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Forord

Nedre Rommen er i dag et stort industri- og logistikkområde med potensial for byutvikling 
gjennom  arealbruksendring og omforming. Flere grunneiere og eiendomsutviklere har de 
siste årene vist interesse for byutvikling i området, og det må sikres at ny byutvikling skjer 
samordnet og i henhold til et overordnet byplangrep. I kommuneplanen er derfor Nedre 
Rommen avsatt til utviklingsområde med krav til felles planlegging. På denne bakgrunn har 
Plan- og bygningsetaten utarbeidet et planprogram som skal gi overordnede byplanrammer 
for fremtidige reguleringsplaner. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til plan- og 
bygningslovens § 4-1 og redegjør for gjennomførte utredninger og for utredningskrav til 
etterfølgende reguleringsplaner. 

Planprogrammet inneholder en veiledende plan for offentlige rom, forkortet VPOR. VPOR 
detaljerer de offentlige rommene området trenger og danner grunnlag for rekkefølgekrav i 
etterfølgende detaljreguleringer. 

Planprogram med VPOR gir grunnlag for unntak til kommuneplanens krav om felles 
planlegging. 

Planprogrammet er utarbeidet av byutviklingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten ved 
Stig Eide (prosjektleder), Bruse Rognlien, Fredrik Winderen Owesen, Marte Slåstad og Hans 
Martin Aambø. Bydel Stovner, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Vann- 
og avløpsetaten har gitt innspill til planprogrammet gjennom deltakelse i planarbeidets 
samarbeidsgruppe. 

Oppstart av arbeidet med planprogram for Rommen ble varslet 19. september 2013.
Planprogrammet var første gang på høring 13.06.2016 – 16.09.2016, uten VPOR, og andre 
gang 17.12.2018 – 11.02.2019 med VPOR. 

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten 28. juni 2019

¶
Torge Railo      Morten Wasstøl
Konstituert etatsdirektør     Avdelingsdirektør
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Sammendrag

Bakgrunn
Planprogrammet har vært på høring to ganger, høsten 2016 og i perioden desember 2018 - 
februar 2019. I den siste høringen var veiledende plan for offentlig rom (VPOR) utarbeidet som 
en integrert del. Planprogrammet ble i siste høring lagt ut med to alternativer, der løsninger 
med og uten Fossumdiagonalen var utgangspunktet. Statens vegvesen har utredet traséer 
og kryssløsninger i et skisseprosjekt for Fossumdiagonalen, der det anbefales en løsning 
vest i planområdet. Dette var utgangspunkt for planprogrammets alternativ 1. Alternativ 2 
tok utgangspunkt i samme plangrep, men uten bygging av Fossumdiagonal. Dette fordi det 
fortsatt er uavklart om det vil besluttes å gjennomføre prosjektet. Arealene vest i planområdet 
var i alternativ 2 hovedsaklig vist som byggeområder. Etter høring er planprogrammet revidert, 
og den uavklarte situasjonen for arealene i vest vises nå som ulike utviklingsscenarier, mens 
anbefalingene for resten av planområdet vil være uforandret. Målet er å gi forutsigbare 
rammer for kommende reguleringsplaner, uavhengig av framtidig situasjonen når gjelder 
overordnet infrastruktur.

Planprogrammet
Planprogrammet anbefaler et nytt sammenhengende nettverk av gater og byrom, basert 
på eksisterende veiføringer. To gjennomgående hovedgater, Haavard Martinsens vei og 
Ringnesveien, strukturerer bebyggelsen sammen med en ny overordnet tverrforbindelse. 
Planprogrammet gir planfaglige anbefalinger for blant annet gatenettet, parker og 
grøntområder, overvannshåndtering og bekkeåpning, kabling av høyspentlinjer, og 
bebyggelsesstruktur. Det redegjøres også for en sannsynlig utbyggingsrekkefølge, der den 
nordligste delen vil kunne opparbeides først, mens planområdets sørligste og vestligste deler 
må vente på avklaring av hovedveisystemet og evt. ny Gjøvikbane.

Rommensletta Idrettspark vil ha en helt sentral posisjon som overordnet møteplass for øvre del 
av Groruddalen. Den forutsettes videreutviklet, og det er et mål at Tokerudbekken kan åpnes 
gjennom eller forbi idrettsparken. Et finmasket nett av forbindelser gjennom bebyggelsen skal 
knytte de ulike delene av den nye bydelen sammen og forbinder bebyggelsen til idrettsparken. 
Svarttjernbekken skal gjenåpnes i planområdets vestre del, og vil være et viktig element i de 
nye parkene som skal opparbeides.

Planprogrammet presenterer ett planalternativ med to ulike utviklingsscenarier og et 
0-alternativ (dagens situasjon). De to utviklingsscenariene tar utgangspunkt i den samme 
byromsstrukturen og arealbruken. Den anbefalte arealbruken vil kunne gi 700 000 m2 ny 
bebyggelse og ca. 5 500 boliger dersom hverken Fossumdiagonalen eller ny Gjøvikbane 
bygges. Ved utbygging av Fossumdiagonal og/eller ny Gjøvikbane vest i planområdet, 
reduseres dette til 645 000 m2 ny bebyggelse og ca. 5 100 boliger.

Manglende avklaring knyttet til hovedvegsystem og Gjøvikbane har gjort det nødvendig å 
etablere en avklaringssone (Sone B). I denne sonen vil all utvikling måtte avklares med Statens 
vegvesen og Bane NOR. Utenfor denne sonen (i Sone A) vil planprogrammets føringer være 
gjeldende for videre planlegging uansett om Fossumdiagonalen blir en realitet eller ikke. Dette 
vil gi nødvendig forutsigbarhet for reguleringsplanlegging i den største delen av området.
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Planprogrammet angir et utredningsprogram på overordnet nivå og for kommende 
detaljreguleringsplaner. De overordnede utredningene er allerede gjennomført, og redegjøres 
for i saksframstillingen. Som grunnlag for anbefaling av traséer og tekniske løsninger er 
det utarbeidet en egen mulighetsstudie for bekkeåpninger og kabling av høyspentlinjer. 
Bymiljøetaten har laget en egen plan for teknisk infrastruktur under bakken (veiledende plan 
for kabler og ledninger).

VPOR
Den veiledende planen for offentlige rom (VPOR) konkretiserer de offentlige rommene. Den 
beskriver plassering av gater, plasser og parker, sammenhengen mellom dem, og angir 
størrelser og føringer for utformingen av dem. VPOR er derfor grunnlag for utforming og 
rekkefølgekrav i etterfølgende reguleringsplaner. Rekkefølgekrav er igjen utgangspunkt for 
avtaler om finansiering av tiltak i offentlig rom (utbyggingsavtaler). 

Områdene som er uavklart på grunn av usikkerhet om hovedveiutviklingen er også i VPOR 
angitt som en egen sone. Det er angitt tiltak innenfor sonen, men disse vil først være aktuelle 
å gjennomføre dersom det avklares at Fossumdiagonal og ny trasé for Gjøvikbanen ikke er 
aktuelle å gjennomføre.

Videre planlegging og gjennomføring
Etter at planprogrammet er fastsatt vil Oslo kommune kunne behandle og vedta 
reguleringsplaner i området, dersom de vurderes å være i tråd med planprogrammets føringer. 
Det anbefales at Oslo kommune selv regulerer hovedgatenettet, og at byggeområdene 
reguleres i enheter som er store nok til å ivareta føringene fra VPOR for lokale forbindelser og 
nabolagsplasser.

Det anbefales også at videre utvikling av Rommensletta idrettspark gjøres som et eget 
prosjekt i kommunal regi. Konseptvalgutredning for gjenåpning av Tokerudbekken er under 
utarbeiding i 2019 og ledes av Bymiljøetaten. Parkens endelige utforming og valg av trasé 
for framtidig bekkeåpning er gjensidig avhengige av hverandre. Hensynet til avfallsdeponiet 
under Rommensletta vil veie tungt både i planleggingen av idrettsparken og for utvikling i de 
tilliggende byggeområdene.
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1 Bakgrunn
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1.1 Innledning
Nedre Rommen er en del av områdeløft for Stovner sentrumsområde i Bydel Stovner. 
Områdeløft er en hovedstrategi innenfor Groruddalssatsingen. Områdeløftene har som mål 
å bedre levekårene i de utpekte områdene og heve områdenes omdømme. Oslo kommune 
følger opp områdeløftenes intensjoner med ulike typer planarbeid for å sikre at områdeløftene 
får varige virkninger. Dette planprogrammet er en del av oppfølgingsarbeidet for Stovner 
sentrumsområde.

Oslos byvekst er for tiden stor. Befolkningsprognosene sier at Oslo trolig vil  vokse med  
ca. 160 000 innbyggere fram til 2040. I tillegg ønsker Oslo kommune en utvikling med nye 
arbeidsplassintensive næringer, slik at flest mulig innbyggere kan finne sin arbeidsplass 
innenfor kommunegrensene. 

Nedre Rommen er i dag et stort industri- og logistikkområde med potensial for byutvikling 
gjennom transformasjon. En mulighetsstudie utført av Alt arkitektur på oppdrag fra Plan- og 
bygningsetaten i januar 2012, viser et potensial i størrelsesorden 5 000 boliger, i tillegg 
til ca. 800 000 m2 (BRA) nye 
næringsarealer. Nedre Rommen 
vil kunne gi et vesentlig bidrag til 
å dekke Oslos byutviklingsbehov 
i årene som kommer. Samtidig 
er det viktig at en utvikling av 
området bidrar til at de tilliggende 
lokalsamfunnene Stovner og 
Haugenstua styrkes kvalitativt og 
omdømmemessig.

Flere grunneiere og 
eiendomsutviklere har de 
siste årene vist interesse for 
byutvikling i området, men 
reguleringsarbeid er i stor grad 
stilt i bero på grunn av varsel om 
innsigelse fra Statens vegvesen. 
Den planlagte Fossumdiagonalen 
er tenkt som hovedveikobling 
gjennom Nedre Rommen for å føre mye av trafikken fra Trondheimsveien ned til Østre Aker 
vei. Et skisseprosjekt som plasserer diagonalen lengst vest i planområdet foreligger, men 
finansiering til planlegging eller realisering er foreløpig ikke bevilget. 

Som et grunnlag for å vurdere type og omfang av planarbeid i områdeløftområdet, ble det 
gjennom 2012 og 2013 gjennomført mulighetsstudier og medvirkningsarrangementer i 
Stovner bydel. Som følge av dette ble VPOR for Stovner og Rommen utarbeidet og vedtatt i 
2016. Planprogram med VPOR for Nedre Rommen utarbeides nå og behandler i hovedsak 
områdene rundt Rommen T-banestasjon og sørover mot Østre Aker vei og Hovedbanen. 

Planprogrammets grense er delvis overlappende med planområdet til VPOR Stovner - Rommen 
(behandlet i Bystyret 14.12.2016, jfr. ill. s.2). Årsaken til at deler av dette VPOR-området er 
tatt inn i planprogram for Nedre Rommen, er et behov for å se alle de i dag industriregulerte 
arealene på Nedre Rommen i sammenheng i planprogrammet. Arealene nord for T-banesporet 
inngår i den romlige sammenhengen på både Stovner og på Nedre Rommen. VPOR- området 
for Nedre Rommen er ikke overlappende med VPOR-området for Stovner og Rommen. 

Mulighetsstudie utført av alt. arkitektur på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten.



11

1.2 Om forslaget til planprogram og VPOR

1.2.1  Bruk av planprogram og VPOR
I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §4-1 skal det utarbeides planprogram for alle 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter pbl § 4-2 annet 
ledd skal det også gjennomføres konsekvensutredning. Forskrift om konsekvensutredninger 
sier at planer og tiltak for næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2, alltid skal konsekvensutredes. 

Konsekvensutredninger må foreligge før reguleringsplan kan vedtas. 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning, skal det utarbeides et planprogram. 
Planprogram kan også benyttes for å avklare og fastsette rammebetingelser for arbeid med 
senere reguleringsplaner for et område.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven kan et 
planprogram utarbeides for flere pågående og etterfølgende reguleringsplaner jf. §12 2. ledd.

Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) inngår i planprogrammet. VPOR tar utgangspunkt 
i planprogrammets planfaglige anbefalinger og konkretiserer utformingen av de offentlige 
rommene i planområdet. VPOR blir dermed et konkret grunnlag for utbyggingsavtalene som 
utarbeides i forbindelse med påfølgende regulering. 

1.2.2 Planprogram og VPOR for Nedre Rommen
Byutvikling på Nedre Rommen vil kreve nytt reguleringsgrunnlag. Både detaljregulering og 
områderegulering kan være aktuelt. Det mest sannsynlige vil være private detaljreguleringer 
for de enkelte utbyggingsområdene og offentlige reguleringer for teknisk og sosial 
infrastruktur. 

En byutvikling på Nedre Rommen vil gi en økning i bygningsarealer som langt overgår 
forskriftens grense på 15.000 m2, og skal derfor konsekvensutredes. Et planprogram vil derfor 
være et egnet redskap for avklaring av byutviklingsrammer på Nedre Rommen.

Planprogrammet skal:

• Redegjøre for gjennomførte utredninger og beskrive nødvendig utredningsbehov ved 
fremtidige plan- og medvirkningsprosesser.

• Avklare og konkretisere overordnede byplanrammer for fremtidige reguleringsplaner.
• Konkretisere grunnlaget for utbyggingsavtaler knyttet til finansiering av offentlig rom 

(VPOR) 

Gjennomførte overordnede utredninger og mulighetsstudier har gitt føringer for valg av 
løsninger i veiledende plan for offentlig rom. De har også gitt føringer for planprogrammets 
krav til innhold i fremtidige reguleringsplaner. Dette gjelder for eksempel trafikkløsninger, 
arealbruk, sosial infrastruktur, løsninger for overvannshåndtering, bekkeåpning med mer.

Selv om flere temaer er utredet på et overordnet nivå, kan det senere vise seg å være behov 
for konsekvensutredninger knyttet til tiltak i de enkelte reguleringsplanene. Det står mer om 
utredninger i kapittel 6, Krav til prosess og metode.
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1.3 Beskrivelse av planområdet

1.3.1 Avgrensing og navnsetting

Planområdet ligger nord i Groruddalen og dekker ca 1 100 daa. Den største delen av 
planområdet ligger i bydel Stovner. Den vestligste delen av skogsområdet i Romsåsskråningen 
og eiendommene i den sørvestlige delen av planområdet ligger i bydel Grorud. 

Planområdet ligger sør for Fossumveien og inkluderer Rommensletta idrettspark i øst. Mot 
vest avgrenses området mot småhusbebyggelsen ved Trondheimsveien og (nedre) Grorud. 
Hovedbanen sør for Østre Aker vei utgjør sørlig grense for planområdet. Illustrasjonen over 
viser avgrensning og hvilke stedsnavn som blir bruk i beskrivelsen av planprogrammet. 
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1.3.2 Historie og kulturminner

Området er tidligere havbunn innerst i Groruddalsfjorden, ca. 8000 år f.Kr. (jf. byantikvarens 
kulturminneatlas for Groruddalen). De første jordbrukerne kom antagelig til Groruddalen rundt 
3000 f.Kr, men det er først 1000 år seinere at jordbruket antas å være hovednæringen i dalen. 
Gården Rommen (Raunvin) har sannsynligvis en historie langt tilbake i forhistorisk tid, kanskje 
tilbake til bronsealder. 

Fram til 1960-tallet framsto området som et jordbrukslandskap med gårdstun, 
husmannsplasser, bekkedrag, åker og eng. Det ble startet steinbrudd og pukkverk helt 
vest i området i forbindelse med bygging av Hovedbanen. Dette var i drift frem til ca. 1970. 
Steinbruddet var knyttet til Hovedbanen med jernbanespor. Statens lager (for Statens 
provianteringskontor) og flere jernbanespor ble etablert i tiden rundt/etter første verdenskrig. 
Det samme gjelder høyspentlinjene gjennom området, som har strukturert mye av den senere 
bebyggelsen. Dalbunnen øst i planområdet ble tatt i bruk som avfallsdeponi fra 1960, og 
Tokerudbekken ble lagt i rør. Deponiet ble avviklet og avløst av Grønmo i 1970. 

De omkringliggende områdene ble bygget ut som drabantbyer etter den såkalte 
Tokerudplanen, vedtatt 19.09.1966. Både Stovner og Haugenstua ble planlagt som 
lokalsamfunn med service og handel. Grorudbanen ble forlenget til Rommen og Stovner 
i 1974. Etterhvert ekspanderte Stovnersenteret til å bli et av de store, regionalt baserte 
kjøpesentrene i Oslo. Planområdet ble i hele perioden etter vedtaket av Tokerudplanen, bygget 
ut som industri- og lagerområde. Unntaket er det tidligere avfallsdeponiet, som gradvis ble 
utviklet til idrettspark.

I planområdet er det i dag enkelte verneverdige bygg. Grorud brannstasjon er på 
Byantikvarens gule liste og inngår i Byantikvarens fredningsstrategi. Astrup & Søns 
næringsanlegg og deler av Grorud Jernvarefabrikk er av kulturhistorisk interesse. Byantikvaren 
har tatt initiativ til å føre opp Astrups anlegg på Gul liste. Det nedlagte steinbruddet bak 
Praxairs gassanlegg har viktige historiefortellende kvaliteter.
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1.3.3 Dagens arealbruk og bebyggelse

Området er i dag i stor grad bebygget med lager- og næringsbygg, med hovedtyngde i 
sørvest. I nordvestlig del av området finnes noe detaljhandel, ymse kontorvirksomheter og en 
underutnyttet T-banestasjon. Praxair har gassanlegg vest i planområdet. Forøvrig er området 
preget av større, enkle lagerbygg. Både Hafslund og Statnett har høyspentlinjer som krysser 
området i luftstrekk og som båndlegger arealer med utviklingspotensiale.

Det tidligere avfallsdeponiet utgjør grøntområdet Rommensletta idrettspark. Idrettsparken 
fremstår i dag som en ca. 130 daa stor gresslette med baner for ulike idretter. En del av den 
brukes til utomhuslagring. Intensjonen i gjeldende regulering er imidlertid at dette arealet 
skal innlemmes i idrettsparken når dette er tilrådelig ut fra deponifaglige vurderingene fra 
forurensningsmyndigheten og Oslo kommune.

Senter
O�entlig funksjon
Bolig
Industri / lager

Tidl. avfallsdeponi

Høyspentlinje

Romsås senter

Grorud brannstasjon

Stovner Senter
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 Haugenstua skole
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1.3.4 Landskap

Planområdet er dominert av dalbunnen, men omfatter også deler av skråningen mot Romsås 
i nordvest. Området faller fra 170 moh ved Fossumveien i nord til 130 moh ved Østre Aker vei 
i sør. I nordvestre del av området ligger en tydelig brink som faller bratt i sørlig ende. Brinken 
danner overgangen mellom to tydelige høydenivåer, en øvre del i nord og dalbunnen i sør og 
øst. Dalbunnen er flatet ut til en stor sammenhengende slette. Dagens idrettspark ligger på 
det tidligere avfallsdeponiet, som har fylt opp den opprinnelige bekkedalen i øst. To mindre 
koller avgrenser planområdet naturlig mot øst og vest. 

Romsås

kolle

Rommen T-bane

 kolleslette
brin

k

Haugenstua

steinbrudd

ravine

Området rundt Rommen 

T-banestasjon er kupert.  

Ved utbygging har 

man derfor i stor grad 

planert ved sprenging 

eller utfylling. Mange av 

tomtene  er planert med 

utgangspunkt i egnet 

høydenivå for det enkelte 

byggeprosjekt. Dette har 

resultert i et terreng  som 

er terrassert  og bebygd på 

mange ulike høydenivåer.   
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1.3.5 Blågrønn struktur

Fossumveien

Stovner RommenRomsås

Østre Akervei

Trondheimsveien

Skogkledd kolle

Turvei D10

Turvei D10
Pilgrimsleden

Turvei D10

Idrettsplass

Idrettspark

Regulert naturverdi

Tokerudbekken

Svarttjernbekken

TTT

100m                          250m                          500m

Grønnstrukturen i området er tydelig og understreker landskapselementene. Rommensletta 
i øst danner en stor gressbevokst slette, og kollen øst for denne igjen er skogbevokst. Vest i 
planområdet danner den nederste delen av Romsås en grønn buffersone mot Trondheimsveien 
og bebyggelsen langs denne. I nordvest, i nederste del av Romsåsen, er det skog og 
bekkefar med særskilte naturverdier. Flere opprinnelige bekkeløp gjennom området er 
lagt i rør. Den største av disse er Tokerudbekken, som opprinnelig rant gjennom det som i 
dag er Rommensletta idrettspark. Svarttjernbekken rant opprinnelig gjennom vestre del av 
planområdet sørover fra Romsås.

Grønt
Skog
Bekk / vann
Bekk i rør

Den rike edelløvskogen 

langs Svarttjernbekken, 

mellom Yara Praxair, 

småhusene ved 

Trondheimsveien og brak-

keriggen lengst sørvest 

på brinken, har B-verdi 

(viktig).
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100m                250m                500m

1.3.6 Eiendomsforhold

Wittusen & Jensen

BaneNor

Lund Group

BaneNor

Oslo kommune

Eiendommene i planområdet er av varierende størrelse. Den største delen av arealet er i privat 
eie, med Union eiendomskapital (76,5 daa), Lund Grorud (53 daa) og Wittusen & Jensen (ca. 
40 daa) som de største eiendomsbesitterene. Oslo kommune er grunneier for idrettsparken i 
øst (det tidligere avfallsdeponiet), eiendommene rundt Rommen T-banestasjon nord i området 
og et par større eiendommer i vest. Med unntak av Statens Vegvesen som eier deler av vegare-
alet i planområdet, er Bane NOR eneste statlige hjemmelshaver til eiendom med utviklingspo-
tensial. Bane NOR har flere store eiendommer vest i planområdet.

Kommunal
Statlig
Privat

Statens vegvesen

Union 
BaneNor

Ametco
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1.3.7 Trafikk- og miljøforhold

500 m

T
T T

500 m

Tro
ndhei

m
sv

ei
en

Fossumveien

Østre Aker vei

Østre Aker vei

Rommen T

Stovner T

Haugenstua
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Deler av området har god kollektivdekning. Øvre del av området er betjent med T-banestopp 
på Rommen og lokale busslinjer i Fossumveien og Trondheimsveien. Sør-østlige del av 
området ligger innenfor 500 meters radius fra Haugenstua stoppested på hovedbanen, men 
området er ikke koblet spesielt godt til jernbanestasjonen, fordi Østre Aker vei ligger som en 
barriere. Østre Aker vei og Trondheimsveien er trafikkert med regionale bussforbindelser til 
Nittedal og Romerike.

Dagens Haavard Martinsens vei er samlevei gjennom industriområdet og går i nord/sør-
retning gjennom hele planområdet. Haavard Martinsens vei har lokalveiforgreninger og er 
koblet på omkringliggende hovedveinett, i nord via Fossumveien til Trondheimsveien og i sør 
til Østre Aker vei. Mot Østre Aker vei finnes ingen fullverdige kryss. Kobling til/fra østgående 
retning skjer på Haugenstua. Haugenstua er derfor belastet med tungtransport fra dagens 
industri- og lagervirksomheter. Trafikkmengden på Østre Aker vei sør i planområdet er målt til 
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 29 300 kjøretøyer (2018). Tilsvarende tall for Haavard Martinsens 
vei er 9 500 kjøretøyer pr. døgn.

Regional bussrute

Lokal bussrute

T-bane

Hovedbanen
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Illustrasjon av luftforurensningen i planområdet. Røde og gule prik-

ker representerer målinger av problematisk høy konsentrasjon av 

NOx. (fra kommuneplan Oslo mot 2030)

Illustrasjon av støyforholdene i planområdet. Røde områder er svært 

støybelastede områder (over 65 dB). (fra kommuneplan Oslo mot 

2030)

Støy
Nedre del av planområdet er påvirket 
av støy fra trafikken på Østre Aker vei. 
I kommuneplan Oslo mot 2030, viser 
temakart for støy et belte på ca. 50 meter 
på hver side av Østre Aker vei definert 
som rød støysone, med støybelastning på 
over 65 dB. Det samme gjelder et smalere 
belte langs Haavard Martinsens vei. 
Rommensletta idrettspark er i temakartet 
satt av til stille område.

Luftforurensning
Et smalt belte langs Østre Aker vei har 
problematisk høye verdier av NOx og til dels 
svevestøv, men luftkvaliteten i området er 
generelt god. 

T

Sentralnettet
(Statnett)

Regionalnettet
(Hafslund)

Høyspentlinjer
Store arealer beslaglegges av høyspentlinjer 
gjennom området. Både linjer fra 
sentralnettet og fra regionalt nett krysser 
området i nord/sør-retning. Disse gir ”visuell 
forurensing”, samtidig som de utgjør 
en mulig sikkerhetsrisiko. Eksisterende 
høyspentlinjer i luftstrekk vanskeliggjør 
utvikling av området til bolig- og andre 
sensitive formål.
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1.3.8 Nedlagt avfallsdeponi

Illustrasjon av 

avfallsdeponiet på 

Rommensletta. Blå 

markering viser antatt 

avgrensing av deponiet. 

Rød markering angir 

områder som har vært 

gjenstand for prøver og 

vurdering av deponiets 

omfang og dybde.

Rommensletta 
idrettspark

• 
H

aa
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rd
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Det nedlagte deponiet på Rommen utgjør i utgangspunktet en potensiell helse- og 
forurensningsrisiko. Forurensningsmyndigheten har derfor stilt krav til etablering 
av risikoreduserende tiltak som oppsamlingsanlegg for deponigass, forurenset 
sigevann og anlegg for avskjæring og bortledning av overflatevann fra deponiområdet. 
Forurensingsmyndigheten har også stilt krav til overvåkning av forurensning fra deponiet til 
omgivelsene. 

Etterdriftstiltakene og overvåkningen ivaretas av etterdriftsansvarlig etat i Oslo kommune 
som i dag er EBY ved forurensningsseksjonen. Gass fra deponiet overføres via ledning til 
Tokerud varmesentral på Haugenstua, energigjenvinnes og brukes sammen med fjernvarme 
til oppvarming av ca. 1600 boenheter i nærområdet. Forurenset sigevann fra deponiet samles 
opp av 3 pumpebrønner og 1 pumpestasjon og overføres til offentlig avløpsnett for rensing. 
For å hindre helse- og forurensningsfare ved fremtidig utvikling, omfattes deponiet av en 
hensynsone som er nedfelt i kommuneplanen. Innenfor dette området må alle tiltak etter 
pbl §§ 20-1 og 20-2 utføres slik at forurenset grunn fjernes eller sikres i henhold til krav fra 
forurensningsmyndigheten. 

Bygge- og gravearbeider kan ikke igangsettes innenfor sonen uten tillatelse fra Oslo kommune 
og forurensningsmyndighet på grunn av de forurensede massene. I tillegg til kommuneplanens 
bestemmelser, sikres også deponihensynet gjennom en tinglyst graverestriksjon på de 
fleste av eiendommene som omfattes av hensynssonen. Alle tiltakshavere i området rundt 
hensynssonen må påse at overflatevann ikke føres inn til eller infiltreres i hensynssonen 
da dette kan føre til forurensningsspredning fra deponiet. Vannhåndtering innenfor 
hensynssonen og i området rundt må avklares med forurensningsmyndigheten og Oslo 
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kommune før anlegget etableres. 

Nedenfor følger en grov beskrivelse av forholdene på deponiet iht. rapport innhentet av 
etterdriftsansvarlig etat i Oslo kommune. Ved planlegging av tiltak innenfor eller i tilknytning 
til hensynssonen skal etterdriftsansvarlig etat involveres i planleggingen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i forbindelse med arbeidet med dette planprogrammet 
kartlagt og vurdert forurensningen i det tidligere avfallsdeponiet på Rommensletta. 

Avfallsdeponiet ble etablert i en tidligere ravinedal som er fylt igjen med varierende mengde 
og type avfall - både husholdningsavfall og industrielt avfall. Området preges derfor av 
varierende mektighet av deponimasser (0- 18m) over opprinnelig marineavsetninger av antatt 
siltig leire. 

Det er ikke påvist kvikkleire eller funnet grunn til mistanke om kvikkleire ut i fra de utførte 
grunnundersøkelsene. Forurensningsproblematikken omfatter forurenset masse, sigevann, 
gassdannelse og setningsproblematikk.

Forurenset masse
Rapporten som ble utarbeidet på vegne av EBY, viser at det kan etableres bebyggelse over 
de deponerte massene i avfallsdeponiet. Det er en rekke særskilte problemstillinger knyttet 
til setninger og gassmigrasjon/-emisjon som må ivaretas, men det er teknisk sett mulig å 
ivareta disse ved etablering av nybygg. Det vurderes ikke å være aktuelt å masseutskifte 
avfallet i deponiet, bortsett fra i de områdene hvor det er kort avstand (2-3m) til opprinnelig 
leiravsetninger. 

Ved etablering av nybygg må det påregnes til dels betydelig forhøyede bygge- og 
vedlikeholdskostnader i forhold til tilsvarende bebyggelse på naturlige mineralske masser.

Sigevann
Gjennomsnittlig sigevannsmengde i perioden 2009 - 2012 var 163 000 m3 per år. 
Utbyggingen av området må utformes slik at tilførselen av nedbør og overvann ikke øker 
sigevannsmengdene fra området eller sigevannsnivået i deponiet. Overvannet må derfor ikke 
infiltreres i grunnen, men føres ut av området i tette ledninger til kommunal overvannsledning.

Forurenset sigevann føres i dag via kommunalt avløpsnett til Bekkelaget renseanlegg.

Gassdannelse
Undersøkelsene viser at det produseres gass i deponiet i området og at det foregår en 
gassmigrasjon i avfallet, langs ledningsgrøfter i deponiet og i enkelte tilfeller til grunnen 
under/rundt bygninger på og langs deponiet. Gassen samles i dag opp i så stor grad som 
mulig, og ledes til en varmesentral på Haugenstua.

Beregningene viser at det innenfor influensområdet vil bli produsert deponigass frem til ca. 
2045.

Setninger
Gassproduksjon medfører en reduksjon i avfallsvolumet som fører til setninger i deponiet. 
Gjennomsnittlig setning i perioden 2008 til 2013 var 2,2 til 2,6 cm/år avhengig av 
avfallsdybden. Setningene avtar tilsvarende gassproduksjonen og vil være minimale etter ca. 
2040. I tillegg til å ha pågående egensetninger vil deponiet være sensitiv for tilleggslaster ut 
over dagens terreng. Ut fra dette vil det i prinsipp være riktig å planlegge en evt. utbygging 
i nivå med dagens terreng med minst mulig fylling. Utgraving for kjeller i bygninger vil virke 
avlastende med tanke på setninger.

Utgraving for kjeller og ledningsnett bør i størst mulig grad planlegges slik at gravenivået 
ligger i opprinnelig terreng eller i overdekningsmassene.
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1.4 Planstatus og andre rammebetingelser

1.4.1 Overordnede planer og føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vedtatt 26.09.2014
Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne 
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for mest mulig 
effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses.

Sentrale tema i det videre planarbeidet med Nedre Rommen er kollektivbetjening, gode 
forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, 
grønnstruktur og biologisk mangfold.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vedtatt 
20.09.1995
Retningslinjene for barn og unge skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal 
ivareta at arealer som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. Planarbeidet med Nedre Rommen må ta stilling til forholdet mellom 
hovedveier, lokalveier med stor trafikkbelastning og nye boligområder, og må gi svar på 
hvordan man ivaretar føringene fra de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge.

Kommuneplan for Oslo 2018 ”Vår By, Vår framtid”
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) ble behandlet i kommunestyret 30. januar 2019. Fram til 
ny arealdel foreligger er det arealdelen fra 2015 som gjelder. 

KPS redegjør for overordnede målsettinger for alle kommunens virkeområder som i den 
aktuelle perioden vil være at Oslo skal bli en grønnere by, en varmere by, en mer skapende 
by og en by med plass til alle. KPS inneholder en byutviklingsstrategi som er spesielt relevant 
for byutviklingen. Det defineres tre ulike perspektiver på Oslo 2040: (1) Hovedstaden - 
attraktiv og konkurransedyktig, (2) Nullutslippsbyen - kollektivbasert, smart og grønn, (3) 
Hverdagsbyen - nabolagsverdier og enklere liv.  

Byutviklingsstrategien inneholder også en arealstrategi som viser hvor vi skal bygge og hvilke 
infrastrukturtiltak som må til. Arealstrategien tar utgangspunkt i de 3 nevnte perspektivene. 
Sentralt i arealstrategien står utvikling og fortetting i områder med god kollektivdekning og 
tilrettelegging for gående og syklende. Ellers inneholder byutviklingsstrategien også føringer 
om eksempelvis økt medvirkning, mer kvalitet, mer variasjon i boligstruktur og strategier for å 
tilrettelegge for et variert næringsliv. 

Når det gjelder boligvariasjon, påpekes det blant annet at fortetting og transformasjon skal gi 
lokal variasjon i boligtyper og supplere den eksisterende boligstrukturen. Det foreslås å gjøre 
dette ved å legge til rette for bygging av rekkehus og lavblokker i områder som domineres av 
blokkbebyggelse i ytre by. 

Eksisterende næringsvirksomheter i kommuneplanens utviklingsområder er gitt større 
oppmerksomhet. Det skal blant annet vurderes om det er behov for å gi føringer til 
utviklingsområder som sikrer at områdene fortsatt kan huse eksisterende bedrifter med behov 
for kombinasjonslokaler.

Kollektivtrasé Stovner-Lørenskog, Gjøvikbanen om Grorud stasjon og Fossumdiagonalen 
nevnes under aktuelle langsiktige transporttiltak som vil kunne gi trafikkreduksjoner og 
nærmiljøforbedringer i Groruddalen. 
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Grønnstruktur

Fremtidig grønn-
struktur

Bebyggelse og 
anlegg

Fremtidig utviklings-
område

KDP - OSLO 2030 Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030

Kommuneplanens arealdel vedtatt av bystyret 23. september 2015, sikrer en bærekraftig 
og klimanøytral byutvikling som ivaretar og videreutvikler byens bymessige, naturgitte 
og historiske kvaliteter, som byens landskap, blågrønn struktur og byområder med ulike 
byplangrep, arkitektur- og kulturminnekvaliteter. Arealdelen sikrer og videreutvikler areal for 
nødvendig bolig- og næringsutvikling og sosial, blågrønn og teknisk infrastruktur.

I kommuneplanen er Nedre Rommen vist som utviklingsområde og hensynssone med krav 
til felles planlegging. Kommunen kan gjøre unntak fra krav om felles planlegging for større 
områder som nylig har vedtatt planprogram/områdeprogram eller andre veiledende dokument 
som har samme funksjon som felles planlegging etter plan- og bygningsloven.

Felles planlegging skal blant annet sikre:

• avsetting av nødvendig areal til teknisk, sosial (skole, barnehage, sykehjem mv.), blågrønn 
og kulturell infrastruktur, samt idrettshaller/-anlegg

• bymessig utforming av området, gjennom høy tetthet og arkitektonisk kvalitet, finmasket 
gate- og byromsstruktur, variert arealbruk, utadrettede funksjoner i 1. etg. i sentrale gater 
og byrom, gode, solfylte byrom og integrering av viktige eksisterende stedskvaliteter

• god tilgjengelighet, med prioritering av gang- og sykkeltrafikk, sammenhengende 
grønnstruktur og gate- og byromsstruktur, både internt og til tilstøtende områder

• god gang- og sykkeltilgjengelighet til kollektivmidler og effektive bytter mellom 
kollektivmidler

Vei- og gatesystem skal prioritere lokalsamfunnet fremfor gjennomgangstrafikk. 
Stasjonsområder for skinnegående trafikk skal gis en sentral rolle som sted, med offentlige 
byrom og sosiale/kulturelle og andre publikumsrettede funksjoner. Tilfredsstillende skjerming 
mot støy- og luftforurensning skal gjøres gjennom lokalisering og utforming av bebyggelse.

Som retningslinje anbefales det en samlet områdeutnyttelse på 100 %. Tetthet angitt som 
områdeutnyttelse gir et utbyggingspotensiale der det er tatt høyde for et antatt behov for areal 
til veier, grønnstruktur, offentlige rom og så videre. Områdeutnyttelse beregner bruksareal 
i prosent av områdeareal som inkluderer alt bebygd og ubebygd areal innenfor et nærmere 
avgrenset område.

Hovedkart fra 

kommuneplanen. 

Utviklingsområder 

vist med mørk gul/

brun farge.
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Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og 
fordrøyning i grunnen, åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet som 
ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 
Overvann bør også planlegges som et bruks- og opplevelseselement i utearealer.

De sentrale delene av utviklingsområdet er vist som område med behov for park på minimum 
5 dekar. Her skal det, ved utviklingsprosjekter som til sammen utgjør over 40 000 m2 BRA 
eller mer, etableres park innenfor 500 meters gangavstand.

Rommen og fremtidig turveidrag langs den gjenåpnede bekken. Det er vist krysningspunkt 
som krever tiltak to steder i og ved planprogrammets planområde: mot sør ved kryssing 
av Østre Aker vei og Hovedbanen og mot nord, der turveiforbindelsen mot Romsås krysser 
Trondheimsveien.

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG), vedtatt 21.06.2006
Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen - Strategier for et bedre miljø mot 2030, ble vedtatt av 
bystyret før KP2008, og de fleste arealstrategiene er videreført i kommuneplanen. Visjonene 
i HUG er at Groruddalen i 2030 skal være et fyrtårn for bærekraftig arealbruk og miljøvennlig 
transportutvikling i Oslo og i Osloregionen. Visjonen er detaljert i følgende hovedmål:

• Groruddalen skal inngå som en integrert del av byregionen på en måte som sikrer en 
bærekraftig areal- og transportutvikling.

