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Campus Ahus 
  

Bakgrunn 
Regional plan for areal- og transport, vedtatt av fylkestinget i Akershus 14. desember 2015 peker 
ut Ahus-området som regionalt viktig område for arbeidsplassintensive virksomheter og med en 
bedre kollektivdekning gi grunnlag for tung byutvikling. I kommuneplanen for Lørenskog 2015-
2025 er området Ahus/Nordbyhagen omtalt som et utviklingsområde knyttet til en T-
banestasjon på Ahusbanen, en forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen.  

Et område sørvest for Ahus er i kommuneplanens arealdel markert som omformingsområde for 
sykehusrelatert, arbeidsplassintensiv næring. Omformingsområdet omfatter i all hovedsak 
privateiede arealer som er regulert til utvidelse av gravlund og friområde. Grunneier har i flere 
omganger fremmet forslag om utbygging på disse arealene. 

Kommuneplanen stiller krav om at det skal utarbeides en helhetlig plan1 for området 
Ahus/Nordbyhagen/Torshov før det fremmes reguleringsplaner. Denne prosjektplanen 
beskriver prosessen fram til en helhetlig plan for arealbruken i området knyttet til Ahus kan 
fremmes. 

Kommuneplan 2015-2025 

Samfunnsdelen 
Under senterstruktur, (Kommuneplanen, del 1 side 23) heter det: «Ahus/Nordbyhagen utvikles som 
«campus»-område for kunnskapsbasert og arbeidsintensiv næring og forskningsvirksomhet med utgangspunkt i 
framtidig T-banestasjon og 
sykehuset, sykehusrelatert 
virksomhet og «livsvitenskap»-
segmentet. Området utvikles 
også med nærsenterfunksjoner 
og boliger.» 

Arealstrategien 
Arealstrategien 
(Kommuneplanen, del 1 
side 15) viser en 
avgrensing av byggesonen 
der «Lørenskog grønne 
sentrum» ligger utenfor 
byggesonen.  

Det er vist en T-banestopp 
ved Ahus, med utvikling 
av næring og bolig. 

                                                 
1 I kommuneplanen del 3, § 6.2, rekkefølgekrav er helhetlig plan beskrevet slik: «…en helhetlig plan for området som angir 
områdets hovedstruktur, inkludert hovedgate- og veinett, offentlige plasser, parker og grønne forbindelser, samt siktlinjer og andre forhold 
som kommunen finner nødvendig». Slik vi forstår kravet i kommuneplanen ønskes det en plan for de offentlige rommene 
innenfor planområdet. For å kunne gi en helhetlig beskrivelse av hva som ligger i omforming mener vi at planen også 
må vise forslag til fremtidig arealbruk og rammebetingelser for utvikling av bygningsmassen i området. 
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Arealdelen 
Kommuneplankartet (del 2)  stadfester gjeldende regulering. Det er lagt inn en hensynssone for 
ny T-banetrase langs Fv 353/356, og det er markert en mulig stasjonsplassering ved 
hovedinngangen til Akershus universitetssykehus. 

Om mulig omformingsområde (stiplet sirkel på kartet) heter det Kommuneplanen del 3, punkt 
1.7: 

«Et område like sørvest for Ahus er markert som omformingsområde for sykehusrelatert, arbeidsplassintensiv 
næring. Avgrensning ikke er endelig fastsatt. Dette er gjort på bakgrunn av innspill fra utbyggingsinteresser i 
området. Hvorvidt, og i hvilket omfang, området faktisk skal omdisponeres krever imidlertid nærmere utredninger 
og foreslås derfor avgjort gjennom en egen prosess hvor utviklingen av sykehusområdet som helhet vurderes mer 
konkret. Tilstrekkelig konsekvensutredning av en eventuell omdisponering er derfor heller ikke gjort i 
kommuneplanprosessen.  

En eventuell omdisponering av området vil være i strid med arealstrategien, da det bryter med 
tettstedsavgrensningen og innebærer at grøntområder omdisponeres til utbyggingsformål. Begrunnelsen for likevel å 
sette døra på gløtt for utbygging i det aktuelle området er å bygge opp under arealstrategiens mål om 
knutepunktsutvikling med fokus på sykehusrelatert næring rundt Ahus. Det må gjøres en avveining mellom 
fordeler, ulemper og behov i forhold til at det også er andre områder som kan utvikles rundt Ahus. 

Da det foreligger usikkerhet både om avgrensning og om området faktisk skal omdisponeres, så er tidligere 
arealformål beholdt. Inntil ny plan eventuelt vedtas er det dermed fortsatt tidligere vedtatte reguleringsplaner som er 
førende for arealbruken i området.» 

Planens formulering under kommuneplanen, del 3 §12.3 hensynssone er: 
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«Området kan vurderes som område for sykehusrelatert, arbeidsplassintensiv næringsutvikling. Det må vektlegges 
sammenheng med sykehusområdet, ivaretakelse av landskaps- og naturverdier og gangavstand til T-banestasjon. 
Nødvendige arealer for gravlund og seremonibygg må enten videreføres i området eller det må skaffes til veie 
erstatningsarealer.» 

