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1 Innledning
Dette er et planprogram for eiendommen Sentralrenseanlegget RA-2 Strandveien22, gnr 77 bnr
1182, inkludert adkomst fra Strømsveien, samt noe av området på gnr 106 bnr 241 og gnr106 bnr 2,
gnr 106 bnr 675 og området mellom Henrik Sørensens vei og jernbanelinjen. Planområdet omfatter
også området mellom Strømsveien og Skjervagapet inkludert tilkomst som omfatter gnr 77 med bnr
115, 181, 741, 748, 907, 909 og 1572 samt del av 908 og 1190, og området i Nitelva.
Dispensasjon fra plankrav i kommuneplan Skedsmo kommune 2011 - 2022
Hovedutvalg for teknisk sektor Skedsmo kommune ga 14.11.2012 dispensasjon med hjemmel i Planog bygningsloven § 19 – 2. Dispensasjon ble gitt fra kommuneplan 2011 – 2022 – arealdel sine
planbestemmelser i § 1-2 om plankrav om områderegulering for Nitelva, og rekkefølgekrav i § 1-5
med krav til gjennomføring av områderegulering for Nitelva før detaljregulering for felt KF4 kan
gjennomføres.

«Skedsmo kommune gir Sentralrenseanlegget RA-2 tillatelse til å gjennomføre detaljregulering for
området, vist på vedlagt kart datert 30.10.12. Endelig planavgrensning fastsettes i oppstartsmøtet
for detaljreguleringen etter at forslagstiller har fremmet planinitiativ.»

Figur 1 -1 behandlet kart i HUT 14.11.12 kart datert 37.11.12

Dispensasjonen ble vedtatt med følgende tillegg:
I dispensasjonen inngår også området som omfatter Strømsveien og arealet ned til Skjervagapet
vestover til gnr 77 bnr 113. Planområdet skal vises med alternative løsninger for å konkretisere
mulighetsstudien. Gangbru over Nitelva skal inngå som en del av skisserte løsninger.
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Utbyggingen av planområdet er tiltak som skal konsekvensutredes. Som et første steg i planarbeidet i
henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides og fastsettes et planprogram. Planprogrammet
skal beskrive hva som skal utredes i den påfølgende konsekvensutredning, hvordan utredningene
skal gjennomføres, hvilken medvirknings-prosess som bør gjennomføres og hvilken fremdrift som
forventes. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret i Skedsmo og Rælingen kommuner.
Sentralrenseanlegget RA-2 AS er forslagsstiller for reguleringsplanarbeidet med tilhørende
konsekvensutredning. Sweco Norge AS bistår Sentralrenseanlegget RA-2 i utarbeidelse av
planprogrammet, konsekvensutredningen og reguleringsplanen.
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2 Bakgrunn
Skedsmo kommune er i gang med å revidere Kommuneplanen for Skedsmo kommune 2015 -2026.
Foreløpig bygger planprogrammet videre på utbyggingsmønstrene og arealbruken fra
kommuneplanen 2011 – 2022 og 2006 -2017, men er strammet opp når det gjelder prinsippene for
hvordan det bør planlegges for en god byutvikling. Det er i tillegg viktig å ha en stor bevissthet rundt
Skedsmo kommune sin målsetting om å ta vare på ressursen det blå/ grønne hjertet med tanke på
videre utvikling av området.
Kilde: (Byutvikling og urbanstrategi 2050 perspektiv)
Kommuneplanen 2015-2026 fortsetter satsingen på byutvikling i Lillestrøm og Strømmen, men
gjennom tidligere molekylær byutviklingsmodell for LSK- triangelet som også å inkludere Kjeller
(stedene er atomer som står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre). Dette innebærer at det
satses på at de særegne utviklingsgeneratorene (de egenskapene/forholdene ved stedet som skaper
vekst og utvikling) i hvert av stedene som skal videreutvikles, henholdsvis regionsenteret i Lillestrøm.
Handelsvirksomheten på Strømmen, og forsknings- og utviklingsmiljøene på Kjeller. Samtidig legges
det opp til å stimulere frem synergieffekter, ved at de tre stedene igjen påvirker hverandre positivt
uten å konkurrere. Kilde: (Planprogram for kommuneplanrevisjonen, kommuneplan 2015 -2026)
Tiltakene i planområdet vil være i tråd med disse overordnede kommunale føringene. Det skal
forsøkes å legge til rette for en urbanisering og byutvikling på begge sider av Nitelva. Dette
innebærer at det skal legges til rette for bolig og næringsområde med høy utnytting, men samtidig
med gode kvaliteter på uteområder som kan fungere som et samlingssted etter arbeidstid.