• Groruddalen skal gis en synlig miljøopprustning til en standard i henhold til gjeldende 
nasjonale normer og retningslinjer. Miljøstandarden skal være tilsvarende, eller bedre, enn 
gjennomsnittet i Oslo by for øvrig.

• Bo- og arbeidsforholdene i Groruddalen skal bedres og attraktiviteten for beboerne og 
andre brukere av dalen skal forbedres gjennom en bærekraftig kulturell, sosial, økonomisk 
og økologisk byutvikling.

Kommunedelplan for Alna Miljøpark, vedtatt 06.03.2013.
Kommunedelplan for Alna miljøpark skal tilrettelegge for gjenåpning og miljøoppgradering 
av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen til fjorden innen 2020. Den skal gi grunnlag for 
en variert utvikling av vassdraget med sidearealer for å øke attraktiviteten og gi en styrket 
identitet til hele Groruddalen. Det er et mål at parken skal legge til rette for urban utvikling 
som bygger på de mulighetene som aktiv bruk av vann gir.

Viktige kommu-
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og nye trær
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Rommensletta idrettspark inngår i planområdet. Byggeområdene langs parken er innenfor 
planens avgrensing og er vist som områder med særlige bestemmelser (A-F) med krav om 
reguleringsplan ved tiltak. Reguleringen skal hensynta forholdet til elveparken. I område 
F på Nedre Rommen åpnes det for oppføring av idrettsanlegg knyttet til eksisterende 
idrettsaktiviteter i parken.

Gjenåpning av Tokerudbekken over idrettsparken er vist med prinsipptrasé. Det er vist 
fremtidige viktige tverrforbindelser gjennom byggeområdene på Nedre Rommen. Fremtidig 
gjenåpning av Svarttjernbekken er vist sammen med fremtidig forbindelse i vestre del av 
dagens industrifelt. Planen viser et fremtidig krysningspunkt mellom forbindelsens/bekkens 
krysning av Østre Aker vei og Hovedbanen. Det er vist utsiktspunkt som skal opprettholdes ved 
Grorud brannstasjon.

Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDPt+m), 22.04.2009
Kommunedelplan for torg og møteplasser skal sikre at alle deler av byggesonen utenfor 
sentrumsområdet har et allsidig, velfungerende og lett tilgjengelig tilbud av torg og 
møteplasser med høy estetisk kvalitet. Det skal tilrettelegges for ulike typer møteplasser og 
ulike måter å møtes på for et bredt spekter av brukergrupper. 

Møteplassenes sosiale rolle skal fremmes samtidig med at viktige bevaringshensyn skal 
ivaretas. Det aktuelle planområdet på Nedre Rommen er vist som område for etablering av 
torg og møteplass ved byutvikling, det vil si at det ved byutvikling skal etableres torg og 
møteplasser som del av en allment tilgjengelig byromsstruktur. I henhold til bestemmelsenes 
§ 7 skal det etableres minst ett torg/én møteplass på 1 da. per 20 000 m² BRA. Samlet areal 
for torg og møteplasser skal være minst 5 % av tiltakets totale BRA.

Kommunedelplan for varehandel, vedtatt 27.11.2002
Kommunedelplanen er en tematisk kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer 
for å sikre en hensiktsmessig lokalisering av varehandel. Ved etablering av kjøpesenter, 
der det samlede areal for handel overstiger 4000 m², stilles det krav til utredninger som 
blant annet dokumenterer at omfanget står i forhold til et udekket eller økende behov i det 
lokale markedet. Det vil si at forretninger og handel må stå i forhold til kundegrunnlag og 
handelsomland. Også for plasskrevende varegrupper må det dokumenteres at omfanget av 
tilbudet står i forhold til kundegrunnlag og handelsomland.

Bolig / Næring / Blandet / 
Offentlig

Vann

Friområder

Fremtidige friområder

KDP - ALNA MILJØPARK
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Veiledende plan for offentlige rom Stovner-Rommen, vedtatt 14.12.2016
Som en oppfølging av områdeløft for Stovner sentrumsområde, ble det utarbeidet veiledende 
plan for offentlige rom (VPOR) for området Stovner senter/ Stovner T-banestasjon og videre 
vestover i et belte langs Fossumveien. VPOR-en overlapper områdeavgrensningen for 
planprogrammet ved Rommen T-banestasjon. Planen gir rammer for videre utvikling av de 
offentlige rommene på Stovner og angir opparbeidelse av disse. 

Byøkologisk program, vedtatt 23.03.2011
Programmets visjon og hovedmål er at Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle 
har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Det angis åtte innsatsområder 
som skal prioriteres for å realisere visjon og mål, blant annet at Oslo skal fremme en 
miljøeffektiv byutvikling i samsvar med byøkologiske prinsipper. Næringsutvikling og 
boligbygging skal skje ved fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på 
kollektivtransportnettet. Fortetting bør ikke gå på bekostning av grønnstruktur. Miljøkrav skal 
integreres i reguleringsplaner for å sikre miljøkvalitet i arealutviklingen. Det skal stimuleres til 
å lage klimaregnskap ved planlegging av større byutviklingsområder.

Groruddalssatsingen - områdeløft
Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens program for miljøopprusting, 
levekårsbedring og omdømmebygging i Groruddalen. Ett av satsingsområdene er 
områdeløft - en satsing innenfor et avgrenset område med særskilte utfordringer. Fossum 
- Stovner senterområde er ett av Bydel Stovners satsingsområder. Nedre Rommen inngår i 
områdeløftavgrensningen.

Tungtransport i Groruddalen
Bystyret behandlet i 2006 Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen og fattet blant annet 
vedtak om utarbeidelse av et tungtransportnett for Oslo og et nett for Groruddalen, som et 
nasjonalt pilotprosjekt. Statens vegvesen har ledet arbeidet med prosjektet Tungtransport i 
Groruddalen i samarbeid med berørte kommunale og statlige etater. En referansegruppe med 
representanter fra bydeler, næringsliv og interesseorganisasjoner har fulgt arbeidet. 

Tungtransport i Groruddalen ble behandlet av Bystyret i sak 332/13. Blant flere 
vedtakspunkter er følgende særlig relevant for Rommen-området: 
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• 1.a. Byrådet bes etablere et delprosjekt med deltakelse fra kommunen, NHO, Statens 
Vegvesen Region Øst (SVRØ), Politiet og andre aktuelle parter for å utrede og gjennomføre 
en skiltplan for å lede tungtransporten langs de traseer som er best egnet til å ta slik 
trafikk. Det legges til grunn at skiltene er veiledende, ikke påbud. Rv22 fra Gjelleråsen til 
Hvam bør inngå i skiltplanen for tungtransport.

• 1.b. Byrådet bes vurdere om Oslo kommune skal søke om et forsøksprosjekt der skilting 
ikke bare er veiledende for tungtransporten, men også gir påbud om å kjøre bestemte 
traseer.

• 2.a. Arbeidet med å utrede ulike diagonaler mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei 
forseres i regi av SVRØ. Utredning om diagonal i tunnel under øvre del av Nedre Kalbakkvei 
bør prioriteres. 

• 3.d. Byrådet bes gjennomgå den trafikkmessige situasjonen på følgende veier for å vurdere 
trafikkmessige tiltak for å unngå tungtrafikk og redusere støy og luftforurensing: Øvre deler 
av Nedre Kalbakkvei, Grorudveien, Østre deler av Fossumveien, deler av Karihaugveien, 
Karolinerveien – Mariholtveien, deler av Tvetenveien, deler av Brobekkveien, Refstadveien, 
Ulvenveien og Statsråd Mathiesens vei. Byrådet bes snarest mulig komme tilbake med et 
notat med oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt eller vil bli iverksatt. Arbeidet med å 
utrede ulike diagonaler mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei forseres i regi av SVRØ. 
Utredning om diagonal i tunnel under øvre del av Nedre Kalbakkvei bør prioriteres.

Skisseprosjekt Fossumdiagonalen
Skisseprosjektet som ble ferdigstilt i mars 2016, undersøkte alternativer for en ny 
hovedveiforbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. Hensikten med prosjektet 
var å se på muligheter for å redusere miljøbelastningen på eksisterende Trondheimsvei, å 
bedre framkommeligheten for miljøvennlig transport, å planlegge ny veg slik at eksisterende 
boligområder og nye bolig- og byutviklingsområder kan skjermes mot støy og luftforurensning 
fra hovedvegnettet, og at den nye forbindelsen skal fungere som en hovedåre for tungtrafikken 
på tvers av Groruddalen. 

Foreslått løsning er en diagonal som tar av fra Trondheimsveien like syd for Bånnkallstubben 
og går ned i en løsmassetunnel under Trondheimsveien og videre inn i fjell. Tunnelen 
har en lengde på ca. 1,7 km, og kommer ut i fjellsiden bak Yaras gassanlegg. Vegen over 
Rommensletta er lagt vest i planområdet. Løsningen forutsetter at krysset mot Østre Aker vei 
utformes som et enveis rampesystem i retning Oslo sentrum og Alnabruterminalen, ikke som 
et fullverdig kryss.

Illustrasjon fra SVRØs 

skisseprosjekt som 

viser foreslått trasé for 

Fossumdiagonalen vest i 

området.    
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Systemanalyse for Riksveiene i Groruddalen
I februar 2018 ferdigstilte Statens vegvesen region øst en systemanalyse som gir anbefalinger 
for ønsket utvikling av riksvegnettet i Groruddalen. Analysen omfatter riksvei (rv.) 4 
Trondheimsveien, rv. 163 Østre Aker Vei og rv. 191 Nedre Kalbakkveien/Tvetenveien fra Østre 
Aker vei til E6. 

Ulike alternativer for utvikling er utredet, blant annet en diagonal på Bredtvet mellom 
Trondheimsveien og Østre Aker vei. Systemanalysen anbefaler Fossumdiagonalen som beste 
løsningen for å overføre spesielt tungtransport ut og inn på riksvei 4 til Østre Aker vei og 
områdene ved Alnabruterminalen. 

En viktig avklaring analysen gir er at dimensjoneringsklasse H6 skal legges til grunn for 
fremtidig utvikling av de nevnte riksvegene. Klasse H6 er en 4-feltsveg med fartsgrense 
60 km/t. Kryss kan være både planskilte og i plan. En utvikling i tråd med denne 
dimensjoneringsklassen gir større handlingsrom for planleggingen og utviklingen i 
Groruddalen. For Nedre Rommen vil H6-standard på Østre Aker vei kunne bidra til mindre 
trafikk og forurensning, mer fleksible kryssløsninger, mindre barrierevirkning, mindre buffer- 
og restarealer. 

Plan for sykkelveinettet i Oslo og Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
Plan for sykkelveinettet viser traseene i et fremtidig sykkelveinett i Oslo. Gjennom Nedre 
Rommen foreslås det eget sykkelanlegg i Haavard Martinsens vei (nord/sør) og mellom Tante 
Ulrikkes vei og Trondheimsveien via Rommensletta (øst/vest). Oslostandarden for sykkeltilret-
telegging skal ligge til grunn for videre arbeid med utbygging av sykkelveier. 

1.4.2 Gjeldende regulering
Området er del av regulering av Tokerudfeltet, S-1352, vedtatt 19.09.1966. Hovedsaklig 
industriformål. Maksimumsutnyttelsen for industriarealene (u-grad) er 0,8. Byggehøyder 
settes til maksimalt 3 etasjer á 3 meter. Gjenstående gårdsbebyggelse søkes bevart (utenfor 
planområdet). Grad av utnytting og byggehøyder er senere justert for enkelte av eiendommene 
gjennom ulike bebyggelsesplaner og andre vedtak.

• S-1756, vedtatt 05.05.1972 regulerer traséen for Østre Aker vei.

• S-2209, vedtatt 26.01.1977 regulerer grøntarealer og gangveier, med bestemmelsene fra 
S-1352 opprettholdt.

• S 2348, vedtatt 18.09.1978 regulerer friområdet i øst (idrettsparken) og deler av 
industribebyggelsen. Også her er bestemmelsene fra S-2209 beholdt. Faresone 
høyspenningsanlegg reguleres langs høyspentlinjen over idrettsparken og sørøstre del 
av industriområdet. Arealet mellom Kristoffer Robins vei og Østre Aker vei reguleres til 
offentlig formål (motorsenter). 

• S 4226, vedtatt 05.04.2006 regulerer en del av Nedre Rommen til bolig og barnehage, med 
en maks. utnyttelse på %-BYA=25%, maksimalt 18 000 m2.

• S-4534, vedtatt 29.09.2010 regulerer Rommen T-banestasjon og tilhørende trafikkarealer.

Tre mindre industrieiendommer i planområdets sørvestre hjørne reguleres av hver sin plan:

• S-2864 (midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone), vedtatt 
14.05.1986 (industri)

• S-3210, vedtatt 20.09.1989 (industri og offentlig trafikkområde (jernbane))

• S-3927, vedtatt 28.08.2002 (industri/lager/kontor/forretning)
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1.4.3 Pågående planarbeid
Romsås gård (Saksnummer 200713039) 
Bymiljøetaten er forslagsstiller for en reguleringsplan i planprogramområdets vestre del.  
Hensikten med reguleringsforslaget er å ivareta og regulere et ca. 75 daa stort skogkledd 
område til grønnstruktur - naturområde og friområde. Planområdet omfatter Svarttjernbekken 
og et tidligere steinbrudd i vest. Planforslaget var til offentlig ettersyn fra 02.05.2016 og ble 
sendt til politisk behandling 01.03.2018. 

Grunneierlaget Nordbyen
Grunneierlaget Nordbyen er en konstellasjon av private grunneiere som arbeider med 
eiendomsutvikling på Nedre Rommen. Disse ønsker å fremme Nedre Rommen som et fremtidig  
byområde øverst i Groruddalen. Prosjektet er blant annet presentert i media som Nordbyen. 
Plan- og bygningsetaten har også blitt orientert om prosjektet. Eventuell formell planprosess 
avventer planprogrammet og VPOR. 

Grønnstruktur

Bolig

Kombinert bebyggelse

O�entlig eller privat tjenesteyting

Industri, Lager

Illustrasjonen viser 

gjeldende regulering i 

området. 
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2 Planfaglige vurderinger
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2.1 Strukturanalyse Groruddalen nordøst
I kommuneplan, Oslo mot 2030, er det pekt ut utviklingsområder som skal ta imot de største 
delene av Oslos byvekst innenfor kommuneplanens tidshorisont. Utviklingsområdene omfatter 
også industriområdene i bunnen av Groruddalen. Områdene skal gjennom transformasjon 
og fortetting bli flerfunksjonelle områder med bymessig utforming. Kommunedelplanen 
for Alna miljøpark gir noen grunnleggende kvaliteter som er nødvendige for en storskala 
boligutvikling i Groruddalen. Sammen gir disse planene et mulighetsrom for byutvikling som 
skal håndtere deler av Oslos byvekst i de kommende årene, både kvantitativt og kvalitativt. 
For å konkretisere dette mulighetsrommet har Plan- og bygningsetaten utarbeidet en 
strukturanalyse for nordøstre Groruddalen.

Nordøstre Groruddalen gjennomskjæres av mange ulike infrastruktursystemer, fra sørvest 
mot nordøst, på langs gjennom dalen. De regionale forbindelsene danner lokale barrierer. 
Både hovedveiene (Trondheimsveien og Østre Aker vei), jernbanen og deler av t-banen har 
slik barrierevirkning. Generelt sett henger ikke lokalveisystemet og turveisystem sammen på 
tvers av disse. Barrierene skiller ulike lokalsamfunn, men strekker seg også tvers gjennom 
lokalsamfunn og deler dem i to. Resultater er at lokalsamfunnene blir delt opp i separate 
”øyer” adskilt av infrastruktur og/eller næringsområder. Kommuneplan Oslo mot 2030 og 
kommunedelplan for Alna miljøpark har føringer for forbedring av forbindelser mellom ulike 
delområder, med utpekte krysningspunkter i tilknytting til hovedturveinettet.

De monofunksjonelle næringsområdene oppleves i seg selv som barrierer mellom 
lokalsamfunnene og forsterker infrastrukturens barrierevirkning.

En forutsetning for å få til vellykkede fremtidige bystrukturer i utviklingsområdene er at det 
aktivt arbeides med nye forbindelser på tvers av barrierene og at eksisterende forbindelser 
forbedres. Disse forbindelsene må i hovedsak være prioritert for gang-, sykkel- og 
kollektivtrafikk. Slike forbindelser vil også være de enkleste å gjennomføre.

Med utgangspunkt i utviklingsområdenes utbyggingspotensiale, og kommuneplanens 
fortettingsstrategi der knutepunkter og stasjonsnære områder vektlegges, kan det gis et bilde 
av en mulig framtidig bystruktur i nordøstre Groruddalen.

N

Etablerte nabolag og lokal-
samfunn

Barriere

Fremtidig turveisystem
(eksisterende og foreslått i 
Kommuneplan Oslo mot 2030)

Krysninger som krever tiltak 
utpekt i KDP torg og møteplasser 
og forslag til kommuneplan Oslo 
mot 2030

Andre manglende / svake 
krysningspunkter

Potensial for overordnede 
forbindelser på tvers av barrierer

Eksisterende krysninger
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Noen vesentlige utviklingstrekk: 

• Fortetting(er) med nye kjerneområder langs Hovedbanen og Østre Aker vei, hovedsaklig 
basert på regional næringsetablering.

• Videre fortetting langs t-banen, hovedsakelig som boligbygging. Stovner får økt betydning 
og Rommen utnyttes som stasjonsnært område.

Utviklingsområdene foreslås knyttet sammen av nye forbindelser, med vekt på løsninger for 
gang-, sykkel- og kollektivtransport. Eksisterende lokalveier anbefales videreutviklet til nye 
lokalgatenettverk. Nye grøntforbindelser etableres gjennom utviklingsområdene og knytter 
områdene til Alna miljøpark og andre tilliggende grøntområder. 

Vassdragene og de tilliggende grøntområdene bør åpnes opp og tilgjengeliggjøres i tråd med 
kommunedelplan for Alna miljøpark. Dette vil bidra til å etablere nye grønne forbindelser 
og gjøre områdene mer attraktive og aktivitetsgenererende. Rommensletta idrettspark har 
et unikt potensial i Groruddalen, og kan på sikt utvikles etter mønster fra Ekebergsletta. 
Den vil kunne knytte Haugenstua, Stovner og Rommenfeltet til en felles stor aktivitetspark. 
Videreutvikling av parken vil bidra positivt for etablering av et nytt lokalsamfunn på Nedre 
Rommen.

Lenger sør har overordnede grøntforbindelser et potensial for å binde sammen områder 
på begge sider av Hovedbanen, særlig på Haugenstua og ved Grorud stasjon. For å dempe 
barrierene gjennom dalen er det viktig å opparbeide bedre tverrforbindelser fra planområdet 
mot Furuset og de fremtidige transformasjonsområdene langs Professor Birkelands vei. 
Gjennomføring av turveiforbindelsene som vist i kommuneplanen er del av dette. Det samme 
gjelder forbindelsene til Lillomarka via Romsås, der barrierekryssing ved Trondheimsveien 
en et viktig tiltak. De nye byområdene bør knyttes til de tilliggende boligområdene og 
grøntområdene gjennom et nytt nett av grønne gang- og sykkelforbindelser. Disse vil også 
kunne utformes som sentrale byrom for aktivitet og opphold.

Strukturelle plangrep
-byrom og landskap

Hølaløkka

Rommensletta 
aktivitetspark

mot Bjerkedalen

Grønt 

Avgrensning av 
KDP Alna miljøpark

Alna miljøpark

Grønne allmenninger

Utbygging /fortetting av:
-Sentrumsområder

- Blandet bebyggelse, høy 
tetthet

- Blandet bebyggelse, 
mindre tetthet
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Utsnitt fra Strukturanalyse Groruddalen nordøst. Anbefaling for strukturelle plangrep, byrom og landskap. Et framtidig system av 

grønne allmenninger som knytter byområdene til omkringliggende områder og Alna miljøpark.
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2.2 Overordnet vegsystem
Det er usikkerhet knyttet til utviklingen av framtidig overordnet veisystem i øvre del 
av Groruddalen. Det er et overordnet mål for Statens vegvesen å redusere trafikken på 
Trondheimsveien lenger ned i dalen for å redusere belastningen på tungt trafikkbelastede 
boligområder. Dette er tenkt løst gjennom å føre mye av trafikken over på Østre Aker 
vei via en diagonalforbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. Statens 
vegvesens utredninger Systemanalyse for riksvegene i Groruddalen og Skisseprosjekt 
for Fossumdiagonalen redegjør for hvordan dette er tenkt løst i praksis. I dette arbeidet 
åpnes det for at de ulike riksveienes rolle vil kunne endres. Dette vil kunne påvirke 
veistandard, fartsgrenser, kryssløsninger, andel tungtransport og forventet trafikkmengde. 
Med anbefalingene om omforming til såkalt H6-standard, med lavere fartsgrenser (60 
km/t), vil Østre Aker vei øst for Fossumdiagonalen kunne få et ”byboulevard”-preg med 
et mer gatemessig snitt. Dette er i tråd med Oslo kommunes ønsker for utvikling av 
hovedinnfartsårene i Groruddalen.

Vegvesenets utredninger legges til grunn som premiss for Plan- og bygningsetatens forslag 
til hovedgrep i planprogrammet, selv om det fortsatt er usikkert om Fossumdiagonalen 
vil bli bygget. Et slikt prosjekt er ikke en del av Oslopakke 3 eller vedtatt finansiert på 
annen måte. Planprogrammet legger til grunn et hovedgrep som lar seg gjennomføre 
uavhengig av etableringen av en Fossumdiagonal. De viste løsningene søker å minimere 
de negative konsekvensene for planområdet (støy, forurensning, trafikkavvikling og 
gjennomkjøringstrafikk) i en situasjon der Fossumdiagonalen realiseres. Planprogrammet 
og VPOR beskriver hvilke hensyn til byutviklingen en eventuell videre planlegging av 
Fossumdiagonalen vil måtte ta og hvilke kompenserende og avbøtende tiltak Oslo kommune 
mener er nødvendige ved en eventuell gjennomføring.

Som en del av arbeidet med planprogrammet har Asplan VIAK utarbeidet en trafikkanalyse 
for Plan- og bygningsetaten. Analysen viser at etatens forslag til trafikale løsninger vil la seg 
gjennomføre med utgangspunkt i dagens kryssløsninger, men anbefaler at hovedveiene 
omformes over tid, i tråd med anbefalingene i Statens vegvesens systemanalyse.

Illustrasjon fra SVRØ 

sin systemanalyse viser 

fartsgrense 60 km/t, 

nedprioritert tungtrafikk 

og behov for nedbygging 

av barrierer på Østre 

Aker vei ved Nedre 

Rommen. 
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2.3 Kollektivtransport
Det er også usikkerhet knyttet til framtidige løsninger for kollektivtransport i øvre del 
av Groruddalen. Mangelen på tverrforbindelser fører til at svært mange velger bil som 
transportmiddel til målpunkter som befinner seg på tvers av dalen. Ulike løsninger for nye 
banetraseer har vært vurdert, blant annet gjennom arbeidet med planprogram for Breivoll/
Alnabru, der en ny tverrforbindelse for t-banen fra Kjelsrud til Rommen over Grorud stasjon 
ble diskutert. I forbindelse med arbeidet med KVU Oslo-navet er det vurdert mulighet 
for å etablere en S-bane over Økern som knytter seg på Hovedbanen ved Alna. Dette vil 
forsterke jernbanen som kollektivtransportmiddel i øvre Groruddalen. Videre har Statens 
vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) utredet ulike alternativer for utvikling av 
Riksvei 4 og Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Jaren, med mulige endringer også for traséen 
til Oslo. Et alternativ som er vurdert er en trasé bl.a. over Grorud stasjon og videre i tunnel 
gjennom Gjelleråsen til Nittedal. En slik jernbaneutvikling vil kunne bety mye for fremtidig 
kollektivbetjening på Nedre Rommen, dersom det blir aktuelt med en ny stasjon i området. 
Dette er imidlertid svært usikkert, og ligger langt frem i tid. Planprogrammet legger derfor ikke 
en slik utvikling til grunn, annet enn at det holdes av areal for en mulig ny Gjøvikbanetrasé 
i planområdets vestre del, parallelt med en mulig Fossumdiagonal. Det vil også være 
mulig å etablere en ny stasjon, som da vil bli liggende vest i planområdet, i nærhet av 
tunnelmunningen.

Planprogrammet tar utgangspunkt i det eksisterende banebaserte tilbudet, med Rommen 
T-banestasjon nord i planområdet og tilgjengelighet til Haugenstua stoppested på 
Hovedbanen i sør. Det blir derfor svært viktig å bygge ut et busstilbud som forbinder disse, 
og som knytter videre på tvers av dalen mot Grorud stasjon, Furuset og andre målpunkter. 
Hovedbanen utgjør den største barrieren i dagens situasjon. Krysningen av hovedbanen 
skjer i dag ved Grorud stasjon, og bedring av denne er en viktig målsetting for det pågående 
planarbeidet for knutepunktutvikling for Grorud stasjon. I en fremtidig situasjon kan en 
eventuell busstrasé også føres gjennom ved Haugenstua, langs Alna miljøpark, ved dagens 
“Haugenporten” (forlengelsen av Maria Dehlis vei). Dette holdes imidlertid åpent, og 
planprogrammet legger ikke en slik løsning til grunn.

2.4 Regional rolle og arealbruksformål
Planområdet er i utgangspunktet godt egnet til etablering av bolig. I forarbeidene til 
gjeldende kommuneplan ble det lagt til grunn at den nordlige halvdelen av planområdet 
bygges ut med en boligandel på 80%, som del av et større felt som også omfatter områdene 
mot Stovner. I den sørlige delen (mot Østre Aker vei) forutsettes det en lavere andel (50%). 
Tilsammen vurderes området som nå omfattes av planprogrammet å ha et potensial på 5 
500 boliger, ved utnyttelse av alle byggeområdene. Dersom Fossumdiagonalen bygges, vil 
en sone vest i planområdet utgå som byggegrunn. Potensialet er da beregnet til ca. 5 100 
boliger. Disse anslagene er utgangspunktet for planprogrammets anbefalinger og rammer for 
reguleringsplaner.

Kollektivdekningen vil kunne bli god, med T-bane i områdets nordre del, og buss som 
knytter området til det nærliggende jernbanestoppestedet på Haugenstua og knutepunktet 
Grorud stasjon. Den relative nærheten til hovedvei og jernbanen på Haugenstua tilsier at 
planområdets sørligste del er et aktuelt område for lokalisering av arbeidsplasser for ulike 
typer næring, etterhvert også kontorvirksomheter. Her er miljøforholdene krevende, med støy 
og luftforurensing fra Østre Aker vei som den største utfordringen. En forutsetning for å få 
til en mangfoldig næringsutvikling er en bedre og tydeligere sammenknytting, bystrukturelt 
og opplevelsesmessig, mellom Nedre Rommen og Haugenstua jernbanestopp, på tvers av 
barrieren Østre Aker vei.

Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner styrer 
etablering av større handelsfunksjoner, og er førende for utviklingsområdets regionale rolle. 
Kommunedelplanen har som intensjon at eksisterende senterstruktur skal opprettholdes og 
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at lokalisering av kjøpesentre i ytre by skal begrenses til de eksisterende handelssentrene. 
En utvikling i retning av en regional senterdannelse av betydning, vil ikke være i tråd med 
kommunedelplanen og Oslos byutviklingsstrategi for knutepunktutvikling og satsing på 
stasjonsnære områder. Uten svært god kollektivdekning vil slik handel i all hovedsak bli 
bilbasert og i direkte konkurranse med de etablerte lokalsentrene i tilliggende områder, som 
Groruddalssatsingen har som målsetting å styrke. Handelen i planområdet forutsettes derfor i 
utgangspunktet å dekke lokale behov, som vil oppstå gjennom utbygging av nye boliger. 

Rommensletta idrettspark har et stort potensial for videreutvikling, og vil derfor på sikt kunne 
bli et viktig idrettsanlegg i regional sammenheng. Parkens plass som del av Alna miljøpark 
understreker dens rolle som rekreasjonsareal på overordnet nivå. De mange utfordringene 
knyttet til grunnforhold og gassdannelser gjør at det vil ta mange år før idrettsparken vil være 
fullt utviklet, men når forholdene ligger til rette for det, vil idrettsparken kunne huse anlegg 
for mange ulike idretter, også ballidretter som krever store arealer og som dekker et behov i 
et større omland. I dag finnes baner blant annet for fotball, baseball og cricket. Variasjonen 
i tilbudet bør være stort, slik at det også favner uorganiserte aktiviteter og idretter. En slik 
utvikling vil kunne virke positivt for by- og stedsutviklingen på Nedre Rommen. Det vil i tillegg 
kunne være naturlig at bebyggelse inntil parken tas i bruk til idrettstilknyttet virksomhet, slik 
også intensjonen i kommunedelplan for Alna miljøpark er.

2.5 Andre forhold som gir føringer for plangrepet

Høyspentlinjer 
Planområdet krysses av flere høyspentlinjer. Dette er både linjer i sentralnettet og 
regionalnettet. Gjeldende kommuneplan har retningslinjer for kabling av linjer på begge 
nivåer ved fornyelse eller oppgradering. Dette vurderes som nødvendig å gjennomføre for 
å få til ønsket byutvikling på Nedre Rommen. Uten et slikt grep vil området vanskelig få den 
nødvendige attraktiviteten som skal til for boligetablering. Samtidig vil nedgraving frigi arealer 
til utbygging og nødvendige grøntområder.

Det er knyttet flere utfordringer til kabling. Nedgraving av regionale linjer, som eies og 
driftes av Hafslund, vil erfaringsmessig ha kostnader som er mulig å dekke inn gjennom 
økt utbyggingspotensiale og grunneierbidrag. Linjer som er del av sentralnettet er derimot 
svært kostnadskrevende å legge i bakken. Nedgraving av sentralnettet gjennom planområdet 
forutsetter derfor et større prosjekt der linjene fra Lillomarka til Furuset transformatorstasjon 
i Professor Birkelands vei vurderes under ett. Statnett har i Nettplan Stor-Oslo redegjort for at 
denne strekningen har behov for teknisk oppgradering, men et realistisk tidsperspektiv på en 
slik løsning er antydet fra Statnett å være etter 2030, sannsynligvis flere år senere. Dersom 
strekningen skal bygges om på et tidligere tidspunkt forutsetter Statnett at nedgraving av 
høyspentlinjer finansieres av andre. 

Norconsult har utarbeidet en mulighetsstudie for traséer og tekniske løsninger som kan legges 
til grunn for videre planarbeid. Mulighetsstudien konkluderer med at det vil være teknisk og 
økonomisk mulig å kable regionalnettet i området i eksisterende og nye gatetraséer og andre 
offentlige rom. På denne måten sikres tilgang ved behov for vedlikehold eller reparasjoner. 
Mulighetsstudien foreslår også en trasé for kabling av Statnetts sentralnettlinjer gjennom 
planområdet, i all hovedsak lagt til overgangssonen mellom idrettsparken og Haavard 
Martinsens vei. Dette vil i stor grad skje på forurensede masser innenfor avgrensningen 
til det underliggende avfallsdeponiet. Løsningene vil derfor være teknisk utfordrende og 
kostbare. Det vil kreves egne oppfølgende utredninger før det kan klarlegges at løsningen er 
gjennomførbar, og hvor lang tidshorisont som må påregnes for gjennomføring. En forutsetning 
vil være at prosjektet ikke medfører forurensningsfare eller skader på etterdriftsanlegget 
på deponiet, redusert tilgang eller endringer i effektiviteten til dette. Dette vil være en 
vesentlig problemstilling i videre utredning av løsningen. Det vil være nødvendig å involvere 
forurensningsmyndigheten og Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten i 
planleggingen. 
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Avfallsdeponiet
Det nedlagte avfallsdeponiet under Rommensletta gir spesielle utfordringer for den østre 
delen av planområdet, og er avsatt med egen hensynssone i kommuneplanen. Områdene 
berørt av deponiet vil ha utfordringer med setninger og grunnvannforurensning i lang tid 
fremover, og utbygging innenfor planområdet vil måtte ha dette som forutsetning. Setninger 
og gassdannelse antas å vare frem til 2045. men vil gradvis avta i perioden fram mot dette. 
Deponiet gir spesielle føringer for infrastruktur, offentlige rom og bebyggelse langs hele 
Rommensletta, i stor grad avgrenset av Haavard Martinsens vei, men også i noen grad for 
enkelte eiendommer på vestsiden av denne.

På grunn av de spesielt krevende grunnforholdene, setningsfare og gassdannelser bør det 
ikke legges tilrette for boligbebyggelse øst for Haavard Martinsens vei. Det forutsettes at 
eksisterende næringseiendommer kan drives videre, men at nye prosjekter får spesielle krav 
til utredning og tiltak for å minimere risiko forbundet med de nevnte forholdene. Dette vil også 
gjelde for tiltak som gjennomføres som del av videre utvikling av idrettsparkens aktivitetsflater 
og eventuell ny bebyggelse knyttet til disse og til gjenåpning av Tokerudbekken gjennom 
idrettsparken etter føringer fra kommunedelplan for Alna miljøpark. Pumpestasjonen inne i 
idrettsparken må kunne fornyes og utvikles ved behov, og tiltak i idrettsparken må heller ikke 
komme i konflikt med anlegget eller på andre måter hindre etterdriften.

For å sikre mot forurensing må det ikke tilføres overvann til eller infiltreres overvann i området 
omfattet av deponiet. Vann i dette området skal som hovedprinsipp samles opp og føres 
vekk fra hensynssonen. Vannhåndtering i dette området må på lik linje med andre grave- og 
byggetiltak, godkjennes av forurensningsmyndighet og Oslo kommune før anlegget etableres.

Praxairs gassdistribusjonsanlegg
Praxair har i dag et anlegg for produksjon/distribusjon av gass i planområdet. I kommuneplan 
Oslo mot 2030, er dette anlegget med tilhørende aktsomhetssone merket av på temakart 
T6 Storulykke. Bestemmelsen knyttet til aktsomhetssonen (§9.2)  krever at det for alle tiltak 
som innebærer permanent opphold innenfor aktsomhetssonen skal kreves en kartlegging 
og vurdering av påvirkningen anlegget utgjør for tiltaket. Tillatelse kan ikke gis med mindre 
tiltaket kan sikres tilfredsstillende med avbøtende tiltak. Praxair har festekontrakt på 
eiendommen til 2028.

Etter at utredningene som ligger til grunn for kommuneplanens føringer ble gjennomført, 
har Praxair lagt om driften av gassanlegget. Det lagres ikke lenger gass i større tanker 
på eiendommen, og risikoen for uønskede hendelser med konsekvenser for tilliggende 
eiendommer anses nå å være minimal. Praxair har selv utført risiko- og sårbarhetsvurderinger 
knyttet til søknader om endringer i anlegget rettet til Direktoratet for samfunnssikkerhet. Disse 
analysene legges til grunn for planprogrammets løsninger og føringer for videre planarbeid. 
Nye reguleringsplaner for eiendommene som omfattes av gassanlegget vil ha som forutsetning 
at det gis rekkefølgebestemmelser for etablering av ulike former for arealbruk fram til 
gassanlegget eventuelt er flyttet.

Alle de nevnte temaene er behandlet i den foreliggende risiko- og sårbarhetsanalysen som er 
del av planprogrammets utredningsprogram. Se utdypende redegjørelse for denne i kapittel 6.
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Illustrasjon fra ROS-analysen 

som viser hensynssone for 

storulykke ved Praxairs anlegg 

på Nedre Rommen.  
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3 Planfaglige anbefalinger
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3.1 Mål for byutviklingen
Nedre Rommen skal bli et levende lokalsamfunn i Groruddalen. Dagens industri- og 
logistikkvirksomheter vil erstattes av boliger, næringsvirksomhet, forretninger, skoler og 
barnehager. Utviklingen skal bygge på stedlige kvaliteter: Store tilliggende grøntområder, 
markante landskapstrekk og god tilgjengelighet til Alna miljøpark og marka. Rommensletta 
idrettspark vil være et sentralt element i den nye bydelen, og skal være tilgjengelig fra hele 
området.

• Byrom 
Området skal bygges ut med bymessig tetthet. Gater og byrom skal etablere en 
lesbar, tilgjengelig og forståelig bystruktur. Gater og torg skal ha publikumsrettet 
virksomhet. Det nye byområdet skal tilby et bredt spekter av byrom for aktiviteter og 
opphold. Rommensletta idrettspark skal videreutvikles til en overordnet møteplass og 
aktivitetsarena.

• Bokvaliteter 
Boliger og virksomheter skal ha enkel adgang til skinnegående kollektivtransport. Boliger 
skal ha nærhet til grønne områder og til lokal service. Boliger skal ha kvaliteter som 
supplerer det eksisterende boligtilbudet i øvre del av Groruddalen, både i boligstørrelser 
og typologiske løsninger. 

• Blågrønn struktur 
Forbindelsene til de tilliggende grøntområdene og lokalsamfunnene skal styrkes. Den 
blågrønne strukturen skal videreutvikles. Gjenfylte bekkeløp skal gjenåpnes. Bekker og 
overvann skal håndteres i åpne systemer som gir kvaliteter til gater og byrom.
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Eksisterende grønt
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Haugenstua Stasjon

Rommen T

Haugenstua Stasjon

3.2 Overordnet byplangrep
Det etableres en sammenhengende gate- og byromsstruktur for området 
mellom Grorudbanen og Østre Aker vei. Et mindre, lokalt tyngdepunkt 
knyttes til Rommen T-banestasjon, og et større lokalsenter legges 
lenger sør, sentralt i den nye bystrukturen og i tilknytning til de største 
transformasjons- og utviklingsarealene. 