Følgende bestemmelse er knyttet til hensynssone H820_1 (Kommuneplanen, del 3, § 6.2): 

Ahus/Nordbyhagen 

• Før det kan settes i gang regulering innenfor retningslinjeområde for Ahus/Nordbyhagen, skal det utarbeides 
en helhetlig plan for området som angir områdets hovedstruktur, inkludert hovedgate- og veinett, offentlige 
plasser, parker og grønne forbindelser, samt siktlinjer og andre forhold som kommunen finner nødvendig. 

Reguleringsplan for Lørenskog grønne sentrum (LGS) 2007 
Planprosessen for LGS ble gjennomført i perioden november 2005 til mai 2007, med vedtak av 
en reguleringsplan for hele kulturlandskapsområdet rundt Lørenskog kirke. Formålet var sikring 
av kulturlandskap, kulturminner, natur, friluftsliv og rekreasjon og sikre arealer for utvidelse av 
gravlund. 

Kommunestyret hadde i premissene for planprosessen for LGS presisert at tidligere føringer fra 
kommuneplanen gjelder. «Det innebærer blant annet at PEABs eller lignende forslag til utbygging av 
Torshov og omkringliggende eiendommer ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget.» (Saksframlegg til 
planutvalget 7.5.2007, arkivreferanse 06/3234/39). 

Gjennom planprosessen blir da også grunneieres forslag om å ta inn utbyggingsformål innenfor 
planområdet avvist. Eneste byggeformål er offentlig bygg knyttet til området rundt Hammer 
skole og Lørenskog kirke. 

KVU for grav- og urnelund2 
Det pågår for tiden et arbeid knyttet til en KVU for utvidelse av grav- og urnelund rundt 
Lørenskog kirke. Lørenskog kommune har akutt behov for utvidelse av grav- og urnelund. 
Arealer for utvidelse er vist i reguleringsplanen for LGS. Opprinnelig var KVU’ens oppgave å se 
på behovet innenfor regulert areal: trenger man alt? Senere er arbeidet med delt i to for å kunne 
sikre seg areal for kortsiktige behov før 10 års frist for vedtatt reguleringsplan går ut i mai 2017. 

Det fremmes derfor en sak i februar 2017 med anbefaling om at utvidelsen skjer trinnvis, 
beslutning om å starte forprosjekt for del 1 og inngå avtale med grunneier. Forhandlingene med 
grunneier har startet. 

For det langsiktige behovet, med perspektiv 40 år, skal det gjennomføres en KVU som leveres 
for politisk behandling i september 2017. I denne vil det også sees på arealer andre steder enn det 
som er regulert i LGS.  En ulempe med å fjerne seg fra dagens gravlund er at det da må etableres 
et nytt driftssentrum. 

                                                 
2 Personlig meddelelse. Kadri Sætre 14.12.2016 
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Regional plan for areal og transport, Oslo/Akershus 

Campus Ahus er i kartet til regional plan knyttet til tre kartsymboler: 

• Bybåndet (gult) 

• Den blå prikken (Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter) 

• Området ligger innenfor en blå strek (Særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling) 

Det er knyttet retningslinjer til den regionale planen. 

KVU for kollektivtransport for Nedre Romerike 
Arbeidet med KVU pågår, og det foreligger en behovsutredning, men ingen konkrete alternativer. 
I kommuneplanens arealdel er det båndlagt en korridor på 200 meter langs Sykehusveien. Det er 
markert et kollektivknutepunkt ved Ahus. 

En T-banestasjon er 110 meter lang, og har ofte inngang i begge ender. En T-banestasjon nær 
hovedinngangen til sykehuset kan f.eks. plasseres med østre ende ved dagens bussholdeplass 
foran sykehuset og vestre ende nær dagens rundkjøring i krysset Sykehusveien x 
Nordbyhagaveien.  

Ruters rapport 2011:17 Prinsipper for linjenettet sier følgende om avstand mellom holdeplasser: 
«Stoppestedsavstand i by på 600 meter vil gi vel 400 meter å gå for dem på linjen som har lengst vei, og dette må 
regnes som en akseptabel gangavstand. Lange linjer kan likevel ha lengre gjennomsnittlig stoppestedsavstand for å 
unngå for mange stopp og for lang reisetid.» Regional plan for areal og transport anbefaler 600 meter fra 
knutepunkt til arbeidsplasser: «Arbeidsplasser: < 600 m til sentralt kollektivknutepunkt.» T-
baneforlengelsene er planlagt med en avstand mellom T-banestasjoner på mellom 1400 og 1600 
meter.    
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Med henholdsvis 600 og 800 meter radius i luftlinje vil betjeningsområdet for ny T-bane være 
omtrent som vist under.  
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Hva er Campus Ahus og hva er en «helhetlig plan»?  
En hovedutfordring ved utarbeidelse av prosjektplanen er forståelsen av hva Campus Ahus er, og 
spesielt konflikten mellom utbygging og vern av arealene på Torshov, og derav følgende 
utfordring knyttet til avgrensing av planområdet. Slik vi oppfatter det foreligger tre geografiske 
definisjoner:

 

En tilnærming til planoppgaven kunne vært å legge opp til en planprosess for utbygging og 
transformasjon av hele retningslinjeområdet Ahus/Nordbyhagen/Torshov, og ende opp i en 
VPOR eller tilsvarende. 