Rælingen kommune er i gang med å revidere både samfunnsdelen og arealdelen i tidsrommet 2013 –
2025. I Samfunnsdelen som ble vedtatt 11.12.2013 er trygt og sikkert lokalsamfunn, bærekraftig
miljø- klimautvikling og langsiktig forvaltning av kommunen sine ressurser noen av visjonene som
legges til grunn for planarbeidet.
Mange av de samme visjonene ligger også til grunn i planprogram – kommuneplan 2013 -2024 i
tillegg er det blant annet lagt vekt på viktige utviklingstrekk og utfordringer i Rælingen kommune
som:
 Høy befolkningsvekst
 Oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap
 Natur-, miljø- og kulturminneressurser – bruk og vern
 Utbyggingsmønsteret må i økende grad konsentreres
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2.1 Bakgrunn for saken
Sweco ble høsten 2012 engasjert av Sentralrenseanlegget RA-2 AS til å utarbeide Planprogram for
RA-2 tomten. I gjeldende kommuneplan for Skedsmo kommune 2011 -2022 ligger det inne plankrav
om områderegulering av elvebredden langs Nitelva gjennom hele kommunen (0-100 m).
Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok 14.11.2012 å gi dispensasjon fra kommuneplanen sin
arealdel. Skedsmo kommune ga Sentralrenseanlegget tillatelse til å gjennomføre detaljregulering av
området. Det ble i desember 2012 sendt inn et planinitiativ for planområdet til Skedsmo og Rælingen
kommuner.

2.2

Hva er et planprogram/ Hensikt med planprogrammet

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger for2009 -06 – 26 nr 855, kommer utbyggingen av
Strandveien22 med tilhørende område inn under § 3 d, Detaljreguleringer som innebærer endringer
av kommuneplan eller områderegulering. Og som videre kommer innunder § 4 Kriterier for vurdering
av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planer og tiltak som skal behandles etter forskriften
dersom de:
b) Er lokalisert eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en
trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller
deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige
for naturens mangfold.
§ 4-1. Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet
fastsettes ordinært av planmyndigheten.
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av
uttalelsen til forslaget til planprogram.
Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til
program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse. (Kilde: Plan – og
bygningsloven 2009-07-01)
Planprogrammet forteller om formålet med planleggingen, hva planen skal handle om, hvordan
planprosessen skal gjennomføres, samt opplegg for medvirkning og utredningsbehov.
Planprogrammet beskriver også hvilke alternativer som skal utredes, og hvilke metoder som skal
benyttes i utredningen. Planprogrammet vil vise hvilke tema som skal utredes og hvordan ulike
interesser kan delta i planleggingen.
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2.3 Premisser / formål for planarbeidet
Innenfor planområdet ligger det i dag flere eldre reguleringsplaner. Hovedformålene i gjeldende
reguleringsplaner inneholder formål som i dag vurderes til å ha liten relevans for området.
Sentralrenseanlegget ligger i dag innenfor omregulering av områder ved Strandveien vedtatt i 2010.
Offentlig formål som rensestasjon i reguleringsplanen RA- 2 område for Rensestasjon ved Nitelva
planid 075 og byggeformålet i Strømmeplanen fra 1953 planid 001 inneholder ikke nok
bestemmelser eller føringer til å kunne styre utbyggingen slik en ser for seg i området i dag. En må
vurdere hele området i sin helhet for å kunne vurdere hvordan de ulike temaene i reguleringsplanen
vil påvirke området. I kommuneplanen for Skedsmo kommune er området avsatt til forretning,
kontor og tjenesteyting, bevertning og bolig. Reguleringsplanarbeidet vil være i tråd med disse
føringene, samtidig som grunneierne vil legge til rette for bolig og næringsbebyggelse som grunnlag
for økonomiske investeringer.
Deler av planområdet i Rælingen kommune som omfatter reguleringsplan for del av Henrik
Sørensensvei trådd i kraft 13.03.1996. Planid 136 er i dag regulert til naturvernområde og privat
båthavn. Store deler av naturvernområdet har i dag små kvaliteter som naturvernområde, siden
store deler av dette området egentlig er et utfylt område.
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2.4 Prosess og medvirkning
Fase 1: Planprogram
 Utarbeiding av planinitiativ og oppstartsmøte med kommunen
 Utarbeidelse av planprogram
 Forslag til planprogram til offentlig ettersyn i 6 uker (samtidig som det det varsles oppstart av
reguleringsplanarbeid)
 Offentlige og private parter får mulighet til å sende inn merknader
 Revisjon og innsending av planprogram til Skedsmo og Rælingen kommuner
 Skedsmo og Rælingen kommuner gjør vedtak til forslag til planprogram

