
1 
 

Planinitiativ for regulering av Gardermovegen 128, 130 og 132, Moreppen  

 

a) Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for videre utbygging av næringsbygg innenfor 

eiendommene med adresse Gardermovegen 128, 130 og 132. Eiendommene ligger vest for 

Gardermovegen og nord for Grasmovegen i Moreppen. Planinitiativet fremmes pva. Cess AS. 

 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Hele planområdet er på ca. 28 dekar og omfatter eiendommene 32/20, 32/28, 32/27, 32/65 

og 32/96, samt del av Gardermovegen. Området er bebygd med et større næringsbygg, 

samt to eldre boliger. Boligene skal fjernes. Det er flere næringslivsaktører innenfor 

planområdet i dag, med ulik virksomhet og behov for arealer. 

 

Planområdet grenser til senterlinje av Gardermovegen i øst, grense langs Grasmovegen i sør, 

grense til boligeiendom og regulert næringsareal og grønnstruktur i vest, og grense til 

regulert næringsareal i nord. Hoveddelen av østre del av Gardermovegen er ikke tidligere 

regulert, og inngår derfor i planområdet.  

 

Det er flere boligeiendommer på begge sider av Grasmovegen i dette området, men kun en 

som grenser til planområdet i vest. Bolighuset på denne eiendommen står ca. 40m fra 

eiendomsgrensa. Det vokser trær langs planområdets yttergrenser. 

 

En kan ikke se at planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. Dagens adkomst fra 

Gardermovegen og Grasmovegen skal fortsatt brukes. Det er regulert og bygd en gang- og 

sykkelveg fra krysset med Majorvegen og fram til og ca. 20m langs planområdet, med 

kryssing over Gardermovegen til eksisterende gang- og sykkelveg langs østsiden av vegen 

som går sørover til en busslomme.  

 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det er skissert to bygg helt mot nord, og et langs Gardermovegen. Dette vil i hovedsak bli 

lagerbygg, med tilhørende service og kontorer. Det antas som sannsynlig at de to i nord vil 

bli med en høy etasje, mens det i øst vil bli på to etasjer. Skissert ny bebyggelse har 

fotavtrykk fra ca. 1000m² til ca. 3000m². I tillegg kommer manøvreringsarealer og 

parkering. 

 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det er ønskelig med høyder på bebyggelsen tilsvarende som for det tilliggende regulerte 

næringsområdet i nord og vest. Her er det tillatt byggehøyde på maks. kote 219. 

Eksisterende terreng ligger på ca. kote 204. Dette vil da gi byggehøyde på ca. 15m.  

Maks. byggehøyde er mest relevant å forholde seg til, og ikke antall etasjer. Med høy første 

etasje kan denne byggehøyden utgjøre inntil 3 etasjer.  

 

Eksisterende bebyggelse har et fotavtrykk på ca. 5000m². Hoveddelen er i en etasje. 

Se også pkt. g) og l). 

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Foreslått utbygging vil stramme opp dagens store og åpne uteareal med kjøring, 

manøvrering og parkering, slik at de grå arealene blir mer strukturerte og definerte. Denne 
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type næringsbygg utformes ut fra deres funksjon og innhold. Næringsbygget langs 

Gardermovegen vil bli mest synlig. Her bør deler av bygget som er godt synlig fra denne 

vegen, brytes opp i fasade og gjøres mer åpen med bruk av vinduer.  

Det vil bli vurdert alternative energikilder for byggene. 

 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Planområdet er flatt, som de øvrige områdene i denne delen av Moreppen.  

 

Det vil bli foreslått utbygging av næringsbygg mot nord og mot Gardermovegen. Både på 

østsiden og vestsiden av Gardermovegen er det regulert næringsarealer for bl.a. bedrifter 

innen lager og logistikk, lett industri, verksted, håndverk, produksjon, service, samt for 

entreprenør- og anleggsbedrifter. Det er regulert høye bygg opp til ca. 20m. Foreslått 

utbygging innenfor planområdet vil harmonere i fht. denne type virksomheter og volumer. 

 

Foreslått plassering av nytt bygg mot Gardermovegen vil bli godt synlig for de nærmeste 

boligeiendommene på sørsiden av Grasmovegen, og det vil bli noe mer trafikk rundt bygget 

også. Det har vært og er aktiviteter i dag innenfor søndre del av planområdet, som påvirker 

støynivået her. Da ny bebyggelse vil bli liggende nord for eksisterende boliger, vil den ikke 

skape skyggevirkninger. Bygget i øst vil kunne være med på å dempe trafikkstøy fra 

Gardermovegen. 