En motsatt tilnærming kunne være å se på arealbruks-endringen som følger av føringene fra den 
regionale planen, dvs. om det skal skje en transformasjon og hva det betyr i praksis. Resultatet 
her vil være et endret arealbrukskart, og åpning for hvilke områder som kan omreguleres. 

Ut fra arealstrategi, kommuneplanens opprettholdelse av vedtatt arealbruk, den omfattende 
prosessen knyttet til reguleringsplan for å sikre Lørenskog grønne sentrum vil utvidelse av 
byggesonen være en vesentlig endring. En slik endring vil med høy sannsynlighet utløse 
innsigelser dersom det ikke kan dokumenteres at utvidelse vil være i tråd med statlig politikk, og 
at samfunnsverdien som utbyggingsareal er større enn verdiene som er sikret gjennom gjeldene 
regulering. En slik tilnærming vil gå rett inn i en betent diskusjon om planavgrensning.  

Vi anbefaler en mellomløsning som tar utgangspunkt i det man er enig om:  

 At området rundt Ahus (den blå prikken i regional plan) har et potensiale for utvikling 

 At Ahus-området bør få en bedre, gjerne banebasert, kollektivbetjening. Løsningen bør 
både knytte Ahus til banesystemene i Groruddalen, og til Lillestrøm som regionalt 
knutepunkt. 
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Med utgangspunkt i et høykvalitets kollektivknutepunkt nær inngangen til Ahus ser man på 
hvordan området kan utvikles. Avgrensingen av utviklingsområdet Campus Ahus blir derved et 
resultat av planprosessen, og ikke et forhold som må avklares for å kunne lage en plan. 

Hensiktsmessig planform 
Det blir i konkurransegrunnlaget spurt etter hva vi mener er en «hensiktsmessig plantype» for 
Lørenskog kommune i dette området.  

Slik vi forstår utfordringene er det vanskelig å se at dette kan løses med å lage en plan – her vil 
det være mer hensiktsmessig å beskrive et forløp som setter Lørenskog kommune i stand til å 
knytte utviklingen av Campus Ahus inn i andre prosesser.  

I dette forløpet vil det være en rekke mulige verktøy og en rekke mulige handlinger illustrert her: 

Mulige plantyper 
• VPOR 
• Kommunedelplan 
• Områderegulering 
• Detaljregulering 
 
Mulige verktøy 
• KVU 
• Mulighetsstudier 
• Arkitektkonkurranse 
• Konsekvensutredning 
• Verdi og sårbarhetsanalyser 
• Arbeidsverksted 
• Charette 

Mulige handlinger 
• Revidere kommuneplan 
• Endre arealstrategi 
• Utbyggingsavtale 
• Jordskifte/kjøpe/selge arealer 
• Kreativ prosesser 
• Medvirkningsprosesser 
• Mobilisering 
• Etablere faste forum 
• Etablere utbyggingsselskap 
• Forhandlinger 
• Oppfølging NTP/O3 
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Gjennom å være åpen for usikkerhet, vil kommunen se at den står over for et stort antall små og 
store handlinger og at disse må knyttes opp til pågående prosesser som NTP, ATP (regional 
plan), KPA, KVU osv. De nødvendige planprosesser vil da utkrystallisere seg som et svar på 
disse handlingene.  

Eksempel: Noen oppgaver kan løses med en uformell utredning. Denne følges opp med arbeids- 
og medvirkningsarbeider. Men for å komme i mål og løse konkrete arealbrukskonflikter, må deler 
av konflikten løses i en formell reguleringsplan. Denne tilnærmingen åpner for at 
administrasjonen, de politiske beslutningstakerne (kommunestyret) og andre aktører kan 
samarbeide om små og store handlinger som til sammen danner det nye regionale 
sentrumsområdet ved AHUS på Lørenskog jfr. «prikken». 

Et konkret arbeidsverksted trenger ikke være knyttet til en formell planprosess. Men den kan 
identifisere behov for en temautredning, en kartlegging, behov for nye bestemmelser i KPA, 
avklaringer med vernemyndighet osv. Det er disse i utgangspunktet små handlingene kommunen 
skal identifisere. Samtidig skal det ligge en visjon, en overordnet vilje eller satsing bak. Denne skal 
man utvikle på bakgrunn av resultatet som disse små handlingene gir. 

Vi mener at det viktigste for Campus Ahus ikke er plantypen for en «Helhetlig plan», men å legge 
opp til en prosess med de riktige deltakerne. I løpet av prosessen vil det komme til milepæler der 
aktørene inviteres til å ta beslutninger om videre arbeid. 