Fase 2: Utarbeidelse av detaljreguleringsplan og konsekvensutredning
 Utarbeidelse av forslag detaljreguleringsplan og konsekvensutredning (aktuelle fagtema)
Fase 3: 1. gangs behandling
 Forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning sendes inn til Skedsmo og Rælingen
kommuner
 12 uker Kommunal saksbehandlingstid av forslag til reguleringsplan (1.gangsbehandling)
 Kommunalt Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn av planforslag og konsekvensutredning
 Offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen (6 uker)
 Offentlige og private parter får mulighet til å sende inn merknader

Fase 4: 2. gangs behandling
 Eventuell revisjon av planforslaget etter innkommende merknader fra offentlige instanser og
private parter til offentlig ettersyn.
 Innsending av revidert planforslag til 2. gangsbehandling
 Kommunestyret vedtar reguleringsplanen
 3 uker klageadgang.
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Skisse av fremdriftsplan for planarbeidet
Fremdriftsplan

2012
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2013
Jan

Fase 1
Planinitiativ
Oppst. Møte med
Kommunen
Planprogram
Innsending av
planprogram
Skissefase
Oppstartvarsel av
reguleringsplan og
Planprogram på høring. 6
uker
Eiermøte 1 05.03.14
Behandle innkommende
merknader for oppstart
av reg.plan og
planprogram
Fastsetting av
planprogram
Eiermøte 2. 02.04.14
Dialogmøte nr 1.med
Skedsmo kommune
08.04.14
Eiermøte 3 08.05.14
Dialogmøte nr. 2 med
Skedsmo kommune
Eiermøte nr 4
Dialogmøte nr 3 med
Skedsmo kommune
Fase 2
KU
Fase 3
Utarbeiding av
reguleringsplan materiell
Folkemøte
Presentasjon av
prosjektet både fra
Kommunen og fra
Grunneiers side
Eiermøte nr 5
Dialogmøte nr 4
Innsending av
planmateriell og KU til
1.gangsbehandling
12.ukers saksbehandling
hos planutvalget og
kommunen
6.uker ettersyn av
reguleringsplan og KU
Fase 4
Revidering av Reg. Plan

Figur 2-1 skissert fremdrift for planarbeidet
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2.5 Lover og forskrifter
2.5.1 Lover og forskrifter








LOV om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 2008-06-27-71
LOV – 2009-06-19-100 Naturmangfoldloven
LOV-1981-03-13-6 LOV om vern mot forurensning og om avfall. (Forurensningsloven)
LOV -2000-11-24-82 Vannressursloven
FOR -2006-12-15 -1446 Vannforvaltningsforskriften
FOR -2004- 06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
LOV – 2013 – 06 -14 -39 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

2.5.2 Rikspolitiske retningslinjer

















T- 5/95 Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unge sine interesser i planleggingen
St. meld 26 (2006 -2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
I stortingsmeldingen heter det blant annet: ”Utbyggingsmønster og transportsystem skal
samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport
og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling.”
St. meld 34 (2006 -2007) Norsk klimapolitikk
FOR 2009-09-04 nr 1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 24.juni 2011.
T- 1442/2005 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.
Meld. St.17 2012 – 2013 melding til Stortinget Byggje – bu – leve Ein bustadpolitikk for den
einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar
FOR 2008-06-27 nr 742: Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentere
FOR 2009-06-26 nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger
Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.1994
NVEs retningslinjer 2/2011» flom og skredfare i arealplaner»
NVE 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag
Statens vegvesen Håndbok 140
Klimatilpasningsmeldingen
NOU 2012:4 trygg hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper

2.5.3 Regionale føringer







Regional planstrategi for Akershus 2011 -2012
Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus 2012
Klima og energiplan Akershus 2011 – 2014
Samferdselsplan for Akershus 2012 – 2015
Regionalplan for handelsvirksomhet og senterstruktur (revisjon oppstart 2012)
NVE sitt flomsonekart – Lillestrøm 200 – årsflom, godkjent 5.12.05
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2.6 Kommunale føringer
2.6.1 Kommuneplan Skedsmo kommune

Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2011 – 2022 vedtatt 08.06.2011 og endret i
henhold til vedtak i kommunestyret i PS 11/118 07.12.11, 30.01.12
Felt KF4 på vestsiden av Nitelva er avsatt til forretning, kontor, tjenesteyting og bolig. Felt KF25 er
avsatt til forretning, kontor, tjenesteyting og bolig samt LNFR friluft.