To hovedgater og en overordnet tverrforbindelse strukturerer bebyggelsen 
og knytter byggeområdene til Alna miljøpark, Marka og til de tilliggende 
lokalsamfunnene: Stovner, Haugenstua, Furuset, Romsås og Grorud. 
Møtet mellom de to hovedgatene og tverrforbindelsen utgjør den nye 
bydelens kjerneområde.
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3.3 Anbefalinger

3.3.1 Arealbruk
Området bygges ut med blandet arealbruk med vekt på boliger. 
Totalt bør boliger og sosial infrastruktur utgjøre minimum 70% 
av bygningsarealene. De sentrale, indre områdene prioriteres 
for boligbebyggelse og sosial infrastruktur. Nær Rommen 
-banestasjon og sentralt i planområdet kan andelen av handel 
og næring være større. Totalt er behovet for handelsareal i 
planområdet beregnet til 14 – 18 000 m2. Av disse bør om 
lag 2/3 ligge i tilknytning til Strøksgata og Bydelstorg sør, og 
1/3 i tilknytning til Rommen T-banestasjon. Enkelte mindre 
handelslokaler og bevertningslokaler kan også etableres i den 
øvrige gatestrukturen. Eksempelvis kan Ringnesveien mellom 
stasjonsområdet og Bydelstorg sør være en naturlig lokalisering 
for små virksomheter som driver utadrettet virksomhet. 
Tilrettelegging for slike virksomheter vil kunne bidra til å danne 
innholdsrike og mangfoldige by- og bomiljøer. 

Et belte langs Østre Aker vei sør i området bør utnyttes til 
næringsbebyggelse for å skjerme mer sårbare funksjoner som 
boliger og skoler fra støy- og luftforurensing.

Det skal sikres arealer for sosial infrastruktur som dekker 
behovene som skapes gjennom utbygging av området. Utviklingen 
i området gir behov for en ny barne- og ungdomsskole. Skolen 
anbefales plassert  tilknytning til grøntområder og med god 
avstand til Østre Aker vei og en eventuell Fossumdiagonal. 

Det er et generelt behov for kultur- og idrettsarenaer nord 
i Groruddalen og der bør vurderes om arealer til dette skal 
lokaliseres i planområdet. 

Barnehager anbefales spredt i planområdet. Disse kan være 
mindre enheter innpasset i boligkvartaler eller større frittstående 
barnehager kollektivnært og i tilknytning til grøntarealer. 
Barnehagebehovet er kalkulert til ca 55 avdelinger med 
en forventet utbygging på 5500 boliger, men på grunn av 
underdekning i områdene rundt planområdet bør det etableres 60 
avdelinger. Det bør også settes av arealer til et sykehjem og/eller 
omsorgsboliger. Sosial infrastruktur som skoler og barnehager er 
også viktige lokale møteplasser, og bør plasseres slik at de tilfører 
kvaliteter til lokalmiljøet. 

Eksisterende næringsvirksomheter som lar seg forene med nærhet 
til boliger kan videreføres samtidig som området gradvis bygges 
ut. Dagens næringsarealer øst for Haavard Martinsens vei, i direkte 
tilknytting til idrettsparken, kan også vurderes brukt til idretts- 
eller kulturformål.

Hovedsaklig næring

Bolig og næring

Park/friareal

Hovedsaklig bolig

Rommen TT

Haugenstua Stasjon

13 avd

12 avd

15 avd
6 avd

8 avd

6 avd

T

Haugenstua StasjonBarnehageavdelinger og potensielle skoletomter (rødt)
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T

Haugenstua Stasjon

3.3.2 Gate- og byromsstruktur 
Det skal etableres to offentlige torg eller plasser, lokalisert 
i de nye senterdannelsene. Nordre torg ligger ved Rommen 
T-banestasjon. Søndre torg plasseres sentralt i gatenettet, med 
gode gang- og sykkelforbindelser til Rommen T-banestasjon 
og Haugenstua jernbanestopp. Torget lokaliseres der hvor 
den sentrale tverrforbindelsen møter den langsgående 
gang- og sykkelprioriterte hovedgaten gjennom området. 
Tverrforbindelsen kobler de to langsgående hovedforbindelsene, 
og utformes som områdets strøksgate. Torget skal utformes 
som et bydelstorg, med høy materialkvalitet. I tillegg skal det 
opparbeides mindre, lokale møteplasser (nabolagsplasser) som 
del av gate- og byromsstrukturen

Alle gater skal utformes slik at gående og syklende er prioritert. 
Det etableres et grovmasket nett av hovedgater, med brede fortau 
og sykkelfelt. I tillegg til disse skal byggeområdene underdeles 
av fotgjengerprioriterte forbindelser i et sammenhengende, 
finmasket nettverk. Disse utformes som gatetun eller på andre 
måter som prioriterer gangtrafikk og opphold. Nabolagsplassene 
skal knyttes til disse forbindelsene, og gi oppholdskvaliteter 
i boligenes nærområder som supplerer de private 
uteoppholdsarealene.

Parkene og grøntforbindelsene skal utgjøre en naturlig del av 
byromstrukturen, og bebyggelse skal henvende seg mot disse på 
samme måte som til andre offentlige rom.

3.3.3 Blågrønn struktur
Rommensletta idrettspark skal videreutvikles og utvides med 
arealene som er regulert til friområde, men som i dag er i 
bruk til industri- og lagerformål. Dersom Tokerudbekken skal 
gjenåpnes, bør dette skje i eller i tilknytning til  idrettsparken (jfr. 
Kommunedelplan for Alna Miljøpark). Dette må gjøres på en måte 
som ivaretar avfallsdeponiet og hensynet til idrettsfunksjonene 
på best mulig vis. Parken skal gis en naturlig plass i den 
nye bystrukturen med nye atkomster som knyttes inn mot 
tverrforbindelsene i byggesonen.

Romsåsskråningen, skogen langs planområdets vestre del, 
forutsettes regulert til naturvernområde, med friområder som 
buffersoner knyttet til eksisterende og nye boligområder rundt. 
Det legges til rette for aktiv bruk og rekreasjon i det gamle 
steinbruddet der risikovurderinger tillater det, og det etableres 
utkikkspunkter. Et nett av turstier etableres gjennom friområdene 
og langs Svarttjernbekken.

Det skal etableres et system av lokale parker som knyttes 
sammenhengende gjennom byggeområdene. Parkene skal 
legges tilrette for opphold og rekreasjon, samtidig som de vil 
være traséer for turveisystemet i området.

Det skal etableres en bred, grønn korridor gjennom bebyggelsen 
som forbinder Rommensletta idrettspark og grøntområdene i 
skråningen mot Romsås, i tråd med føringene i kommuneplanen. 
Bredden skal utgjøre 30 meter bred, og skal fungere som 

T
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Forbindelser og lokale plasser

Hovedgater og -plasser

Opparbeidet ny 
park/grønnstruktur

Overordnet grønnstruktur
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Avskjæringsgrøft overvann

Mulig gjenåpnet Tokerudbekk
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biologisk korridor og turveitrasé. 

I Romsåsskråningen renner Svarttjernbekken i sitt naturlige løp helt til den kommer ned til 
sletta i sør. Herfra og sørover over sletta hentes bekken opp igjen. Bekken bør brukes aktivt 
som opplevelseselement i det sammenhengende parkdraget vest- og sørover. Den største av 
disse skal, dersom Fossumdiagonalen eller Gjøvikbanen bygges, utgjøre en del av buffersonen 
mellom infrastrukturen og bebyggelsen. Et tilsvarende grøntbelte etableres på vestsiden av 
Fossumdiagonalen for å skjerme småhusområdet i Vestbyveien og videre opp mot Grorud.

Det skal også opparbeides krysning av Østre Aker vei/Hovedbanen. Det  skal vurderes om 
den eksisterende jernbanebroen over Østre Aker vei kan gjenbrukes som «grønn bro». Ny 
undergang opparbeides videre mot Alna miljøpark i sør under Hovedbanen.

3.3.4  Overvannshåndtering
Klimaendringer krever at vi håndterer økende nedbørsmengder og mengden overvann 
til avløpsnettet skal reduseres. Overvannet skal derfor disponeres åpent og lokalt, som 
beskrevet i «Oslos strategi for overvannshåndtering» og «Overvannshåndtering - en veileder 
for utbygger». I praksis betyr dette at 3-trinnstrategien skal anvendes: Nedbøren skal så langt 
det er mulig infiltreres der det faller (1), og forsinkes og fordrøyes ved hjelp av grønnstruktur 
og åpne fordrøyningsløsninger (2). Større nedbørsmengder/flom skal ledes trygt frem til egnet 
resipient (3). Hensynet til lokal og åpen overvannsdisponering bør være kriterium for valg av 
trær og grønnstruktur.

Prinsipper for Overvannshåndtering på Nedre Rommen
På Nedre Rommen skal det gjøres tiltak for å styre tilførselen av overvann åpent til 
fordrøyningsarealer, avskjæringsgrøfter og bekker. Svarttjernbekken skal gjenåpnes gjennom 
planområdet. Denne og avskjæringsgrøften langs Haavard Martinsens vei skal fungere som 
flomveier ved kraftige regnskyll i fremtiden. Helt vest i planområdet vil også Romsåsbekken 
være en aktuell resipient ved større vannmengder. Enkelte gatestrekninger vil også ved store 
vannmengder fungere som flomveier. Dette gjelder deler av Stasjonsgata, Kristoffer Robins vei 
og Ringnesveien (se gatenavn i VPOR-kart). 

Som hovedprinsipp skal mest mulig vann infiltreres og fordrøyes der det faller før det tilføres 
Svarttjernbekken og/eller avskjæringsgrøfta i Haavard Martinsens vei - dette for å minimere 
sjansen for overbelastning. Et område som unntas fra hovedprinsippet er Rommensletta. 
Deponiet under sletta inneholder forurensende masser og skal derfor ikke være resipient for 
overvann. Nedbør som tilfaller Rommensletta skal i størst mulig grad ledes vekk fra sletta og til 
nærmeste egnede resipient for å unngå utvasking av forurensning til tilliggende resipienter.

Anbefalte løsninger
Tak på ny bebyggelse skal ved bruk av grønne flater brukes til infiltrering og fordrøyning 
av regnvann. Det er viktig å sette av nok areal til soner for overvannshåndtering (grøfter/ 
regnbed/ wadi o.l.) både på bebyggelsens uteområder og i offentlige rom. Regnbed er grunne 
fordypninger med vegetasjon som normalt er tørre, men som kan holde overvann en viss 
periode før det infiltrerer. Disse sonene vil være/lede til lavpunkt i terrenget eksempelvis 
parallelt med gate/sykkelsti/gangveg, og vil motta vann fra de tette flatene i bystrukturen 
og overskuddsvann fra takflater. Sonene bør beplantes med trær eller busker, og skal ha 
bunnvegetasjon for å hindre erosjon. I noen tilfeller vil de kunne fungere som flomveier. 
I overvannstiltak som vil belastes med forurenset vann, bør det etterstrebes bruk av 
vegetasjonstyper som er egnet for rensing.

Veivann skal etterstrebes infiltrert og/eller fordrøyes lokalt på overflaten i tilliggende grønne 
arealer før påslipp til avløpsnettet. 

Det bør vurderes om også eksisterende tilkoblinger til ledningsnett fra tak og andre harde 
flater kan tas inn i nye, åpne og grønne løsninger.
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3.3.5 Bebyggelse
Bebyggelsesstruktur 
Bebyggelsen skal bygge opp rundt nettet av hovedgater 
gjennom ordensprinsipper gitt av gateløpene, slik at det 
dannes ”storkvartaler”. Det bør bygges i byggelinjer mot gater 
og plasser i storkvartalenes avgrensing. Bebyggelsen som 
ligger til hovedgatene skal ha henvendelse og atkomst fra 
disse. Næringsvirksomhet skal lokaliseres til hovedgatenettet, 
og ha inngangssoner på nivå med gategulvet. Innenfor 
det enkelte storkvartal vil det være større frihet til å forme 
bebyggelse etter andre prinsipper for å gi variasjon i byrom og 
uteoppholdsarealer. 

Boligbebyggelse
Området bør bygges ut med ulike typer boliger. Dette gjelder 
både boligstørrelser og bygningstyper. Karrébebyggelse vil 
dominere mot hovedgater, men det vil være mulig å oppnå 
ønsket bymessighet med forskjellige typologiske løsninger. 
Både tradisjonell karrébebyggelse, lameller, rekkehus og urbane 
villaer kan gatestruktureres og gi byromskvaliteter. Mer massive 
bebyggelsestyper bør kombineres med bebyggelse med mindre 
skala. Mot vest og nordvest tilsier terrenget og nærheten til 
grøntområdene at det vil være naturlig med åpnere bebyggelse 
som underordner seg og struktureres av landskapselementene.

Prinsipper for utnyttelse 
Kommuneplan 2030 angir en områdeutnyttelse for området 
på 100%, definert av kommuneplanens angivelse av 
utviklingsområdet. Alle arealer, også gater, byrom og 
lokale grøntarealer, tas med i beregningsgrunnlaget for 
områdeutnyttelse. Denne områdeutnyttelsen legges til 
grunn for planprogrammet. Utnyttelsesgraden bør varieres 
innenfor planområdet. Høyest grad av utnytting bør knyttes til 
kjerneområdene ved strøksgata og ved T-banestasjonen, der 
det forutsettes sentrumsfunksjoner som handel og service, og 
betjening med kollektivtransport. Dette vil utgjøre de nordlige 
og sørlige delene av planområdet. Variasjoner i tomteutnyttelse 
vil likevel forekomme. Dagens eiendomsstruktur er preget av 
eiendommer med store variasjoner i størrelse og topografi. 
Fremtidig tomtestruktur er ikke gitt, og endelige rammer for 
grad av utnytting for den enkelte eiendom vil måtte settes i 
reguleringsplaner etter at fremtidig tomtestruktur er klarlagt.

Det anbefales en gjennomsnittlig byggehøyde på mellom 4 
og 5 etasjer. I området rundt T-banestasjonen, strøksgata og 
bydelstorget kan snitthøyden være noe høyere. Snitthøyden på 
bebyggelsen som grenser mot Vestbyveien bør være noe lavere, 
slik at den tilpasses tilgrensende småhusbebyggelse i vest.

Bokvalitet og krav til bebyggelse 
Boliger må bygges ut med et bredt tilbud av leilighetsstørrelser 
og typer, slik at grunnlaget legges for en framtidig bredt 
sammensatt befolkning. Det skal legges spesielt til rette for 
boliger som er egnet for familier med barn.

Boliger i 1. etasje mot hovedgater og -byrom bør ha 
møbleringssone/forhage eller være hevet opp fra gatenivået, gitt 
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at krav til universell utforming kan løses. For øvrig bør boliger i 1. 
etasje ha direkte tilgang til uteoppholdsarealer på terreng.

Det skal stilles krav til uteoppholdsarealer tilsvarende forslag 
til norm for tett by, områdetype 3 eller 4. Områdetype 2 kan 
vurderes i direkte tilknytning til T-banestasjonen, bydelstorget 
og Strøksgata. Arealer på tak, som ikke benyttes til takterrasser 
som supplerer uteoppholdsarealer på bakken, bør være grønne 
og benyttes til fordrøyning av regnvann og dyrking. Forøvrig 
skal Oslo kommunes til enhver tid gjeldende norm for grønn 
arealfaktor legges til grunn for vannhåndtering på den enkelte 
eiendom. Det skal legges til grunn en blågrønn arealfaktor på 
minimum 0,7.

Uteoppholdsarealer, byrom og gang- og sykkelforbindelser skal 
legges spesielt til rette for barn.

Kulturminner
Grorud brannstasjon forutsettes bevart gjennom bruk av 
hensynssone i en eventuell detaljregulering for eiendommen. 
Astrups anlegg i Haavard Martinsens vei og deler av Grorud 
Jernvarefabrikk har også verneverdi og bør vurderes bevart 
ved fremtidig utvikling. Ved regulering av de bevaringsverdige 
eiendommene bør ny alternativ bruk undersøkes. Bevaring av 
verneverdige bygninger vil gi området tidsdybde og karakter. 

3.3.6 Transport/trafikk
Overordnet
Dersom Fossumdiagonalen blir bygget, vil dette får stor 
betydning for de infrastrukturelle koblingene mellom 
planområdet og overordnet veisystem. I tillegg vil 
barrierevirkningen vest i planområdet bli stor. En eventuell 
utbygging av Gjøvikbane vil øke barrierevirkningen, men vil 
samtidig kunne gi mulighet for etablering av et nytt stoppested i 
planområdet. Det vil være helt nødvendig, og forutsettes derfor, 
at disse prosjektene planlegges samlet, slik at arealbruken 
minimeres og at de tekniske løsningene lar seg realisere. Det er 
viktig at barrierevirkningen av infrastrukturtiltak minimeres ved 
at det bygges nye koblinger på tvers av barrieren. Størst mulig 
del av ny vei bør være nedsenket og/eller overbygget av hensyn 
til lokalsamfunnet.

Lokalt
Kollektivtransport skal prioriteres. Gate- og byromsstrukturen 
skal bygge opp om og gi naturlig tilgjengelighet til etablerte 
stasjoner for bane (T-bane på Rommen og jernbane på 
Haugenstua). De fremtidige kjerneområdene må enkelt kunne 
forbindes med hverandre og med tilliggende områder og 
målpunkter med buss.

Haavard Martinsens vei videreutvikles til å bli områdets trafikale 
hovedgate og busstrasé. Det etableres en sammenhengende 
busstrasé gjennom hele området, via Rommen stasjon. 
Ringnesveien videreutvikles til en gjennomgående gate i nord/
sør-retning, og supplerer Haavard Martinsens vei. Ringnesveien 
prioriteres for gang- og sykkeltrafikk.

T

Haugenstua StasjonHaugenstua Stasjon

Rommen TT

Haugenstua Stasjon

Busstraseer  

(alternativ trasé er stiplet)

Trasé for Fossumdiagonalen

S

T

Haugenstua Stasjon

Mulig framtidig S-banestasjon
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Sentralnettet (Statsnett)

Regionalnettet (Hafslund)

RommenT

Haugenstua Stasjon

Dersom Fossumdiagonalen bygges, bør det etableres nytt 
fullverdig kryss mellom Haavard Martinsens vei og Østre Aker 
vei som kobler lokalgatesystemet til hovedvei. Dette forutsetter 
en utvikling av Østre Aker vei til H6-standard. Dette gir lavere 
fartsgrense på Østre Aker vei og mulighet for kryss i plan. 
En slik utvikling bør, uavhengig av Fossumdiagonalen, finne 
sted over tid, men dersom det viser seg at det ikke er aktuelt 
å bygge diagonalen, vil det fortsatt være mulig å opprettholde 
kryssene vest i planområdet. Det anbefales da at krysset mellom 
Vestbyveien og Østre Aker vei gjøres fullverdig over tid, som del 
av en fremtidig omforming av Østre Aker vei. I overskuelig fremtid 
vil dagens kryss, med Østre Aker vei beholdt som i dag og med 
delt løsning både øst og vest i området, fungere tilfredsstillende.

Det overordnede gatenettet skal danne et grovmasket nett som 
skal være tilgjengelig for alle trafikantgrupper og håndterer både 
lokal biltrafikk og busstrafikk. Gjennomgangstrafikk (mellom 
Østre Aker vei og Fossumveien) i disse gatene må dempes 
og skje på lokalsamfunnets premisser, med begrensninger i 
hastighet og kapasitet som gjør dem mindre attraktive som 
gjennomkjøringsforbindelse. Dette gjelder særlig nordre del av 
Haavard Martinsens vei, som ellers vil kunne være attraktiv for 
gjennomkjøring.

Det legges til rette for gående og syklister i alle gater. 
Sykkelnettet skal prioriteres gjennom å være sammenhengende 
og lesbart i alle gater og byrom. Det skal opparbeides 
hovedforbindelser i tråd med Plan for sykkelveinettet. 
Oslostandarden for sykkeltilrettelegging skal følges.

Parkering
Parkering skal løses i parkeringskjellere eller i egne 
parkeringshus. I områdene i nord, med tidvis utfordrende 
terreng, vil parkeringskjellere kunne bidra til å løse utfordringene 
med at bebyggelsen skal møte gateplanet på ulike sider av 
kvartalet. På sletta i den sørlige halvdelen av planområdet vil 
det kunne være aktuelt med fellesløsninger for storkvartalene. 
Dette kan løses både som felles p-kjellere eller som egne 
parkeringshus, som vil kunne byttes ut dersom behovet over tid 
blir mindre. Ramper til parkering under bakken skal bygges som 
del av bygningsvolumer.

Det bør åpnes for noe gateparkering i gater med handel eller 
service.

3.3.7 Teknisk infrastruktur og miljøforhold
Høyspentlinjer
Dagens løsning for høyspentlinjer tar mye areal og er ikke 
forenelig med ønsket om å utvikle området til et kvalitativt godt 
boligområde. Høyspentlinjene bør derfor legges i jordkabel 
istedenfor i luftstrekk. Gjennomføring av dette vil ha ulik 
tidshorisont for det sentrale nettet og det regionale nettet. 
Ombygging av det regionale nettet (Hafslund) vil erfaringsmessig 
kunne finansieres gjennom grunneierbidrag. En nedgravd løsning 
for det sentrale nettet (Statnett) vil ha et annet kostnadsnivå, og 
er avhengig av på hvilken måte Nettplan Stor-Oslo gjennomføres. 

Rommen TT

Haugenstua Stasjon

Biltrafikk

Rommen TT

Haugenstua Stasjon

Gang- og sykkeltrafikk 

(hovedforbindelser for sykkel er uthevet)

Eksisterende høyspentlinjer
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Dersom det velges fortsatt linjeføring gjennom Nedre Rommen, 
anbefales det at kablingen gjøres i trasé i overgangssonen 
mellom Rommensletta idrettspark og Haavard Martinsens vei, 
i hovedsak slik som foreslått i mulighetsstudien for kabling 
av høyspentlinjene. Dersom det er slik at gjennomføringen av 
Nettplan Stor-Oslo ligger langt fram i tid, kan det være aktuelt 
med midlertidige løsninger i luftstrekk (jfr. kap. 3.4). Framtidig 
kabling gjennom Nedre Rommen må ses i sammenheng med 
overvannsløsninger, gjenåpning av Tokerudbekken og videre 
utvikling av Rommensletta idrettspark.

Avfallsdeponiet
Utfordringene med avfallsdeponiet gjør at det ikke bør bygges 
større konstruksjoner inne på idrettsparken som forutsetter 
fundamentering til fast grunn. Mindre konstruksjoner og anlegg 
for idrett og aktivitet, som ikke har slike fundamenteringskrav, 
vil kunne bygges når setningsproblemene vurderes å være 
tilstrekkelig små. For anlegg og bebyggelse som oppføres i 
avfallsdeponiets kantsone mot Haavard Martinsens vei, vil 
utfordringene kunne løses ved å skifte ut tilstrekkelig med 
forurensede masser, avhengig av den stedlige dybden på 
deponiet.

Avfallsdeponiet må skjermes for infiltrasjon gjennom 
overvann fra tilliggende arealer gjennom etablering av åpne 
overvannskanaler langs Haavard Martinsens vei.

EBY skal, som driftsansvarlig etat for deponiet, involveres i all 
planlegging og gjennomføring av tiltak som berører deponiet og 
tilknyttede tekniske føringer eller overvannsløsninger.

Avfallshåndtering
I alle reguleringsplaner for boligutbygging i området skal 
det settes av arealer til renovasjonsløsninger under bakken 
med enkel tilkomst for renovasjonsbil. I større felt bør dette 
være fellesløsninger. Det skal settes av arealer til minst én 
gjenvinningsstasjon i planområdet. Denne anbefales lagt til 
arealet mellom Kristoffer Robins vei og Østre Aker vei sørøst i 
planområdet.

Fjernvarme
Planområdet er i konsesjonsområdet for fjernvarme. Det stilles 
krav til energifleksible oppvarmingssystemer (f.eks. vannbåren 
varme) og at byggene tilknyttes fjernvarmeanlegg.

3.4 Trinnvis utvikling, drivere 
og avhengigheter
Utviklingen i området vil skje over lang tid og i flere faser. Flere 
delområder er avhengige av forhold der beslutningsmyndighet er 
utenfor Oslo kommune. Det er flere grunneiere som er interessert 
i å igangsette planarbeid, først og fremst med boligformål, i 
nordre del av området. I tillegg er det gitt flere midlertidige 
brukstillatelser, blant annet idrettsanlegg de siste årene. Dette 
vil være viktige drivere for utvikling i området. Samtidig ønsker 
Statens vegvesen å båndlegge områder vest i planområdet for en 

T
1 3

2

4

Haugenstua Stasjon

Sannsynlige utbyggingsfaser 
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T

Haugenstua Stasjon

Utvikling avhengig av kabling av
regionalnettet

Få eller ingen avhengigheter

Utvikling avhengig av kabling av
sentralnettet og/ eller regionalnettet

Område for eventuell utbygging av
Fossumdiagonalen og Gjøvikbanen

Regionalnettet

Sentralnettet

Deponiet

Eventuell ny trasé for Gjøvikbanen

Eventuell ny Fossumdiagonalen

mulig Fossumdiagonal. Forholdene ligger best til rette for å starte utviklingen i nordre del av 
planområdet. Her er det nærhet til Rommen T-banestasjon og få premissgivende ytre forhold. 
Fase 1 vil kunne innebære både videreutvikling av Rommensletta idrettspark og utbygging 
av boliger, sosial infrastruktur og næring. De nevnte private initiativene er hovedsaklig i den 
nordre delen av planområdet, og enkelte av disse tomtene kan derfor utvikles relativt tidlig.

Endelig utvikling av en lokal senterdannelse ved Rommen stasjon er imidlertid avhengig av at 
høyspentlinjene gjennom området kables i bakken. Dette gjelder både sentralnettet (Statnetts 
anlegg) og regionalnettet (Hafslunds anlegg). Usikkerheten rundt kabling av sentralnettet 
tilsier at regionalnettets linjer vil komme først med hensyn til sannsynlig rekkefølge. 
Områdene som kan utvikles etter at en slik løsning er avklart, vil sannsynligvis kunne utgjøre 
en fase 2, og omfatter de sentrale delene av planområdet langs Ringnesveien, med Haavard 
Martinsens vei som østre grense. Den klart største delen av områdets boligpotensial ligger i 
fase 1 og 2.

Områdene rundt Rommen T-banestasjon og eiendommene øst for Haavard Martinsens vei, inn 
mot idrettsparken, vil måtte avvente en løsning for Statnetts linjer før de kan bygges ut etter 
planprogrammets føringer. Det vil likevel være mulig å planlegge deler av dette feltet som ikke 
er i konflikt med nåværende eller planlagt trasé for høyspentlinjene. Det vil også være mulig 
å tenke seg en midlertidig justering av dagens luftstrekk som muliggjør utvikling i noen grad, 
fram til endelige løsninger er avklart. Det vil for eksempel kunne være aktuelt å føre de to 
linjene inn på en masterekke gjennom stasjonsområdet, for på den måten å minimere arealet 
som båndlegges av en hensynssone, og som derfor ikke kan bebygges. Dette vil også kunne 
lette gjennomføringen av det nye gatenettet gjennom stasjonsområdet.

Den vestre og søndre delen av planområdet er avhengig av flere forhold for å kunne utvikles i 
tråd med anbefalingene. Dette gjelder først og fremst avklaring av hovedveisystem og mulig 
omlegging av Gjøvikbanen. Det antas derfor at utbygging av dette området vil utgjøre den siste 
fasen, fase 4.

Dersom området ønskes prioritert særskilt for byutvikling kan Oslo kommune vurdere egne 
brohodeprosjekter eller investeringer i sosial eller teknisk infrastruktur. Videreutvikling av 
Rommensletta idrettspark kan være et slikt prosjekt.
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4.1 Anbefaling av arealbruk
I høringsutkastet ble det presentert to planalternativer for byutvikling i tillegg til et 
utredningsalternativ som er en videreføring av dagens situasjon, et såkalt 0-alternativ. 
Hensikten med alternativene var å vise ulike framtidsbilder som utgangspunkt for diskusjon 
og innspill i høringsfasen. 

0-alternativet baserer seg på en videreføring av dagens situasjon. Med dagens situasjon 
menes her dagens faktiske arealbruk, som skiller seg noe fra den regulerte arealbruken. 
Det aller meste av byggeområder innenfor planområdet er regulert til industri, mens faktisk 
arealbruk i større grad er kontor, service, undervisningsvirksomhet og i noen grad handel. 
Området har allerede i flere år vært preget av en endring i arealbruken, og det anses som lite 
relevant å vurdere området som rent industriområde i tråd med gjeldende regulering. Det 
finnes én boligregulert eiendom innenfor planområdet, og denne forutsettes i 0-alternativet 
bygget ut med boliger.

De to planalternativene i høringsutkastet viste den samme bystrukturelle løsningen 
basert på de anbefalte prinsippene for byplangrep, offentlig-rom-struktur, arealbruk og 
bebyggelse som redegjort for i kapittel 2, men skilte seg fra hverandre på noen vesentlige 
punkter: Planalternativ 1 viste en løsning basert på gjennomføring av Fossumdiagonalen 
og eventuell omlegging av Gjøvikbanen, mens planalternativ 2 viste en løsning uten disse. 
Usikkerheten rundt Fossumdiagonalen og Gjøvikbanen vil sannsynligvis vedvare i mange 
år. PBE har derfor sett det som et vesentlig poeng å utarbeide en anbefalt bystruktur og 
arealbruk for planområdet som vil fungere både med og uten disse prosjektene. På denne 
måten kan det gis forutsigbarhet og føringer for etterfølgende reguleringsplaner i store 
deler av området, uavhengig om de store infrastrukturprosjektene har fått noen avklaring på 
reguleringstidspunktet.

Anbefalingen for fastsatt planprogram tar utgangspunkt i de to alternativene som ble vist i 
høringsutkastet, men er strukturert noe annerledes. Planområdet deles i to soner, A og B. 
Sone A utgjør den delen av planområdet der framtidige byggeområder og bystruktur regnes 
som avklart ved fastsettelse av planprogrammet. Sone B tilsvarer ”usikkerhetssonen” i 
høringsutkastet, og vil være avhengig av beslutningene på statlig nivå om utvikling av 
overordnet infrastruktur. Anbefalingene for sone A vil gjelde uansett. Anbefalingene for sone 
B legger til grunn at det avklares at Fossumdiagonal og ny Gjøvikbane ikke vil bli bygget, 
slik at hele området kan utnyttes til bebyggelse. Det betyr ikke at Plan- og bygningsetaten 
anbefaler at Fossumdiagonalen legges bort, men at etaten ønsker å gi tydelige føringer for 
området dersom en slik avklaring kommer. Det gis også anbefalinger for sone B dersom 
det blir besluttet bygging av en eller begge de statlige infrastrukturprosjektene. Disse 
konsentrerer seg om føringer for nødvendige tiltak som følge av en slik utbygging.

Føringene fra kommuneplanens arealdel for en områdeutnyttelse på 100% er lagt til grunn 
ved full utbygging av planområdet. Dette gir et totalt utbyggingsareal på ca. 700 000 m2. Ved 
utbygging av Fossumdiagonal og/eller Gjøvikbane (i sone B) vil byggbart areal reduseres, og 
samlet utbyggingspotensiale vil dermed reduseres til 645 000 m2. 

Bebyggelsen som vises i illustrasjonsplaner representerer ikke et konkret forslag til valg av 
boligtyper, men er ment å vise mulighetene i det anbefalte prinsippet med ”storkvartaler” 
med bebyggelse som inndeles av det finmaskede nettverket av gang- og sykkelforbindelser. 
Det er tenkelig med andre løsninger når det gjelder valg av boligtyper, så lenge gatenes 
bymessige ordensprinsipper følges. Det er i den anbefalte arealbruken lagt inn plass for 
én skole, barnehager og annen sosial infrastruktur. Skolen er vist plassert på flere mulige 
tomter i tilknytning til idrettsparken.

Næring

Bolig/ næring

Bolig/skole/tjenesteyting

Bolig

Næring/idrett/aktivitet/kultur

Park

Torg

Mulig gjenåpning Tokerudbekken

Aktiv fasade og høy andel 
utadrettet virksomhet

Antall boliger:               5 100
Utbyggingspotensial (m2 BRA):     645 000
Bolig (m2 BRA):               411 000
Næring (m2 BRA):             182 000
O�entlig form. inkl. sosial infrastruktur:  35 000
Forretning (m2 BRA):           17 000

Sone B (avklaringssone)

Bolig/ næring/skole/tjenesteyting

A
B

A
B

Sone B mangler avklaringer 

knyttet til valg av løsninger 

på hovedveg og jernbane. 

Arealbruken i sone A er uavhen-

gig av avklaringene for sone B. 

4 Alternativer for utvikling
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0-alternativet

Antall boliger:     200 
Utbyggingspotensiale (m2 BRA):  458 800 
Bolig (BRA):     18 000 
Næring/Kontor (m2 BRA):   107 
Industri/lager* (m2 BRA):   421 953 
Offentlig form. inkl. sosial infrastruktur:  2040 
Forretning (m2 BRA):   16 700 

 
 

* Det anslås å være en stor andel kontor under 
formålet industri/lager, både i forbindelse med 

industrivirksomhet og rene kontorlokaler etablert ved 
dispensasjoner.

Arealbruk med Fossumdiagonal/
Gjøvikbane i sone B

Antall boliger:     ca. 5 100 
Utbyggingspotensiale (m2 BRA):  645 000 
Bolig (BRA):     411 000 
Næring (m2 BRA):   182 000 
Offentlig form. inkl. sosial infrastruktur:  35 000 
Forretning (m2 BRA):   17 000 

 
 

Anbefalt arealbruk  
(uten Fossumdiagonal/Gjøvikbane)

Antall boliger:     ca. 5500 
Utbyggingspotensiale (m2 BRA):  700 000 
Bolig (BRA):     454 000 
Næring (m2 BRA):   193 000 
Offentlig form. inkl. sosial infrastruktur:  36 000 
Forretning (m2 BRA):   17 000 

 



52

TT
Tro

ndheim
sv

eien

Østre Aker Vei

Romsås
Fossumveien

Haa
va

rd
 M

ar
tin

se
ns

 ve
i

Ri
ngnes

ve
ie

n

Rommensletta
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Garver Ytteborgs vei

Jernkroken

Ve
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Svarttjernbekken

Jernkroken

Haugenporten

Hovedbanen

Næring

Næring/ tjenestyting

o�. / priv. tjenesteyting 

Bolig

Høyspentlinjer

Mulig gjenåpning Tokerudbekken

Antall boliger:               200
Utbyggingspotensial (m2 BRA):     458 800
Bolig (m2 BRA):               18 000
Næring/Kontor (m2 BRA):        107
Industri/lager* (m2 BRA):         421 953
O�entlig form. inkl. sosial infrastruktur:  2040
Forretning (m2 BRA):           16 700

* Det anslås å være en stor andel kontor under 
formålet industri/lager, både i forbindelse med
industrivirksomhet og rene kontorlokaler etablert 
ved dispensasjoner.

4.2 Utredningsalternativ - alternativ 0
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4.2.1 Trafikk og kollektivtransport
Eksisterende veier opprettholdes etter prinsippene om samleveier og blinde atkomstveier. Det 
samme gjelder kryssene mot hovedvei. Fossumdiagonalen gjennomføres ikke. Eksisterende 
T-banestasjon beholdes som i dag. Det er ingen bussruter gjennom Nedre Rommen, kun langs 
Østre Aker vei og Garver Ytteborgs vei helt sør i planområdet.

0-alternativet vil gi små endringer i utnyttelse, men dagens langsomme transformasjon fra 
industrilokaler til kontor og mer arbeidsplassintensiv næring, gjør at transportbehovet vil 
intensiveres på morgen og ettermiddag. Økt handel vil også påvirke transportbehovet, og 
utvide dette til sen ettermiddag og helg.

4.2.2 Arealbruk
Det opparbeides boliger på den boligregulerte eiendommen Nedre Rommen 9 og 11, ca. 
200 enheter. Det er regulert en barnehage i tilknytning til boligene. En privat idrettshall 
”Idrettens hus”, opparbeides i Haavard Martinsens vei 30. Forøvrig vil eksisterende 
næringsarealer videreføres. Det er regulert ca. 422 000 m2 lager/industri og 18 850 m2 annen 
næring, inkludert forretning. I tillegg er det gitt midlertidig tillatelse med 10 års varighet til 
bruksendring til forretning i Østre Aker vei 264, for en større dagligvareforretning på 5 000 
m2.

4.2.3 Offentlige rom
Det opparbeides ikke torg eller andre møteplasser innenfor byggeområdene. Atkomstveier 
videreutvikles ut fra dagens struktur. Tross nye blågrønne strukturer gjennom området, vil 
særlig den nedre delen av planområdet være lukket for gjennomgang/ferdsel. Rommensletta 
idrettspark vil være en viktig overordnet møteplass, og vil kunne utvikles videre over tid, når 
setninger og gassdannelse ikke lenger er et stort problem.

4.2.4 Blågrønn struktur
Regulert tverrforbindelse mellom idrettsparken og naturområdet i vest, gjennom midtre del 
av planområdet, forutsettes opparbeidet. Svarttjernbekken vil ikke kunne gå kontinuerlig 
gjennom området, men vil kunne åpnes i deler av området som er uten bebyggelse. 
Tokerudbekken åpnes over Rommensletta idrettspark, i tråd med kommunedelplan for 
Alna miljøpark. Eksisterende jernbanebro i sørvest brukes som grøntforbindelse over Østre 
Aker vei. Ny undergang opparbeides videre mot Alna miljøpark i sør under Hovedbanen. 
Naturområdet bak nåværende Yara Gassanlegg vernes, som i foreliggende reguleringsforslag, 
og deler av området tilrettelegges tråd med reguleringsforslaget.