Interessentanalyse 
24. januar 2017 ble det gjennomført en interessentanalyse med følgende deltakere: 

Edina Midzic Virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata 

Ivar Vestervik Avdelingsleder regulering 

Kari Westgaard Berg Miljøvernkoordinator / konst. strategi- og plansjef 

Eirik Leren Kommunaldirektør for helse og omsorg (sender eventuelt en annen) 

Kadri Sæthre Prosessleder KVU kirkegårdsutvidelsen 

Bent Salmelid Driftsleder på kirkegården, Kirkevergen 

Hanne Grete Torkildsen Strategi, plan og miljø 

Silja Selven Moe HR Prosjekt, eiendom 

Bård Magnus Fauske HR Prosjekt, arealplan 

Bjørn Kummeneje HR Prosjekt, prosessleder 

Analysen ble gjennomført i to ledd. Først ble deltakerne bedt om å identifisere interessentene ut 
fra om de var beslutningstakere, bidragsytere, positivt eller negativt påvirket, mulige sabotører 
m.m. Ut fra dette ble de viktigste valgt ut og plassert i nedenstående diagram. 
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Diagrammet viser at det må gjøres en særlig innsats for å få med Ruter/Oslopakke 3 og andre 
instanser som er sentrale for finansiering og bygging av ny baneløsning. Ruter oppfattes som lite 
innstilt på å få til en baneløsning, jfr. lanseringen av en superbuss i stedet for T-bane til Ahus. 

Videre ses utbyggingsinteressene på Torshov, representert ved Olavsgaard, som krevende fordi 
de har en klar og tydelig utbyggingsinteresse på egne arealer, mens arbeidet med en plan for hele 
området ikke nødvendigvis går i deres retning. 

Øvrige interessenter 
Nedenfor vises øvrige interessenter som ble identifisert, men ikke prioritert: 
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Usikkerheter 
Gjennomgang av bakgrunnsmateriale har avdekket flere betydelige usikkerheter knyttet til 
utvikling av Campus Ahus: 

• Usikkerhet knyttet til kollektivtransport 

• Grunneierinteresser 

• Avgrensing av byggesone mot kulturlandskap 

• Organisering og eierskap i gjennomføring 

Kollektivløsning 
En av premissene for planen er at Ahus får bedre kollektivbetjening, fortrinnsvis i form av en 
baneløsning. 

I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 fra juni 2016 heter det: «Følgende nye prosjekter planlegges for 
oppstart i tidsrommet 2023-27: Baneløsning Nedre Romerike, …» Videre legges det til grunn at Staten 
bidrar med 50% av investeringskostnaden3.  

I avtalen om Oslopakke 3 er det satt av 130 MNOK i perioden 2021-2029, og 620 MNOK i 
perioden 2030-2036. Det vil si at investering starter før 2030, men at det meste ligger etter 2030.  

Kollektivløsningen vil være en svært viktig premiss som avklares i egen prosess. Det vil være 
vanskelig å konkludere en «Helhetlig plan» uten at kollektivløsningen er konkretisert. Vedtatt 
kommuneplan er basert på Ahusbanen, en T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen, med stasjoner 
på Visperud, Lørenskog sentrum og Ahus. Ruter strategiplan M2016 viser en annen løsning, og 
det pågår en KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike.  

Når prosjektplanen skrives er det verken klart hvilken teknologi som skal velges, hvor traseen 
skal gå, hvor holdeplassene skal ligge, om løsningen forbinder Ahus både med Grorudbanen, 
Hovedbanen, Furusetbanen og Lillestrøm/Kjeller eller bare med Furusetbanen.  

Selv om det velges trase, holdeplasser og teknologi gjennom KVU og etterfølgende planprosess 
vil det være betydelig usikkerhet knyttet til finansiering og gjennomføring. Avhengig av teknologi 
vil løsningen også kunne binde opp arealer og gjennom nødvendig rekkefølgekrav forsinke 
gjennomføring av andre utbyggingstiltak. 

Eiendomsforhold 
Arealene innenfor byggesonen er i dag i all hovedsak eid av offentlige grunneiere og regulert til 
offentlig formål eller bolig/kombinerte formål. Den regionale planen legger opp til næring og 
tung byutvikling.  

                                                 
3 Dette samsvarer ikke med de statlige samferdselsesetatenes forslag til NTP 2018-2029 fra februar 2016, 
der det heter: «Etatene har lagt til grunn at staten dekker 50 prosent av investeringskostnadene for Fornebubanen og ny 
metrotunnel i Oslo, Bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og Bussveien i Stavanger i middels og hoy ramme.» 
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En utvikling i retning næring og by gjør at arealbruken innenfor flere delområder må revurderes, 
både for å frigi arealer for næring og service, men også for å sikre en høy utnyttelsesgrad, og 
oppfylle forventninger om en helhetlig utforming. Den største grunneieren innfor området er 
Akershus Universitetssykehus HF, som både forvalter selve sykehusområdet, og står som 
hjemmelshaver for store arealer som er regulert til bolig eller bolig/blandet formål. Deler av 
helseforetakets eiendom er festet bort til en boligstiftelse. Den nest største grunneier innenfor 
byggesonen er Akershus fylkeskommune. 