Energi- og klimaplan Skedsmo kommune 2011
Gang- og sykkelveikart Skedsmo kommune
Kombinert egnethetsvurdering og ROS – analyse vedlegg planbeskrivelse kap.11.1
Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune 2009-2050. Vedtatt 2009
Barnetråkk 2009
Byutviklings og urban Strategi 2050 Perspektiv
Mulighetsstudie Forbindelsen Lillestrøm – Strømmen over Nitelva
Grøntplan for Skedsmo kommune
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2.6.2 Kommuneplan Rælingen Kommune

Kommuneplanen sin arealdel 2006 -2017 vedtatt 18.april 2007. Arealet innenfor planområdet er
avsatt til offentlig formål/ kommunalteknisk virksomhet, boligformål nåværende, småbåthavn
nåværende og friområde nåværende.








Næring og næringsutvikling i Rælingen kommune 2009
Kommunedelplan klima og energi 2009. Denne planen er under revidering og planlegges
vedtatt i 2014.
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009. Revisjon starter 2014.
Kommunedelplan trafikksikkerhet 2008 -2017. Denne planen er under revidering og
planlegges vedtatt i 2014.
Kommunedelplan grønn plan 2006 -2017
Hovedplan vei 2012 -2020
Temaplan for støy vedtatt i 2013
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2.6.3 Gjeldende reguleringsplaner i området
Gjeldende reguleringsplan gjelder innenfor foreslått planområdet Skedsmo kommune:
1. RA-2 område for rensestasjon ved Nitelva, vedtatt 02.12.1966. Plan-ID 075

RA-2 tomten

2. Strømmeplanen av 1953, vedtatt 06.05.1953 med endringer fra 21.06.01 og 13.09.01 Plan-ID
001.
3. Omregulering av Skedsmos del av Sentralrenseanlegget i Strandveien, vedtatt 02.12.09 PlanID 475.

4. Regulering av offentlig friareal langs Skjærvagapet, vedtatt 17.08.64 Plan- ID 043.
Planprogram for Strandveien 22 og Skjerva Brygge 04.07.2014
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Reguleringsplaner innenfor foreslått planområdet i Rælingen kommune
1. Reguleringsplan. For del av Henriks Sørensensveg trådd i kraft 13.03.1996. Plan-ID 136.
Deler av planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde
naturvernområde og småbåthavn. Denne reguleringsplanen går foran arealdelen til
kommuneplanen til Rælingen. Området i nordvest er i dag omregulert i reguleringsplan for
Strandveien ved Skedsmo gnr/bnr 106/241 m.f.l i Rælingen, vedtatt 10.02.2010. Planid 180.

2. Reguleringsplan for Rv 120, Skedsmo Grense - Lillestrøm Bru Trådd i kraft 9.12.83. Plan-ID
098.Del av reguleringsplanen er endret etter vedtak av reguleringsplan for Gardermobanen
for – dagsone Stalsberg - Nitelva trådd i kraft 04.04.1994 planid 132.
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3. Omregulering av områder ved Strandveien i Skedsmo gnr/bnr 106/241 m.f.l i Rælingen.

Vedtatt 10.02.2010. Planid 180.

4. Reguleringsplan for Gardermobanen dagsone Stalsberg - Nitelva. Plan-ID 132. Vedtatt
04.04.1994. Det er foretatt to mindre endringer av reguleringsplanen for Gardemoen –
dagsone Stalsberg – Nitelva. Den ene endringen som er vedtatt i 27.03.1995 er «kalt
Trafikkområde annet vegareal». Den andre endringen som er vedtatt i 03.12.1996 er foretatt
sør for jernbanelinjen og vil ikke bli berørt av den nye reguleringsplanen for Strandveien.