4.2.5 Teknisk infrastruktur og miljøforhold
Høyspentlinjer beholdes i luften og legges ikke ned i bakken eller avvikles med mindre det 
er hensiktsmessig for infrastruktureier. Vann- og avløpssystem beholdes, men videreutvikles 
ved behov. Det etableres ingen åpen overvannshåndtering eller system for å hindre at 
overflatevann siger ned i de forurensede massene ved Rommen idrettspark fra vest. Etterdrift 
av deponiet vil pågå frem til ca 2050. Etterdriftsansvarlig vil ved behov etablere nye anlegg 
for å redusere helse- eller forurensningsrisiko i forbindelse med gass og forurensning fra 
deponiet. 
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T

Næring

Bolig/ næring

Bolig/skole/tjenesteyting

Bolig

Næring/idrett/aktivitet/kultur

Park

Torg

Aktiv fasade og høy andel 
utadrettet virksomhet

Antall boliger:               5500
Utbyggingspotensial (m2 BRA):     700 000
Bolig (m2 BRA):               454 000
Næring (m2 BRA):             193 000
O�entlig form. inkl. sosial infrastruktur:  36 000
Forretning (m2 BRA):           17 000

Mulig gjenåpning Tokerudbekken

Sone B (avklaringssone)
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4.3.1 Trafikk og kollektivtransport
Anbefalt arealbruk tar utgangspunkt i en fremtidig situasjon der planområdet vil kunne 
bebygges i sin helhet. De viste trafikale løsningene tar utgangspunkt i at Østre Aker vei 
bygges om til H6-standard, i tråd med Statens Vegvesens anbefalinger for langsiktig utvikling. 
Dette betyr først og fremst lavere fartsgrense, men vil etterhvert kunne bety omarbeiding til 
høytrafikkert gate.

Nye gater anlegges i et nettverk som en videreutvikling av de eksisterende lokalveiene i 
området. Det etableres en ny gjennomgående gate med utgangspunkt i dagens Ringnesveien. 
Gaten forbinder Rommen T-banestasjon med Jernkroken via bro over Østre Aker vei, og 
tangerer underveis et nytt bydelstorg. Gatesystemet i planområdets øvre del forbindes med 
det nedre gatesystemet ved Rommen T-banestasjon, gjennom en gate som forbeholdes buss-, 
gang- og sykkeltrafikk. Haavard Martinsens vei beholdes som forbindelse gjennom området til 
Fossumveien, men et nytt kryss etableres ved ”Stasjonsgata”. Haavard Martinsens vei er trasé 
for nye lokalbussruter og vil bidra til å knytte sammen Rommen med Stovner, Haugenstua, 
Furuset og Grorud stasjon (jfr. kap. 3.3.2 og 3.3.6).

Ved omarbeiding av Østre Aker vei kan det etableres et nytt fullverdig T-kryss i plan øst i 
planområdet mellom Østre Aker vei og Haavard Martinsens vei for å avlaste Haugenstua 
for gjennomgangstrafikk til og fra Rommen. Garver Ytteborgs vei flyttes noe inn mot Østre 
Aker vei for å minimere arealbruken til vei og gi bedre byggetomter langs Hovedbanen. Det 
nye lokalgatesystemet forbindes til Haugenstua gjennom Kristoffer Robins vei og dagens 
undergang under Østre Aker vei.

Alle lokalgater tenkes utformet med høy prioritet for gang- og sykkeltrafikk. Dette betyr at 
gatebredden må dimensjoneres for dette, og at de fleste gatene må utformes med sykkelfelt 
og fortau i begge retninger. Det finmaskede gang- og sykkelnettverket gjennomskjærer alle 
storkvartaler og byggefelt og gir tilgjengelighet og framkommelighet i hele planområdet. 
Eksisterende bro eller utvidet ny bro vest i planområdet benyttes som en bred, grønn 
gangforbindelse over Østre Aker vei, mellom den nye bekkeparken og en ny undergang under 
Hovedbanen mot Alna miljøpark. 

Jernkroken, lengst sørvest i området, beholdes som offentlig gate og del av gatenettet. Den vil 
derfor kunne fortsette å fungere som et delt kryss mot Østre Aker vei, og vil kunne betjene den 
vestre delen av planområdet. Dersom Østre Aker vei omformes til en høytrafikkert gate, vil det 
også være mulig å utvikle krysset mot Vestbyveien til et fullverdig T-kryss i plan. Det vil kunne 
etableres fotgjengerkrysninger i plan over Østre Aker vei, og gjennom dette minske veiens 
barriereeffekt.

Haavard Martinsens vei vil være hovedtrasé for buss, men mulighetene vil være flere, også 
til å bruke forlengelsen av Kristoffer Robins vei som busstrasé i begge retninger, eller bruke 
Ringnesveien som alternativ, fordi kryssene i vest opprettholdes.

4.3.2 Arealbruk
Rundt senterdannelsen på sletta sentralt i området og ved Rommen T-banestasjon i nord, 
bygges det både boliger og næringsbebyggelse. Ulike næringslokaler tenkes også innpasset 
i boligbebyggelsens første etasje mot gater og plasser. Planområdets midtre og vestre 
del domineres av boliger og sosial infrastruktur. Barnehager er lokalisert som naturlig del 
av boligbebyggelse i de enkelte storkvartalene, og skole med nærhet til store tilliggende 
grøntområder.

Illustrasjonsplanen viser en bygningsmasse på totalt 700 000 m2. Av disse utgjør ca 454 
000 m2 BRA boligbebyggelse, hovedsakelig karrébebyggelse, men med innslag av rekkehus, 
punkthus og lameller inne i storkvartaler eller inntil de store grøntområdene, og eksisterende 
småhusområder i nord og vest. Dette tilsvarer et boligtall på ca. 5 500 enheter, gitt en gjen-
nomsnittsstørrelse pr. bolig på ca 80 m2 (brutto arealer). Den viste boligbebyggelsen har en 
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gjennomsnittshøyde på mellom 4 og 5 etasjer, men høydene forutsettes variert, både oppover 
og nedover. 

Det etableres handel i boligbebyggelsens første etasje i strøksgaten, ved bydelstorget og 
ved Rommen T-banestasjon. Tilsammen utgjør dette ca. 17 000 m2 forretning, med unntak av 
plasskrevende varegrupper. Av disse tenkes ca. 12 000 m2 lokalisert ved bydelssenteret og ca. 
5 000 m2 i tilknytning til Rommen T-banestasjon. Utover dette vil det kunne etableres lokale 
tilbud, f.eks. dagligvareforretninger, på sentrale punkter i gatenettverket.

En buffer av næringsbebyggelse skjermer boligbebyggelsen mot støy og luftforurensing 
fra Østre Aker vei. Næringsarealene utgjør totalt ca. 193 000 m2 BRA, handelsarealer ikke 
inkludert.

Sosial infrastruktur og kommunale behov dekker 35 000 m2 BRA. Dette gir mulighet for en 
840-skole på ca 11 000 m2 BRA, samt ca 55 barnehageavdelinger og 10 000 - 15 000 m2 
BRA til andre kommunale behov, for eksempel sykehjem og idrettshaller. Illustrasjonsplanen 
viser en ny skole i feltet mellom Ringnesveien og Haavard Martinsens vei. Dette vurderes 
som en god beliggenhet for en skole, sentralt i området og med nærhet til idrettsparken, 
T-banen og grøntområdene i vest, men det bør også vurderes om andre tomter i planområdet 
kan gi de samme betingelsene. Det åpnes for at dagens næringseiendommer øst for Haavard 
Martinsens vei, liggende direkte til idrettsparken, også kan vurderes for idretts-, aktivitets- 
eller kulturformål av ulike slag, dersom det på det aktuelle tidspunktet er forenelig med 
problemstillinger knyttet til deponi og teknisk infrastruktur. 

Feltet sørøst for Rommen T-banestasjon (i dag næringsanlegg for Astrup AS) er i 
illustrasjonsplanen vist bebygd med boliger. Det er imidlertid krav i utredningsprogrammet 
til at Astrups anlegg i en framtidig reguleringssak skal vurderes helt eller delvis bevart, og at 
egnet arealbruk må ses i sammenheng med dette. Aktuell alternativ arealbruk kan være skole, 
barnehage, kultur- eller idrettsformål. Det kan også være aktuelt med fortsatt næringsdrift i 
anlegget.

4.3.3 Offentlige rom
Rommensletta idrettspark er planområdets største og i overordnet perspektiv viktigste 
offentlige rom. Den videreutvikles og utvides ut til Haavard Martinsens vei. Idrettsparken 
fungerer som overordnet møteplass for hele nordre Groruddalen, og skal gi et bredt tilbud av 
arenaer for idrett og andre aktiviteter, også uorganiserte. Idrettsparken er vevd inn i den nye 
bystrukturen gjennom mange adkomstpunkter.

Det lokale hovedtorget er lagt som en del av tverraksen gjennom områdets sentrale del. Denne 
utgjøres av en ny bred strøksgate, som tilrettelegges spesielt for fotgjengere, med en bred 
grønt- og oppholdssone. Sammen med torget utgjør strøksgaten kjernen i nettverket av lokale 
offentlige rom. Et mindre stasjonstorg bygges ved Rommen T-banestasjon. Ringnesveien 
knytter disse to sammen og vil naturlig danne en lokal hovedforbindelse for gående og 
syklende. Ved en eventuell ny jernbanestasjon (f.eks. S-bane) i området, vil torget ligge 
sentralt plassert i aksen mellom de to stasjonene. Forretninger og annen publikumshenvendt 
virksomhet gir naturlige målpunkter ved torget og i den nye strøksgata.

Et nytt parksystem inngår i nettverket av offentlige rom. I tillegg til parkene og bydelstorgene 
har hvert storkvartal sin lokale møteplass. Disse kan ha ulike utforminger, som plasser, 
parker eller en kombinasjon av disse. Møteplassene er skjermet fra trafikkerte gater, men er 
tilgjengelige gjennom nettverket av gangforbindelser og gatetun.

4.3.4 Blågrønn struktur
Byparkene
Parksystemet består av en rekke sammenknyttede parker med ulik karakter og utforming. 
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RingnesveienAllmenning BebyggelseNedre Rommen

Prinsippsnitt:  

Brink med parkdrag i 

skråningen og ny 

bebyggelse langs 

Ringnesveien

(Sett fra sør mot nord)

Parkene skal legge tilrette for opphold og rekreasjon, samtidig som de vil være traséer 
for turveisystemet i området. De tenkes utformet på ulike måter, noen som naturparker, 
andre med mer tradisjonell urban utforming. De gir forbindelser mellom de eksisterende 
overordnede grøntområdene, samtidig som de utgjør lokale grønne møteplasser og 
aktivitetssoner. 

Skråningen mellom øvre og nedre platå utvikles til en lang og smal naturpark, som knytter 
sammen det nordlige øvre platået med den store sletta i sør gjennom gangveier, trapper 
og ramper. I nordenden forholder denne seg til Rommen T-banestasjon, og knytter videre 
nordover til den øvre delen av Alna miljøpark. I sørenden møter den Bekkeparken, som er den 
nye bydelens hovedpark, og det vernede skogområdet i Romsåsskråningen. 

En 30 meter bred grøntkorridor går tvers igjennom byggeområdet, og knytter de nevnte 
naturparkene med Rommensletta idrettspark og skogområdet øst for denne. Her vil funksjonen 
som biologisk korridor og turveitrasé være viktigste premisser for utforming.

I Romsåsskråningen renner Svarttjernbekken i sitt naturlige løp helt til den kommer ned 
til sletta i sør. Herfra og sørover over sletta hentes bekken opp igjen, og blir det sentrale 
elementet i en serie av parker eller allmenninger. Den nevnte Bekkeparken legges til rette 
for rekreasjon og opphold. Dennes søndre del ligger i sone B, og opparbeiding må vente til 
det er avklart om det blir noen utbygging av Fossumdiagonal og omlegging av Gjøvikbane.
Det sammen gjelder etablering av en ny grøntforbindelse over Østre Aker vei. Dersom det er 
gjennomførbart kan den eksisterende jernbanebroen på stedet gjenbrukes som «grønn bro». 
Ny undergang opparbeides videre mot Alna miljøpark i sør under Hovedbanen.

Skogen
Skogen langs planområdets vestre del reguleres til naturvernområde, med friområder som 
buffersoner knyttet til eksisterende og nye boligområder rundt. Det legges til rette for aktiv 
bruk og rekreasjon i det gamle steinbruddet der risikovurderinger tillater det, og det etableres 
utkikkspunkter. Et nett av turstier etableres gjennom friområdene og langs Svarttjernbekken i 
tråd med foreliggende reguleringsforslag.

Idrettsparken og Alna miljøpark
Idrettsparkens nye utvidelser gir mulighet for å etablere ulike idrettsanlegg, også bebyggelse 
med små krav til fundamentering, i sonen mot Haavard Martinsens vei. Tokerudbekken 
forutsettes gjenåpnet gjennom eller langs idrettsparken. Avfallsdeponiet og hensynet til 
idrettsfunksjonene må ivaretas på best mulig vis. Parken knyttes inn i den nye bystrukturen, 
og har tydelige og lett tilgjengelige gang- og sykkelforbindelser både mot Haugenstua og 
Stovner. 

Dagens passasje under Østre Aker vei utvikles slik at den gir bedre forhold for gående og 
syklende til og fra Haugenstua.  Tokerudbekken gjenåpnes også under Østre Aker vei.
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Andre grøntområder
Helt vest i planområdet forutsettes Romsåsbekken langs Vestbyveien og vegetasjonsbeltet 
som følger denne, bevart. Dette beltet vil bli en del av buffersonen mellom småhusområdet i 
vest og den nye bebyggelsen i øst.

Teknisk infrastruktur og miljøforhold 
Alle høyspentlinjer legges i bakken. De regionale linjene legges under gater og fortau, og 
gjennom grøntområdene. Statnetts linjer for sentralnettet legges i jordkabel i kantsonen vest 
i idrettsparken eller i ny trasé utenfor planområdet. De frigjorte arealene blir tatt i bruk både 
som byggegrunn, som friområder og som grøntforbindelser. 

Andre føringer og kabler under bakken oppgraderes og dimensjoneres til å møte de nye 
behovene. I all hovedsak beholdes eksisterende traséer under gater og grøntområder.

Både utvikling av bebyggelse og offentlige rom bygger på prinsipper for åpen 
overvannshåndtering. Det settes av soner for infiltrasjon, og det sikres flomveier i gater og 
parker. Overvann som ikke infiltreres lokalt samles opp langs Haavard Martinsens vei i et 
åpent system for å hindre sig ned i forurenset grunn under idrettsparken. I byggefelt skiftes 
forurenset masse ut eller kapsles inn mot spredning.

Illustrasjonen viser hvordan en full utbygging 

av Nedre Rommen vil kunne bli hvis hverken 

Fossumdiagonalen eller ny Gjøvikbane realise-

res. Den røde stiplede linjen markerer sone som 

mangler avklaring knyttet til overordnet veg- og 

baneinfrastruktur.
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Bolig/ næring/skole/tjenesteyting

4.4 Arealbruk med Fossumdiagonal/Gjøvikbane
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4.4.1  Trafikk og kollektivtransport
Dersom det blir avklart at Fossumdiagonalen og/eller omlegging av Gjøvikbanen skal 
gjennomføres, vil  utgangspunktet for Plan- og bygningsetatens anbefalinger være en løsning 
for hovedveisystemet der Fossumdiagonalen bygges vest i planområdet, etter Statens 
vegvesens anbefalinger. Det forutsettes at det etableres et bredt ubebygd belte med 150 
meters bredde som buffer mellom veitraséen og bebyggelsen. Denne buffersonen gir også rom 
for en mulig ny Gjøvikbanetrasé. Dersom det bygges en ny Gjøvikbane, vil det være areal nok 
til en mulig ny jernbanestasjon i tilknytning til Ringnesveiens forlengelse, på sletta rett sør for 
tunnelåpningen. 

Forlengelsen av Kristoffer Robins vei vil vanskelig kunne benyttes til busstrasé, fordi dennes 
vestre kobling til Østre Aker vei, via Jernkroken, blir brutt. Bussbetjeningen av områdets 
søndre del vil derfor måtte skje fra Østre Aker vei.

Det forutsettes at det bygges minst to kvalitativt gode krysningsmuligheter for gående og 
syklende på tvers av de nye infrastrukturbarrierene (Fossumdiagonal og evt. Gjøvikbane) 
vest i planområdet. Videre bør mest mulig av den nye infrastrukturen overbygges med lokale 
lokkløsninger eller brede broer/underganger slik at barriereeffekten blir mindre.

Dersom Østre Aker vei bygges om til høytrafikkert gate, vil sykkelfelt og fortau/gangvei langs 
denne kunne gå i et slikt gatesnitt for deler av planområdet, men det faktum at Østre Aker vei 
for en stor del går nedsenket, og at Fossumdiagonalen forutsetter et stort rampesystem, gjør 
det like naturlig å velge traséer i de parallelle lokalgatene. Det bør likevel vurderes mulighet 
for lysregulerte kryss og fotgjengerkrysninger i plan ved viktige krysningspunkter øst i 
planområdet. 

4.4.2 Arealbruk
Sone B vil ikke kunne bebygges med boliger. Dette gir ca. 400 færre boliger enn vist i scenariet 
uten Fossumdiagonal. Totalt boligareal vil være ca. 411 000 m2. Næringsarealene vil være mar-
ginalt mindre enn i alt. 1, og utgjør totalt ca 182 000 m2. Avsatte arealer til sosial infrastruktur 
og andre kommunale behov vil være tilnærmet uendret. Disse ligger i sin helhet i sone A.

Dersom det etableres stasjon for Gjøvikbanen, vil det være aktuelt å øke utnyttelsen i områ-
dets søndre del, sett i forhold til den generelle anbefalte utnyttelsen.

4.4.3 Offentlige rom
De offentlige rommene vil etableres som redegjort for, men ”Bekkeparken sør” vil bli en 
buffersone mot hovedvei i stedet for en grønn allmenning mellom boligkvartaler. Den vil derfor 
ha lavere bruksverdi, men vil likevel være et viktig grønt byrom.

4.4.4 Blågrønn struktur
Svarttjernbekken forutsettes gjenåpnet også i dette scenariet, men bekkeparkens rolle vil bli 
en annen. Bekkeparkens søndre del vil fungere som buffersone mot Fossumdiagonalen og 
eventuelt ny jernbanelinje. Denne må opparbeides med voller og vegetasjon slik at den skjer-
mer de nye byområdene fra støy og forurensing, og samtidig skjerme bekkeløpet og aktivitets-
soner i parken. Et tilsvarende grøntbelte etableres på vestsiden av Fossumdiagonalen for å 
skjerme småhusområdet i Vestbyveien og videre opp mot Grorud. Romsåsbekken vil bli en del 
av dette grøntbeltet.
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4.4.5 Teknisk infrastruktur og miljøforhold
En ny hovedvei og eventuelt jernbanelinje gjennom planområdet vil i utgangspunktet medføre 
økt støy og luftforurensing i de vestre delene av planområdet. Dette forutsettes løst gjennom 
avbøtende og kompenserende tiltak gjennomført av Statens vegvesen og Bane NOR. Det 
brede, ubebygde beltet på begge sider av vei-/bane-traséen, gir rom for disse tiltakene.
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5.1 Om VPOR
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) gir overordnede rammer for utforming, program-
mering og avgrensing av det offentlige rom. Dette kapittelet bygger videre på anbefalingene i 
kapittel 3.3 Anbefalinger. VPOR inneholder 41 tiltak, som vist i tiltakskartet og tiltakslisten på 
neste side, beskrivelse av tiltakene og standardtabell.

Prioriterte tiltak 
Alle tiltak foreslått i VPOR for Nedre Rommen er nødvendige for utviklingen innenfor plan-
området, men det er likevel noen tiltak Plan- og bygningsetaten ønsker å trekke frem som 
prioriterte i henhold til hovedgrepene i planen. Tiltakene ansees som de mest sentrale for å gi 
området de nødvendige bykvalitetene for fremtidig bolig- og byutvikling. Prioriterte tiltak er: 
Bydelstorg sør, Strøksgata og Bekkeparken Nord.  

I tillegg er det viktig at videre planlegging av gatestruktur kommer i gang tidlig, slik at tilrette-
legging for kabling av høyspentledninger og etablering av overvannssystemet ikke blir et hin-
der for utviklingen. Tidlig og helhetlig gateregulering vil også gi forutsigbarhet i grensesnittet 
mellom offentlig rom og privat eiendom, for fastsetting av byggegrenser mm.  

Utforming 
Alle torg og møteplasser i Oslo skal utformes i henhold til §5 i Kommunedelplan for torg og 
møteplasser (KDPTM). Paragrafen stiller generelle krav til utforming. VPOR erstatter ikke disse 
kravene, men konkretiserer disse med utgangspunkt i stedlige forutsetninger og planens 
intensjon. 

VPOR-tiltak markert i kartet kan endre avgrensning om andre hensyn gjør dette gunstig, 
men intensjonen med byrommet skal videreføres og areal og kvaliteter skal ikke reduseres. 
Tiltakenes  areal/bredde, kvaliteter og standard er beskrevet i dette kapittelet. I videre detalje-
ring av parker og torg bør medvirkning og involvering bidra til at endelig innhold og utforming 
av de offentlige rommene svarer på lokalmiljøets behov. 
 
VPOR med ulike utviklingsscenarier (avklaringssonen - sone B) 
Planprogrammet viser en anbefalt arealbruk med to ulike utviklingsscenarier;  utbygging 
uten realisering av ny Fossumdiagonal og/eller nytt spor på Gjøvikbanen vest i planområ-
det, og utbygging med Fossumdiagonal og nytt spor på Gjøvikbanen. Det er usikkert om 
Fossumdiagonalen eller Gjøvikbanen vil realiseres og det er derfor tegnet inn en avklarings-
sone i VPOR-kartet som viser de områdene som trolig vil kunne bli berørt av en eventuell 
veg- eller baneutbygging. Ved utvikling i sone B før endelig avklaring av hovedvei- og bane-
system foreligger, vil prosjekter og planer være avhengig av avklaring fra Statens Vegvesen og 
BaneNOR. 

Tiltak i Sone B 
Flere av tiltakene innenfor avklaringssonen vil kun være aktuelle hvis veg- eller bane ikke byg-
ges ut. VPOR tar utgangspunkt i dette scenariet slik alle nødvendige tiltak ved en maksimal 
utbygging av området er beskrevet. 

Ved utbygging av bane, og eller Fossumdiagonal, vil enkelte av tiltakene utgå. Andre tiltak vil 
fortsatt være aktuelle i beskrevet eller en noe endret form. Ved utbygging av bane eller hoved-
veg, forutsetter Oslo kommune at de statlige infrastruktureierne står for finansiering og oppar-
beiding av nødvendige avbøtende eller kompenserende tiltak i avklaringssonen. 

Føringer for Rommensletta Idrettspark 
Rommensletta er et stort og viktig offentlig rom i bydel Stovner. Parken skal videreutvikles 
som idretts- og aktivitetspark. Planlegging av Rommensletta er kompleks. Dette skyldes blant 
annet potensielt motstridende hensyn som bekkeåpning, forurenset grunn, biomangfold, 
idrettsflater, setningsproblematikk, mm. Ved programmering og utforming må hensynene 
sees i sammenheng, i tillegg må parken knyttes inn i omkringliggende bystrukturer på Nedre 
Rommen og Stovner. VPOR viser ikke konkret utforming eller tiltak for parken, da dette bør 
defineres i et eget kommunalt parkprosjekt (jfr. kapittel 6.6.2).

Motstående side: 

1: ”Into the wild”, Haag (Openfabric/

Dmau, ©Daryl Mulvihill )

2: Bottiere-Chenaie, Nantes (©Atelier de 

paysages Bruel Delmar ) 

3: Passeig de sant Joan, Barcelona (Lola 

Domènech Arcuitecta, ©Adrià Goula)

4: Vester Voldgate, København (GHB 

Landskabsark.©Steven Aicham)

5: Maria Park, Vejle (©COWI)
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5.2 Tiltakskart 
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5.3 Tiltaksliste
Tiltakslisten er tematisk bygget opp og delt mellom tiltak i og utenfor avklaringssonen. 
Tiltakene er oppgitt med minimumsstørrelse. Gater, veier, stier o.l. er oppgitt i meter. Det 
redegjøres for bredder med mer i beskrivelsen av det enkelte tiltak.    

Nr. Type  Tiltak m2/m

1  Bydelstorg Sør 1300m2

2  Stasjonsplassen nedre 625 m2

3-10  Lokaltorg/møteplasser 800 m2

11  Bekkeparken nord (bekkeåpning) 9500m2*

12  Morgenparken (naturpark, G/S-vei) 22 550m2

13  Lommeparken (nabolagspark) 1200m2

14  Grøntkorridor 4600m2

15  Tursti langs Svarttjernbekken 265m

16  Ny strekning hovedturvei (Jfr.KPA) 350m

17  Gang- og sykkelbro over T-banen 1 stk

18  Strøksgate 200 m

19  Haavard Martinsens vei (Sør) 850 m**

20  Haavard Martinsens vei (Nord) 350 m**

21  Ringnesveien 1050 m**

22  Stasjonsgata 325 m**

23  Nedre Rommen 950 m**

24  Kristoffer Robins vei 475 m**

25  Lommeparkgata 285 m**

26  Forbindelse Stasj.torget- Ringnesv. 125 m

27  Avskjæringsgrøft mot deponi 910 m

1. Tiltak i sone A

Nr. Type  Tiltak Areal m2

28,29  Lokaltorg/møteplasser 800 m2

30  Bekkeparken Sør (m/bekkeåpning) 8 500m2*

31  Steinbruddet (natur-/aktivitetspark) 3 700 m2

32  Haugenporten park 2 100 m2

33  Tursti Steinbruddet 420 m 

34  G-og S-vei m/over- og undergang 210m 

35  Jernkroken 520 m**

36  Vestbyveien 550 m**

37  Gate (Vestbyveien til Ringnesveien) 180 m**

38  Kristoffer Robinsvei vest 145 m**

39  Garver Ytteborgs vei 500 m**

40  Nytt kryss i plan ØAVxHMV 1 stk

41  Utvidet bro (Jernkroken over  ØAV) 1 stk

2. Tiltak i sone B - Avklaringssonen

*   Areal til bekkeåpning er inkludert. 

** Gatebredder er beskrevet i prinsippsnitt i tiltaksbeskrivelsen.

Det er generelt ønskelig med fast møblering i gatene, med særlig 

fokus på sitteplasser. Der ikke annet er spesifisert, kan disse 

integreres i gatesnittenes beplantningssoner.  

A
B
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Bydelstorg sør ligger sentralt i planområdet i krysset mellom Ringnesveien og Strøksgata.
Ringnesveien er en viktig forbindelse mellom Rommen T-banestasjon og utviklingsområdene 
sør i planområdet, og Strøksgata er den bymessige strekningen mellom Rommensletta og 
Bekkeparken som legges til rette for handel, service og bevertning. Torget skal legge til rette 
for variert bruk og gi tilgang til handel, næring og bevertning i første etasje. Det skal også 
ha tilstrekkelig med oppholdssoner med gratis sitteplasser og et offentlig toalett. Toalettet 
kan inngå i en paviljong som også inneholder for eksempel en mindre kiosk, kaffebar eller 
liknende. Torget skal være et byrom med gode solforhold som også gir mulighet for ly. Det bør 
etableres en sone med innhold og utforming som er tilpasset barn.

Prinsippdiagram: 

Torg og strøksgate 

med aktive fasader

PARK
RINGNESVEIEN

TORG

STRØKSGATA

Arealbruken og fasadene på motsatt 
side av tilliggende gatestrekninger bør 
også bidra til å berike torgets karakter 
som flerfunksjonelt, med aktive 
fasader og utadrettet virksomhet i 1. 
etasje. 

Torget skal ha  innslag av 
vegetasjon og permeable flater for 
overvannshåndtering. Vegetasjon kan 
også benyttes for å dele inn torget 
i soner og for å skape intimitet og 
kanter man kan oppholde seg mot. 

Bydelstorg sør (1)
Kategori: Torg, møteplass | Tiltak: ny | Areal: min. 1300 m2 

Plaza de Santa 

Barbara, Madrid. 

Nieto Sobejano 

Arquitectos

©Roland Halbe 

Teaterplassen, Oslo.

LINK Arkitektur AS 

© PBE
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Stasjonsplassen nedre (2)
Kategori: Torg, møteplass  |  Tiltak: ny  |  Areal: min. 625 m2

Rommen T-banestasjon ligger i terrengstigningen mellom Rommensletta og Fossumveien/
Sveiva. Arealene rundt selve stasjonsbygningen ligger på 2 ulike høydenivåer; sørsiden av 
stasjonsbygningen (nye Stasjonsgata) ligger ca. 154 moh, og nord og vestsiden ca.  158,5 
moh. VPOR for Stovner - Rommen omfatter torgets nord- og vestside, mens VPOR for Nedre 
Rommen omfatter sørsiden av stasjonsområdet og den nye Stasjonsgata. Ved en fremtidig 
utvikling av stasjonsområdet og et eventuelt nytt og mer flerfunksjonelt stasjonsbygg, må de 
ulike nivåene sees i sammenheng slik at områdene rundt stasjonen blir sammenhengende og 
henvender seg mot byen i flere retninger. Det skal etableres forbindelse mellom nedre og øvre 
nivå som tilfredsstiller kravene til universell utforming. 

Ny busstrasé skal tangere 
T-banestasjonen med holdeplass 
i Stasjonsgata på sørsiden 
av stasjonen ved plattform i 
østgående retning. I forbindelse 
med holdeplassen skal det 
etableres torgarealer som 
skal markere stasjonsområdet 
som et sentralt sted og som 
knytter arealene på sørsiden 
av stasjonen (154moh) 
med arealene nord og vest 
(158,5moh)

Ved transformasjon av 
gammelt- eller bygging 
av nytt stasjonsbygg, skal 
dette ha henvendelse mot 
både øvre og nedre del av 
stasjonstorget. Bebyggelse 
på sørsiden av Stasjonsgata 
skal treffe gatesnittet og ha 
henvendelse og aktiv fasade mot 
stasjonsområdet.

Rådhusplassen i Meilen 

i Sveits strekker seg 

over flere ulike nivåer. 

En paviljong med blant 

annet kafé er med på 

ta høydeforskjellen. 

paviljongen har 

inngangspartier og 

henvendelse mot begge 

nivåer. 

© Studio Vulkan 

Landschaftsarchitektur

Schandorffs plass i 

Oslo er et eksempel 

på en plass som ved 

hjelp av trapper, 

ramper, reposer og 

vegetasjon lager 

et helhetlig og 

sammenhengende 

byrom over flere 

nivåer. 

©Østengen & Bergo 

STASJONSPLASSEN
(VPOR Stovner)

STASJONSOMRÅDE PLATTFORM

NEDRE ROMMEN

ST
AS

JO
N

SG
AT

A
BUSS

BUSS

Prinsippdiagram: 

Torg med aktive 

fasader og bygulv 

som definerer 

byrommet og visker 

ut skillet mellom 

areal for myke og 

harde trafikanter.
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I storkvartalene stilles det krav til etablering av nabolagsplasser som skal utformes og 
programmeres som gode møteplasser. Utforming og innhold skal tilpasses behovet på 
det enkelte sted, tilliggende arealbruk, plassering, terreng mm. (Jfr. også KDP Torg og 
møteplasser.)

Nabolagsplassene skal plasseres i tilknytning til de offentlige tilgjengelige forbindelsene, 
og ikke inne i lukkede eller skjermede gårdsrom. På denne måten oppnår man god 
sammenkobling og tilgjengeliggjøring av de ulike offentlige byrommene på Nedre Rommen. 
Ved etablering av næring, småhandel, bevertning eller liknende utenfor hovedgatenettet, bør 
dette som hovedregel legges i tilknytning til nabolagsplassene. 

Nabolagsplassene bør være minst 800 m2 store, ikke medregnet kjøreareal. 

Ved utforming av nabolagsplassene skal drift- og vedlikeholdsaspektet vektlegges.  

Rathkes plass, Oslo.

© PBE

Rodes plass, Oslo.

© PBE

Nabolagsplass/møteplasser (3-10, 28,29 )
Kategori: Nabolagsplass | Tiltak: ny | Areal: min. 800 m2 
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Bekkeparken Nord (11)
Kategori: Bydelspark, bekkeåpning  |  Tiltak: ny  |  Areal: min.  9500 m2 (inkl. bekkeåpning langs Ringnesveien)  

Bekkeparken er et grønt målpunkt på aksen mellom skulpturparken og naturområdene 
nordvest i planområdet. Parken ligger langs Ringnesveien, i enden av Strøksgata og i 
tilknytning til torget. Parken skal være en urban park med sitteplasser, oppholdssoner, 
aktivitets- og lekeinstallasjoner osv. Den kan også ha soner med mer naturlikt preg i form av 
tettere vegetasjon osv - fortrinnsvis langs parkens nord- og vestside og i tilknytning til bekken. 

Svartjernbekken ligger i dag i rør  sørover fra Bekkeparken Nord. I forbindelse med 
etableringen av bydelsparken, skal bekken gjenåpnes og være et vesentlig element i parken. 
Bekken skal videreføres i dagen langs Ringnesveien som en del av det utvidede gatesnittet 
og ned mot Bekkeparken Sør. For at bekken ikke skal ligge for dypt i Ringnesveien, kan det 
etableres terskel eller en liten dam i Bekkeparken for å heve bekken. Ved bearbeiding av 
bekken skal naturverdiene i bekkeskogen nord for parken hensyntas. 

Bekkeåpningen skal i hovedsak anlegges naturlikt, både med tanke på biomangfold og 
overvannshåndtering. I Ringnesveien kan den utformes mer bymessig, slik at den blir et 
passende og kvalitetshevende element i gata. Det skal etableres soner for opphold med 
møblering og vegetasjon langs bekken. 

Bebyggelsen på nordsiden av bekkeåpningen i Ringnesveien skal ha henvendelse ut mot 
gaterommet og bekken. 

21

6 15

Prinsippsnitt 

Bekkeparken langs 

Ringnesveien

I Roombeek i 

Enschede går bekken 

i gateløpet. Den har 

fått et rett og definert 

løp og tilliggende 

oppholdssoner med 

harde flater og 

sittemøbler.  

Buro Sant En Co

© Edwin  Santhagens
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Morgenparken er en sørøstvendt grønnkorridor som tar opp store deler av terrengforskjellene 
i planområdet; ca. 20 meter fra Ringnesveien til Nedre Rommen. Parken/grønnkorridoren 
skal ha et naturlikt preg. Det skal etableres langsgående turvei i parken mellom Bekkeparken, 
Nedre Rommen og T-banestasjonen som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Denne 
er en del av hovedturveinettet. Langs turveien skal det opparbeides soner med sittegrupper. 
Det skal også etableres tverrforbindelser gjennom parken. Disse skal kobles med øvrige 
forbindelseslinjer i bystrukturen, tilpasses terrenget og gi god tilgang til oppholdssonene i 
parken. Det skal etterstrebes en parkbredde på minimum 40m. Langs Nedre Rommen kan 
dette reduseres noe. 

Lommeparken (13)
Kategori: Nabolagspark  |  Tiltak: ny  |  Areal: min. 1200 m2  

Nabolagsparken ligger sentralt i tett bystruktur og skal være en grønn offentlig møteplass med 
muligheter for lek og rekreasjon. Lommeparken skal ha gode solforhold og være en oase i den 
offentlige byromsstrukturen. Deler av parken skal møbleres og inneholde installasjoner for lek 
eller annen aktivitet. Areal for gater og forbindelser skal ikke inkluderes i parkarealet. 

Majporten 

Beboerhave i 

København er en 

liten nabolagshage 

som er rettet mot 

beboerne i området 

og offentligheten 

forøvrig. Den er bl.a. 

tilrettelagt for dyrking 

med kasser og bed. 

© Thing Brandt 

Landskap aps 

Morningside 

park i New York 

ligger stedvis i 

bratt østvendt 

terreng med gode 

morgensolforhold og 

fin utsikt. 

©Wikipedia

Morgenparken (12)
Kategori: Naturpark, gang- og sykkelvei | Tiltak: ny | Areal: 21 000 m2  
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Det mangler i dag en korridor som forbinder grønnstrukturen ved Rommensletta og områdene 
nordvest i planområdet. Formålet med ny korridor er å knytte sammen grøntområder til 
sammenhengende turdrag og etablere en spredningskorridor for biomangfoldet. 

Korridoren skal være 30 meter bred og ha et grønt hovedpreg med variert vegetasjon. Det skal 
etableres gang- og sykkelvei i korridoren. Denne skal fungere som forbindelse i gatestrukturen 
og som en av flere traséer på hovedturveinett D12

Skogen langs Svartjernbekken er klassifisert som et regionalt viktig naturmiljø (B-område). 
Opparbeiding av tursti langs bekken vil bidra til å tilgjengeliggjøre disse naturkvalitetene. Ved 
opparbeiding av tursti skal hensynet til naturverdiene særlig vektlegges. Trasé og utforming 
skal være i tråd med reguleringsplan for Romsås gård, og være utarbeidet i samråd med 
Bymiljøetaten. Turstien vil kunne benyttes som en alternativ trasé på turdraget D12 for de som 
ikke er avhengig av universell utforming. 

Ny strekning hovedturvei (16)
Kategori: strekning hovedturvei |  Tiltak: ny  |  Lengde: ca. 350 m 

Det skal opparbeides ny turveistrekning på sørsiden av bebyggelsen i Rommenstubben. 
Strekningen er en del av hovedturveinett D12 og skal ha universell utforming. Ved 
opparbeidelse skal naturverdiene i området hensyntas. 

Gang- og sykkelbro over T-banesporet (17)
Kategori: gang- og sykkelbro  |  Tiltak: ny  |  

For å bryte ned barrierevirkningen av T-banesporene, skal det etableres en gang- og sykkelbro 
over sporene. Plassering og utforming skal koordineres med utviklingen på nordsiden 
av sporene (jfr. VPOR for Stovner-Rommen). Broen skal sikre rask og effektiv tilgang til 
t-baneplattformene for reisende som kommer fra områder øst for T-banestasjonen. 