For arbeidet med en «Helhetlig plan» for Campus Ahus er det avgjørende at grunneierne deltar 
aktivt. Grunneier av Torshov gård er en pådriver for at deler av eiendommen innlemmes i 
byggesonen slik at den kan bygges ut. De offentlige grunneiernes holdning er ikke kjent, men 
dersom de ikke deltar aktivt i arbeidet med en «Helhetlig plan» vil man risikere at utviklingen 
stopper opp ved at de velger å forvalte sin eiendom ut fra virksomhetens kortsiktige behov, og ut 
over dette bevarer status quo og beholder eiendommen som en langsiktig reserve for egne behov. 
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Utbygging eller vern 

Arealene innenfor området er regulert, det meste gjennom to større områdeplaner: 
«Sentralsykehuset i Akershus» vedtatt mars 2011 og «Lørenskog grønne sentrum» (LGS) vedtatt 
mai 2007. Reguleringsformålene er i all hovedsak Offentlig formål, bolig (noe kombinerte 
formål), landbruk, gravlund og friområde. Tilrettelegging for arbeidsplassintensiv næring 
forutsetter derfor endring av reguleringsformål, innenfor byggesonen fra bolig/offentlig formål 
og/eller fra friområde/landbruk/gravlund utenfor byggesonen. «Tung byutvikling» er også nevnt. 

En omregulering av deler av LGS til utbygging må forventes å vekke motstand knyttet til 
naturvern, kulturminnevern, jordvern og andre grønne interesser. Dette gjør at begrunnelsen for 
en omdisponering av arealene må være velbegrunnet og forankret i nasjonal politikk. 

Gjennomføring 
Regional plan og kommuneplan gir en klar retning på ønsket utvikling til «kunnskapsbasert, 
arbeidsplassintensiv næring». En veiledende plan for offentlige rom, eller tilsvarende plan på 
oversiktsnivå kan være et nyttig redskap for å styre utviklingen i riktig retning, men skaper i seg 
selv ikke noe momentum. 

Ut fra grunneiersituasjonen, dagens arealbruk, nåværende brukere m.m. reiser det seg også en 
rekke usikkerheter knyttet til gjennomføring. Hvordan få til en ønsket endring? Hvem skal eie? 
Hvem skal drive prosessen? Hvordan finansieres transformasjon? Hva vil kommunens ansvar 
være? Skal det etableres utbyggingsavtaler? Skal det finnes erstatning for dagens brukere innenfor 
eller utenfor området? Hva er det marked for? Hvordan fremme Campus Ahus i forhold til 
konkurrenter (spesielt Kjeller)? 
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Utredningen «Regionale ringvirkninger av Ahus» (Samfunnsøkonomisk analyse R34-2016) viser 
at arbeidstakerne på Ahus bor i et stort omland, med hovedtyngde mot vest for de høyest 
utdannede arbeidstakerne. For samarbeidende næringsliv regnes nærområdet som 30 minutter 
kjøretid fra sykehuset. 

Dersom Campus Ahus skal bli en realitet må noen ta eierskap til transformasjonsprosessen. For 
at det skal skapes et momentum for endring må planen fremfor alt vise utbyggingsmulighetene i 
de ulike områdene. Dessuten må det gjøres en grenseoppgang mellom områder som skal bevares 
og områder som transformeres. For at utbyggingsinteressentene skal melde seg må planen vise 
hvor man ser for seg bolig, næring og service. 

Suksessfaktorer for «Helhetlig plan»  

Usikkerhetene må aksepteres 
 Noen av de usikkerhetene som foreligger vil med høy sannsynlighet ikke avklares i løpet av 

prosjektperioden 

 Dette må ikke stoppe framdriften i planarbeidet 

Innhold ikke bare form 
 Bestemmelsene i kommuneplanen har fokus på offentlige rom og områdets form 

 Minst like viktig er det at planen gir konkret innhold til det som skal bygges 

Robust plan som grunnlag for endring 
 De som skal gjennomføre planen må føle eierskap til løsningene 

 Viktige grep må kunne gjennomføres uavhengig av utenforliggende prosesser (f.eks. fullføring 
av baneløsning) 

Hvordan lage «Helhetlig plan»? 
I arbeidet med å lage forslag til prosjektplan tok vi først for oss de konkrete utfordringene som 
ligger i området, og hvilke faglige spørsmål som ønskes besvart. Dette kan vi kalle en 
oppgavebasert tilnærming.  

Deretter så vi på hvilke prosesser vi må gjennom, og hva slags karakter disse prosessene har, er 
det en prosess der vi leter etter løsninger, er det en prosess der vi analyserer løsninger, eller er det 
en prosess der vi må avklare motstridene interesser. 