2.6.4 Pågående planarbeid
Kommuneplan for Skedsmo kommune 2015 – 2026 er under revidering.
Kommuneplan for Rælingen kommune 2014-2025 er under revidering.
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3 PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON
3.1 Beliggenhet og tilgrensende områder
Lillestrøm er kommunesentrum i Skedsmo kommune og ligger ca 18 km fra Oslo i Akershus fylke.
Lillestrøm grenser mot Strømmen, Leirsund, Skjetten, Fet og Kjeller. SSB regner Lillestrøm og
strømmen som en del av tettstedet Oslo, som igjen er en del av stor Osloregionen. Det bor 50 532 i
kommunen.
Rælingen grenser mot Skedsmo i nord, Fet i øst i sør mot Enebakk og i vest mot Lørenskog. Det bor
16 637 personer i Rælingen kommune.
Etablering av hovedflyplassen Gardemoen med medfølgende infrastruktur Gardermobanen, RV 159
og oppgradering E6 har ført til den såkalte Gardemoeffekten. Dette har resultert i at Skedsmo
kommune er en av fem kommuner mellom Oslo og Gardemoen som har hatt over 20 prosent
befolkningsøkning i løpet av de siste 10 årene. Nærheten til Oslo medfører at Lillestrøm ligger
innenfor Oslo sitt pendlerland. I følge SSB er det om lag 40 prosent som har bosted i Skedsmo og
Rælingen kommune som jobber i Oslo eller Bærum. Samtidig har Skedsmo et sterkt og variert
arbeidsmarked.
Statlige retningslinjer legger til rette for at det skal bygges boliger nært kollektivknutepunkt i
omlandet til de store byene. Lillestrøm har hyppige togavganger mellom Oslo og Lillestrøm med tog
hvert 10 minutt, mens det mellom Lillestrøm og Gardemoen går tog hvert 12 minutt.
Strandveien/ Sagdalen ligger 1 km utenfor Lillestrøm sentrum. I Lillestrøm sentrum ligger de sentrale
funksjonene, som togstasjon, busstasjon butikker og arbeidsplasser. I mulighetsstudie for
forbindelsen Lillestrøm - Strømmen over Nitelva (Skedsmo kommune oktober 2011) ligger det inne
en gangbru over Nitelva. Dersom denne broen blir etablert vil avstanden til sentrum bli betraktelig
redusert.
I både gjeldende kommuneplan for Skedsmo kommune 2011 – 2022, og byutvikling og urban strategi
2050 perspektiv ønsker en å legge til rette for satsingen på LSK triangelet for å styre framtidig
befolkningsvekst inn mot områder som har godt utbygd infrastruktur som tåler dette. Dette vil igjen
skape grobunn for ny vekst, og grobunn for nytt næringsliv og tilbud til befolkningen.
I planforslaget til kommuneplanen for Rælingen kommune 2014 -2025 ønsker en i likhet med
Skedsmo kommune å legge til rette for en helhetlig arealplanlegging som skal styrke kommunen sin
attraktivitet, stimulerer til tilflytning og gi bomuligheter for et mangfold av befolkningen.
SSB viser i sine prognoser til at befolkningsveksten i kommunene mellom Oslo og Gardemoen vil
fortsette frem mot 2040. Det vil være viktig å legge til rette for økt boligbygging for kunne holde tritt
med befolkningsveksten.
I området Strandveien, Rælingen og Skjærvagapet ønsker en å legge til rette for variert bolig og
næringsområde/ handelsområde samtidig som man ønsker å legge til rette for ulik type handel
innenfor området. I tillegg til gode og varierende uterom kan det være aktuelt for å se på utfylling av
Nitelva for å etablere en sjøfront som skal være tilgengelig for allmennheten.
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3.2 Avgrensing av planområdet
Selve planområdet er på om lag 255 daa. Forslag til ny reguleringsplan vil legge seg inntil gjeldende
Reguleringsplan av Skedsmo del av Sentralrenseanlegget i Strandveien (vedtatt 02.12.09 planid 475 i
vest). I sør vil planområdet omfatte boligområde mellom Henrik Sørensensvei og jernbanelinjen og
dermed omfatte reguleringsplan for del av Henriks Sørensensvei (vedtatt 13.03.1996 planid 136).
Planområdet vil også omfatte deler av reguleringsplan for Gardermoenbanen dagsone Stalsberg –
Nitelva (vedtatt04.05.94 planid 132). Planområdet omfatter også deler av Strømsveien fra gnr 77/113
og østover mot Nitelva bru og Nittedalsgata, samt Nitelva fra Nitelva bru og et stykke inn i
Skjervagapet jmf kart over planområdet. Ellers omfattes planområdet av Nitelva, eksisterende
båthavn og trafikkareal.
Kart over planområdet