Grønnkorridor (14 )
Kategori: Grønnstruktur/gang- og sykkel | Tiltak: ny | Areal: 4600 m2  

Tursti langs Svarttjernbekken (15)
Kategori: tursti | Tiltak: ny | Lengde: ca. 265 m  |
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25

4,3 2,2 3,25 3,25 2,2 9,8

Prinsippsnitt 

Strøksgata

Strøksgata strekker seg fra Haavard Martinsens vei til Bydelstorg sør, Ringnesveien og 
Bekkeparken. Gata skal være 25 meter bred, ha høy kvalitet og det skal legges spesielt til 
rette for bevegelse og opphold for myke trafikanter bl.a. med en grønn gang-, møblerings- og 
oppholdssone på nordsiden av gateløpet der solforholdene vil være best. Sonen skal være 
minst 9,8 meter bred. Sonen skal ha trær og annen vegetasjon og være egnet for infiltrasjon av 
overvann. Den skal opparbeides med fast møblering, men det skal også settes av plass til løs 
møblering. Forholdet mellom beplantningssone, møbleringssone og gangsone kan variere og 
grensene mellom dem stedvis også være utvisket, men det skal ikke være mindre enn 3 m fri 
bredde i gangsonen. 

I første etasje mot gangsonen skal det være 
utadrettet virksomhet med aktive fasader. Det 
bør ikke være mindre enn 10 inngangspartier 
pr. 100 meter. Sørsiden av gaten skal ha 
aktive fasader med inngangspartier osv, men 
her kan det være mindre grad av utadrettet 
virksomhet.  

Det skal også legges til rette for motorisert 
trafikk og sykkel. Kjørebanen skal plasseres 
mot sør i gatesnittet.

V: Vester Voldgade 

i København har et 

asymmetrisk gatesnitt 

med utvidet fortau,  

oppholdssoner og 

beplantning på den 

solfylte siden av gata.

GHB Landskabsark. 

© R. Hjortshøj 

H: Smeltedigelen, Oslo. 

Asymmetrisk strøksgate 

med bred gang- og 

oppholdssone på den 

ene siden.

Asplan Viak, © Åse Holte

I Passeig de sant 

Joan i Barcelona 

kombineres gangsoner 

og oppholdssoner 

med vegetasjon og 

permeable flater. 

Lola Domènech 

Arcuitecta,  

© Adria Goula

Strøksgate (18)
Kategori: Gate | Tiltak: ny | Lengde: ca. 200 m 
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Haavard Martinsens vei sør (19)
Kategori: Gate | Tiltak: oppgradering  |  Lengde: ca. 850 m

Haavard Martinsens vei sør er hovedtrasé for buss og motorisert trafikk gjennom Nedre 
Rommen og skal følge omtrent samme trasé som i dag, men rettes noe opp slik at gateløpet 
videreføres naturlig over i Stasjonsgata (jfr. tiltak 22) som leder til T-banestasjonen. Haavard 
Martinsens veis nordlige del (tiltak 20) videreføres østover som en nedskalert gate via et 
mer bymessig utformet kryss. Haavard Martinsens vei skal utformes som en bred hovedgate 
godt tilrettelagt for fotgjengere, syklister og buss. Den skal også håndtere hoveddelen av 
privatbiltrafikk i og gjennom området. Gata ligger i tilknytning til Rommensletta idrettspark 
og vil variere mellom å være ensidig og tosidig bebygd. Langs bebygde strekninger skal 
bygningene ha henvendelse mot gata med inngangspartier som treffer fotgjengersone/fortau. 

Prinsippsnitt Haavard 

Martinsens vei, 

vist langs ensidig 

bebygd strekning. 

Det kan være aktuelt 

med svingefelt i 

forbindelse med 

kryssløsninger.

Avskjæringsgrøften  

integrert i gatesnittet. 

Jfr. tiltak nr. 27  

Haavard Martinsens vei nord (20)
Kategori: Nabolagspark  |  Tiltak: oppgradering | Lengde: ca. 350 m

Haavard Martinsens vei endrer karakter i nord, fra hovedgate for buss og annen motorisert 
trafikk til en mer ordinær 2-felts gate. Den vil være ensidig bebygget langs Rommensletta, med 
bebyggelse på nordsiden av gata. Gateopparbeidelsen skal koordineres med gatesnittet for 
Haavard Martinsens vei i VPOR Stovner - Rommen (2016). Utforming og opparbeidelse skal 
også koordineres med en eventuell åpning av Tokerudbekken.  

Prinsippsnitt

Langs ubebygde strekninger skal det etableres 
en grønn overgangssone med tilstrekkelig 
koblinger til Rommensletta idrettspark. 
Gateutformingen og overgangssonen skal 
sees i sammenheng og koordineres med 
avskjæringsgrøfta (26) som skal opparbeides 
mellom gata og det gamle deponiet.  

Deler av Haavard Martinsens vei sør ligger 
over avfallsdeponiet. Den viste løsningen 
er utgangspunkt for videre utredninger i 
påfølgende reguleringsarbeid. Disse vil 
kunne gi løsninger i gatesnittet som bedre 
håndterer utfordringer knyttet til blant annet 
forurensede masser, setninger og framføring 
av infrastruktur under bakken. Tiltak 27 
berøres også av dette.

For å sikre tilfredsstillende trafikkflyt for buss, 
kan det være aktuelt med 4 felt mellom Østre 
Aker vei og Kristoffer Robins vei. 

19

3 2,5 2,2 3 3 2,2 3

3,6 2,2 3,25 3,25 2,5 2,2 3

25

5
Avskjæringsgrøft 
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Ringnesveien er, i tillegg til Haavard Martinsens vei, hovedgate mellom Østre Aker vei og 
Rommen T-bane. Gata går lenger vest i området og gjennom strøk med flere boliger enn 
Haavard Martinsens vei. Sør for bydelsetorg sør bør det vurderes om det skal dimensjoneres 
for busstrafikk for at gatestrekningen skal kunne være en alternativ/midlertidig busstrasé 
gjennom de sørlige delene av planområdet ved f.eks. behov for tiltak på Østre Aker vei eller 
lengst sør på Haavard Martinsens vei. Nord for Bydelstorg sør dimesjoneres det kun for 
personbil for å redusere hastighet og belastning for boliger og eventuell sosial infrastruktur, 
bevertning og servicefunksjoner. 

Ringnesveien skal være en attraktiv bygate for fotgjengere og syklister med tydelig 
gateutforming og utadvendte fasader med inngangspartier direkte tilknyttet fortau og 
gangsoner. Trafikalt kan Ringnesveien i større grad enn Haavard Martinsens vei, ansees som 
en adkomstgate, med mindre biltrafikk og lavere hastigheter. 

Der gata grenser mot park skal fortauet mot parken fungere som både gateelement og 
overgangssone til parken. Dette innebærer at park og gateutforming må sees i sammenheng. 
Eksempelvis kan det etableres små lommer/oppholdssoner langs fortauet med henvendelse 
mot parken, slik at gangsonen blir et bindeledd mellom grønnstruktur og gate. 

Fra gatas høybrekk (ved grønnkorridoren (tiltak 14)) og nordover skal gata være flomvei. Vann 
som ikke fordrøyes lokalt, skal ledes helt frem til avskjæringsgrøfta. Fra lavbrekket ved dagens 
trafostasjon og øst til Haavard Martinsens vei, samles det også opp overvann fra områdene 
lenger nord. Det bør derfor etableres ytterligere tiltak for håndtering av overvann og flom 
mellom trafostasjonen og Haavard Martinsens vei. 

Sørover fra høybrekket er gata flomvei ned til den gjenåpnede Svarttjernsbekken.  

I tilknytning til Bydelstorg sør, bør gatas og torgets materialbruk og utforming sees i 
sammenheng slik at torgområdet i størst mulig grad fremstår som et definert og helhetlig 
byrom med høy kvalitet. 

19,5

3 3 32,2 3 3 2,2
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Prinsippsnitt 1: Ringnesveien 

nord for bydelstorget

Prinsippsnitt 2: Ringnesveien sør 

for  bydelstorget og langs den 

gjenåpnede Svarttjernsbekken. Hvis 

det ikke legges til rette for buss, 

kan kjørebanebredden reduseres til 

6m. Snittet blir da 19,5 meter bredt.

Ringnesveien (21)
Kategori: Gate | Tiltak: Ny/omforming | Lengde: ca. 1050 m 

1

2
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Stasjonsgata (22)
Kategori: Nabolagspark  |  Tiltak: ny  |  Lengde: ca. 325 m 

Stasjonsgata ligger i forlengelsen av Haavard Martinsens vei sør (19) og går via 
T-banestasjonen og opp til Nedre Rommen. Den skal være bussgate og sikre direkte kobling 
mellom buss og T-bane. Det skal legges til rette for holdeplass i begge retninger. Der gata 
treffer stasjonsområdet skal utformingen koordineres med Stasjonstorg nedre. For å skape 
en helhetlig sone ved stasjonen bør det vurderes shared space-løsning og/eller bruk av 
materialer som gjør at bygulvet oppleves enhetlig i hele Stasjonsplass-sonen (jfr. tiltak 2).  
Strekningen langs stasjonsområdet skal ha aktive fasader med utadrettet virksomhet. 

I sørgående retning, fra stasjonen og ned til Haavard Martinsens vei, skal det opparbeides 
en 5,5 m bred grønn sone for infiltrasjon og flom. Overvann som ikke infiltreres i sonen skal 
ledes ned i avskjæringsgrøfta langs Haavard Martinsens vei og ikke ned i deponiet. 

Ved regulering/opparbeiding av Stasjonsgatas sørgående del (jfr. prinsippsnitt 1), før en 
nedgraving av Statnetts ledninger er sikret, vil det kunne vurderes en midlertidig og mer 
kompakt ledningsfremføring på den aktuelle strekningen. En slik løsning kan være å føre 
begge linjene inn på én felles masterekke. For å oppnå tilstrekkelig bredde for fremføring 
(med en hensynsone på ca. 40 meter) foreslås det at det i hovedsak er den grønne sonen som 
utvides. Bredden og utformingen av et slikt gatesnitt må utarbeides i tett dialog med Statnett.

Prinsippsnitt 1: Stasjonsgata fra Haavard 

Martinsens vei mot Stasjonen

2525

3 2,2 3,25 3,25 2,2 3 5,5 2,5

Prinsippsnitt 2: Stasjonsgata v/

Stasjonsplassen (Jfr. også tiltak 2)

20

5 3,25 3,25 3 5,5

Strømsø Torg i 

Drammen er såkalt 

”shared space”. 

Busser, biler og myke 

trafikanter beveger 

seg i mindre definerte 

soner enn i vanlige 

gater. Bygulvet har 

fått en utforming 

og materialbruk 

som gjør det til et 

sammenhengende og 

definert rom i byen. 

Link Arkitektur AS

© Hundven-Clements 

Photography

1

2
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Nedre Rommen (23)
Kategori: Gate |  Tiltak: omforming  | Lengde: ca. 950 m  

Nedre Rommen er en ”ring-gate” som betjener alle utbyggingsfeltene på høydedraget lengst 
nord/nordvest i planområdet. Hovedprinsipp for gateutforming er en 19 m bred gate med 
ensidig trerekke. Fra Fossumveien og sørvestover ligger Nedre Rommen øverst på brinken 
med utsikt ut over Morgenparken. Utsikten er en kvalitet som bør sikres ved opparbeiding av 
gatestrekningen. Eksempelvis ved samordning av fortauet på østsiden av gata og gang- og 
sykkelveiforbindelsen (jfr. tiltak Morgenparken ). Oppholdssonene i Morgenparken bør også 
sees i sammenheng med dette fortauet. Denne delen av Nedre Rommen vil være ensidig 
bebygd. Bebyggelsen skal henvende seg mot gata med åpne fasader og inngangspartier. Det 
tillates forhager. For å få til dette er det enkelte steder behov for vesentlige terrenginngrep. 
Mellom Fossumveien og Stasjonsgata skal kjørebanen være dimensjonert for buss. 

Prinsippsnitt 1: 

Nedre Rommen 

Forlengelse Kristoffer Robins vei (24)
Kategori: Gate|  Tiltak: ny |  Lengde: ca. 475 m

Kristoffer Robins vei skal dimensjoneres for 
både buss og hovedsykkelveinett. Mellom 
Vestbyveien og Haavard Martinsens vei skal 
gata være utpreget bymessig med tosidig 
beplantning og bebyggelse med åpne 
fasader og inngangspartier mot gateløpet. 
Øst for Haavard Martinsens vei kan gatas 
bymessighet gradvis avta og tilpasses 
miljøparksammenhengen den er en del 
av. Vegetasjonsfelt skal optimaliseres for 
infiltrasjon og gata forøvrig skal fungere som 
flomvei. 

Prinsippsnitt

23
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Morgenparken 

I den sørligste delen av Nedre 
Rommen skal gatesnittet 
også romme en delstrekning 
på hovedturvei D12. Det skal 
avsettes et 9 m bredt felt 
til opparbeiding av  D12 på 
strekningen. Bebyggelsen på 
sørsiden av gatestrekket kan 
ha forhage. 

De øvrige delene av Nedre 
Rommen skal være tosidig 
bebygd med henvendelse og 
inngangspartier mot gata. På 
disse strekningene kan areal 
til sykkelfelt omdisponeres 
til vegetasjons-, gang- eller 
oppholdsareal. Sykkel vil da 
dele veibanen med bil.

 

Prinsippsnitt 2: 

Nedre Rommen med 

utvidelse for turvei 

D12.

2

1

22

3 2 6 2 9

Turvei D12
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18

3 2 6 22 3

Prinsippsnitt

Regnbed og grønn-

struktur mellom 

fortau og kjøre-

bane i Jaktgatan i 

Stockholm. 

©AJ  Landskap 

For å unngå at overvann renner ned i deponiet under Rommensletta, skal det opparbeides 
en avskjæringsgrøft i Haavard Martinsens vei, på vestsiden av veibanen. Avskjæringsgrøfta 
må være tett i bunn og bør få en estetisk utforming som gjør at den ikke skjemmes av å 
stå uten vann i perioder. Den skal være et kvalitetshevende element som inngår naturlig i 
gatas tverrsnitt. Som hovedregel skal den ha en bredde på 6 meter, men den kan unntaksvis 
variere - eksempelvis økes i utvalgte soner for å styrke det grønne i byromsdannelser. Dette 
vil kunne være aktuelt der tverrgatene møter Haavard Martinsens vei.  Avskjæringsgrøfta skal 
kunne benyttes i den lokale flom- og overvannshåndteringen, men dette tilsidesetter ikke at 
kommunens 3-trinnsstategi for overvannshåndering skal følges. Flomveien i Stasjonsgata 
skal kobles sammen med avskjæringsgrøfta slik at vannet ikke ledes ned i deponiet. 
Sammenkoblingens lokalisering og utforming skal avklares i påfølgende reguleringsplan.

Lommeparkgata er en bygate med snitt på minimum 18 
meter og ensidig trerekke mellom Kristoffer Robins vei 
og Ringnesveien/Bekkeparken. Det skal dimensjoneres 
for bil og være sykkelfelt i begge retninger. 
Bebyggelsen skal ha henvendelse  og inngangspartier 
mot gata. 

Lommeparkgata (25)
Kategori: Gate | Tiltak: ny | Lengde: ca. 285 m  

Avskjæringsgrøft mot deponi (27)
Kategori: Avskjæringsgrøft | Tiltak: ny | Lengde: ca. 910 m 

Forbindelse for myke trafikanter som skal bidra til at 
Ringnesveien blir en sterk og tydelig kobling mellom 
Bydelstorg sør og T-banestasjonen. Forbindelsen skal 
være universelt utformet. Den skal bevisst forholde 
seg til både Morgenparken i vest og bebyggelsen i 
øst. Ved behov for både trapper og ramper kan deler 
av Morgenparkens arealer benyttes. Forbindelsens 
østside skal knyttes til bebyggelsen slik at denne får 
en direkte gatehenvendelse med inngangspartier, 
oppholdssoner og mulighet for utadrettet virksomhet. 
Forbindelsens bredde skal være minst 10 m. 

Forbindelse mellom Stasjonstorget og Ringnesveien (26)
Kategori: Gangforbindelse | Tiltak: ny | Lengde: ca. 125 m 

 Stasjonsallmenningen   

i Bjørvika har aktive 

fasader og oppholds-

soner. Stigningen tas 

med ramper, trapper og 

beplantningskasser.   

SLA ,  ©PBE
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Bekkeparken sør (30)
Kategori: Park med bekkeåpning  |  Tiltak: ny  |  Areal: min. 8500 m2  

Bekkeparken sør er en forlengelse av Bekkeparken nord. De to grønnstrukturfeltene skal i 
størst mulig grad bindes sammen slik at de oppleves som sammenhengende. Svartjernbekken 
gjenåpnes gjennom parken, som skal være minimum 40 meter bred. 

Parkbredden muliggjør en gjenåpning der bekken kan ligge nær opprinnelig dybde. Ved 
bekkeåpning skal hensynet til biomangfold vektlegges. Dette innebærer blant annet 
tilstrekkelig med kantvegetasjon. Bekken skal også utformes slik at den er egnet som flomvei 
og resipient for overvann fra omkringliggende arealer. Lengst sør i parken ledes bekken ned i 
rør under Østre Aker vei, slik den går i dag. 

Det skal være god tilgang til møblerte og umøblerte oppholdssoner i parken. Og det skal 
også være mulig å komme helt ned til vannet på utvalgte punkter. Det skal opparbeides 
tverrforbindelser over bekken og gjennom parken. Disse bør koordineres med øvrige offentlig 
tilgjengelige gang- og sykkelforbindelser i bystrukturen. 

Bjerkedalen park har 

ulike soner. Noen er 

grønne med plen o g 

annen vegetasjon, mens 

andre er mer urbane 

grusbelagt og med 

tilliggende servering.

© Dronninga Landskap

I parken Bottiere-

Chenaie i Nantes 

har bekken fått en 

naturlik utforming. 

Det er stedvis rikt 

med vegetasjon 

langs bekkeløpet, og 

mange muligheter til 

å komme seg ned til 

vannet.

Atelier de paysages 

Bruel Delmar

© Nautilus

Tiltak i sone B
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Steinbruddet (31)
Kategori: natur-/friområde |  Tiltak: ny  |  Areal: min. 3700  m2 

Eksisterende 

situasjon i 

Steinbruddet. 

Det gamle steinbruddet brukes i dag som 
lek og friluftsområde. Denne bruken er 
formalisert i forslag til reguleringsplan 
for Nedre Romsås gård. I forbindelse med 
utbygging på Nedre Rommen, vil steinbruddet 
være et viktig friområde for befolkningen i 
nærområdene. Steinbruddet ligger i et område 
med naturkvaliteter, og tilretteleggingen av 
friområdet bør derfor være enkel og skje på 
naturkvalitetenes premisser. Aktuelle tiltak 
vil kunne være sittegrupper, søppelkasser, 
mindre leke- og/eller aktivitetsinstallasjoner 
eller liknende. Ved ytterligere tilrettelegging 
for bruk, skal sikringstiltak mot ras vurderes og 
gjennomføres. 

Eksisterende 

situasjon ved 

Haugenporten.

Ved utbedring av friområdene i Steinbruddet (30) skal også tilgangen til parken forbedres. 
Dagens tilgang til friområdet går via sti fra Vestbyveien. Denne bør oppgraderes slik at den 
tifredsstiller kravene til universell utforming. Det skal også sikres tilgang til området fra øst. 
Dette vil gi beboerne i den fremtidige boligbebyggelsen sør for friområdet bedre tilgang. 
Fra sør/øst vil det være behov for trappeanordninger for å komme opp til friområdet. Ved 
etablering og utbedring av stier skal nødvendige sikringstiltak vurderes/gjennomføres. Stien 
går igjennom områder med naturverdi, og skal utformes og opparbeides i tråd med gjeldende 
regulering og i samråd med Bymiljøetaten.

Området er en del av Alnaelva Miløpark, 
og var tidligere holdt av til ny skate- og 
motorsporthall. Hallens lokalisering har blitt 
flyttet grunnet flomfare i det aktuelle området. 

Området skal med enkel standard opparbeides 
som natur-/aktivitetspark. Det foreslås 
at endelig programmering fastsettes i 
påfølgende planarbeid med tilhørende 
medvirkningsopplegg og behovskartlegging. 

Ved utforming og opparbeiding skal 
naturverdiene i området hensynstas.

Haugenporten park (32)
Kategori: Naturpark/aktivitetspark | Tiltak: ny | Areal: 2100 m2

Tursti Steinbruddet (33)
Kategori: tursti | Tiltak: ny | Lengde: ca. 420 m 
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Gang- og sykkelvei m/ over og undergang (34)
Kategori: Hovedturveistrekk, 2 krysn.  | Tiltak: omarbeiding/ny |  Lengde: ca. 210 m

Som forlengelse av Bekkeparken sør skal det opprettes en god forbindelse med 
krysningspunkter for fotgjengere og syklister over Østre Aker vei og under jernbanesporet 
og ned til Alna Miljøpark i sør. Traséen og krysningspunktene følger prinsipp-traséen for 
turvei D12 i kommuneplanens arealdel. I dag er det tre broer over Østre Aker vei i det aktuelle 
området. 2 av dem er ikke i bruk og bærer fortsatt preg av å være gamle jernbanebroer. Hvis 
sikkerhetsmessige og infrastrukturelle hensyn tillater det, kan en av de tre broene vurderes 
gjenbrukt og utbedret for å dekke behovet for nytt krysningspunkt. 

Ved opparbeiding av krysning under jernbanesporet skal undergangen utformes på en måte 
som gjør den oversiktlig og trygg. Det skal fokuseres på lyssetting og inn- og utsyn til og fra 
undergangen. Krysningspunktene skal være universelt utformet. 

Ammerudtunellen er 

blitt en destinasjon 

etter at den ble 

oppgradert og 

programmert 

med bl.a. 

klatreinstallasjoner 

og god lyssetting. 

Eriksen Skajaa, 

LaLa Tøyen, Asveig 

Marie Jellestad, Taral 

Jansen,

Mikkel Brandt Bugge.

© Kari Tønseth

Jernkroken (35)
Kategori: vei/gate | Tiltak: omarbeiding  |  Lengde: ca. 520 m

Jernkroken skal opparbeides 
med kjørebane dimensjonert 
for rutebusser. Det skal 
være sykkelfelt på begge 
sider av veien og fortau på 
nordvestsiden. Sør-øst for 
veien ligger jernbanens 
sporområde. Ved opparbeiding 
av et gatesnitt på 14 m vil det 
bli behov for å benytte noe 
av arealet som i dag er buffer 
mot sporområdet. Ved ny eller 
transformasjon av eksisterende 
bebyggelse nordvest for 
veien, kan nødvendige 
veiutvidelser vurderes lagt til 
disse eiendommene (gbr/bnr 
105/207 m.fl. ).

Prinsippsnitt

14

3 2,2 3,25 3,25 2,2 Sporområde
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Prinsippsnitt  

Prinsippsnitt

I dag mangler det en god forbindelse mellom Nedre 
Rommen og Nedre Grorud. Ved å etablere en ny 
sykkelgate vil Nedre Rommen og Grorud få en god 
sykkel- og fotgjengervennlig forbindelse. Det er ikke 
ønskelig med vesentlig biltrafikkøkning fra Nedre 
Rommen og inn i boligområdene på Nedre Grorud. 
Sykkel og bil deler veibanen, og det settes av 
romslige soner til fotgjengere og beplantning. 

Lengst øst mot Ringnesveien og i tilknytning til 
Bekkeparken skal gata ha et urbant preg med 
tilliggende fasader og henvendelse mot gata. Lenger 
vest og i gradvis overgang mot småhusbebyggelsen 
tillates større innslag av forhager med varierende 
vegetasjon og liknende.

3

15

5,54,75 4,75

Ved utbygging på Nedre Rommen vil det bli behov 
for utbedring av forholdene for myke trafikanter i 
Vestbyveien. I dag mangler veien fortau, den har 
gateparkering og en kjørebanebredde som varierer 
mellom 4 og 5 meter. I fremtiden vil Vestbyveien 
kunne bli en viktig forbindelse til blant annet skole, 
fritidsaktiviteter og natur- og friluftsområdene ved 
Romsås gård. 

Den blågrønne strukturen langs Vestbyveien er 
av verdi og skal opprettholdes ved utvikling av 
områdene. Hvis utbedring av veien vanskeliggjøres 
grunnet eiendomsforhold eller bekk, kan alternativ 
utbedring med fokus på fotgjengere vurderes. 

Kristoffer Robinsvei vest (38)
Kategori: Gate | Tiltak: ny  |  Lengde: ca. 145 m 

Gatesnittet er en videreføring av gatesnittet i de øvrige 
delene av Kristoffer Robins veis forlengelse. 

Prinsippsnitt 

23

3 2,2 3 3,25 3,25 3 2,2 3

Vestbyveien (36)
Kategori: Vei | Tiltak: omarbeiding | Lengde: ca. 550 m

Gate mellom Vestbyveien og Ringnesveien (37)
Kategori: Gate | Tiltak: ny | Lengde: ca. 180 m
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Garver Ytteborgs vei (39)
Kategori: gate | Tiltak: omarbeiding  |  Lengde: ca. 500  m  

Garver Ytteborgs vei går parallelt med Østre Aker vei. Veien opparbeides som en ensidig 
bebygd gate med bebyggelse på sørsiden, og tilpasning til Østre Aker vei på nordsiden. Det 
skal legges til rette for sykkel i begge retninger på sørsiden av gata. Terrengforskjellen mellom 
Garver Ytteborgs vei og Østre Aker vei kan stedvis tas som grønn skråning (vist i snittet). 
Lenger vest, der høydeforskjellen er større kan det benyttes støttemur, slik at den samlede 
gatekorridorbredden holdes så liten som mulig. Samtidig er det viktig at dagens grønne preg 
videreføres med gatetrær og annen vegetasjon. 

Næringsbebyggelsen sør for veien skal ha henvendelse mot gata og fasader som er en del 
av gatesnittet. Ved særskilte behov for mer avstand mellom bebyggelse og fortau, skal økt 
bredde primært opparbeides som gangsone, sekundært som forhage/beplantningssone. 
Eventuelle parkeringsplasser, varelevering osv, skal være på sørsiden av bebyggelsen. 

Prinsippsnitt

15

5 2 2 6 Østre Aker vei

Ved utbygging av Fossumdiagonal, Gjøvikbane eller annen infrastruktur som vil resultere i 
at eksisterende av- og påkjørsler mellom Østre Aker vei og Nedre Rommen vil måtte fjernes, 
vil det bli behov for et nytt kryss i Østre Aker vei/Haavard Martinsens vei. Krysset skal 
være fullverdig og i plan, og kan løses enten som lysregulert kryss eller rundkjøring. Valgt 
kryssløsning skal legge til rette for bussfremkommelighet. Ved etablering av lyskryss skal det 
også optimaliseres for fotgjengere.  

Dagens bro over Østre Aker vei er ca. 10,5 meter bred. Denne bør utvides til minimum 17m slik 
at den tilfredsstiller behovet til alle trafikantgrupper og tilpasses øvrige deler av Jernkroken og 
Ringnesveien (jfr. tiltak 35 og 21).  

Nytt kryss Østre Aker vei/Haavard Martinsens vei  (40)
Kategori: Nytt kryss i plan | Tiltak: ny 

Jernkroken over Østre Aker vei (41)
Kategori: Bro | Tiltak: utvidelse/ny 
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Offentlig tilgjengelige forbindelser 

VPOR-kartet viser en rekke offentlige tilgjengelige forbindelser. Disse er prinsipielt vist i 
VPOR-kartet for å illustrere en ønsket grad av finmaskethet i bystrukturen og for å illustrere et 
utgangspunkt for lokalisering av forbindelsene. Forbindelsene er ikke konkrete ”VPOR-tiltak” 
slik de andre nummererte tiltakene er, men forventes integrert i de ulike utviklingsprosjektene 
for å sikre en bymessig finmaskethet som er spesielt tilrettelagt for myke trafikanter. 

ZAC du Chaperon Vert, 

Arcueil, Frankrike.

TVK/TN+

© Julien Hourcade

Forbindelsene bør ha en bredde 
på mellom 10 og 15 meter og være 
sambruksgater/strøksgater som 
prioriterer fotgjengere og syklister. 
De bør ha et grønt preg, være i 
stand til å håndtere overvann og 
ha gode oppholdssoner. De skal 
være og oppleves offentlige, og 
være fremkommelige for biler og 
utrykningskjøretøy. 

Forbindelsene skal være 
sammenhengende internt 
i storkvartalene og med de 
overordnede offentlige rommene. 
De skal ha en kvalitet som gjør at 
de harmonerer med byrommene de 
ligger i tilknytning til. Ved utforming 
skal drift og vedlikeholdsaspektet 
vektlegges. 

Over: Sambruksgate 

i Deichmansgate i 

Oslo. Gata prioriterer 

opphold og myke 

trafikanter, men er 

likevel fremkommelig 

for biler og 

servicekjøretøyer. 

Beplantede 

regnbed bidrar til 

overvannshåndtering 

såvel som til trivselen 

og biomangfoldet 

i området. 

©AsplanViak
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5.4 Kvalitet og standard

Normal og høy standard
VPOR for Nedre Rommen angir to standarder for opparbeidelse av offentlig rom; normal og høy 
standard. Både normal og høy standard skal ha høy teknisk kvalitet. De to standardene legges 
til grunn for detaljprosjektering, kostnadsoverslag og forhandlinger om utbyggingsavtaler 
mellom Oslo kommune og utbyggere.

Følgende tiltak foreslås opparbeidet med høy standard: Stasjonsplassen nedre, Bydelstorget, 
hoveddelen av Bekkepark Nord, Strøksgata, og de delene av Ringnesveien som tangerer torget 
og de østlige delene Bekkeparken. 

Øvrige tiltak skal ha normal standard.

Normal standard følger Oslo kommunes generelle 
standard for opparbeidelse av gater, torg og parker. 
Det finnes et spekter av ulike kvaliteter på materialer 
innenfor kommunens generelle standard, som gir 
mulighet for ulike materialvalg og løsninger for 
de ulike gatene og byrommene. Oslo kommunes 
generelle standard for materialer, møbler etc. fremgår 
av tabellen på neste side. 

I standardtabellen åpnes det opp for at noen 
elementer kan få høyere standard selv om det 
offentlige rommet er angitt med normal standard 
(presisert i parentes i tabellen). Bakgrunnen for dette 
er at Nedre Rommen har spesielt behov for tiltak som 
bedrer trafikksikkerhet, grønnstruktur og tilrettelegger 
for aktivitet for barn og unge, uten at det offentlige 
rommet har behov for høy standard for øvrig. I tillegg 
åpner standardtabellen for at fortau i gater angitt 
med normal standard kan opparbeides med andre 
materialer enn asfalt for å muliggjøre større grad av 
variasjon.

Høy standard
Høy standard innebærer at enkelte tiltak i VPOR Nedre Rommen skal ha en egendefinert 
standard. Hva som inngår i høy standard for VPOR Nedre Rommen framgår av tabellen på neste 
side. Hva som er høy standard i denne planen er bestemt med utgangspunkt i mål og visjoner 
for utvikling av området. Ved høy standard kan det være aktuelt at enkelte elementer får en 
særegen design. Det er et premiss for designede løsninger at de utformes på en måte som gjør 
elementet enkelt å drifte og vedlikeholde.

Områder med høy standard
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Normal standard Høy standard

Fortau: Asfalt (andre materialer kan vurderes)
Kjørebane: Asfalt
Kantutforming: Naturstein
Gatevarming: Ingen
Beplantning: Trær, busker
Møblement: Standard søppelkasser, 
sykkelstativ osv. (for sitteelementer kan 
design vurderes)
Belysning: Kommunal standard
Kunst / utsmykning: ingen
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Overgangsfelt: Standard (bredt/opphøyd 
overgangsfelt skal vurderes)

Fortau: Naturstein, betong
Kjørebane: Asfalt, annet dekke kan vurderes
Kantutforming: Spesialtilpasset
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Spesialtilpasset
Belysning: Spesialtilpasset
Kunst / utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Spesialtilpasset
Overgangsfelt: Bredt/opphøyd

Dekke: Betong, asfalt, gatestein, tegl
Gatevarme: Ingen
Beplantning: Trær, busker (annen beplantning 
kan vurderes)
Møblement: Standard søppelkasser, 
sykkelstativ osv. (For alle sitte-, aktivitets-, og 
lekelementer skal spesialtilpassing vurderes)
Belysning: Kommunal standard
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Kunst / utsmykning: Kan vurderes

Dekke: Kombinasjon av materialer; naturstein, 
plasstøpt betong, tegl, metall, gummidekke, 
armert gress
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Spesialtilpasset
Belysning: Spesialtilpasset
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering, 
bekkeåpning markert i VPOR
Universell utforming: Spesialtilpasset
Kunst / utsmykning: Skal vurderes

Dekke: Betong, asfalt, gatestein
Gatevarme: Ingen
Beplantning: Trær, busker (annen beplantning 
skal vurderes)
Møblement: Standard søppelkasser, 
sykkelstativer osv. (For alle sitte-, aktivitets-, 
og lekelementer skal design vurderes)
Belysning: Kommunal standard 
Kunst / utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Programmering: Skal vurderes, ikke like 
omfattende som ved høy standard.

Dekke: Kombinasjon av materialer; naturstein, 
plasstøpt betong, tegl, metall, gummidekke, 
armert gress
Gatevarme: Skal vurderes 
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Spesialtilpasset
Belysning: Spesialtilpasset
Kunst / utsmykning: Skal vurderes, kan 
integreres i utforming/program
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Spesialtilpasset
Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig 
programmering. Høy opplevelsesverdi (ref. 
”opplevelsesbarometeret” KDP Torg og 
Møteplasser)

Terreng/landskapsforming: Kan vurderes
Dekke: Grus, asfalt (annent materiale kan 
vurderes)
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress (annen 
beplantning skal vurderes)
Møblement: Standard søppelkasser, 
sykkelstativer osv. (For alle sitte-, aktivitets-, 
og lekelementer skal spesialdesign vurderes)
Belysning: Kommunal standard
Kunst / utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard

Terreng/landskapsforming: Skal vurderes 
Dekke: Naturstein, grus, tredekke, plasstøpt 
betong, gummidekke osv.
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress, 
blomster/staudebedd vurderes, 
årstidsvekster, høyt vedlikehold
Møblement: Spesialtilpasset
Belysning: Spesialtilpasset
Universiell utforming: Spesialtilpasset
Kunst / utsmykning: Skal vurderes, integreres 
i utforming/program
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Spesialtilpasset
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6 Krav til prosess og metode
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6.1 Utredningsbehov på ulike nivå
Nedre Rommen skal planlegges for ny byutvikling. Dette krever nytt reguleringsplangrunnlag. 
Sammen med et nytt plangrunnlag skal det også utredes konsekvenser av de foreslåtte 
planene, både på et overordnet nivå for området og for enkeltplaner som faller innenfor 
KU-forskriften. Der det vises til forskrift, gjelder det forskrift om konsekvensutredninger for 
planer etter plan- og bygningsloven og de vedlegg som følger denne forskrift.

Regulering av Nedre Rommen vil sannsynligvis bli gjennomført gjennom flere 
detaljreguleringsplaner. Det er vanskelig å forutse omfang og kompleksitet i hver enkelt sak, 
og for å sikre at de overordnede grep og forutsetninger som planprogrammet skisserer kan 
avklares tidlig og ikke hindrer mindre enkeltsaker, er det utarbeidet en samlet, overordnet 
konsekvensutredning for Nedre Rommen. Utredningene er tilpasset de beslutninger som skal 
tas på områdenivå.

Resultatene fra konsekvensutredningene på overordnet nivå redegjøres for i dette kapittelet 
og var en del av høringsmaterialet. Utredningsdokumentene følger planprogram og VPOR 
til politisk behandling som vedlegg. Utredningene har tatt utgangspunkt i foreliggende 
kunnskap. 

Det kan i tillegg bli behov for konsekvensutredning av enkelte reguleringsplaner, avhengig av 
omfang og påvirkning. Dette vil gjelde planer som kreves konsekvensutredet etter vedlegg I i 
forskriften, eller etter § 3 og i vedlegg III. Planalternativer vil avklares i hver enkelt plansak.

Forhold som er tilstrekkelig utredet på overordnet nivå skal ikke utredes på nytt, men dersom 
prosjekter avviker vesentlig fra planprogrammets premisser og føringer, må det påregnes krav 
om ny konsekvensutredning.

6.2 Konsekvenser vurdert på overordnet nivå
Konsekvensutredningene skal belyse konsekvenser av planprogrammets alternativer for 
beslutningsrelevante tema på et overordnet nivå. Følgende tema er utredet jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger vedlegg IV:

•  forurensning:
 > konsekvenser av støy- og luftforurensing for tilliggende boligområder 

• transportbehov og energiløsninger:
 > trafikale konsekvenser av utviklingen
 > konsekvenser for fremtidig utvikling av kollektivtransportløsninger
 > konsekvenser for dagens tekniske føringer, bl.a. strømnettføringer

• barn og unges oppvekstvilkår:
 > behov for sosial infrastruktur, kultur og idrettstilbud

•  konkurranseforhold:
 > konsekvensene av tiltaket for eksisterende senterstruktur (dekningsgrad både for 

dagligvarer og utvalgsvarer)

6.2.1 Støy- og luftforurensing
Konsekvensene av en utbygging etter planprogrammets føringer er vurdert med henblikk 
på konsekvenser for støy- og luftforurensing. Disse er redegjort for i ”Trafikkanalyse og 
beregning av støy- og luftforurensing for Rommenområdet” (utført av Asplan VIAK for Plan- 
og bygningsetaten). Både utbyggingens konsekvenser for omkringliggende boligområder 
og konsekvenser av trafikkstøy for den fremtidige bebyggelsen i planområdet er utredet. 
Støyvurderingen viser at utbyggingen ikke vil få merkbar økning i støy eller forurensingsnivå 
i omkringliggende områder. Det aller meste av planområdet vil heller ikke bli utsatt for 
problematisk støy fra vei, jernbane eller t-bane. Buffersonen med næringsbebyggelse mot 
Østre Aker vei vil være tilstrekkelig for å skjerme områdene på innsiden. Boligbebyggelse som 
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ligger direkte til gater med relativt stor trafikk, vil på grunn av den anbefalte karréstrukturen 
kunne ha en stille side mot gårdsrom.