Oppgavebasert tilnærming 
Først identifiserer vi mulige behov, utfordringer og oppgaver som ønskes avklart gjennom 
planprosessen. Oppgavene er gruppert i forhold til sektor. Vi har valgt ut noen oppgaver som er 
særlig viktig (markert med fet) og lagt til to overordnete oppgaver (Mobilisering av grunneiere og 
Forstå effekten av regional plan). 
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Hva legger vi i «forstå effekten av regional plan»? 
Effekten av den regionale planen kan best forstås i en hypotetisk situasjon der kommunen ikke 
gjør noe. Da vil handlingsprogrammet i den regionale planen gjentatte ganger identifisere 
manglende deltakelse. Den regionale planen vil også i en slik situasjon være med å definere 
Campus Ahus, trolig noe i retning av et kaotisk sted med uløste konflikt- og interesselinjer som 
andre aktører over tid misser interessen for å engasjere seg i. Denne forståelsen forutsetter 
naturligvis at fylkeskommunen har et aktivt og pågående engasjement i gjennomføring av planen. 

Motsatt vil den regionale planen være en aktiv premissleverandør til de handlingene som 
kommunen velger å gjennomføre, enten det er medvirkningsarbeid eller formelle kommunale 
planprosesser. I denne situasjonen vil kommunen utvikle et aktivt engasjement i den regionale 
planens handlingsprogram. Kommunen vil da kunne ta stilling til om man har felles mål og 
visjoner for området, eller om kommunen ønsker å gå for en alternativ utviklingsretning som kan 
være i strid med den regionale planen. Den siste tilnærmingen vil kunne utløse formelle 
innsigelser fra statlige og regionale aktører. 

Dette viser at effekten av den regionale planen alltid vil være til stede som et sett handlinger eller 
som prosessen vil måtte forholde seg til, både om kommunen velger en passiv eller aktiv 
tilnærming. Til sammen vil disse prosessene være med å definere de tre punktene i plankartet vist 
i den regionale planen. Kommunen vil utøve aktive eller passive bidrag til hva det gule bybåndet 
består av, og sin egen rolle som nabo til Oslo. Til sammen vil dette være med å definere 
«tvillingbyen», som er den blå streken rundt området som vises i det regionale plankartet. 

Videre må det påregnes at den regionale planen kan målbære andre behov for hvilke funksjoner 
som legges i den blå prikken enn kommunen ønsker. Kommunen må være forberedt på å avklare 
arealbehov man ikke kjenner til i dag, jfr. spørsmål som stilles et annet sted i prosjektplanen; «har 
vi areal nok?». Dette omfatter også en viktig tilføying «og i så fall til hva? Og med hvilke 
forutsetninger?» Må det for eksempel etableres en t-bane løsning før en bestemt utvidelse eller 
tilføring av en slik regional funksjon, eller kan man klare seg uten. Dette er spørsmål som kan 
kanaliseres gjennom prosessene i regional plan, og da særlig dersom ulike aktører har behov som 
ikke er løst i regionen i dag, og man derfor må lete etter et sted hvor dette kan løses. 
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Over tid bør kommunen merke seg at den regionale planen kan utfordre kommunestrukturen i 
området ved at den bidrar til å danne eller forsterke en egen bydannelse på nedre Romerike som 
vil leve sitt eget liv ved siden av eller i tilknytning til Oslo. 

Fokus på oppgavene 
Basert på dette har vi gruppert de viktigste oppgavene og lagt dem inn i en tidslinje. Her ser vi at 
usikkerheten knyttet til løsning for kollektivtrafikken er vist som en stor gul sky for å symbolisere 
at det er en sentral oppgave og stor usikkerhet som løses i en parallell prosess.

 

Prosessorientert tilnærming 
Deretter ser vi på hvordan oppgavene vil involvere interessentene som vi har kartlagt i 
interessentanalysen. Vi ser på hvordan interessentene kan mobiliseres, hvor vi må hente inn ideer, 
hvor vi har behov for å stoppe 
opp og kanskje gå dypere inn i 
noen faglig spørsmål, hvor vi 
må konkludere og treffe 
beslutninger, hvor 
interessemotsetninger vil være 
så store at vi må stoppe opp 
og håndtere motsetningene 
før vi går videre.  

En slik prosess kan tegnes 
opp på en tidslinje, med 
følgende symboler: 

Det er vanskelig å se for seg 
en strømlinjeformet planprosess for Campus Ahus. Til det er det for mange 
usikkerhetsmomenter og avhengigheter kommunen ikke har kontroll over. Vi ser for oss tre 
faser: En innledende fase som avsluttes med politisk forankring av målformulering. En fase med 
utredninger og avklaringer. Siste fase er konkretisering av den helhetlige planen. 
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På grunn av rekkefølgebestemmelsen er det viktig at arbeidet har fremdrift. Vi anbefaler derfor at 
man arbeider med flere problemstillinger parallelt. Dette er synliggjort i figuren nedenfor, ved at 
man i fase 2 både arbeider med arealstudier knyttet til behov for utvidelse av byggesonen, og med 
mer organisatoriske avklaringer knyttet til grunneierinteresser og gjennomføringsmodell. 

