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Planinitiativ for regulering av Stasjonsveien 59 og 61, Bjørkelangen  

 

1) Navn på forslagsstiller/plankonsulent og tiltakshaver/utbygger.  

Plankonsulent: Plan1 AS 

Tiltakshaver: Gamle Indregården AS 

 

2) Formålet med planen  

Formålet er å regulere eiendommene gnr. 73/146 og 73/145 i Stasjonsveien 59 og 61 til 

blokkbebyggelse. 

 

3) Planområdet 

Planområdet vil omfatte eiendommene gnr. 73/146 som er på 1688,5m² og gnr. 73/145 som 

er på 947,2m², til sammen 2635,7m². Gnr. 73/146 er bebygd med et næringsbygg mens 

gnr. 73/145 er bebygd med en bolig. De har egne adkomster i øst som tar av fra avkjøringen 

til stasjonsområdet øst for Stasjonsvegen. 

 

4) Planlagt bebyggelse  

I flg. bestemmelsene til kommunedelplanen for Bjørkelangen, der gnr. 73/146 er avsatt til 

sentrumsformål, er maks. prosent bebygd areal BYA=70%, og det kan oppføres bygg med 

inntil 6 etasjer. 

 

I vedlagte prosjekt er det illustrert et bygg i opptil 8 etasjer mot nord og med nedtrapping til 

4 etasjer mot sør. Det legges opp til en første etasje med næringsarealer, som deles i to av 

en øst-vest gjennomgående gangpassasje.  

 

Næringsarealene er på til sammen på ca. 360m² BRA, mens boligarealet er på ca. 2800m² 

BRA. Foreløpig omfatter prosjektet 28 leiligheter med ulike størrelser. Det legges opp til  

1 parkeringsplass pr. leilighet. 

 

BYA for det vedlagte prosjektet er på ca. 800m², noe som gir en %BYA på ca. 30%.  

Godt egnede uteoppholdsarealer vil bli på vestsiden av bygget. Dersom kravet til 

uteoppholdsareal settes til 25m² pr. boenhet, utgjør dette 700m². I prosjektet vises det 

felles uteoppholdsarealer på ca. 850m². I tillegg kommer private terrasser og balkonger.  

 

Utnyttingsgraden i prosjektet kan synes noe lav. Vi har som utgangspunkt satt kvalitet foran 

kvantitet. Dette skal bli et boligprosjektet som i tillegg til gode uteoppholdsarealer for egne 

beboere, også har næringsarealer og allment tilgjengelige arealer fordi det er en del av 

sentrumsområdet. 

 

5) Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og pågående planarbeid  

I kommunedelplanen for Bjørkelangen 2014-2025 er eiendommen gnr. 73/176 avsatt til 

nåværende sentrumsformål og gnr. 73/145 til nåværende boligbebyggelse. Det samme 

gjelder i kommuneplanen for Aurskog Høland 2018-2028. 
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Kommunen har utarbeidet en kommunal planstrategi 2020-2024 med andre gangs 

behandling i Kommunestyret 7. september. Der framgår bl.a. at det skal være en begrenset 

rullering av kommuneplan for nye Aurskog-Høland kommune 2022- 2036, og at 

kommunedelplanen for Bjørkelangen 2022-2034 skal tas opp til rullering i 2021.  

 

Gnr. 73/146 er regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor/servering i 

reguleringsplan for Bjørkelangen, vedtatt 07.05.2007. Gnr. 73/145 var i samme plan regulert 

til konsentrert boligbebyggelse, men inngår senere i bebyggelsesplan for Stasjonsveien 61 

gnr. 73 bnr. 145 og 154, vedtatt 10.03.2008. I sistnevnte planen er eiendommen regulert til 

konsentrert småhusbebyggelse med et leilighetsbygg, felles parkeringsplass og felles 

grøntareal. Eiendommen på sørsiden, gnr. 73/154, er regulert med tilsvarende leilighetsbygg 

og fellesarealer, og er bebygd i hht. planen. 

 

Det er varslet regulering for Bjørkelangen sentrum etter vedtak i Planutvalget den 

03.02.2020. Det går bl.a. fram av vedtaket at omformingen av Bjørkelangen vil bli radikal 

med denne reguleringen. I flg. kunngjøringen til varsel om oppstart av planarbeid planlegges 

det etablering av boliger, næringslokaler, publikumsrettede formål, parkeringsanlegg i bygg 

over eller under bakken, uteområder, samt etablering av ny trasé for Bjørkeveien. Det legges 

bl.a. opp til en øking av antall etasjer i fht. vedtatt plan. 

 

Planområdet til vårt planinitiativ ligger på andre siden av Stasjonsveien i fht. overnevnte 

planområde. Gnr. 73/146 er som eiendommene på begge sider av gågata, avsatt som 

nåværende sentrumsformål, S1, i kommunedelplanen for Bjørkelangen.  