6.2.2 Transportbehov
Trafikale konsekvenser er utredet i ”Trafikkanalyse og beregning av støy- og luftforurensing 
for Rommenområdet”. Utredningen ble i utgangspunktet basert på alternativene til første 
offentlige ettersyn, og er i ettertid supplert med nye analyser for å ivareta endringene etter 
første offentlige ettersyn. Analysen består av beregninger av generert trafikk i områdets 
gatesystem og dennes virkning på hovedveisystemet, samt angivelse av nødvendige tiltak 
for at trafikkavvikling og kollektivtransport skal kunne løses. Disse tiltakene handler i all 
vesentlighet om utforming av kryss. 

Analysen viser at den totale trafikken som genereres av utbyggingen lar seg avvikle i 
det foreslåtte gatenettet i området og på overordnet veisystem. Dette gjelder for begge 
planalternativer, med og uten Fossumdiagonal. Den mest pressede situasjonen vil oppstå 
i et mulig scenario der Fossumdiagonalen bygges og muligheten for kryss i vestre del av 
planområdet blir borte pga. Fossumdiagonalens utforming som ensidig toplanskryss i 
henhold til Statens vegvesens anbefaling. Ved en opparbeiding av et fullverdig kryss i 
plan i planområdets østre del (Østre Aker vei/Haavard Martinsens vei) vil krysset nærme 
seg kapasitetsgrensen. Dette scenariet forutsetter imidlertid fullført utbygging av hele 
planområdet, gjennomføring av Fossumdiagonal og nedgradering/omforming av Østre 
Aker vei. Det representerer derfor et relativt teoretisk scenario med maksimal belastning. 
Trafikkanalysen viser også at det vil være nødvendig å bygge om krysset mellom Fossumveien 
og Trondheimsveien nord for planområdet, ved full utbygging av planområdet.

Haavard Martinsens vei vil kunne få en relativt tung trafikkbelastning, med opp mot 8000 biler 
i døgnet (ÅDT) i den sørligste delen. Dette er likevel noe lavere enn dagens nivå. Det blir derfor 
vesentlig at videre planlegging har fokus på forholdene for gående, syklende og busstrafikk på 
denne strekningen. 

Konsekvenser for dagens tekniske infrastruktur og behovet for nye føringer blir utredet som 
del av ”Veiledende plan for kabler og ledninger” (se 6.3 Andre utredninger).

6.2.3 Barn og unges oppvekstvilkår
Det finnes i dag ingen barn bosatt i planområdet. Behov knyttet til barn og unges 
oppvekstvilkår er utredet som del av det kommunale arealbehovet og er basert på fremtidig 
utbygging i området. Behov for barnehager, skoler, kulturstasjoner og idrettsanlegg er vurdert 
i kartleggingen. Kartleggingen er i sin helhet redegjort for i 6.3 Andre utredninger.

Behov for friområder og parker anses løst gjennom oppfølgingen av kommunedelplan for torg 
og møteplasser og kommuneplanens føringer for opparbeiding av parker i planområdet.

6.2.4 Varehandel
Behov og begrensninger for etablering av handel og servicefunksjoner knyttet til en fremtidig 
byutvikling er utredet. Handelsanalysen er i tråd med føringene i Kommunedelplan for 
varehandel og andre servicefunksjoner. Et tilstrekkelig lokalt handelstilbud er viktig for å 
redusere den bilbaserte handelen. Samtidig er det viktig at nyetablering av handel ikke 
forringer grunnlaget for eksisterende lokalsentre i tilliggende områder.

Analysen konkluderer med at det et beregnet totalt behov for 4 - 5 000 m2 handelsareal for 
nærsenter i tilknytning Rommen T-banestasjon, inkludert eksisterende handel på stedet. For 
lokalsenter i Ringnesveien/Ellefs vei beregnes behovet til 10 - 13 000 m2. Dette inkluderer 
eventuelle handelsarealer i nærliggende strøksgater. Totalt er behovet for handelsareal i 
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planområdet beregnet til 14 – 18 000 m2.

En etablering av handel i lokalsenter i Ringnesveien/Strøksgata vil være mer enn 500m fra 
knutepunkt for kollektivtransport og således ikke i tråd med KDP 14. Det må likevel forventes 
en vesentlig økning i handelsetterspørselen i området i takt med befolkningstilvekst. En 
tilstrekkelig mengde handelsarealer i planområdet vurderes derfor å bidra til reduksjon i antall 
reiser ut av området knyttet til handel. 

For å unngå en vesentlig økning i biltrafikken, forutsettes det etablering av et godt tilbud 
med alternative fremkomstmidler. Det forventes at planen for Nedre Rommen baserer seg 
på etablering av busslinjer med trasé gjennom området. I tillegg er det nødvendig å etablere 
tydelige rekkefølgebestemmelser for å balansere bolig og handelsetterspørsel. 

Uten de nye boligene planlagt i områdereguleringen for Nedre Rommen er det ikke grunnlag 
for å etablere varehandel i et omfang over 4.000 m2.

6.2.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhets (ROS)-analyse på overordnet nivå for planområdet. 
Denne er vedlagt planprogrammet (se vedlegg 7). Analysen tok utgangspunkt i forslag til 
planprogram slik det forelå ved første offentlig ettersyn. Analysens konklusjoner og forslag til 
sikringstiltak er lagt til grunn for revisjon av plangrammets løsninger eller tatt inn som føringer 
for videre planarbeid. ROS-analysen har behandlet følgende tema:

• Grunnforhold og skredfare, inkl. evt. kvikkleireforekomster

• Elveflom og overvann

• Brann, eksplosjonsfare, storulykke og beredskap

• Støy og luftforurensing

• Grunnforurensing

• Trafikksikkerhet og trafikkulykker

Hovedkonklusjonen er at planprogrammet i stort tar hensyn til vesentlige risikoforhold. Ved 
å bygge ut slik som angitt i planprogrammet unngås konflikt med høyspentlinjer, gasser på 
deponiområdet og hensynssonen rundt Praxairs anlegg. Det vil likevel være en viss risiko 
knyttet til grunnforholdene, grunnforurensing, flom mm., og det må stilles krav til ytterligere 
undersøkelser i forbindelse med senere planfaser og videre planlegging. Det ble i arbeidet 
påpekt at bebyggelse rundt fremtidige tunnelportaler kan være problematisk. Dette er tatt 
til etterretning, og plangrepet er endret. Det samme gjelder hensynet til forurensing og 
gassdannelse på arealene øst for Haavard Martinsens vei. Det legges derfor ikke lenger tilrette 
for boliger eller annen ny bebyggelse der dette medfører risiko.

ROS-analysen redegjør for at nylige endringer i driften av Praxairs gassanlegg gjør at anlegget 
ikke lenger utgjør noen fare for tilliggende eiendommer og eventuelt ny planlagt bebyggelse 
på disse. Krav om hensynssone i fremtidige reguleringsplaner for de gjenstående berørte 
arealene, med tilhørende rekkefølgebestemmelser, vil håndtere mulig gjenværende risiko.

I tillegg til de gjennomførte risikovurderingene på overordnet nivå, vil det være krav om ROS-
analyse for de enkelte etterfølgende reguleringsplaner. Vurdering av tema og detaljnivå vil 
gjøres i behandlingen av den enkelte sak. Den foreliggende overordnede ROS-analysen skal 
legges til grunn for disse vurderingene.
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6.3 Andre utredninger

6.3.1 Veiledende plan for kabler og ledninger
For å vurdere den tekniske infrastrukturen i området, og kartlegge behovet for oppgraderinger 
som følge av transformasjonen fra næringsområde til by- og boligområde, lages det, som 
et tillegg til VPOR, en plan for infrastrukturen for Nedre Rommen. Denne veiledende planen 
for kabler og ledninger (VPKL), viser hovedstrukturen for teknisk infrastruktur, inklusive 
nødvendig infrastruktur for lokal overvannshåndtering. 

Bymiljøetaten har utarbeidet VPKL parallelt med planprogrammet og VPOR, i samarbeid med 
blant annet Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten. 

6.3.2 Kommunale arealbehov
Kommunale arealbehov som resultat av den foreslåtte utviklingen er kartlagt av Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten på vegne av de ulike behovshavere i Oslo kommune. Både behov 
generert av fremtidig utbygging i området og behov i et større område med utgangspunkt 
i kommuneplanens føringer for byutvikling er utredet. Behov for skoler, barnehager, 
kulturfunksjoner, idrettsfunksjoner, sykehjem og omsorgsboliger og kommunaltekniske 
anlegg har vært vurdert. 

Det konkluderes med at det vil være behov for én barne- og ungdomsskole i planområdet. 
Videre legges det til grunn et behov for én 4-avdelings barnehage per 350-450 boliger. Dette 
betyr omlag 55 avdelinger totalt i planområdet ved utbygging av 5500 boliger. I tillegg bør det 
planlegges for noe større kapasitet grunnet ventet underdekning i tilliggende områder. 

Det vurderes videre ikke å være behov for en videregående skole i planområdet. Det foreligger 
ønsker fra skolemyndighetene om en utvidelse av Stovner videregående skole, men dette er 
utenfor planområdet og kan således ikke sikres i dette planprogrammet

Siden det i dag ikke er boliger i området finnes det ikke noe lokalt etterslep på idrettshaller. 
Fremtidig behov for flerbrukshall antas dekket gjennom utbygging av skole. Det forutsettes 
videre at idrettsbehov vurderes som del av strukturen for offentlig rom, og at behovsplanen for 
idrett og friluftsliv må være førende for de vurderinger som legges til grunn. 

Kulturtilbud for barn og unge anses dekket gjennom planlagt utvidelse av kulturstasjonen ved 
Rommen Skole. Det synes ikke å være behov for nytt bibliotek i planområdet i tillegg til dagens 
bibliotek på Stovner senter.

Det er et generelt og byomfattende behov for sykehjemsplasser og omsorg+ boliger i et 
langsiktig perspektiv. Dette behovet anbefales vurdert sikret på Rommen. 

Dersom området viser seg aktuelt for å etablere avfallssug, må det avsettes areal til en 
avfallssugsentral i utkanten av området. Det bør videre avsettes areal til et mindre bilbasert 
anlegg til renovasjonsformål. Planområdet anses i utgangspunktet ikke å være egnet for andre 
kommunaltekniske anlegg. Slike behov søkes sikret annetsteds.

Plan- og bygningsetaten legger vurderingene og konklusjonene fra kartleggingen til grunn 
for planprogrammets føringer. Det må i fremtidig regulering av området sikres én barne- og 
ungdomsskole planområdet. Det skal sikres barnehager med tilsammen 60 avdelinger. Disse 
forutsettes sikret gjennom regulering av de enkelte byggefeltene, enten som mindre enheter 
inkorporert i boligprosjekter eller som frittstående større barnehager som del av regulering for 
storkvartaler. 

Når det gjelder behov for idrettsanlegg presiserer Plan- og bygningsetaten at det er 
erkjent et stort behov for idrettsflater i et større omland (bydel Stovner). En utvidelse av 
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Rommensletta idrettspark inngår som et sentralt tema i planarbeidet. Det vurderes å være 
et stort aralpotensial for slike utvidelser, og behovet for fremtidige idrettsflater anses derfor 
langt på vei sikret. Arealet vil kunne utvides ytterligere ved kabling av dagens høyspentlinjer 
gjennom parken. Det vil imidlertid ta lang tid å gjennomføre denne utviklingen på grunn av 
utfordringene med setninger og gassdannelser fra avfallsdeponiet under parken. 

Det er foreslått arealer til offentlig og/eller privat tjensteyting i planområdet. Sykehjem og/
eller omsorg+ boliger kan innpasses i utviklingen av disse arealene. Forøvrig anbefales boliger 
og institusjoner for eldre plassert i tilknytning til kollektivtransport og servicetilbud. 

Det er så langt i planarbeidet ikke vurdert avfallssug som fremtidig renovasjonsløsning i 
området. Det anbefales at det stilles krav til nedgravde fellesløsninger for renovasjon i de 
enkelte byggeområdene. Dersom det skal etableres avfallssug, må det sikres arealer til en 
sentral. Renovasjonsetaten vurderer at et slikt anlegg bør ligge nord i planområdet.

6.3.3 Mulighetsstudier
For å få et bredt kunnskapsgrunnlag for sentrale tema i VPOR og VPKL (veiledende plan 
for kabler og ledninger), har PBE fått utarbeidet en mulighetsstudie for nedgraving av 
høyspentlinjer, gjenåpning av bekker og overvannshåndtering. Norconsult har utført arbeidet, 
og redegjort for problemstillingene og konklusjoner i en egen rapport (vedlegg 10). Rapporten 
er vedlagt. Hafslund og Statnett har vært involvert i arbeidet som eiere av strømnettet. Vann- 
og avløpsetaten har vært bidragsyter i arbeidet med bekkeåpning.

Når det gjelder kabling av høyspentlinjer redegjør mulighetsstudien for løsninger for 
nedgraving, valg av traséer, tekniske krav mm. Studien viser løsninger både for linjer som er 
del av det regionale nettet i området, og for linjer som er del av sentralnettet, som er nasjonalt 
viktige overføringslinjer. Det regionale nettet består av 3 ulike 47 kV luftstrekk knyttet til 
transformatorstasjonene i området, og eies og forvaltes av Hafslund. Sentralnettet i området 
består at 2 parallelle luftstrekk med 300 kV luftledninger gjennom hele planområdet i nord/
sør-retning. Sentralnettet eies og forvaltes av Statnett.

Det anbefales at regionale linjer kables i gateløp og andre offentlige rom, som del av 
gateopparbeiding i henhold til planprogrammets føringer. Dette ivaretar krav til sikkerhet 
og tilkomst for reparasjoner og vedlikehold på en god nok måte. Det vil være større krav 
til en kabling av Statnetts linjer. Disse vil båndlegge en ca. 20 meter bred sone som 
byggeforbudssone, og med strengere krav til sikkerhet og atkomst. Det foreslås derfor en 
trasé i overgangssonen mellom gateløpet til Haavard Martinsens vei og idrettsparken. Dette 
vil imidlertid være teknisk krevende, fordi den da blir liggende over avfallsdeponiet, med 
setninger, gassdannelser og fare for spredning av forurensing som må ivaretas. Løsningen 
bør utredes videre før det tas endelig beslutning om valg av løsning. Det anbefales også at 
det utredes alternative luftstrekk som en mulig løsning, som vil være teknisk og økonomisk 
mindre krevende.

Hvis det viser seg aktuelt å kable høyspentlinjene gjennom planområdet, vil Plan- og 
bygningsetaten legge de foreslåtte løsningene for kabling til grunn for det videre planarbeidet. 
Dersom kabling ikke skjer før gjennomføring av Nettplan Stor-Oslo, vil det være langt 
fram. Statnett anslår at et slikt arbeid først vil starte en gang etter 2030. Arbeidet med 
gjennomføring av nettplanen vil også kunne gi helt andre løsninger enn en kabling gjennom 
planområdet på Nedre Rommen, fordi hele strekket gjennom Groruddalen vil vurderes under 
ett. Det vil derfor kunne være aktuelt å vurdere midlertidige løsninger, f.eks. sammenslåing 
av linjene på én masterekke, som vil kunne gjøre det mulig å starte bygging og opparbeiding 
av infrastruktur i det sentrale området ved Rommen T-banestasjon før endelig løsning for 
underjordiske føringer er valgt.

Det er vurdert gjenåpning av to rørlagte bekker gjennom området. Disse er Svarttjernbekken, 
som hadde sin opprinnelige trasé sentralt og vest i planområdet, og Tokerudbekken, som rant 
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øst i området, men som ble dekket av det kommunale avfallsdeponiet, og derfor ligger under det som i dag er 
Rommensletta idrettspark.

Gjenåpning av Svarttjernbekken er vurdert slik som vist i planprogrammets alternativer, i tilnærmet opprinnelig 
trasé. Utredningen bekrefter at denne løsningen er gjennomførbar og et realistisk utgangspunkt for videre 
planlegging. Tokerudbekkens gjenåpning over Rommensletta er også teknisk mulig, men her er det flere 
utfordringer som må løses før det kan gjøres et godt valg av trasé. Hensynet til idrettsflatene, forurenset grunn og 
setninger må avveies. Det er vurdert tre ulike traséer gjennom idrettsparken: én vest for parken, langs Haavard 
Martinsens vei, én sentralt gjennom idrettsparken i tilnærmet historisk trasé, og én øst for parken mot den 
skogkledde kollen. Ulike løsninger vil ha ulike konsekvenser, ikke bare for de nevnte forholdene, men også for 
bekken som opplevelses-element og som bidrag til biologisk mangfold. Mulighetsstudien diskuterer de ulike 
løsningene, og anbefaler den vestlige traséen som den minst konfliktfylte løsningen. Den anses likevel å være 
teknisk utfordrende å gjennomføre.

Mulighetsstudien anslår et kostnadsnivå for de ulike tiltakene, slik at det kan gjøres vurderinger av kostnadene 
sett opp mot øvrig opparbeiding av infrastruktur og offentlig rom som definert i VPOR.

6.4 Krav til plan og utredninger
Tabellene som følger gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes og/eller konsekvensutredes 
i henhold til forskrift, i etterfølgende planer. I undersøkelsene skal det vektlegges hvilke muligheter og 
utfordringer de ulike planforslagene gir, og hvordan disse skal håndteres. I konsekvensutredningen skal 
konsekvensene av planalternativene belyses og det skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der 
det er aktuelt. Noen temaer skal både undersøkes og utredes. 

Dersom temaet er tilstrekkelig belyst i overordnet konsekvensutredning som følger planprogrammet, er det ikke 
nødvendig med ny konsekvensutredning. Endelig vurdering av KU-kravet (jfr. forskrift om konsekvensutredninger 
vedlegg IV b) og innholdet i utredningene vil gjøres i behandlingen av den enkelte reguleringssak. 

Forøvrig skal det alle reguleringsplaner ha tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse. Sentrale temaer i denne vil 
blant annet være flom, forurensede masser, kvikkleireskred og bygging over underjordisk infrastruktur (T-bane, 
spillvannstunnel) (jfr kap. 6.2.5). 

Planfaglige temaer i oppfølgende 
reguleringsplan

Temaer som skal 
undersøkes

Temaer som skal 
konsekvensutredes

Overordnede planer og føringer X

Bokvalitet og bymiljø X

Barn og unges interesser X

Landskap X

Trafikkforhold X X

Estetikk og byggeskikk X

Kulturminner X

Sosial infrastruktur X

Teknisk infrastruktur X

Naturmangfold X

Miljøfaglige forhold X X

Blågrønn struktur X

Bygge og anleggsperioden X X
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Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger vedlegg IV b samt 
supplert med egne temaer. Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende.

Program for plan- og utredningstemaer

Overordnede planer og føringer

Undertema  Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Handel og senterdannelse Der det planlegges handel skal det lages en handelsanalyse 

som baserer seg på utredningskravene for etablering av 

kjøpesenter i ytre by, som er definert i Kommunedelplan for 

lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner.

Det må dokumenteres at omfanget av tilbudet står i 

forhold til en udekket eller økende etterspørsel i det lokale 

markedet, det vil si være tilpasset stedets kundegrunnlag og 

handelsomland.  

Beskrivelser

Ansvarlig

Forslagstiller

Bokvalitet og bymiljø

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Bokvalitet Hvordan planforslaget kan bidra til differensiert boligtilbud 

lokalt, med hensyn til boligtyper og størrelser og for 

mennesker i ulike livsfaser.

Hvordan bidrar planforslaget til gode uterom og tydelige 

skiller mellom private, halvprivate og offentlige arealer?

Beskrivelser, tegninger 
(utomhusplan, snitt o.l.)

Ansvarlig

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Byutvikling og bymiljø Det skal beskrives hvordan det enkelte planforslag kan 

bidra til måloppnåelse av planprogrammets ambisjon om å 

skape et godt og mangfoldig byområde på Nedre Rommen. 

Planforslagets samspill med omkringliggende bebyggelse og 

byrom skal beskrives og illustreres. Sentrale punkter vil være: 

- Arealbruk

- Skala og høyder

- Fjernvirkning

- Forholdet mellom bygning og byrom

- Utforming og programmering av 1.etasjer.

- Fleksibilitet og sambruk 

- finmasket forbindelsesnett

Tekst, tegninger, illustra-
sjoner, perspektiver

Ansvarlig

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Offentlige rom og 

møteplasser

Det skal undersøkes hvordan torg, parker og andre 

offentlige rom kan programmeres og utformes for å bli gode 

møteplasser. I forbindelse med programmering av offentlig 

rom bør lokalbefolkningen involveres. 

Tekst, diagrammer, 
tegninger

Ansvarlig

Forslagstiller
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Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Kultur og idrettsanlegg Hvordan planforslaget bidrar til mangfoldet av tilbud for ulike 

befolkningsgrupper. Hvordan skape plass til det organiserte 

og uorganiserte tilbudet? Hvilke muligheter finnes for 

sambruk?

Tekst, tegninger

Ansvarlig

Forslagstiller

Barn og unges interesser

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Barn og unges behov i 

utformingen av arealer

Hvordan utformingen av arealer kan tilfredsstille barn 

og unges behov. Bidrar utearealet til variasjon i leke- og 

oppholdsarealtilbudet? Hvordan utforme de nye byrommene 

slik at barn og unges behov og interesser styrkes? Hvordan 

utforme viktige forbindelser og krysninger slik at de er trygge 

for barn?

Tekst, tegninger 
diagrammer

Ansvarlig

Forslagstiller

Landskap

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Utbyggingens 

konsekvenser for 

landskapet

Hvordan utbyggingen best mulig kan tilpasses topografi, 

grønnstruktur, naturelement og liknende. Det skal undersøkes 

hvordan prosjektutforming kan bidra til å bryte ned 

terrengbarrierer og bidra til gode forbindelser mellom ulike 

terrengnivåer.  

Tekst, tegninger, kart, 
analyser

Ansvarlig

Forslagstiller

Trafikkforhold

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

 Varelevering, bilbruk og 

reisemiddelfordeling

Muligheten for å etablere tiltak som reduserer bilbruk og 

bilhold skal undersøkes. Dette kan eksempelvis være tilrette-

legging for bil-pool, rasjonalisering av parkeringsløsninger for 

flere prosjekter eller liknende. 

Det skal undersøkes hvordan trafikk generert av planforslaget 

vil påvirke sikkerhet og trafikkavviklingen på vegnettet og for 

tilliggende bebyggelse og arealbruk. Herunder omfattes også 

påvirkning fra støy- og luftforurensning generert av trafikken. 

Konsekvensene skal sees i lys av både dagens situasjon og 

en fremtidig situasjonen slik den er skissert i planprogram-

met. Konsekvenser skal også sees i sammenheng med ulike 

utviklingsscenarier på hovedvegnettet; (1) med utbygging 

av Fossumdiagonal og/eller ny Gjøvikbane-trasé og (2) uten 

Fossumdiagonal og/eller ny Gjøvikbanetrasé. 

Hvordan avkjørsel, varelevering, parkering, snøopplag kan 

utformes på en bytilpasset måte som tar hensyn til fotgjen-

gere og syklister.

Tekst, analyser, 
illustrasjoner

Ansvarlig

Forslagstiller
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Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Trafikksystemet Ved en regulering av hovedgatenettet skal det undersøkes 

hvordan de trafikale løsningene kan bidra til å skape et 

byområde som genererer minst mulig biltrafikk og øker 

andelen gående, syklende og kollektivreisende. En vurdering 

av samlet turproduksjon med fordeling på reisemidler skal 

ligge til grunn for valg av løsninger.

Det skal undersøkes hvordan tilkoblinger til hovedvegnettet 

kan utformes på en måte som kan ivareta en fremtidig 

omforming av hovedvegnettet til H6-standard med bymessig 

utforming.

Det skal undersøkes tiltak som kan bidra til å redusere 

gjennomgangstrafikk. 

Tekst, analyser, 
illustrasjoner, snitt.

Hva skal konsekvensutredes Ansvarlig

Ved regulering av hovedvegnettet skal konsekvenser for 

fremtidig bystruktur i tråd med planprogrammets føringer 

utredes. 

Ved regulering av næringsareal som vil generere tungtransport 

eller arealbruk og utnyttelse som går utover rammene fastsatt 

i planprogrammet, skal de trafikale konsekvensene utredes. 

Utredningene av planforslaget skal sees sammenheng med 

dagens situasjon i området og fremtidig utvikling i tråd med 

planprogrammet. Relevante prognoser for næringstrafikk på 

overordnet veinett skal legges til grunn. 

Forslagstiller

Estetikk og byggeskikk

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Hva gir bygningenes utfor-

ming til nærmiljøet

Hvordan bygningenes struktur, utforming, arkitektoniske 

kvalitet og karakter kan bidra til å gi området en bymessig 

utforming. 

Hvordan næringsutbygging kan utformes for å hensynta en 

fremtidig bysituasjon med blandet arealbruk og naboskap til 

boliger. 

Tekst, tegninger

Ansvarlig

Forslagstiller

Kulturminner

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Bevaring og 

transformasjon

Ved utvikling av eiendom med kulturhistorisk verdi skal det 

vurderes om eksisterende bygningsmasse kan gis ny bruk, 

transformeres og påbygges, som et alternativ til å rive og 

bygge nytt. Kulturminner og kulturmiljø som berøres skal 

beskrives og vurderes. 

Tekst, tegninger

Ansvarlig

Forslagstiller
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Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Arkeologiske forhold Forhold til automatisk fredede kulturminner må undersøkes. 

Når enkeltområder skal detaljreguleres vil det kunne komme 

krav om arkeologisk registrering av planområdet jf. Lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 §9. 

Tekst

Ansvarlig

Forslagstiller

Sosial infrastruktur

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Barnehager og skoler Behovet for barnehager, skoler og andre offentlige service-

tilbud skal vurderes med tanke på behovet generert av det 

enkelte utviklingsprosjekt. Det skal også vurderes hvordan det 

enkelte prosjektets sosiale infrastrukturbehov forholder seg 

til anslått samlet behov for Nedre Rommen. Det vil stå sentralt 

å vurdere både lokalisering og enhetsstørrelser.

Det skal også undersøkes hvordan barnehager/skoler 

kan utformes for å gi et tilbud til nabolagene utenfor 

åpningstidene. 

Tekst, tegninger, 
illustrasjoner

Ansvarlig

Forslagstiller

Teknisk infrastruktur

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Energi og miljø Klimavennlige hovedgrep for energi og miljø skal undersø-

kes. Det skal vurderes hvilke fornybare energikilder som kan 

brukes. Som del av utredningen bør mulighetene for lokale 

energisystemer og felles renovasjonsløsninger undersøkes,  

herunder bruk av gass fra deponiet. Hovedgrepet skal sees i 

sammenheng med veiledende plan for kabler og ledninger. 

Det skal utarbeides et kvalitetsprogram for miljø og energi 

ved regulering av utbyggingsprosjekter på mer enn 15 000 m² 

BRA i henhold til § 9 i kommuneplanen Oslo mot 2030 (2015). 

Reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp, luft- og 

støyforhold, grunnforhold, vannforhold, forurensing, andel 

gjenbruk av bygningsmaterialer og annet skal undersøkes. 

tekst, illustrasjoner

Ansvarlig

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Bygningene og den 

tekniske infrastrukturen

Hvordan planlegging og utbygging av teknisk infrastruktur 

kan samordnes. Hvordan håndteres belastningen utbyggingen 

medfører til for vann, overvann,  avløp, energi eller annen 

teknisk infrastruktur? Det skal undersøkes hvordan felles 

renovasjonsanlegg kan gis en praktisk og estetisk utforming.

Tekst, tegninger, analyser

Ansvarlig

Forslagstiller
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Miljøfaglige forhold

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Deponi For saker innenfor kommuneplanens hensynssone deponi skal 

det undersøkes om planforslaget kan bidra til en bedre eller 

raskere avvikling av deponiet, f.eks. ved masseutskiftinger 

eller annet. 

Tegninger, analyser, beskri-
velse, tegninger.

Hva skal konsekvensutredes? Ansvarlig 

For saker innenfor kommuneplanens hensynssone deponi 

skal følgende belyses:

•  Deponiets utstrekning og forurensningstilstand.

• Konsekvenser for eksisterende anlegg for etterdrift av 

deponiet inkl. anlegg for oppsamling av deponigass, foru-

renset sigevann og overvann samt behandling av gass og 

forurenset vann og fremtidige tiltaks påvirkning av disse.

• Fremtidig behov for utvidelser og ombygging av etter-

driftsanleggene. Dette inkluderer beredskapsarealer for 

fremtidig bygging av lokalt renseanlegg for sigevann.

• Overordnede fundamenteringstekniske forhold innenfor 

hensynssonen for deponi. Eventuelle krav til forsterkende 

tiltak må utredes som del av reguleringsplanen.

• Håndtering av overvann i og rundt hensynssonen for de-

poni. Generelle føringer for omfattende gravearbeider og 

håndtering av masser fra deponiområdet. Konkrete krav til 

gravearbeider må utredes som del av tiltaksplan knyttet til 

byggesøknad i hvert enkelt fremtidig tiltak

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Luftkvalitet Hvordan bygningsmassen som vender ut mot hovedvei kan 

utformes for å skjerme områdene bak mot luftforurensing. 

Tegninger, analyser, beskri-
velse, tegninger.

Hva skal konsekvensutredes? Ansvarlig 

Ved regulering av sensitiv arealbruk nær hovedvei, skal konse-

kvensen av luftforurensning utredes.

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Støy Hvordan bygningsmassen kan  utformes for å skjerme mot 

støy, med særlig vekt på veg- og banestøy. 

Beregninger, analyser, 
beskrivelse, tegninger. 

Hva skal konsekvensutredes Ansvarlig 

Ved regulering av sensitiv arealbruk nær hovedvei, trafikkert 

lokalvei, t-bane- og jernbanelinjer skal konsekvensene av støy 

utredes. Herunder støybelastning på egne fasader og evt. 

leiligheter, uteoppholdsarealer, samt refleksjon av støy mot 

nabobebyggelse. 

Forslagstiller
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Naturmangfold Hvordan planforslaget kan bidra til å styrke det biologiske 

mangfoldet.

Beskrivelse

Hva skal konsekvensutredes Ansvarlig

For tiltak som kan komme i konflikt med naturtyper av 

verdi A eller B skal virkningen for registrerte naturverdier 

konsekvensutredes.

Forslagsstiller

Blågrønn struktur

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Tokerudbekken og 

Rommensletta idrettspark

Hvordan man kan få til trasévalg for gjenåpning, utforming 

og dimensjonering som bidrar til opplevelseskvaliteter og 

økosystemtjenester og samtidig muliggjør en god utnyttelse 

av Rommensletta som idrettspark. Hvordan hensyntar 

parkutforming og bekkeåpning risikoaspekter knyttet til 

deponiet?

Hvordan Rommensletta inngår som en naturlig del av den 

fremtidige gate og byromsstrukturen?

Analyser, tegninger, snitt, 
beskrivelser

Ansvarlig

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Overvann og 

flomhåndtering

Helhetlige løsninger som ivaretar lokal og 

åpen overvannshåndtering og sikrer flomveier, 

fordrøyningsbassenger og infiltrasjon. Hvordan kan 

overvannshåndteringen utformes for å gi kvaliteter tilbake til 

nabolaget. I områder der overvannshåndteringen kan komme 

i konflikt med deponihensyn, skal det redegjøres for hvordan 

konflikten håndteres. 

Analyser, tegninger, snitt, 
beskrivelser

Ansvarlig

Forslagstiller

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

Blågrønn struktur Hvordan kan etableringen/omarbeiding av blågrønn struktur 

bygge videre på og forsterke allerede eksisterende kvaliteter.  

Hvordan utforme grønnstruktur som gjør det mer attraktivt å 

gå og sykle langs trafikkbelastede veier. 

Grønne tak som fordrøyningstiltak for overvann, som 

rekreasjonstiltak og som tiltak for å øke biomangfoldet.

Analyser, tegninger, snitt, 
beskrivelser

Ansvarlig

Forslagstiller

Bygge- og anleggsperioden

Undertema Hva skal undersøkes Presentasjonsform

 
Hvordan anleggsarbeider kan være minst mulig belastende for 

området rundt.  Vurderingene skal bl.a. omfatte:

- Trafikkvolum og kjøreruter,

- tilrettelegging for trygg god fremkommelighet for gående og 

syklende. 

- Støy og støv fra anleggsarbeidet 

- Fare for ulykker og akutt forurensing til vann, luft eller grunn. 

- Håndtering av forurensede masser og avfall. 

- Plassering av midlertidige riggområder og evt. masser. 

- Hensynet til barn i anleggsperioden.

Beregninger, tekst, 
illustrasjoner, kart

Hva skal konsekvensutredes Ansvarlig

Bygge- og anleggsarbeidets CO2 utslipp, da særlig fra 

anleggstransport og arbeid på tomten.  Det skal arbeides med 

avbøtende tiltak for å minimere utslipp av CO2 og NOx. 

Forslagstiller
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6.5 Metode og fremstilling
Konsekvensutredningen i oppfølgende reguleringsplaner skal bygges opp av tre hovedtrinn for 
hvert fagtema som utredes:

• Beskrivelse av dagens situasjon

• Beskrivelse av tiltaket

• Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike 
temaene

Aktuelle utredningstema er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og sam-
funn. Forhold som er tilstrekkelig utredet i planprogrammet eller andre gjeldende planer skal 
gjengis i reguleringsplan og ikke utredes på nytt. Temaene må derfor tilpasses den enkelte 
situasjon og behov, og det avgjøres i område- og prosessavklaringen hvilke tema som skal 
undersøkes eller utredes.

De enkelte undersøkelser og utredninger fremstilles temavis i den presentasjonsform som 
er angitt i tabellene tidligere i dette kapittelet. De enkelte utredningstemaene skal belyses 
gjennom analyse, tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. Utredningen skal klarlegge verdi-, 
omfang- og konsekvensgrad for alternativer sammenliknet med 0-alternativet. Dersom det 
avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskri-
ves alternative løsninger eller avbøtende tiltak. Det skal redegjøres for datagrunnlag og meto-
der som er brukt for å beskrive konsekvensene.

Konsekvensutredninger skal normalt inngå i planbeskrivelsen. Det skal utarbeides et ikketek-
nisk sammendrag av konsekvensutredningen som innarbeides i planbeskrivelsen som sendes 
til Plan- og bygningsetaten. På bakgrunn av de vurderinger og resultater som har fremkommet 
i undersøkelsene og utredningene skal alle eventuelle planalternativ kunne fremmes som selv-
stendige planforslag. Forslagstiller skal, med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som 
gjennomføres, komme med en faglig anbefaling i detaljregulering.
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6.6 Organisering og gjennomføring
Etter at planprogrammet er fastsatt vil Oslo kommune kunne behandle og vedta 
reguleringsplaner i området, i tråd med planprogrammets føringer. Reguleringsplanene vil gi 
utbyggingsrettigheter til de ulike grunneiere og sikre opparbeiding av offentlige rom. Det vil 
være egne medvirkningsprosesser for den enkelte reguleringsplan.

6.6.1 Forutsigbarhetsvedtak og utbyggingsavtaler
Nedre Rommen skal gjennomgå en transformasjon fra hovedsaklig industri og 
logistikkvirksomhet til blandet formål med boliger, offentlige formål, mindre arealkrevende 
næring, kontor og forretning. Det må etableres offentlige rom og offentlig infrastruktur 
tilpasset disse formålene. Eksisterende infrastruktur trenger oppgradering og må suppleres 
med ny infrastruktur. Hovedprinsippet i Oslo kommune er at utbyggere skal bære alle 
kostnadene, inkludert grunnavståelse og/eller kostnader knyttet til erverv av areal, til ny 
teknisk og blå/grønn infrastruktur i denne type transformasjonsområder gjennom bruk av 
utbyggingsavtaler. Dette fremkommer bl.a. i kommuneplanen, der det er fattet et såkalt 
forutsigbarhetsvedtak, jfr. pbl 17-2. Et forutsigbarhetsvedtak er en forutsetning for bruk av 
utbyggingsavtaler og skal sikre at utbyggingsavtaler har grunnlag i kommunale vedtak fattet 
av kommunestyret. I Oslo kommunes forutsigbarhetsvedtak står det bl.a. at for områder som 
i kommuneplanen er avsatt som transformasjons- og utviklingsområder, vil inngåelse av 
utbyggingsavtale normalt være en forutsetning for igangsettelse av utbygging.

En forutsetning for utbyggingsavtalene er at infrastrukturtiltakene er planmessig nødvendige, 
og at grunneierne/utbyggernes utgifter står i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og 
kommunens bidrag til gjennomføringen av planen, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4. 

Oppgradering av eksisterende og etablering av ny infrastruktur forutsettes å skje i henhold til 
veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) og overordnet plan for offentlige rom (VPOR) 
i området. Kostnadsbidrag og tidsstyring av offentlige tiltak i området skjer ved å formulere 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene, som følges opp med utbyggingsavtaler med 
grunneiere/utbyggere.