Figur 3.1:Kart over planområdet

3.2.1 Eiendomsforhold
For hovedeiendommene i Strandveien 22, gnr 77 bnr 1182 Skedsmo kommune og gnr 106 bnr 241
Rælingen kommune er Sentralrenseanlegget RA-2 AS grunneiere. Det er i dag 9 bygninger på gnr 77
bnr1182, lagerhall, bygning for renseanlegg, verkstedbygning, annen garasje/hangarbygning,
lagerhall, transformasjonsstasjon, kontorbygning og en garasje. På eiendom gnr 106 bnr 241 ligger
bygning for vannforsyning, pumpestasjon, renseanlegg, annen industribygning og kontorbygning.
(Kilde Se eiendom). I tillegg er RA -2 AS grunneier av gnr 106 bnr 244 Rælingen kommune sør i
planområdet. På eiendom gnr 106 bnr 675 Rælingen kommune er det eksiterende båthavn.
Sagdalen prosjekt / v Rune Henriksen er grunneier for gnr 77 bnr 181 (Strømsveien 153) og gnr 77
bnr 748, 907 og 1572 (Strømsveien 161, Skedsmo kommune ). Det er i dag 1 enebolig og 1
lager/garasje i Strømsveien 153 og et butikk-/lager-/kontorbygg i Strømsveien 161.
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For Strømsveien 163 Skedsmo kommune, eiendom gnr 77 bnr 909 er Smådyrakutten AS grunneier.
Det står et bygg med veterinærvirksomhet på eiendommen i dag.

3.2.2 Arealbruk, topografi og landskap
Mesteparten av planområdet på land ligger i et flatt, sterkt bearbeidet terreng med planerte og
utfylte flater. Nitelva som inngår i planområdet grenser mot Elveparken i øst. Deler av planområdet
bærer i dag preg av å være lagerområde. I vest grenser planområdet til en ås med spredt
småhusbebyggelse. I nord grenser planområdet til Skjervagapet. Planområdet i sør blir avgrenset av
jernbanelinjen og båthavnen, mens Nitelva som omfattes av planområdet grenser til Elveparken i øst.

Figur 3.2 kartskisse om arealbruk. Kilde: fra skog og landskap

3.2.3 Kulturminne/ kulturmiljø
Det foreligger ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet.

3.2.4 Naturmiljø
Området er en del av Nitelvas løp og kantsoner. Elva og våtmarksområdene rundt er levested for en
rekke vade –og andefugler. Området fungerer som en trekkvei/ledevei i et ellers hardt utbygd
område. Planområdet ligger innenfor Vernegrunnlag Lavlandsvassdrag på Østlandet 002/29
Vannområdet Leira – Nitelva noe som medfører at Nitelva er en viktig del et særpreget landskap som
i stor grad er dominert av aktive prosesser i leire. Det er stort naturmangfold knyttet til
elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna.

3.2.5 Flom
Størstedelen av planområdet både nord og sør for Strømsveien ligger på kote 105. Strandveien 22 og
området mellom Skjærvagapet og Strømsveien ligger i kommuneplanen for Skedsmo kommune 2011
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- 2022 som KF4 og KF 25 og er innenfor flomsonen som tar utgangspunkt i NVE sitt FlomsonekartLillestrøm 200 årsflom godkjent 5.12.05.

3.2.6 Miljøforhold
Deler av planområdet bærer preg av sterk menneskelig aktivitet og mye av terrenget på land er
planert ut med utfylte tilførte masser. Det er registrert en lokalitet med forurenset grunn i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, lokalitet 0231028 Elmont, Strømsveien 161. I følge
databasen er grunnen forurenset med organiske forurensninger.