 

6) Tiltakets virkning på og tilpasning til omgivelsene  

I planbeskrivelsen til kommunedelplanen for Bjørkelangen går det fram at vårt planområde 

er ansett som en del av «Kulturkvartalet». Det sies der at stasjonsområdet med tilgrensende 

bebyggelse og Lierelva har stor verdi for tettstedets identitet og særpreg.   

 

I kommunedelplanen er det en viktig intensjon om å bidra til revitalisering av 

Stasjonsområdet som aktivt sosialt møtested med parkpreg, og å knytte Stasjonsområdet 

tettere til sentrumskjernen med gode visuelle og fysiske forbindelseslinjer. Lierelva har stor 

identitets-, opplevelses- og rekreasjonsverdi for Bjørkelangen. Det framgår av planen at det 

er ønskelig å legge til rette for at stasjonsområdet utvikles og tilrettelegges som et 

tyngdepunkt i tettstedet. Videre er det en målsetting å bedre opplevelsen av elveløpet og 

tilgjengeligheten til og langs elva, samtidig som hensynet til vassdraget, naturmangfold og 

flom ivaretas.  

 

Vi mener vårt prosjekt vil bidra på en positiv måte til å vitalisere Kulturkvartalet. Her kommer 

flere mennesker i alle aldre som skal bo og leve her, forbindelsen mellom sentrum og 

friluftsoverådene med Lierelva vil bli forbedret gjennom å tilrettelegge for en gangforbindelse 

gjennom planområdet. Det legges opp til at gangforbindelsen vil bli en fortsettelse av gågata 

og torg i utbyggingsprosjektet på vestsiden av Stasjonsvegen. Den vil gå videre gjennom en 

bred og åpen portal mellom bygningsdelene med næringsarealer og ut til friluftsområdene i 

øst. Dette vil både bidra til å knytte sammen sentrumsområdene både fysisk og visuelt med 

friluftsområdene. Med flere mennesker som blir bosatt her og bl.a. uteservering i 

sommerhalvåret i tilknytning til næringsarealene, vil dette bidra til mer liv og aktivitet i denne 

delen av sentrum. Parkering for boligene vil bli under bakken. Det bør ses nærmere på 
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parkering for næringsarealene, om det kan tilrettelegges for noen kantparkeringsplasser eller 

evt. sambruk med andre. 

 

Prosjektet vil også «snakke» godt med de utbyggingsplanene som har vært presentert for 

Sentrumsområdet. Dette gjelder både i fht. antall etasjer, torget i østre del og overgangen til 

gågata mot vest. 

 

Oppgradering av området i fht. dagens bebyggelse og uteområder, og at området åpnes opp 

for andre enn de som får sitt tilholdssted her, anses å være et godt bidrag til 

sentrumsutviklingen på Bjørkelangen.  

 

7) Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Prosjektet vil bli planlagt og utformet med urbane kvaliteter. Det vil få trafikksikker gang- og 

sykkelavstand til de viktigste målpunktene på Bjørkelangen.  

 

Det legges opp til bruk av fasadematerialer med god holdbarhet og minimalt behov for 

vedlikehold, og i kombinasjon med bruk av tre. Alle leilighetene vil ha tilgang til heis helt fra 

parkeringsetasjen, og alle vil ha terrasser eller balkonger med gode solforhold. 

 

Uteoppholdsarealene vil bli opparbeidet både til lek og opphold for de som bor her og 

besøkende. 

 

8) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  

Tiltakshaver eier begge eiendommene som blir liggende innenfor planområdet.  

Det er kun de aller nærmeste boligeiendommene som kan bli berørt at byggeprosjektet.  

Det går kommunale ledninger over gnr. 73/146. 

 

9) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet  

Det må vurderes forholdet til flom, jfr. kommunedelplanen som viser hensynssone flomfare 

innenfor planområdet. 

Det vil også være aktuelt å gjøre grunnundersøkelser.  

ROS-analyse vil bli utarbeidet i fbm. planutarbeidelsen.  

 

10) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte  

Det fordres at planarbeidet skjer i nært samarbeid med kommunen som myndighet og 

grunneier av tilgrensende områder. Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE er viktige 

myndigheter å foreta avklaringer mot. Naboer vil bli holdt orientert. 

 

11) Er eiendomsgrensene koordinatfestet og presise? Hvis nei vil det bli krav om 

oppmålingsforretning  

Grense mot gnr. 73/142 og 73/144 er usikker, mens de øvrige er sikre. 

 

12) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger  

En kan ikke se at planarbeidet vil bli omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, men 

planarbeidet vil utrede konsekvenser med hensyn til miljø og samfunn.  
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13) Vurder bruk av utbyggingsavtale.  

Blir tatt med i varslingen ved oppstart regulering. 

 

 

 

Plan1 AS 

BMS/07.09.2020 

 

 

 

Vedlegg 

Kart over foreslått planområde  

Skisser/illustrasjoner av ønsket tiltak  

 