 

Nærmere om de tre hovedfasene i prosjektet 

Fase 1: Klarlegge premisser og mobilisering 
Hva tenker grunneierne og andre sentrale interessenter om utvikling av området? 

Denne fasen avsluttes med å formulere ut samfunnsmål og justere effektmålene for planen: Hva 
er det Lørenskog kommune vil ha ut av en «Helhetlig plan» for Campus Ahus? Hva skal en 
«Helhetlig plan» inneholde?  

Fase 2: Avgrensing og konseptutvikling 
Prosessen knyttet til Lørenskog grønne sentrum ble avsluttet i 2007 med en vedtatt 
reguleringsplan for gravlund og for øvrig vern av landskapet rundt Lørenskog kirke til jordbruk, 
kulturminnevern og natur. Bevaring av Lørenskog grønne sentrum er da også grunnlaget for 
arealstrategien i kommuneplanen fra 2015. Vi anbefaler derfor at arbeidet med vurdering av en 
utvidelse av byggesonen inn i dette området gjøres grundig. 

I prosessen knyttet til avgrensing av Campus Ahus legges det opp til å starte med byggesonen. 
Der ser man på dagens arealbruk, bygningsmassens verdi, potensiale for transformasjon, 
volumstudier, utnyttingsgrad, sammensetning av framtidig arealbruksformål, servicefunksjoner, 
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funksjonsblanding bolig/næring/service, behov for fellesfunksjoner, kollektivdekning. Har vi 
areal nok til å ta ut effektmålene og svare på føringer fra den regionale planen, eller må 
byggesonen utvides? 

Når arealstudiene innenfor byggesonen er klare vil det være grunnlag for å starte prosessen med å 
vurdere utvidelse av byggesonen. Her vil det være to hovedinteresser: Utbygging og vern. 
Utbyggingsinteressen vil være representert ved private utbyggere som lenge har arbeidet for 
omdisponering av arealene. Verneinteressene vil målbæres av fylkesmannens avdelinger for 
landbruk og miljø, mens kulturminnevernet primært vil målbæres av fylkeskultursjefen. Gravlund 
og hensyn til kirken vil også være sentralt, og det antas at det også vil være et betydelig 
engasjement i frivillig sektor for å bevare området for friluftsliv og rekreasjon.  

Delvis parallelt med dette, foreslås det å arbeide med mulighetsstudie og konseptutvikling. I 
mulighetsstudiet starter arbeidet med å skissere hvordan området kan utvikles rent fysisk. I tillegg 
vil dette løpet omfatte utarbeidelse av konsepter som er realistiske både finansielt, organisatorisk 
og ut fra partenes interesser. I denne fasen er det helt nødvendig at alle sentrale interesser er 
aktive deltakere. Formålet er å avklare det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for 
områdeutvikling. 

Fase 3: Utarbeide «Helhetlig plan»  
Her konkretiseres hovedstrukturer m.m. for å tilfredsstille rekkefølgekravet i kommuneplanen. 
Innhold ut over dette vil være avhengig av hva som besluttes underveis i prosessen. 

Arbeidet med kollektivløsning vil pågå parallelt. Det er avgjørende at Lørenskog kommune deltar 
aktivt i dette arbeidet, og løpende tilpasser planene for Campus Ahus. 

Hele prosjektplanen kan illustreres slik: 
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Organisering 
Hvordan arbeidet organiseres vil være avhengig av målet med planarbeidet. Dersom målet 
primært er å gjøre avklaringer knyttet til fremtidig utnytting av området vil det være naturlig å 
organisere det som et kommunalt prosjekt der eksterne interessenter involveres gjennom 
referansegrupper, åpne møter og andre medvirkningsprosesser. En slik modell kan se slik ut: 

 

Dersom man har mer fokus på gjennomføring, og faktisk få til transformasjon kan det være 
aktuelt å trekke eksterne parter for å sikre eierskap allerede på planstadiet. Dette kan f.eks. se slik 
ut:  
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Rådgivers rolle 
Vi ser for oss at rådgiver vil kunne fylle følgende oppgaver i en slik planprosess: 

Prosessfasilitering 
Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for kreative verksted, medvirkningsmøter og 
prosjektsamlinger 

Faglige utredninger 
Arealstudier, volumstudier, tilstandsvurderinger, kapasitetsberegninger, kostnadsoverslag, etc 

Utarbeide beslutningsgrunnlag 
Underlag for beslutninger underveis 

Utarbeide «Helhetlig plan»  
Oppsummere prosessen i form av et plankart som angir hovedstrukturer og formål 
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Prosjektplan for «Utviklingsplan for 
Campus Ahus»  

Prosjektets navn 
Prosjektet skal være en plan for hvordan områdene rundt Akershus universitetssykehus skal 
utvikles for å være i tråd med overordnete planer. Prosjektet skal både definere rammene for 
utviklingen og bidra til at utviklingen faktisk skjer.  