 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende næringsvirksomhet. 

 

Planområdet inngår i reguleringsplan for Grasmogrenda Næringspark, vedtatt 12.02.1996, 

som delområde N6. N6 er regulert til industri- og servicebedrifter, utstillingshaller og lagre. 

Også de to eldre boligene er regulert til dette formålet. Det er regulert et vegetasjonsbelte 

mot vest som er bevokst med furutrær. Det er ikke regulert noe grøntbelte langs 

Gardermovegen. Det er krav om bebyggelsesplan (nå detaljregulering) før utbygging kan 

påbegynnes. 

 

I bestemmelsene til reguleringsplanen er bebygd areal BYA satt til 50%. Maks. tillatt 

gesimshøyde er 11,5m. Bebyggelsen kan være i 3 etasjer med loft. På plankartet er arealet 

innenfor N6 oppgitt til 30,6 dekar. Parkering var den gang ikke med i beregningen av BYA. 

Regulert BYA ville gitt et fotavtrykk på bebyggelse lik ca. 15.000m². Eksisterende bygg har 

et fotavtrykk på ca. 5000m². 

 

En er ikke kjent med at det er pågående konkrete planarbeider i eller som berører dette 

området.  

 

Kommunen har igangsatt rullering av kommuneplanen. Når det gjelder næringsutvikling står 

det bl.a. følgende i fastsatt planprogram: 

«Det er nødvendig å vurdere arealer som kan legge til rette for et variert næringsliv. Dette 

gjelder både for eventuelt nye områder og de eksisterende næringsområdene. Kommunen 

har stort potensial for videre utvikling med sin beliggenhet nær Oslo lufthavn og ferdselsårer 

som E16 øst-vest og E6 nord-sør.» 

«Mål: Sikre god dialog med næringslivsaktører.» 
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

En kan ikke se at det er vesentlige interesser som berøres av planinitiativet, med unntak av 

at nærmeste eksisterende boligbebyggelse vil merke økt aktivitet i området.  

 

Gjeldende regulering gir rom for mer bebyggelse og derav mer aktivitet, enn det dagens 

bebyggelse utgjør. Ny bebyggelse vil sammen med den eksisterende ligge innenfor regulert 

BYA på 50%. Da er parkering og oppstillingsplasser ikke inkludert.  

 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet 

Det vil gjennom rammeplan for vann, avløp og overvann, bli et spesielt fokus på håndtering 

av overvann pga. høy grunnvannstand og større tette flater.  

 

Det skal i fbm. planarbeidet gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Det vil være de som framgår av liste som mottas fra kommunen. Det er spesielt 

Statsforvalteren, fylkeskommunen, NVE.  

 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

Det vil bli varslet med brev og kunngjøring i Romerikes Blad når reguleringsarbeidet 

igangsettes. Ut fra de uttalelser som mottas vil det bli vurdert behov for egne møter. 

 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, 

og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg I om tiltak etter pbl som alltid skal 

konsekvensutredes, nr. 24 lyder: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 

og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak 

omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

 

I KMDs veileder til konsekvensutredninger står det følgende ang. nr. 24: «Utredningsplikten 

utløses når en plan åpner for 15 000 m2 mer enn det som gjeldende plan åpner for. Dette er 

uavhengig av om utbygging i henhold til gjeldende regulering er realisert eller ikke. 

Bygninger som rives inngår ikke. Ved beregning av BRA skal også bruksareal under bakke 

inngå. Parkeringsareal og garasjeanlegg inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Ved beregning 

av BRA etter KU-forskriften, inngår ikke tenkte plan.» 

 

Ut fra gjeldende reguleringsplan kan planområdet bebygges med ca. 15.000m² med BYA på 

50%. Det er tillatt med inntil 3 etasjer. Dersom hele bebyggelsen i teorien hadde blitt bygd i 

2 etasjer, ville dette kunne gitt maks. bruksareal på 30.000m².  

 

Planlagt ny bebyggelse vil få et bruksareal langt under det som dagens regulering gir rom 

for. KU-krav anses med dette ikke å bli utløst. 

 