Utbyggingsavtalene vil hovedsakelig regulere grunneiers/utbyggers forpliktelse til å besørge 
eller, helt eller delvis, bekoste, offentlige tiltak beskrevet i planprogrammet med VPOR og/
eller i den aktuelle detaljreguleringsplan, herunder omlegging og/eller nedleggelse av 
høyspentledninger gjennom området. Det er ikke et krav at de offentlige tiltakene er regulert 
før utbyggingsavtale inngås. Utbyggingsavtalen kan også omfatte tiltak som ligger i tilknytning 
eller inntil området som omfattes av planprogrammet med VPOR.

6.6.2 Organisering av kommunens arbeid
Etter ferdigstilling av planprogrammet og VPOR gjenstår fortsatt mye planarbeid som skal 
sikre utvikling av området i tråd med planprogrammets føringer, og Oslo kommune må innta 
en sentral rolle for å sikre en koordinert gjennomføring. Regulering av offentlige tiltak i 
området skjer ofte ved at tiltakene, eller deler av tiltakene, tas med i private reguleringsplaner 
og gis en utforming som er i samsvar med planprogrammet og VPOR. Det kan også være 
nødvendig for kommunen å regulere offentlige tiltak parker eller torg i egen plan. Eksempelvis 
anser Plan- og bygningsetaten det som aktuelt at kommunen selv regulerer hovedgatenettet 
på Nedre Rommen.

Planlegging av teknisk infrastruktur skjer parallelt med utarbeiding av planprogrammet. 
Bymiljøetaten har utarbeidet en veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL), som 
koordinerer de ulike systemene av teknisk infrastruktur og utreder nødvendige behov 
for å kunne opparbeide løsningene. Planen vil inngå som en del av grunnlaget for 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner og beregningsgrunnlaget for senere 
utbyggingsavtaler.
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Det skal utarbeides en gjennomførings- og finansieringsplan for planlagt kommunal 
infrastruktur på Nedre Rommen. Gjennomføringsplanen skal belyse gjennomføringsmodell og 
ansvarsplassering for regulering og gjennomføring av offentlige program og tiltak, eventuelt 
forslag til detaljert faseinndeling for kommunal gjennomføring. Finansieringsplanen skal 
belyse forventede kostnader og inntekter, herunder grunneierfinansiering, mulig finansiering 
fra statlige og kommunale virksomheter, samt finansieringsbehov fra bykassen. Planen skal 
omhandle både kommunalteknisk- (blå/grå/grønn) og sosial infrastruktur. Den skal også 
omhandle gjennomføring og finansieringsavklaring knyttet til nedgraving av høyspentlinjer. 
EBY er ansvarlig for arbeidet og planen utvikles i samarbeid med BYM, VAV, PBE og aktuelle 
kommunale virksomheter, eventuelt også Ruter.

Forhandling av utbyggingsavtaler foretas av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, i samarbeid 
med Bymiljøetaten og PBE. For prosjektering og bygging av offentlige tiltak, kan det være 
aktuelt at prosjektering og bygging skjer i regi av Bymiljøetaten. I tilfeller hvor offentlige tiltak 
etter utbyggingsavtale skal leveres som realytelser av private utbyggere, vil Bymiljøetaten ha 
ansvaret for kravspesifikasjon, godkjenning av byggeplan og overtakelse av ferdig anlegg.

Den fremtidige utviklingen av Rommensletta idrettspark planlegges som et eget prosjekt i 
kommunal regi. Parkens endelige utforming og valg av trase for gjenåpning av Tokerudbekken 
er gjensidig avhengige av hverandre. I tillegg skaper avfallsdeponiet under parken spesielle 
utfordringer. Tekniske forutsetninger og mulig gjennomføringshorisont er i dag ikke kjent, og 
det må en omfattende utredning til for å få klarhet i disse forholdene. Sentrale aktører i dette 
arbeidet vil være Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Vann- og avløpsetaten, 
Plan- og bygningsetaten og Bydel Stovner. Endelig utforming av idrettsparken vil også kreve 
stor grad av medvirkning fra de lokale idrettsorganisasjonene.

I likhet med Rommensletta er også omleggingen av Statnetts høyspentlinjer avhengig av 
ytterligere utredninger før det treffes endelige valg av trasé og teknisk løsning. En eventuell 
kabling gjennom planområdet vil være gjensidig avhengig av trasévalg for den gjenåpnede 
Tokerudbekken. Kabling vil også berøre videre detaljplanlegging av Haavard Martinsens vei og 
utvikling av idrettsparken. PBE anbefaler at disse park-, gate- og bekkeåpnings-prosjektene 
må bidra til å klarlegge de tekniske premissene for kabling, slik at man kan planlegge med 
troverdige trasévalg integrert i løsningene. Alle de nevnte etatene må være involvert i dette 
arbeidet. I tillegg må det etableres et samarbeid med Statnett.

6.6.3 Oppfølgende reguleringsplaner
Regulering av offentlig hovedgatenett
Selv om planprogrammet og VPOR gir et helhetlig grunnlag for den videre utviklingen, 
mener  Plan- og bygningsetaten at kommunen selv bør regulere hovedgatenettet på Nedre 
Rommen. Helhetlig regulering av hovedgatenettet vil gi de enkelte utbyggingsfeltene/
storkvartalene et avklarende rammeverk med tydelig definerte byggegrenser mot offentlig 
gate. Ved utbygging over lengre tid og enkeltprosjekter med svært ulik tidshorisont, vil en 
helhetlig hovedgateregulering også sikre nødvendig sammenheng i den nye gatestrukturen, 
gjennomføring av framtidige gateløp og forutsigbarhet for opparbeiding av teknisk 
infrastruktur under bakken.

Med helhetlig menes ikke nødvendigvis hele planprogramområdet. Området er stort og det 
vil kunne være mulig å sikre nødvendig helhet innenfor delområder. Som et minimum bør 
området på brinken i nordvest (dagens Nedre Rommen og Rommenstubben), Ringnesveien 
med sidegater ned til hovedtorget og Haavard Martinsens vei ned til Østre Aker vei sikres som 
en helhet. Det må vurderes om arealene sørvest i planområdet skal inngå, eller om det vil 
være formålstjenlig å vente til området i større grad er modent for endring, og spørsmålene 
om framtidig hovedveisystem og jernbaneutvikling i større grad er avklart. Det bør likevel 
være en ambisjon om å sikre så store deler av hovedgatenettet som mulig i en og samme 
reguleringsplan.
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Regulering av utbyggingsfelt
De enkelte utbyggingsfeltene (storkvartalene) skal reguleres helhetlig for å sikre både god 
lokalisering og utforming av offentlig rom, og god sammenheng mellom bebyggelse og 
offentlig rom. De delene av byromstrukturen som gjør den finmasket, offentlig tilgjengelig 
forbindelser og nabolagsplasser, er kun prinsippielt plassert i VPOR, og er avhengig av 
reelle utbyggingsprosjekter og reguleringsprosesser for å få en mer konkret lokalisering og 
utforming. Mindre reguleringsplanområder kan vurderes dersom de i tilstrekkelig grad ivaretar 
intensjonene om en helhetlig og finmasket offentlig byromsstruktur (jfr. kap. 3,4 og 5). 

6.6.4 Ivaretakelse av avfallsdeponi i gjennomføringen
Oslo kommune har ansvar for at hensyn til deponieiet ivaretas i gjennomføringen. Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten skal som etterdriftsansvarlig etat, og i tråd med bestemmelser i 
kommuneplanen, involveres direkte ved planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor 
hensynssonen for deponi. Etaten vil være involvert som byggherre ved eventuelle omlegginger 
av deler av etterdriftsanlegget.

Østre Aker vei ved Jernkroken.  

3 broer  går over  hovedveien, 

2 av dem  har tidligere blitt 

benyttet av tog. 



107



108

7 Samarbeid og medvirkning

7.1 Gjennomført samarbeid og medvirkning
Samarbeid og medvirkning har funnet sted i flere ulike prosesser. 

Samarbeid
Kommunalt samarbeid
Utarbeiding av planprogrammet og VPOR har hatt en egen kommunal arbeidsgruppe der 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Bydel Stovner 
har deltatt. Gruppa har vært ledet av Plan- og bygningsetaten. Arbeidsgruppa har hatt som 
mandat å avklare nødvendige problemstillinger angående sine forvaltningsområder underveis 
i arbeidet, og fungere som PBEs faglige rådgivere.

I tillegg har det vært avholdt to egne halvdags arbeidsmøter (workshops) for å løse trafikale 
utfordringer og koblinger til overordnet veisystem. Deltakere var representanter fra ulike 
fagmiljøer hos Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten.

Dialogmøter med statlige forvaltningsorganer
Det har vært avholdt møter med Statens vegvesen for å avklare premisser for revisjon 
av planprogrammet med hensyn til overordnet vegsystem. Løsninger for en eventuell 
Fossumdiagonal, utvikling av Østre Aker vei med ulike horisonter og ulike mulige løsninger for 
koblinger mellom planområdet og Østre Aker vei har vært viktige tema.

Det har også vært avholdt egne møter med Statnett for å avklare premisser og mulige tekniske 
løsninger for kabling av høyspentlinjer. Mulige løsninger for finansiering og gjennomføring har 
også vært diskutert.

Lokalpolitisk forankring
Det har vært egne møter med Stovner bydelsutvalg og Miljø- og byutviklingskomitéen i Bydel 
Stovner. Målet har vært å forankre planprosessen politisk og hente innspill til planarbeidet. 

Dialogmøte på Stovner bibliotek

februar 2018
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Medvirkning
Åpne møter
Det har vært gjennomført en serie av åpne møter (totalt tre før høring av VPOR) med mål 
om å nå lokalbefolkningen i tilliggende etablerte lokalsamfunn (planområdet i seg selv har 
ingen innbyggere). Bydel Stovner har vært medarrangør for møtene, og de har vært avholdt i 
bydelsadministrasjonens lokaler og på Stovner bibliotek. I tillegg til annonsering i presse, har 
beboere i tilgrensende områder og lokale vel og interesseorganisasjoner vært spesielt invitert. 
Intensjonen har vært både å informere om planarbeidet, innhente innspill fra representanter 
for lokalsamfunnet og gi grunnlag for informerte høringsuttalelser.

På de åpne møtene (dialogmøte på Stovner bibliotek 14.02.2018 og høringsmøte 24.01.2019) 
har det kommet flere innspill fra lokale interessenter. Noen av dem har omhandlet 
viktigheten av tilpasning til eksisterende boligbebyggelse i Vestbyveien, ved bruk av blant 
småhustypologi, vegetasjonsbuffer, og tiltak for å forhindre økt trafikk i Vestbyveien. Det er 
også ytret ønsker om grønnkorridorer og forbindelser på tvers av Østre Aker vei og universelt 
utformede utearealer. Viktigheten av gode møteplasser for barn og ungdom og videreutvikling 
av Rommesletta idrettspark er også flere ganger trukket fram som helt nødvendig ved en 
fremtidig utbygging. For å styrke vilkårene for biomangfoldet er det foreslått stor andel grønne 
tak, tilrettelegging for dyrking og utstrakt bruk av nyttevekster. Ellers har møtedeltakerne 
vært svært opptatt av Fossumdiagonalen og dennes mulige negative miljøeffekter lokalt, og 
av de planlagte koblingene til tilliggende boligområder. Det fryktes at dagens boligstrøk vil bli 
belastet med biltrafikk og parkering fra boliger og arbeidsplasser i planområdet.

Grunneiermøter
Plan- og bygningsetaten har samarbeidet med Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å 
avholde egne møter for grunneiere i planområdet. Målet har også her vært i gi informasjon 
om planarbeidet, gi en plattform for diskusjoner mellom grunneiere og Oslo kommune 
og innhente kommentarer og innspill. Her har fokuset hos deltakerne i stor grad vært på 
planprogrammets muligheter og konsekvenser for de ulike grunneierne, i tillegg til forventet 
utviklingshorisont og utfordringer ved gjennomføring (regulering og bygging).

7.2 Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn
Planprogrammet med veiledende plan for offentlige rom var på offentlig ettersyn i perioden 
17.12 2018 -11.02 2019. Det kom inn 28 bemerkninger til planforslaget i høringsperioden. 
Her redegjøres for innholdet i bemerkningene. Planprogrammet har vært på høring og offentlig 
ettersyn tidligere, i perioden 13.06 - 16.09 2016. Alle høringsbemerkninger er vedlagt saken 
som vedlegg 2, Bemerkninger ved offentlig ettersyn, og er oppsummert og kommentert i ved-
legg 3, Bemerkningssammendrag med Plan- og bygningsetatens kommentarer, som følger 
saken til politisk behandling.

Liste over innkomne bemerkninger ved andre offentlig ettersyn

Bydeler
1) Bydel Stovner (18.02. 2019, dok. nr. 148)
2) Bydel Alna (11.02. 2019, dok. nr. 156)

Byrådsavdelinger
3) Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (01.02. 2019, dok. nr. 146)

Kommunale etater og foretak
4) Eiendoms- og byfornyelsesetaten (11.02. 2019, dok. nr. 164)
5) Bymiljøetaten (13.02. 2019, dok. nr. 168)
6) Renovasjonsetaten (13.02. 2019, dok. nr. 166)
7) Byantikvaren (18.02. 2019, dok. nr. 170)
8) Brann- og redningsetaten (15.01. 2019, dok. nr. 138)
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Andre kommunale aktører
9) Sporveien AS (12.02. 2018, dok. nr. 162)
10) Ruter AS (12.02. 2019, dok. nr. 163)

Statlige instanser
11) Statens vegvesen (18.02. 2019, dok. nr. 169)
12) Statnett (13.02. 2019, dok. nr. 167)
13) BaneNOR (11.02. 2019, dok. nr. 155)
14) Norges vassdrags- og energidirektorat (18.12. 2018, dok. nr. 134)

Organisasjoner
15) Oslo idrettskrets (22.01. 2019, dok. nr. 142)
16) Groruddalen miljøforum (05.02. 2019, dok. nr. 150)
17) Rommen Sportsklubb (11.02. 2019, dok. nr. 160)

Private (utbyggere, grunneiere og fagkyndige)
18) LA Lund v/ A-LAB AS (11.02. 2019, dok. nr. 159)
19) Union Eiendomskapital AS v/ Astrup og Hellern AS (08.02. 2019, dok. nr. 153)
20) Grunneierlaget Nordbyen v/ Hille Melbye arkitekter (11.02. 2019, dok. nr. 161)
21) Wittusen & Jensen v/ Hille Melbye arkitekter (05.02. 2019, dok. nr. 149)
22) Jehovas vitner (28.01. 2019, dok. nr. 145)

Private (beboere)
23) Kamalanathan Arumugam (22.12. 2018, dok. nr. 135)
24) Andreas Eikeland (21.01. 2019, dok. nr. 141)
25) Katja Brox(11.02. 2019, dok. nr. 165)
26) Geir Ottesen (10.02. 2019, dok. nr. 154)
27) Knut Sverre Engelund (24.01. 2019, dok. nr. 143)
28) Nirmalan Selvarajah (03.02. 2019, dok. nr. 147)

Hovedpunkter fra høringsparter
I det følgende redegjøres det for hovedpunkter fra høringsparter og Plan- og bygningsetatens 
kommentarer til vesentlige tema i disse:

Bydel Stovner
Stovner bydelsutvalg et tilfreds med at det foreligger planprogram med VPOR for Nedre 
Rommen. Utvikling av Nedre Rommen kan tilføre Stovner og omkringliggende områder nye 
kvaliteter og en bymessig utvikling som kan ha stor lokalsamfunnsbetydning. Bydelsutvalget 
mener at det å finne gode og lønnsomme løsninger på gjennomføringsutfordringene slik 
som kraftlinjeføringer, søppeldeponi, Fossumdiagonal og mulig omlegging av Gjøvikbane er 
avgjørende for gjennomføringen. Bydelsutvalget ønsker ikke en Fossumdiagonal og anbefaler 
derfor alternativ 2. Dersom Fossumdiagonalen likevel må realiseres, er plassering lengst vest i 
planområdet den beste løsningen, som vist i alternativ 1. Det understrekes at planleggingen av 
gatestrukturen må komme tidlig i gang, slik at tilrettelegging for kabling av høyspentledninger 
og etablering av overvannssystemet ikke blir et hinder for utviklingen. Bydelsutvalget anser 
utviklingen av Rommensletta idrettspark som viktig for å bidra til områdets attraktivitet. Det 
er avgjørende at idrett og kultur er med i planene fra starten av, da det kan være vanskelig å 
finne plass på et senere tidspunkt. Kommunal investering i grønt- og idrettsarealer vil bidra 
til gode møteplasser og modne områdene for videre utvikling. Bydelsutvalget er opptatt av at 
byutviklingen på Nedre  Rommen skal være en integrert del av bydelen, og ikke et område uten 
tilknytning til omkringliggende områder. Det er få arbeidsplasser og lite næringsvirksomhet i 
bydelen. Nedre Rommen kan gi et betydelig bidrag til det lokale næringslivet. Bydelsutvalget 
mener at området vil kunne tåle den anbefalte områdeutnyttelsen på 100%, forutsatt at man 
sikrer de offentlige rommene og forbindelsene ivaretar beboernes behov. Det bør i større 
grad legges tilrette for en variert bygningstypologi. Dette bør sikres i detaljreguleringer. Det 
understrekes at utbygging i denne skalaen vil skape behov for sosial infrastruktur ut over 
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skoler og barnehager. Bydel Stovner vil bidra med vurderinger av dette behovet i det videre 
planarbeidet.

Bydel Alna
Bydel Alna stiller seg positiv til forslag til planprogrammet, og påpeker at det videre 
arbeidet må bidra til å løse de store utfordringene med barrierer, infrastruktur, forurensing 
m.m. i området. De vil understreke behovet for bedre tverrforbindelser på tvers av 
infrastrukturbarrierene i området, og at overordnede grøntforbindelser har et potensial for å 
binde sammen områdene på begge sider av Hovedbanen. Videre mener Bydel Alna at det bør 
legges til rette for en tverrforbindelse mellom t-banens linje 2 (Ellingsrud) og linje 5 (Vestli). 
De ser nødvendigheten av Fossumdiagonalen, og mener en rekke tiltak må komme på plass 
som en følge av denne, blant annet leding av trafikken på riksvei 4 til E6 ved Hvam, forlengelse 
av T-bane til Nittedal/Hakadal og eventuell omlegging av Gjøvikbanen via Groruddalen. Det 
bes om utredninger av støy og luftforurensing, og at det legges til rette for ulike typer boliger i 
planområdet.

Bydelsavdelingen for oppvekst og kunnskap
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap v/bestillerenhet for barnehager viser til at de 
ved forrige offentlige ettersyn ba om ekstra kapasitet i forhold til de beregnede behovene 
for planområdet i seg selv. Planprogrammet la da opp til 70 barnehageavdelinger, og 
byrådsavdelingen ønsket 74. Boligtallet i planprogrammet er nå justert ned fra ca. 6 500 
boliger til 5 100 i alternativ 1 og 5 500 i alternativ 2. Samtidig er antallet barnehageavdelinger 
justert ned til 55. Dette er vesentlig lavere enn bestillerenheten tidligere har anbefalt, og 
medfører ingen ekstra kapasitet i alternativ 2. Det bes om at barnehagekapasiteten justeres 
opp til totalt 60 avdelinger. Byrådsavdelingen ber videre om at planprogrammet sikrer et 
minimumstall for antall avdelinger, ikke bare et ca. antall avdelinger. Det er fortrinnsvis 
ønskelig med større frittstående barnehager, gjerne i direkte tilknytning til grøntarealer 
og kommunikasjon. Det foreslås en plassering i boligfeltene i Ringnesveien nærmest 
T-banestasjonen. Dersom dette ikke lar seg gjøre stiller de seg positive til foreslått plassering i 
tilknytning til boligfeltene øverst i Haavard Martinsens vei.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener at planprogrammet har en god struktur, samt 
gode grep og strategier for videreutvikling av Nedre Rommen. Gjennomførings- og 
finansieringsmessig er likevel nedgraving av høyspentledningene utfordrende. Foreløpige 
beregninger viser en ikke ubetydelig avstand mellom de totale kostnadene og hva det 
er påregnelig at utbyggere kan bidra med. EBY vil utarbeide en kostnadsvurdering og 
usikkerhetsanalyse for VPOR-tiltakene, samt en gjennomførings- og finansieringsplan før 
oversendelse til politisk behandling. Planen skal omhandle både kommunalteknisk (blå/grå/
grønn) og sosial infrastruktur, i tillegg til løsninger for nedgraving av høyspentlinjer. Når en 
slik plan er utarbeidet, vil det være hensiktsmessig å vurdere innholdet i et eventuelt eget 
forutsigbarhetsvedtak for planområdet. EBY oppfordrer PBE til å sikre tiltakene i planprogram 
og VPOR gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner og minner om at det ikke kan 
inngås utbyggingsavtaler for tiltak som defineres som sosial infrastruktur.

Bymiljøetaten
Det foreslås at det ikke benyttes begrepet ”bydelstorg” da det ikke er avklart hvem som 
skal drifte torget. Torg med høy standard må utformes på en måte som gjør det mulig å 
opprettholde standarden uten for høye driftskostnader. Ved forslag om høy standard må 
driftfølgevirkninger redegjøres for slik at BYM kan ta stilling til konsekvensene. Koblingene 
mot Lillomarka og Gjelleråsmarka bør beskrives bedre i planprogrammet. BYM er negative 
til opparbeiding av sti langs Svarttjernbekken, fordi dette vil kunne ha negativ virkning på 
naturverdiene gjennom fjerning av vegetasjon. Stien nord i Romsåsskråningen synes å gå 
for langt inn i de registrerte verdifulle naturtypene (B- og C-områder). Ved en eventuelle 
oppgradering av Vestbyveien kan det være vanskelig å flytte bekken, fordi dette ikke 
nødvendigvis endrer grunnvannsføringen til denne, noe som vil kunne føre til flom. BYM 
anser anbefalingene for utvikling av idrettsparken å være i tråd med Behovsplan for idrett og 
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friluftsliv, og opplyser at de har tatt på seg ansvaret for det kommunale utredningsprosjektet 
for Tokerudbekken og Rommensletta idrettspark. Parken bør utvikles med både 
idrettsfunksjoner og møteplasser for alle typer aktiviteter. BYM mener at veisystemet som 
vises i planprogram og VPOR virker gjennomtenkt, og at det er positivt at det er lagt vekt 
på miljøvennlige transportformer. De viser til Plan for sykkelveinettet og peker på at det 
viktig at det i videre planarbeid også sørges for gode koblinger til eksisterende /fremtidige 
sykkelanlegg utenfor planavgrensningen. De peker på at planområdets søndre del ikke er godt 
koblet til Haugenstua stasjon på grunn av Østre Akers veis barriereeffekt. Ved utbygging av 
disse områdene vil det være viktig å jobbe med avbøtende tiltak. BYM minner om at de ikke 
har tatt på seg gjennomføringsansvar for Nedre Rommen.

Renovasjonsetaten
Renovasjonsetaten viser til sitt innspill i saken av 12.09.2016, og mener de i stor grad er 
ivaretatt i forslaget til planprogram, men har likevel ytterligere innspill. Det anbefales at 
areal til avfallssugsentral legges i ytterkant nord i planområdet. Renovasjonsløsninger og 
bebyggelsesstruktur må ses i sammenheng. Det anbefales at valg av renovasjonsløsning, 
plassering og kjørevei for renovasjonsbil planlegges samtidig med områdets bebyggelse. REN 
bekrefter behovet for et mindre, bilbasert anlegg til renovasjonsformål, og mener det er godt 
plassert langs tilførselsveier.

Byantikvaren
Byantikvaren er positive til at Grorud brannstasjon er ivaretatt i planprogrammet gjennom 
anbefaling om regulering til hensynssone bevaring. De ønsker at det samme skal gjelde 
Astrup-anlegget ved en fremtidig regulering. Anlegget har høy arkitektonisk verdi, 
og representerer en viktig del av områdets historie.  I tillegg ønskes deler av Grorud 
Jernvarefabrikk bevart, men anlegget er bygget om og på i flere omganger, og har derfor 
ikke så høy verdi at den vil bli ført inn på Gul liste. De ber videre om at disse anleggene vises 
som bevarte i planprogrammets illustrasjoner og skisser. BYA opplyser at det er gjort ett 
arkeologisk funn innenfor planområdet, en skafthulløks fra steinalder, og BYA vurderer at 
det er potensial for å gjøre flere funn i deler av planområdet. Forholdet til automatisk fredede 
kulturminner må utredes i løpet av planprosessen. Hvis de høypotensielle funnområdene ikke 
kommer i konflikt med de strukturbærende delene av planprogrammet er det ikke behov for 
å avklare dette som del av konsekvensutredning. Det vil i så fall komme krav om arkeologisk 
registrering av deler av planområdet når disse skal detaljreguleres.

Brann- og redningsetaten
Brann- og redningsetaten viser til ROS-analysen utført av Multiconsult, der det redegjøres 
for at fremtidig bruk må tilfredsstille kravene i brann- og eksplosjonsvernloven, og 
gjør oppmerksom på at det er TEK (byggteknisk forskrift) § 11 - 17 som beskriver krav 
for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. De gjør videre oppmerksom på at 
det erfaringsmessig ikke alltid vurderes slokkevannsdekning i tilstrekkelig grad i nye 
byggesaker. Det vises til etatens veileder for ulike avklaringer angående krav til atkomstvei, 
oppstillingsplass med mer.

Sporveien AS
Sporveien konstaterer at det i planprogrammet er vist bebyggelse i kort avstand til 
T-banestasjonen og banen, samt på dennes tunnel. Det presiseres at eksisterende 
likeretterstasjon på stasjonen må være hensyntatt i forslaget til ny bebyggelse. Det må videre 
legges en egen hensynssone rundt tunnelen for å sikre den mot skader og påvirkning ved 
utbygging. I saker som innebærer tiltak i grunnen vil de kreve egne geologiske rapporter og 
ROS-analyser. Ved plassering av boligbebyggelse må det vurderes hvilken belastning støy 
fra T-banen vil gi. Håndtering av overvann må skje på egen grunn, og ikke på en måte som 
belaster Sporveiens anlegg. Sporveien mener minste avstand fra fasade på bebyggelse til 
nærmeste spormidt bør være minimum 15 meter, og helst 20 meter. På grunn av planlagt økt 
frekvens på t-banelinjene generelt, bør det prosjekteres for framtidig trafikk med 5 minutter 
mellom hver avgang i begge retninger. I tillegg vil lengde på driftsdøgnet bli økt. Dette bør 
ligge som grunnlag for egne støyrapporter i det videre planarbeidet. Det anbefales også at det 
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stilles krav om tiltak mot eventuell strukturstøy for ny bebyggelse i detaljregulering. Sporveien 
har krav til planlegging i nærheten av sine anlegg, og legger til grunn at de vil bli trukket inn i 
planleggingen. De minner om avstandsbestemmelsene i jernbaneloven, som skal behandles 
særskilt.

Ruter
Ruter viser til usikkerhetene omkring det overordnete transportnettet i planområdet, med 
uavklart Fossumdiagonal og mulig jernbanetilbud.  Det er derfor viktig at det legges godt til 
rette for at området skal dekkes med dagens kollektivtrafikk, med jernbane, T-bane og buss. 
Busstraséen foreslått i planprogrammet kan være en god løsning, og Ruter vil bidra til å 
betjene området på best mulig måte. Det bør lages en plan for nytt busstilbud med mulig ny 
trasé, slik at det helhetlige busstilbudet i Groruddalen blir best mulig. Ruter bidrar gjerne med 
en slik plan, og de forutsetninger som bør legges til grunn. Ruter ser at trafikkanalysen fra 
2015 er noe utdatert i forhold til beskrivelse av dagens kollektivtrafikktilbud. Beskrivelse av 
dagens situasjon bør oppdateres.

Statens vegvesen
Statens vegvesen er positive til byutvikling på Nedre Rommen forutsatt at det legges til rette 
for gode sykkel- og gangløsninger. Det vil være viktig med næringsskjerm mot riksvei. Det 
påpekes at en eventuell Fossumdiagonal vil resultere i behov for kryssombygging sørover 
mot Grorud Stasjon, og nye kryss ikke er vist i alternativ 1. Vegløsninger er ikke avklarte 
og det legges til grunn at relevante områder ivaretas av den foreslåtte usikkerhetssonen. 
Statens vegvesen savner overordnet vurdering av samlet turproduksjon med fordeling på 
reisemidler. Dette bør gjøres for de påfølgende planene og foreslås tatt inn i program for 
plan og utredningstemaer. Trafikknotat av 18.10.2018 legger ikke til grunn riktige prognoser 
(0-vekst personbiltrafikk og økning i næringstransport), men i stedet en reduksjon på 15%. 
SVV ser ikke overordnet trafikal utredning som dekkende. Videre utredninger må ta hensyn 
til relevante prognoser. Hvis byutvikling på Rommen vil kunne lede til kapasitetsproblemer 
eller andre ulemper på ØAV, kan det bli aktuelt med rekkefølgekrav om etablering av statlig 
veginfrastruktur, som f.eks. kryssutbygging. Det bør presiseres at KU av støy også må gjøres 
for sensitiv arealbruk langs trafikkert lokalveg (s. 105). Det anbefales at kommunen jobber 
videre  med Haugenporten som trasé for buss.

Statnett
Statnett gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas hensyn til Statnetts anlegg i 
området. Dette omfatter to 300 kV-ledninger, som krysser området. Anlegg bygget i medhold 
av anleggskonsesjon er unntatt fra Plan- og bygningslovens regler, og skal i plan inntegnes 
som hensynssone med egne bestemmelser. Det må ikke utarbeides og vedtas planer som 
svekker de elektriske anleggene eller som har bestemmelser om disse. Planene kan derimot 
ta opp i seg alternative løsninger som sikrer framtidige mulige endringer i anleggene. 
Vedtak om endring i anleggskonsesjon forutsetter at det finnes ekstern evne og vilje til full 
kostnadsdekning. I områder der dagens luftledninger går gjennom tettbygde byområder, kan 
det, kan det være naturlig å utrede både luftledning og kabel i bakken som teknisk løsning 
når ledningene skal fornyes. Norconsults mulighetsstudie, som følger høringssaken, er ikke 
forankret eller godkjent av Statnett som endelige løsninger. Det må gjøres mer overordnete 
systemvurderinger utover selve planområdet, eksempelvis kabling over en lengre strekning. 
Korte, innskutte kabler er lite ønskelig. Kabling gjennom søppelfyllingen på Nedre Rommen 
som gjør at kabel blir liggende i ustabile masser er ikke akseptabelt for Statnett. Det må 
ikke legges føringer i arealplaner omkring dagens anlegg som går utover den foreliggende 
konsesjonen i transmisjonsnettet. Statnett bemerker at dersom alternativ 1 eller 2 blir valgt, 
vil det være behov for å synliggjøre usikkerheten rundt ledningsnettet, og foreslår at også 
deres anlegg omfattes av usikkerhetssonen for overordnet infrastruktur. Statnett er positive til 
å bidra med premisser knyttet til tekniske løsninger i VPKL-arbeidet, men vil kreve kostnader 
dekket etter medgått tid.

BaneNOR
BaneNOR understreker at trase for en eventuell fremtidig Gjøvikbane er ikke klarlagt. 
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KVU for Rv 4 og ny Gjøvikbanen tar ikke nærmere stilling til innføring mot Oslo. Bane NOR 
besitter mye eiendom på Nedre Rommen, men det er ikke vurdert i detalj om disse kan 
benyttes. Illustrert alternativ (1) synes ikke å gi et realistisk bilde av en fremtidig tilkobling. 
En eventuell undergang under sporet bør planlegges så fort som mulig slik at den eventuelt 
kan vurderes om det er hensiktsmessig å realisere denne samtidig med fremtidige arbeider 
knyttet til Grorud stasjon. Som grunneier mener Bane NOR at steinuttaket burde vises som 
utbyggingsområde og ikke som naturområde.

Norges Vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE)
NVE mener ROS-analyse fra Multiconsult datert 24.03.2018 oppsummerer og ivaretar 
NVEs ansvarsområder knyttet til skred- og flomfare, vassdrag og energianlegg på en 
gjennomgående god måte. NVE ønsker likevel å presisere at: (1) Alle områder under marin 
grense bestående av marine avsetninger er potensielle aktsomhetsområder for kvikkleireskred 
og må vurderes i henhold til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Det er ikke 
gitt at områder utenfor allerede kartlagte faresoner for kvikkleireskred er friskmeldte. Vær 
obs på at noe typer løsmasser (f.eks. fyllmasser og elveavsetninger) kan ligge oppå marine 
avsetninger og at det i slike områder likevel kan være mulighet for kvikkleire i grunnen. 
Reell fare for kvikkleireskred (områdestabilitet) må avklares senest på reguleringsplannivå. 
NVE anbefaler at dette blir gjort så tidlig som mulig i planprosessen for å sikre en helhetlig 
vurdering av området, og ber om at vurderingen blir gjort i henhold til NVEs veileder 7/2014 
Sikkerhet mot kvikkleireskred. (2) NVE er positive til bekkeåpning. Krav til sikkerhet mot flom 
må ivaretas i henhold til byggteknisk forskrift TEK17 §7-2. Det presiseres at utbygging og 
annen grunnutnytting fortrinnsvis bør skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere grunnen. 
(3) Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner (sentral 
og regionalnettet) skal avsettes som hensynssoner med tilstrekkelige bestemmelser/
retningslinjer i påfølgende reguleringsplankart. NVE minner også om andre ting som må 
huskes ved regulering, blant annet at en del informasjon om infrastrukturen er sensitiv og ikke 
må fremkomme av reguleringsplanen.

Oslo idrettskrets
Oslo idrettskrets er opptatt av at anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet er tema 
når byen planlegges for fremtiden. Idrettsanlegg bør spesifikt behandles som en del av 
den nødvendige sosiale infrastrukturen i utredningen for nye boområder. De peker på at 
rommensletta idrettspark er en viktig møteplass for idretten i området, og at idrettsparken 
har mulighet til å huse både lokale anlegg, områdeanlegg og byomfattende anlegg. Oslo 
idrettskrets støtter en utvidelse av idrettsparken, slik planprogrammet legger opp til, og 
mener at idrettsparken bør utvikles med elementer fra alle de tre anleggskategoriene. 
Idrettskretsen støtter et initiativ til et kommunalt prosjekt for idrettsparken, under forutsetning 
av at et slikt prosjekt ikke er til hinder for å se sammenhengen med nærliggende områder - 
spesielt når det gjelder plassering av større bygningsmasser som idrettshall eller ishall. Det 
redegjøres for estimerte behov for idrettsflater som følge av ny byutvikling i området, blant 
annet behov for to kunstgressbaner, én hallflate (håndball/innebandy) og to aktivitetssaler 
(til dans/kampidretter). Det presiseres at disse vil komme i tillegg til eksisterende anlegg. Det 
primære fokuset bør være at eksisterende funksjoner videreføres. Ved en eventuell flytting 
av anlegg skal nytt anlegg være på plass før eksisterende anlegg legges ned. Videre må 
idrettsparken videreutvikles med flere funksjoner i henhold til Oslo kommunes behovsplan for 
idrett og friluftsliv.

Groruddalen miljøforum
Groruddalen miljøforum er positiv til utvikling og transformasjon av planområdet. En gradvis 
utvikling av delområdene vil kunne gjennomføres når gatenettet er fastlagt og opparbeidet. 
Dette bør planlegges på et tidlig tidspunkt. Det vektlegges et behov for ulike boligtyper i 
området, ikke bare blokkbebyggelse som vil kunne gi et ”monotont” uttrykk. Lave blokker, 
rekkehus m.m. kan bidra til trivsel for varierte beboergrupper. GM finner at planen ivaretar 
behovet for sosial infrastruktur på en god måte, og er spesielt opptatt av at disse legges 
nær grønne lunger, parker og idrettsarealer. Miljøforumet er også opptatt av symbiosen 
mellom boliger og arbeidsplasser, og forutsetter at det etableres ”myke” arbeidsplasser som 
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kunnskapsbedrifter eller kontorarbeidsplasser i tillegg til servicearbeidsplassene. Det er viktig 
å sikre utvikling uten å ”undergrave” eksisterende virksomhet i bydel Stovner. De viser til 
den avmerkede usikkerhetssonen for Fossumdiagonal/Gjøvikbane, og mener det må kreves 
lokk over dagstrekningen for Fossumdiagonal dersom denne bli aktuell å bygge. Groruddalen 
miljøforum er bekymret for at de to hovedgatene, Haavard Martinsens vei og Ringnesveien, 
kan få mer trafikk enn beregnet, og mener det er behov for avbøtende tiltak. Miljøforumet kan 
anbefale planprogrammets alternativ 1 dersom lokk over dagtraséen kommer på plass fra 
start.

Rommen sportsklubb
Rommen sportsklubb mener at Stovner står foran store utfordringer med tanke på å ta imot en 
økning på 40-50% i innbyggertallet i bydelen.  De peker på at i tillegg til boliger, skoler, bar-
nehager og arbeidsplasser, vil det være viktig å legge til rette for fritidsaktiviteter som idrett, 
friluftsliv og kulturelle aktiviteter. For å få til dette vil det være naturlig å satse på eksisterende 
idrettslag og andre organisasjoner. De er fornøyde med at planprogrammet legger stor vekt på 
istandgjøring av Rommensletta idrettspark. Det forutsettes at planleggerne har kontakt med 
Oslo idrettskrets, Bymiljøetaten, Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen og andre instanser for 
å tilrettelegge idrettsanleggene. Det må anlegges flere kunstgressbaner, og disse må oppvar-
mes. Dette bør planlegges sammen med fjernvarme til den nye Rommenbyen. Det bør bygges 
en innendørs fotballarena med plass til 1500 tilskuere. En innendørs fotballbane med interna-
sjonale mål vil være et anlegg for hele Groruddalen. Kollektivtransporten må planlegges slik at 
idrettsanleggene kan nås fra hele bydelen. Rommen SK mener at det bør planlegges og bygges 
boliger av ulike størrelser, slik at barnefamilier kan bli boende i området også dersom de tren-
ger en større bolig. Dette vil bidra til stabilitet i bomiljøet, og gjøre det enklere å rekruttere og 
beholde frivillige til daglig drift av idretten.