Prosjektets navn er «Utviklingsplan for Campus Ahus» 

Prosjekteier 
Prosjekteier er Rådmannen i Lørenskog kommune.  

Prosjektansvarlig er leder for Strategi, plan og miljø. 

Bakgrunn for prosjektet 
Regional plan for areal og transport peker ut Ahusområdet som «regionalt viktig område for 
arbeidsplassintensive virksomheter». Kommuneplanens arealdel har bestemmelser om at før det 
fremmes reguleringsplaner for området «Ahus/Nordbyhagen/Torshov» skal det utarbeides en 
helhetlig plan.  

Prosjektplanen bygger på følgende premisser 

 Området rundt Ahus har potensiale for utvikling av arealbruken i retning av mer 
kunnskapsbasert, arbeidsplassintensiv næring. 

 Det skal etableres et høykvalitets kollektivtilbud som knytter Ahusområdet bedre til 
banesystemene i Oslo og til Lillestrøm som regionalt knutepunkt. 

 Utvikling av området skal basere seg på stor kollektivandel, og at lokale reiser kan tas med 
sykkel og gange. 

For øvrig henvises det til «Helhetsplan for Campus Ahus, bakgrunnsmateriale», utkast per 
12.10.2016. 

Prosjektets formål 
Prosjektet skal vise hvordan arealene rundt Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen kan 
utvikles som et område for kunnskapsbasert og arbeidsplassintensiv næring. 

Prosjektets mål  

Samfunnsmål 
Foreløpig samfunnsmål: Campus Ahus er et attraktivt sted i bybåndet og «tvillingbyen» med et 
mangfold av kunnskapsbaserte arbeidsplasser knyttet til Akershus universitetssykehus.  

Endelig samfunnsmål vedtas i fase 1, som en del av arbeidet med utviklingsplan for Campus 
Ahus. 

Effektmål for Campus Ahus 
Effektmålene beskriver hvordan området framstår når det er realisert: 
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• Høy arealutnyttelse 
• Mange arbeidsplasser 
• Gå- og sykkelvennlig 
• Uterom som inviterer til opphold 
• Tilgjengelig arealer/lokaler for nyetableringer 
• Redusert bilavhengighet 
• Høy grad av funksjonsblanding 
• Tilgjengelig hele døgnet 

Krav til en utviklingsplan for Campus Ahus 
Et overordnet krav til prosessen er at rekkefølgekravet i kommuneplanen kan oppheves, dvs. det 
at det kan behandles reguleringsplaner innenfor området, jfr. Kommuneplanen, del 3, § 6.2: 

6.2. Ahus/Nordbyhagen 

• Før det kan settes i gang regulering innenfor retningslinjeområde for Ahus/Nordbyhagen, skal det utarbeides 
en helhetlig plan for området som angir områdets hovedstruktur, inkludert hovedgate- og veinett, offentlige 
plasser, parker og grønne forbindelser, samt siktlinjer og andre forhold som kommunen finner nødvendig. 

Prosjektmål  
Gjennom arbeidet med en utviklingsplan for Campus Ahus er det et mål at: 

 Det oppnås enighet om avgrensing av byggesonen rundt Ahus 

 Bruken av området til kunnskapsbasert, arbeidsplassintensiv næring blir konkretisert: 

o Hvilke deler av området skal transformeres? 

o Hva er ny arealbruk i områdene som transformeres? 

o Hvor skal dagens arealbruk beholdes? 

 Det legges et grunnlag for organisering og finansiering av transformasjon 

 Premissene for videre planlegging blir lagt 

Prosjektets omfang og avgrensing 
Prosjektet omfatter området avgrenset av Rv 159 i nord, Gamlevegen i øst og syd og Losbyelva i 
vest. 

Det skal utarbeides et kart som angir av hovedstruktur (gatenett, plasser, parker og grønne 
forbindelser). 

Prosjektet skal ikke være en formell plan etter plan- og bygningsloven, men legge til rette for 
etterfølgende formelle planprosesser. 

Rammebetingelser 
Prosjektet «Utviklingsplan for Campus Ahus» bør være gjennomført innen utgangen av 2019. 

Det er usikkert hvilken løsning som velges for kollektivbetjening av området, og når en 
høystandard løsning realiseres. Utviklingsplan for Campus Ahus skal lages uavhengig av 
framdriften i planene for kollektivløsning for Nedre Romerike, men resultater fra dette arbeidet 
skal innarbeides i planen.  

Prosjektet skal gjennomføres med bred medvirkning. Det er særlig viktig å involvere grunneiere 
og andre som vil være sentrale ved realisering av Campus Ahus. 



Prosjektplan Campus Ahus 2017-03-02  Side 23 av 25 

Økonomi 
Øvre kostnadsramme for utviklingsplan for Campus Ahus er xxx. 

Milepæler 
Med utgangspunkt i fasene som er beskrevet over er det satt opp følgende milepæler i tre løp: 

P Premisser og mobilisering 

U Utforming av plan 

K Konseptutvikling og arealstudier  
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Framdrift 
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Milepælsansvarskart 
 

 


