i senere faser.  

 
NVE: Deler av området er flomutsatt og dette må bli ivaretatt i det videre planarbeidet. Byggene bør 
plasseres utenfor disse områdene. Er positive til at overvann skal brukes som ressurs. Fare for marin leire og 
det er påvist kvikkleire nord i området. Aktsomhetsområde kan avgrenses, men det vil være behov for en 
geoteknisk utredning av områdestabilitet før en eventuell avgrensning.  

 
Viken fylkeskommune: 
Kulturminner: Ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Hovedhus på Visperud utenfor plangrensen 
er verneverdig. 

Samferdsel: Det er et fremkommelighetsproblem for bussene langs Solheimsveien. Bussene må prioriteres 
inn mot kollektivterminal. Det er viktig at tiltakene som planlegges langs fylkesveien og adkomstløsninger 
gjøres i dialog med Viken samferdsel. Vegsystemet må prioritere buss. Mulighetsstudie knyttet til et 
sykkelekspressfelt må tas høyde for i dette planarbeidet. Det er viktig å sikre trafikksikkerhet for gående og 
syklende i området. Hvilke arealformål ønsker kommunen, grunneiere og virksomheter? 

Planavdeling: Har ingen konkrete tilbakemeldinger, men påpeker at kommunen har gjort et godt arbeid med 
oppstartsarbeidet. Planarbeidet må ivareta retningslinjene i RP-ATP (R10 og R11) og regional plan for 
handel, service og senterstruktur. Se området i sammenheng med de andre utviklingsområdene i Lørenskog 

 
Ruter: Enig med Statens Vegvesen vedr. plassering av t-banestasjonen, planarbeidet må definere hvilke 
områder t-banen skal betjene. Inntil det er etablert en sentrumstunell i Oslo vil bussløsning til Helsfyr være 
nødvendig, for først da vil Furusetbanen ha stor kapasitet til at Ruter kan snu bussene på Visperud. Så i 
planarbeidet må kommunen både hensynta behov for gjennomgående buss på Visperud og areal for 
fremtidig snuing av busser på Visperud (inkluderer førerfasiliteter, ladeplasser og regulering).  Med t-bane 
kan man ikke sende parallellgående busser til sentrum.  

Fremkommelighet for buss langs Solheimveien må ivaretas. For de fem utpekte knutepunktene i Lørenskog 
bør det defineres hvilken funksjoner de skal ha, og hvilken tetthet av folk som skal gå inn og ut fra disse 
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områdene siden det dimensjonerer kollektivnettet. Ruter har behov for bussdepot med sentral plassering. 
Plassering av bussdepot under tak på Visperud kan være en kompatibelt med fremtidens utvikling av 
området. 

Tilbakemelding fra kommunen: 
Har hatt dialog med ulike avdelinger tidligere, og tar oppfordringen om tett dialog med i det videre 
planarbeidet. Angående plassering av t-bane ble det gjort en beslutning om stasjon på hjørnet av Visperud i 
høst av fylkesrådet (behandling i Fylkestinget i februar 2021). Kommunen tolker dette som en anbefaling av 
plasseringen, som så er lagt til grunn i videre illustrasjoner. Dette tas som utgangspunkt nå i tidlig fase.  

Fylkeskommunen v. samferdsel påpeker at plassering er avgjort før en har vedtatt hva som skal skje på 
Visperud. Så plassering må vurderes i lys av dette.  

Statens vegvesen påpeker at det er en del kostnader som ikke er tatt med. Dårlig grunnforhold og behov for 
nytt motorveikryss vil bli dyrt. Endelig stasjonsplassering kan derfor endres etter flere utredninger.  

 

Oppsummering: 
Kommunen er takknemlig for innspill. 

Viken fylkeskommune avslutter med at det ses frem til det videre arbeidet og oppfordrer til videre dialog om 
planarbeidet.  
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