LA Lund AS v/ A-LAB
A-LAB har skrevet høringsuttalelse på vegne av LA Lund AS, som er eier av eiendommene Østre 
Aker vei 243 og Østre Aker vei 260. LA Lund er i hovedsak tilfreds med utviklingsmulighetene 
som VPOR legger til rette for på sine eiendommer. VPOR vurderes å gi et godt overordnet ram-
meverk for framtidig transformasjon. En overordnet innfallsvinkel og stor fleksibilitet vurderes 
å være riktig fordi utviklingen av området samlet sett må sies å være langsiktig. LA Lund under-
streker  at utviklingen vil skje gradvis, og mener at mange av de foreslåtte adkomstgatene 
samt grøntarealer fint vil kunne tåle en etappevis realisering. LA Lund har i dag ingen planer 
om å realisere en eventuell transformasjon i nærmeste fremtid. Det er derfor viktig for dem at 
tidlige transformasjonsprosesser i så liten grad som mulig kommer i konflikt med eksisterende 
virksomheter på eiendommene. De mener det vil være hensiktsmessig å inndele en kommunal 
regulering av gatenettet i flere etapper, der relevante deler håndteres i takt med den forven-
tede utviklingshastigheten. PBE må sikre en god dialog med berørte grunneiere i en eventuell 
reguleringsprosess for gatenettet. Feltavgrensning og gatestruktur i tilknytning til ØAV 260 er 
ikke tilpasset eiendomsgrenser, og forutsetter tett samarbeid med naboeiendommer. Svært 
ulike utviklingsinsentiver vil kunne bremse eller stoppe transformasjon av områdene mellom 
Ringnesveien og Kristoffer Robins vei. Fremtidige krav om felles planlegging bør begrenses til 
et minimum av samme grunn. LA Lund mener at arealer langs Østre Aker vei bør omfattes av 
områder med kapasitet for høyere utnyttelse. 4-5 etasjer, i henhold til planens beskrivelse, 
vil kunne gjøre det vanskelig å oppnå tilstrekkelig BRA for å tiltrekke større virksomheter med 
langsiktig perspektiv. LA Lund gjør oppmerksom på at deler av anlegget i Østre Aker vei 243, 
tidligere Grorud Jernvarefabrikk, er av nyere dato, og at bygget ikke er økonomisk bærekraf-
tig i dagens form. Det er derfor ikke ønskelig å bevare anlegget som sådan, men det anses 
ikke som problematisk å bevare deler av det som måtte ha industrihistorisk interesse. Både 
planprogrammets alternativ 1 og 2 vurderes å kunne gi store muligheter for transformasjon til 
lønnsomme nærings- og boligformål, men har utfordringer med nødvendig samarbeid mellom 
grunneiere med ulike interesser.

Union Eiendomskapital AS v/ Astrup og Hellern AS
Arkitektene Astrup og Hellern AS uttaler seg på vegne av Union eiendomskapital AS, som eier 
og forvalter Østre Aker vei 264 AS, som omfatter det tidligere COOP-lageret. Union er positiv 
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til en utvikling med de beskrevne arealbruksformålene på lengre sikt. Nå og på kort sikt 
ønsker de imidlertid å opprettholde gjeldende reguleringsformål for å fremdeles kunne bruke 
eiendommen til lager/logistikk og annet. Planprogrammets anbefalinger for grad av utnytting 
støttes. en høy bebyggelse på eiendommen vil kunne skjerme boligbebyggelsen lenger inn på 
området. Planprogrammets foreslåtte bebyggelse er vesentlig annerledes enn eksisterende 
bebyggelsesstruktur. Dette gjelder særlig nedre del av planområdet, inkludert Østre Aker vei 
264. Union er bekymret for planenes gjennomføringsmuligheter når det som er foreslått er 
så radikalt forskjellig fra eksisterende situasjon. Trolig vil dette forutsette felles planlegging 
og utbygging av området, hvor flere ulike grunneiere må utvikle sine tomter samtidig. Særlig 
gjelder dette de delene der ny bebyggelse ikke forholder seg til eksisterende eiendomsgren-
ser. Faren er stor for at utvikling blir blokkert av eiere som ikke har vilje eller muligheter for å 
utvikle sin eiendom pga. økonomi, ulike interesser, eksisterende forpliktelser og leieforhold. 
Union er positive til kommunens planer for området men planen synes for ambisiøs når det 
gjelder gjennomføring.

Grunneierlaget Nordbyen v/ Hille Melbye arkitekter
Grunneierlaget Nordbyen viser til sin tidligere uttalelse ved første gangs høring i 2016. Deres 
hovedbudskap er fortsatt at Nedre Rommen må få en ny profil og et nytt navn (Nordbyen) og 
ikke bare bli et nytt boligområde i bybeltet mellom Lillestrøm og Oslo. For å få til den ønskede 
utviklingen, mener de at planprogrammet må utformes slik at det skapes forventninger i mar-
kedet om at det vil bli lønnsomt å bygge boliger og arbeidsplasser. Det er nødvendig å skape 
et fortrinn. Fortrinnet må være noe som gjør Nedre Rommen til et sted med egen identitet. 
Dette gjøres best med handel og service i forening med urbane rekreasjonsmuligheter. Stedet 
må bli en destinasjon i seg selv. De mener at Ringnesveien bør utvikles til en attraktiv strøks-
gate, som bør formes som en bilfri vrimlegate. Det foreslås ulike programmer for ulike deler 
av hovedgatenettet, blant annet bør Ringnesveien få en innendørs basar, og (forlengelsen 
av) Kristoffer Robins vei bør bli en næringsgate a lá Dronning Eufemias gate. Ringnesveien 
og dennes forlengelse (”Lommeparkgata”) må utvikles til å bli en destinasjon i større sam-
menheng, og gaten må løftes frem som det bærende konseptet i planprogrammet slik at den 
fremstår som en gulrot for aktuelle utbyggere og investorer. Oslo kommune må si i klartekst at 
de satser på disse gatene, og at utvikling av disse vil bli vektlagt i senere detaljreguleringer. 
Nordbyen viser til utdrag fra protokoll fra byutviklingskomitéens møte 5 desember 2018, sak 
231 Forslag til kommuneplan for Oslo, der komitéens flertall mener at de store potensielle 
utviklingsområdene på Rommen og Stovner tilsier at det bør vurderes om området også bør 
bli et kollektivknutepunkt. Området vurderes å kunne bli en viktig portal for oslo kommune. 
På lang sikt bør det vurderes om det bussknutepunktet kan flyttes til Stovner/Rommen, hvis/
når dette blir et kollektivknutepunkt. Nordbyen foreslår å plassere et kollektivknutepunkt der 
Hovedbanen og en fremtidig Gjøvikbane splittes, og mener at dette området også vil kunne 
være godt egnet for plassering av ny t-bane. Stasjonen vil kunne erstatte stasjonene på Grorud 
og Haugenstua. Nordbyen har konkrete forslag til endringer i planprogrammet. Ringnesveien 
som strøksgate må være med i første byggetrinn. I stedet for to adskilte handelsområder 
bør det være én sammenhengende handlegate gjennom hele planområdet. Skolen bør ikke 
ligge i strøksgata, men flyttes opp til kommunal tomt i (veien) Nedre Rommen. Strøksgata 
må være bilfri og adkomst til eiendommene bør være fra Haavard Martinsens vei. Rommen 
T-banestasjon må kobles til Ringnesveien effektivt og på en hyggelig måte. Områdeutnyttelsen 
må økes fra 100% til 125% som en konsekvens av at det blir et kollektivknutepunkt.

Wittusen & Jensen v/ Hille Melbye arkitekter
Wittusen og Jensen v/Hille Melbye arkitekter AS viser til sin høringsuttalelse fra første offent-
lige ettersyn og den mangeårige prosessen med Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyel-
sesetaten for å få utskilt og overskjøtet eiendommen som de kjøpte av oslo kommune i 1988. 
Kjøpet omhandlet 40 daa. areal fra gnr 96 bnr 37, men det ble ikke fradelt og overskjøtet. I 
ettertid har det kommet til mange elementer i form av ulike reguleringssaker som har kompli-
sert en fradeling av 40 daa. byggeformål i området. Senest gjelder dette den pågående regule-
ringssaken for Romsås gård med naturbevaring i skråningen langs Romsåsbekken som hoved-
formål. Det redegjøres for ulike løsningsforslag gjennom de siste årene, og foreslås en løsning 
som tar utgangspunkt i fradeling av et areal på 40 daa. øst for en 20 meters avstandsgrense 
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fra bekken, slik at Wittusen & Jensen tildeles arealer øst for den opprinnelig tenkte eiendom-
men, og slik at deler av regulert vei i Rommenstubben inkluderes. Det kommenteres at dette 
forutsetter at hele dette arealet teller som beregningsgrunnlag for grad av utnytting for ny 
eiendom. Det vises til Plan- og bygningsetatens redegjørelse for områdeutnyttelsen på 100% 
som er angitt i kommuneplanen, og at denne har hele kommuneplanens avgrensning av 
utviklingsområdet som beregningsgrunnlag. Dersom det er slik at planprogrammets prinsip-
per for utnyttelse av de enkelte eiendommene, som vist på side 45, som legges til grunn, kan 
den sist foreslåtte løsningen fortsatt aksepteres. Det påpekes en uoverensstemmelse mellom 
de viste prinsippene og planprogrammets alternativsframstillingene (kart) og VPOR-kartet. Her 
vises et mindre areal på ca. 27 daa. som byggeområde. Dersom denne framstillingen legges 
til grunn, vil det måtte påregnes fortsatt prosess mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten og 
Wittusen & Jensen. Det bes om en tydeliggjøring av områdeavgrensningen som skal legges til 
grunn ved beregning av utnyttelsesgrad. Forøvrig vurderes planprogrammet å legge et godt 
grunnlag for et boligområde med kvalitet på eiendommen.

Jehovas vitner
Jehovas vitner fremmer innspill som grunneier for Garver Ytteborgs vei 85, like utenfor 
planområdets sørøstligste del. De tolker dett slik at situasjonen i all hovedsak vil være uendret 
for deres eiendom, men at trafikkmønsteret planlegges endret i planprogrammet. De viser 
til trafikkutredningens ”trafikkalternativ 3” som vise vestgående trafikk i Garvet Ytteborgs 
vei sluset gjennom rundkjøringer og flyttet påkjøring til Østre Aker vei. En slik endring 
vurderes ikke å ha reell betydning for dem som grunneier. Generelt vurderes en framtidig 
situasjon i tråd med planprogrammet som en forbedring. Det pekes likevel på at den planlagte 
skateparken like vest for Garver Ytteborgs vei 83 vil kunne medføre støy og virke forstyrrende 
for deres bruk. Forøvrig er de positive til planarbeidet og ser det som en fordel at området 
utvikles. det pekes på viktigheten av å opprettholde dagens atkomstforhold gjennom det 
videre planarbeidet.

Kamalanathan Arumugam
Mener at man bør følge statens vegvesens råd om lage Fossumdiagonalen istedenfor en 
utbygging uten diagonalen. 

Andreas Eikeland
Mener at sykkelfelt er for lite ambisiøst, og Oslo standarden sier at dette bør brukes opp til 
moderat trafikk. Mange av gatene vil få større trafikk enn dette. Mener at det bør planlegges 
for separerte sykkelveier, og at trær flyttes nærmere kjørebanen slik at avstanden blir større. 
En utvikling av området bør ikke være en oppfordring til å bruke bilen.

Katja Brox
Katja Brox viser til høringsmøtet de 24. januar på Stovner, og mener samtlige møtedeltakere 
ikke ønsker hovedveiutbygging eller jernbane i det feltet som omfatter Fossumdiagonalen 
og Gjøvikbane. Hun mener disse ikke kan være tilstrekkelig utredet av de statlige, ansvarlige 
partene. Hensynet til et nytt stort boligfelt på opptil 5 000 boliger gjør at Fossumdiagonalen 
bør skrotes. Fossumdiagonalen vil dessuten forverre trafikksituasjonen på Trondheimsveien i 
nordgående retning ytterligere, med forsterkede kødannelser ned mot Kalbakken. En eventuell 
togtrasé vil bli en barriere for både folk og dyr. En mulig løsning vil være å legge vei og jern-
bane under bakken i hele den aktuelle strekningen. Terrenget tillater en nedgraving og etter-
følgende overbygging med lokk. Det bes om at dette innspillet tas med av Plan- og bygningse-
taten i den videre dialogen med Staten om fremtidige veiplaner på Nedre Rommen.

Geir Ottesen
Geir Ottesen mener at planalternativ 2, uten Fossumdiagonal, bør være det eneste alternati-
vet, med skånsom utbygging mot eksisterende bebyggelse i Vestbyveien i Grorud bydel. Det er 
belastende nok å være nabo til Østre Aker vei. En utbygging av Fossumdiagonal kan ikke være 
fornuftig, og vil medføre økt støy- og luftforurensing både for det nye planlagte boligområdet 
og det eksisterende. Geir Ottesen kommenterer også enkelte av tiltakene i VPOR. Til tiltak nr. 
35 Vestbyveien: Denne bør beholdes som den er. Det er ikke flere utbyggingstomter igjen, og 
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derfor trolig lite behov for utvidelse. Til tiltak nr. 36 Gate mellom Vestbyveien og Ringnesveien: 
Denne gaten bør ikke etableres. De nye og de gamle boligområdene bør holdes fra hverandre, 
gjerne med et grøntdrag imellom. En eventuell slik vei vil bare fungere som en gangvei for dem 
som kommer til å parkere i den eksisterende bebyggelsen (Vestbyveien) og gå over til det nye 
området. Det nye området kommer til å få lite parkering i tråd med de politiske ønskene om 
bruk av kollektive reisemåter, hvilket folk ikke nødvendigvis er enig i, og derfor kommer det til 
å bli mye parkering i Vestbyveien. Geir Ottesen har forøvrig ikke tro på dette området som et 
nytt Grünerløkka, da det ligger altfor langt fra sentrum.

Knut Sverre Engelund
Knut Sverre Engelund mener det er viktig at planområdet ses i sammenheng med området som 
dekkes av VPOR for Stovner - Rommen, og at det bør etableres et hyggeligere grøntområde og 
forbindelse i feltet mellom Fossumveien og t-banen. Han kommenterer videre at høyde på ny 
bebyggelse bør komme tidlig fram, slik at berørte naboer og innbyggere kan komme på banen 
med innspill til utviklingen. Forøvrig ønsker han at den animerte filmen som ble vist under 
det åpne høringsmøtet bør legges ut offentlig, slik at folk lettere kan danne seg et bilde av 
planprogrammet.

Tamilsk ressurssenter v/ Nirmalan Selvarajah
Nirmalan Selmarajah skriver på vegne av Tamilsk ressurssenter og ber om et møte for å bedre 
forstå planprogrammets innhold og konsekvenser.

Plan- og bygningsetatens samlede kommentarer til bemerkningene 
Det redegjøres her for Plan- og bygningsetatens kommentarer, ordnet etter tema som har vært 
sentrale i høringsuttalelsene.

Plangrep og detaljeringsnivå
I all hovedsak har de ulike interessentene vært positive til plangrepet og til det valgte detalje-
ringsnivået. Dette gjelder både grunneiere og kommunale instanser, som også anser de valgte 
løsningene som troverdige og riktige.

Grunneierlaget Nordbyen etterlyser likevel et tydeligere strøksgatekonsept, der arealbruk og 
utforming av hovedgater gir området en egen profil eller identitet, og et fortrinn i utviklings-
sammenheng. De ønsker at Ringnesveien blir en ren gågate, og at handelsarealene økes 
betraktelig. Dette vil gjøre området mer attraktivt for utviklere. Plan- og bygningsetaten er 
enig i enkelte av de beskrevne intensjonene, og har gjort endringer i VPOR som en oppfølging 
av dette. Særlig er det lagt vekt på de offentlige rommene rundt Rommen T-banestasjon og 
koblingen til Ringnesveien. Etatens utgangspunkt vil likevel fortsatt være at Nedre Rommen 
gis kvaliteter som baseres på de stedlige og naturgitte forutsetningene, og at målsettingen er 
at området skal få et attraktivt bomiljø og gode, lokalt orienterte tilbud. Et unntak for dette vil 
kunne være kultur- og idrettsfunksjoner, som typisk vil ha tilfang fra et større omland, gjerne 
hele byen. Her er det et potensial i Rommensletta idrettspark og nærhet til denne. En ny sen-
trumsdannelse i regional sammenheng vil ikke være i tråd med Oslos byutviklingsstrategi og 
overordnede føringer for samordnet transport- og arealplanlegging. 

Trafikale løsninger og kollektivtransport
Planprogrammets løsning for den uavklarte situasjonen når det gjelder overordnet veisystem 
har vært etablering av en ”usikkerhetssone”(Sone B) der det foreligger anbefalinger for ulike 
utviklingsscenarier, og der tiltak må avvente beslutninger om statlig infrastruktur. Det er ikke 
vist konkrete trafikale løsninger for hovedveg eller jernbane, men det gis anbefalte føringer 
for lokalisering og planlegging av disse i et 150 meter bredt belte gjennom byggesonen. Dette 
grepet har i stor grad fått støtte i høringen, også fra Statens vegvesen. De viste løsningene for 
vegsystemet vurderes å være troverdige. BaneNOR kan imidlertid ikke gå god for løsningen vil 
gi tilstrekkelig rom for løsninger for en eventuell ny Gjøvikbane, og mener de viste løsningene 
for jernbane har liten troverdighet. Plan- og bygningsetaten vil presisere at det ikke har vært 
noen intensjon i planprogrammet om å løse de krevende tekniske utfordringene med en ny 
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jernbanetrasé og kobling til hovedbanen. Løsningene er tegnet inn som illustrasjoner av nye 
infrastrukturelle systemer, som etter Oslo kommunes syn må samordnes dersom det er aktuelt 
å gjennomføre dem. Etaten mener at det bør være tilstrekkelig å sette av et 150 meter bredt 
belte i byggesonen for å løse disse utfordringene. Oslo kommune vil ikke kunne akseptere 
jernbaneløsninger som båndlegger verdifulle arealer til jernbaneutvikling og lager ytterligere 
barrierer i en del av byen der nettopp infrastrukturbarrierer er erkjent som et stort problem. 
Etaten vil derfor opprettholde forslaget, men presiserer at løsningene ved en eventuell 
gjennomføring vil kunne bli andre enn de viste.

Fossumdiagonalen er i høringsuttalelsene anbefalt av enkelte, mens andre, blant annet Bydel 
Stovner og berørte innbyggere i bydelen er negative. Plan- og bygningsetaten understreker at 
etaten ikke vil gjøre noen anbefaling angående løsningen i dette planarbeidet, bortsett fra å 
vise nødvendige avbøtende tiltak som må gjennomføres dersom veibygging skal realiseres. 
Det er også viktig for etaten å gi føringer for byutvikling i området, dersom det avklares at et 
slikt prosjekt ikke vil gjennomføres, og at det derfor åpnes for byutvikling i hele planområdet. 
Etaten vil derfor ha med begge scenarier videre i sin anbefaling til politisk behandling.

Flere parter understreker at det vil være et stort behov for god bussbetjening i området, gitt at 
det er dårlig tilgjengelighet til skinnegående transport sør i området.

Lokalt er det motstand mot å koble det eksisterende boligområdet vest for planområdet (ved 
Vestbyveien) med planområdet trafikalt. Det advares mot trafikk og parkering i tilliggende 
lokalveier. Det etterlyses også et enda større fokus på gode løsninger for syklende. 
Bymiljøetaten minner om Plan for sykkelveinettet, og minner om at dennes føringer må 
ivaretas i planarbeidet. 

Plan- og bygningsetaten understreker at det ikke er planlagt at Vestbyveien trafikalt skal bli 
en integrert del av gatenettet i planområdet, selv om Jernkroken vil være en viktig kobling 
til hovedveg. Den viste tverrforbindelsen vest i planområdet er først og fremst tenkt som 
en kobling for gang- og sykkeltrafikk. Etaten er ikke enig i at det vil kunne bli attraktivt for 
innbyggere eller arbeidstakere i de nye områdene å kjøre eller parkere i lokalveisystemet 
utenfor planområdet. Dersom dette likevel skulle vise seg å bli et problem, vil dette kunne 
løses med parkeringsreguleringer.

Når det gjelder løsninger for kollektiv- og sykkeltransport, mener etaten at planprogrammet 
gir begge disse transportformene en helt sentral plass i gatenettet og at dette må følges 
opp videre i kommende reguleringsarbeid. Planprogrammets anbefalinger er justert for å gi 
sykkelplanen og oppfølging av denne en tydeligere posisjon i løsningene.

Arealbruk
Flere, blant annet Bydel Stovner, er opptatt av at det også må utvikles næring i planområdet. 
Dette anses viktig fordi det i dag er relativt få arbeidsplasser i bydelen. BaneNOR mener at 
friområdet vest i planområdet er unødvendig stort, og ønsker at steinbruddet tas ut av dette. 
De ønsker dette som byggeområde, og mener forholdene ligger godt tilrette for boliger her.
Flere peker på et stort framtidig behov for skole og barnehager. Byrådsavdelingen for oppvekst 
og kunnskap ber om at planlagt barnehagekapasitet justeres opp for å ivareta behov også i 
tilliggende områder. Idrettsorganisasjonene mener at området også må planlegges for idretts-
behov i en større sammenheng.

Plan- og bygningsetaten ser viktigheten av at området programmeres for alle de ulike beho-
vene som oppstår når et så stort område skal bygges ut. Nesten en tredjedel av bebygde 
arealer er foreslått til næringsformål, og etaten mener dette bør kunne gi en god fordeling 
mellom bolig- og næringsformål, gitt de stedlige kvalitetene som bør utnyttes til poten-
sial for boligbygging. Barnehagekapasitet er justert opp til totalt 60 avdelinger, i tråd med 
anbefalingene fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Idrettsbehovene vil være et 
vesentlig tema i det påstartede arbeidet med utredning av gjenåpning av Tokerudbekken og 
utvikling av idrettsparken. Idrettsorganisasjonene vil bli invitert til å delta i dette arbeidet. 
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Planprogrammet legger til grunn at kultur- og idrettsformål også bør være del av program-
met i byggeområdene, og formuleringene om dette er gjort tydeligere i planprogrammets 
anbefalinger.

Plan- og bygningsetaten er ikke enig med BaneNOR at friområdene i vest er for store. Disse 
vil få stor betydning for en framtidig lokalbefolkning på flere tusen mennesker. Steinbruddet 
representerer et viktig potensial for rekreasjon og friluftsopplevelser, og er etter etatens 
mening viktig å ivareta for dette formålet. Det er også i tråd med gode byøkologiske prinsipper 
å la perifere, eksisterende grøntområder ligge, og i stedet konsentrere ny bebyggelse i områ-
der som allerede er utbygde, og der det finnes infrastruktur.

Bebyggelse, utnyttelse og byggehøyder
Flere parter, blant annet bydelene, understreker viktigheten av at ny boligbebyggelse blir 
variert, slik at ulike behov for ulike befolkningsgrupper kan ivaretas. Dette betyr at det også 
bør planlegges for bebyggelse i mindre skala. 

Grunneierlaget Nordbyen mener at det bør tillates en større andel handel i området, og 
at dette er et viktig element i arbeidet med å gjøre området attraktivt for utviklere, slik 
at boligutvikling lettere kommer i gang. De mener også at det bør gis rammer for høyere 
utnyttelse, fordi området bør utvikles til å bli et kollektivknutepunkt, blant annet med ny 
jernbanestasjon.

Plan- og bygningsetaten er enig i behovet for en variert boligbebyggelse, og har reformulert 
anbefalingene for boligbebyggelse, slik at målsettingen kommer tydeligere fram. Etaten anser 
det ikke som aktuelt å åpne for større andel handel i området. Anbefalingen for handelsarealer 
bygger på en beregning av et framtidige lokalt behov. Beregningene er gjennomført 
etter føringer fra Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og servicefunksjoner. 
Kommuneplanens intensjon er at etablerte handelstilbud i lokalsamfunn ikke skal 
utkonkurreres, og at tilbudet ikke skal baseres på bilbasert handel. Etaten anser det som viktig 
at etablering av handelstilbud taktes med boligbyggingen, og at den ikke skal utkonkurrere 
lokalsentrene på Haugenstua og Stovner. Etaten mener at utnyttelsen i planområdet bør ligge 
på det nivået kommuneplanens retningslinjer gir for utviklingsområdene, en områdeutnyttelse 
på 100%. En økning kan vurderes dersom det blir aktuelt å etablere et kollektivknutepunkt i 
planområdet, f.eks. ved vedtak av bygging av ny Gjøvikbane med tilhørende stasjon. Dette kan 
ikke legges til grunn så lenge situasjonen rundt framtidig overordnet infrastruktur er uavklart.

Kulturminner
Byantikvarens bemerkninger tas til etterretning, og planprogrammet er revidert slik at 
kulturminner nå er del av anbefalingskapitlet. De nevnte bygningene og anleggene er forsøkt 
ivaretatt også i videre utredningsprogram.

Miljøutfordringer
Representanter for lokalbefolkningen er naturlig nok opptatt av støy og luftforurensing i sine 
lokalsamfunn som følge av nærhet til hovedveg. I flere av bemerkningene påpekes det at situ-
asjonen vil bli forverret dersom Fossumdiagonalen bygges, og det argumenteres for at denne 
derfor ikke bør realiseres, eller at en eventuell diagonal må overbygges med lokk. Plan- og 
bygningsetaten ser de nevnte utfordringene, og vil være svært opptatt av støy og luftforurens-
ning i sin deltakelse i Statens vegvesens eventuelle videre planarbeid med Fossumdiagonalen. 
En ny hovedveg i området må ikke tilføre nye miljøutfordringer i et område av byen der dette er 
erkjent å være en hovedutfordring. Statens vegvesen har så langt avvist forslag om overbygd 
trasé på strekningen. Uansett endelig valg av løsning vil Plan- og bygningsetaten være opptatt  
av at det sikres tiltak som minimerer de negative miljøeffektene av vegen. Det er for tidlig å si 
hva slags løsninger som kan være aktuelle. Dette vil være sentrale tema i en framtidig regule-
ringssak for Fossumdiagonalen.

Teknisk infrastruktur
De ulike innspillene om teknisk infrastruktur vil bli behandlet i arbeidet med veiledende 
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plan for kabler og ledninger (VPKL), som Bymiljøetaten har tatt ansvar for å utarbeide. 
Her vil det bli utviklet et helhetlig grep for teknisk infrastruktur. Dette gjelder blant annet 
renovasjonsløsninger og energiløsninger.

Blå-grønn struktur
Flere bemerker at planprogrammet gir gode løsninger for en sammenhengende grønnstruktur 
og bekkeåpninger. Bymiljøetaten har kommentert enkelte løsninger, særlig når det gjelder 
forholdet til områdene i Romsås-skråningen som er under regulering til naturvernområde. 
Plan- og bygningsetaten mener at noen av kommentarene bygger på uklarheter i 
planprogrammet, i tillegg til misforståelser, og mener at planprogrammet og VPOR nå er 
justert slik at Bymiljøetatens synspunkter er ivaretatt. 

Det er generelt stor støtte for videreutvikling av idrettsparken. Særlig bydelene og 
idrettsorganisasjonene poengterer det store behovet lokalt for dette, også i større 
sammenheng enn planområdet isolert sett.

Innspill ved første offentlig ettersyn for planprogrammet
Planprogrammet var på offentlig ettersyn i perioden 13.06-16.09 2016. Det kom inn 33 
høringsuttalelser. Uttalelsene ble lagt til grunn for endringene fram til andre offentlige 
ettersyn. Uttalelsene er vedlagt saken som vedlegg 2, Bemerkninger ved offentlig ettersyn, og 
er redegjort for i vedlegg 3 til saken, Bemerkningssammendrag med Plan- og bygningsetatens 
kommentarer.

Liste over innkomne bemerkninger ved første offentlig ettersyn
Bydeler
1) Bydel Stovner (12.09. 2016, dok. nr. 82)
2) Bydel Alna (14.09. 2016, dok. nr. 83)

Byrådsavdelinger
3) Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (18.07. 2016, dok. nr. 73)

Kommunale etater og foretak
4) Eiendoms- og byfornyelsesetaten (16.09. 2016, dok. nr. 93)
5) Utdanningsetaten (19.09. 2016, dok. nr. 104)
6) Bymiljøetaten (30.09. 2016, dok. nr. 107)
7) Vann- og avløpsetaten (09.09. 2016, dok. nr. 103)
8) Renovasjonsetaten (12.09. 2016, dok. nr. 92)
9) Byantikvaren (12.09. 2016, dok. nr. 88)
10) Brann- og redningsetaten (14.06. 2016, dok. nr. 72)

Andre kommunale aktører
11) Hafslund AS (12.09. 2016, dok. nr. 86)

Fylkesmannen
12) Fylkesmannen i Oslo og Akershus (15.09. 2016, dok. nr. 89)

Statlige instanser
13) Statens vegvesen (07.10. 2016, dok. nr. 108)
14) Statnett (16.09. 2016, dok. nr. 96)
15) Jernbaneverket (23.08. 2016, dok. nr. 78)
16) Norges vassdrags- og energidirektorat (25.07. 2016, dok. nr. 74)

Statlige foretak
17) ROM eiendom (15.09. 2016, dok. nr. 102)
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Organisasjoner
18) Oslo idrettskrets (15.09. 2016, dok. nr. 91)
19) Groruddalen miljøforum (15.09. 2016, dok. nr. 90)
20) Stovner Vel v/ Arild Jonas Lund (16.09. 2016, dok. nr. 94)
21) Idrettens samarbeidsutvalg i bydel Stovner (14.09. 2016, dok. nr. 84)
22) Rommen Vel v/ Frank Eugen Edvardsen (26.08. 2016, dok. nr. 77)

Private (utbyggere, eiendomsbesittere og fagkyndige)
23) Astrup og søn AS v/Harald Sigurdsøn Astrup (15.09. 2016, dok. nr. 85)
24) Haavard Martinsens vei 19 AS v/ Knut Ola Evensen (27.09. 2016, dok. nr. 106)
25) Nordbyen 2020 v/ Hille Melbye arkitekter (16.09. 2016, dok. nr. 97)
26) Wittusen og Jensen AS v/ Hille Melbye arkitekter (16.09. 2016, dok. nr. 95)
27) Haavard Martinsens vei 5 v/ Aspekt arkitekter (13.09. 2016, dok. nr. 100)
28) Haavard Martinsens vei 26 v/ Aspekt arkitekter (13.09. 2016, dok. nr. 99)
29) Haavard Martinsens vei 30 v/ Aspekt arkitekter (13.09. 2016, dok. nr. 98)
30) Nedre Rommen 6 v/ Aspekt arkitekter (13.09. 2016, dok. nr. 101)

Private (beboere)
31) Frank Eugen Edvardsen (25.08. 2016, dok. nr. 76)
32) Saffwan Sehota (16.06. 2016, dok. nr. 71)
33) Silje Gundersen (05.09. 2016, dok. nr. 80)

Innspill ved varsel om oppstart av arbeid med VPOR
Varsel om oppstart av arbeid med VPOR ble varslet 03.10.2017, med eget saksnummer, 
201513309. Det kom inn 20 innspill etter varsel om oppstart. Innspillene er i stor grad sam-
menfallende med kommentarer gitt ved første offentlige ettersyn av planprogrammet, og er 
gjengitt i vedlegg 1, Uttalelser ved varsel om oppstart og er redegjort for i vedlegg 3 til saken, 
Bemerkningssammendrag med Plan- og bygningsetatens kommentarer.

7.3 Endringer etter offentlig ettersyn
Planprogrammet har vært revidert i to omganger på bakgrunn av høringsuttalelser og de 
beskrevne samarbeidsprosessene. Her redegjøres kort for de viktigste endringene 

Endringer etter første offentlige ettersyn
Det ble gjort endringer i planalternativene. Antallet planalternativer ble redusert fra tre alter-
nativer til to. Begge de nye alternativene tok utgangspunkt i det tidligere alternativ 3 når det 
gjaldt bystruktur, men tok utgangspunkt i ulike scenarier for Fossumdiagonal. Statens veg-
vesens utredninger Systemanalyse for hovedvegsystemet i Groruddalen og Skisseprosjekt 
for Fossumdiagonalen ble lagt til grunn for løsningene. Som et grep for å håndtere usikker-
hetsmomentet rundt planlegging og bygging av Fossumdiagonal og eventuelt ny Gjøvikbane 
ble det definert en usikkerhetssone som et 150 meter bredt belte vest i planområdet. 
Usikkerhetssonen definerer hva som er forskjellene på de to planalternativene.

Presentasjonen av alternativene ble endret. Konkrete plantegninger ble erstattet av prinsi-
pielle framstillinger av arealbruk og gate- og byromsstruktur, for bedre å speile det overord-
nede avklaringsnivået. Mer detaljerte plantegninger ble i stedet vist som illustrasjonsplaner til 
de ulike alternativene.

Totalt utbyggingsvolum ble justert fra 900 000 m2 til 700 000 m2. Dette hadde sin bakgrunn i 
at det ble oppdaget feil i beregningsgrunnlaget for områdeutnyttelsen i første høringsutkastet. 
Reduksjonen i totalt areal førte til et noe redusert antall estimerte boliger, fra maksimalt ca. 6 
500 til ca. 5 500.

Ny bebyggelse øst for Håvard Martinsens vei, som vist i første høringsutkast, ble tatt ut på 
grunn av utfordringene med avfallsdeponiet.
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Anbefalinger for arealbruk ble noe justert. Det ble lagt større vekt på idretts- og kulturformål, 
som vil kunne ha brukere fra et større omland som målgruppe. Anbefalt antall barnehage-
avdelinger ble justert noe ned, fra 70 til 55, som resultat av at boligtallet ble nedjustert.

VPOR ble utarbeidet og lagt inn som en integrert del av planprogrammet. Mulighetsstudie for 
bekkeåpning og kabling av høyspentlinjer ble gjennomført, og løsningene ble lagt til grunn for 
VPOR.

Utredningsprogrammet på overordnet nivå ble gjennomført og oppsummert i 
planbeskrivelsen.

Endringer etter andre offentlige ettersyn
Alternativsfremstillingen er endret. Planalternativene 1 og 2 er erstattet av en anbefalt areal-
bruk i to ulike scenarier, med og uten Fossumdiagonal. Redegjørelsen for viste løsninger er 
derfor endret i form, men fremstillingenes innhold er uendret.

Planfaglige anbefalinger er justert på enkelte punkter. Dette gjelder blant annet kulturminner, 
arealbruk og teknisk infrastruktur. Det er lagt større vekt på at industrianlegget til Astrup skal 
vurderes bevart i framtidig plan. Anbefalte sykkelløsninger er presisert i tråd med Plan for 
sykkelveinettet i Oslo. Det er gjort noen mindre endringer i anbefalt arealbruk. Det er vist flere 
alternative arealer for offentlig og privat tjenesteyting (inkluderer skole og barnehager). Antall 
barnehageavdelinger er justert opp fra 55 til 60 avdelinger for å bidra til å avhjelpe underdek-
ning i tilliggende områder.

Det er gjort enkelte justeringer i VPOR.  VPOR er supplert med tiltak i stasjonsområdet og 
Ringnesveien for å tydeliggjøre betydningen av disse. Det åpnes for midlertidige løsninger i 
luftstrekk for høyspentlinjene gjennom stasjonsområdet for å bidra til gjennomføring av VPOR-
tiltakene og frigjøre arealer til utbygging sentralt i området. Avskjæringsgrøft for overvann på 
vestsiden av Rommensletta idrettspark er flyttet til vestsiden av Håvard Martinsens vei.

Utredningsprogrammet er supplert med flere ulike tema, blant annet for kulturminner og trafi-
kale vurderinger.

7.4 Medvirkning i fremtidige reguleringsprosesser
I påfølgende reguleringsprosesser skal lovpålagt medvirkningsopplegg gjennomføres. I 
tillegg skal det ved utvikling og regulering av Rommesletta idrettspark legges særlig vekt 
på medvirkning fra interessenter som har eller vil komme til å ha tilknytning til idretts- og 
aktivitetsparken. Eksempelvis kan dette være idrettslag og organisasjoner som er brukere av 
idrettsparken i dag. Rommensletta er en viktig aktivitets- og møteplass for hele Bydel Stovner, 
det er derfor viktig også å sikre medvirkning fra interessenter som ikke er formelt organisert. 
Dette gjelder særlig ungdom fra de tilliggende boligområdene og på Haugenstua.

Det er i dag ingen boliger innenfor planprogrammets avgrensing, og med unntak av 
Rommensletta er det få områder som benyttes til fritidsaktiviteter og rekreasjon. I fremtiden 
vil Nedre Rommen bli et byområde som er godt sammenkoblet med omkringliggende 
nærmiljøer og tilbyr handel, service og rekreasjonsmuligheter for flere enn de som er bosatt i 
planområdet. For at fremtidige byrom og møteplasser skal ha en forankring i lokalsamfunnet, 
er det viktig at man ved regulering gjennomfører medvirkningsopplegg som bidrar til å 
identifisere mangler, behov og ønsker i lokalsamfunnet. Det vil være spesielt viktig å fokusere 
på dette i forbindelse med de første reguleringsprosessene som vil finne sted før området 
har fått et eget lokalsamfunn med en ”egen stemme” som naturlig tar del i utviklingen av sitt 
eget nærmiljø. Det er også spesielt viktig med et utvidet medvirkningsopplegg i forbindelse 
med programmering og regulering av større offentlige byrom, parker og møteplasser på Nedre 
Rommen. Bydelen bør ha en sentral rolle i dette medvirkningsopplegget. 
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