3.2.7 Veg og trafikkforhold – Trafikale forhold
Utbyggingsområdet har biladkomst via Strandveien som danner kryss med Strømsveien, FV 381.
Strømsveien er forkjørsregulert og fartsgrensen er 50 km/t. Krysset har ingen kanalisering. I krysset
er det også en adkomst for området nord for Strømsveien.
Strandveien er adkomstvei for næring og boliger og fartsgrensen er 30 km/t.
Det er fortau på sørsiden av Strømsveien vest for krysset med Strandveien. Øst for krysset er det
gang- og sykkelvei på sørsiden av Strømsveien, mot Lillestrøm. Det er ikke gjennomgående
gangtilbud på nordsiden av veien. Strandveien har ensidig fortau.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsveien er angitt til 11 600 kjøretøy. Hvordan trafikken fordeler seg
over uka og over døgnet er illustrert for uke 34 i 2012. Det foreligger ikke trafikktelling for
Strandveien, men den har liten trafikk.
Det er ikke registrert personskadeulykker i krysset Strømsveien/ Strandveien eller i nærheten av
krysset i løpet av de 4 siste årene.
Det har vært dialog med Statens vegvesen om behov for ny rundkjøring i Strømsveien til Strandveien
og Strømsveien 161/Skjervagapet. Resultatet av dialogmøtene fremgår av figur 3.3:

Figur 3.3: Skisse for tilkomstløsning /rundkjøring til Strandveien 22 og Strømsveien 161/Skjervagapet: Kilde
Sweco
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Figur 3.4 Tabell over kjøretøy pr døgn i uke 34, 2012

Figur 3.5 Gjennomsnittlig antall kjøretøy per time (mandag – fredag uke 34, 2012)

3.2.8 Kollektivdekning
Det nærmeste kollektivtilbudet er busslinjene i Strømsveien som har holdeplass nær krysset med
Strandveien.
De viktigste busslinjene er:
• 321 Oslo – Skjetten- Lillestrøm med 2 avg. pr time
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• 401 Oslo Bussterminal – Lillestrøm – Kjeller med 8 avganger pr. time i rushene ellers lavere
frekvens
I tillegg kjører linjene:
• 433 Furukollen som kun går i rushet (2 avganger pr time i 2 timer)
• 409 Olavsgaard – Lillestrøm, Nattbuss
• 499 Enebakk kirke, Nattbuss
Området ligger innenfor gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene Sagdalen og Lillestrøm
(avstand ca 1 kilometer). Det er også mulig å benytte busslinjer i Nedre Rælingsvei, blant annet linje
411, Oslo – Lillestrøm, med 4 avg. pr time i rushene.

3.2.9 Samfunnsikkerhet, beredskap og infrastruktur
I planarbeidet skal god samfunnssikkerhet, beredskap og infrastruktur vektlegges. Det skal videre
legges vekt på god tilgjengelighet og tilrettelegging for brannvesen og utrrykningskjøretøy.
Tilgjengelig mengde slokkevann i forhold til brannvesenets behov skal avklares. Plassering og
utforming av utbyggingsområdet vil ha konsekvenser for beredskapen i planområdet. Det skal i tillegg
avklares med Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS angående tilgjengelig beredskap.
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4 BESKRIVELSE AV TILTAKET
4.1 Om forslagstiller
Sentralrenseanlegget RA-2 AS er eiet av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune og
ble stiftet i 1965.

4.2 Mål
I mulighetsstudie – Forbindelsen Lillestrøm – Strømmen over Nitelva 2011 har en som hovedmål å
videreføre byutviklingsstrategiens definering av området vest for Nitelva (RA-2 tomten) som
bysentrum. I kommuneplanen for Skedsmo kommune 2011 -2022 er dette arealet endret til
arealformål kombinert bebyggelse, nærmere bestemt forretning /kontor/ tjenesteyting/bevertning
og bolig. Dette gir mulighet for en urbanisering av vestsiden av elva. Dersom en gangbru over Nitelva
blir realisert vil dette tiltaket styrke forbindelsen mellom Lillestrøm og Strømmen som igjen er et
viktig element i byutviklingsstrategien for en tosidig elveby i Lillestrøm. Bolig og næringsbebyggelse
på vestsiden av Nitelva kan skape grunnlag for økonomiske investeringer, men kan også legge til
rette for gode felles uteområder åpent for allmenheten og mulighet for aktivitet i området også etter
stengetid.
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4.3 Foreløpige skisser

Skisser for Skjerva Brygge

Figur 4-1: Foreløpig arkitektskisse mulig utnytting av planområde som omfatter Strømsveien nord (Skjærva Brygge), med
høyhus i Strømsveien 161.

Bebyggelsen langs Strømsveiens nordside vil virke som en skjerming mot biltrafikk for brukere av
turveien langs Skjervagapet. Forslaget innebærer at turveien legges ned mot vannkanten, i god
avstand fra bebyggelsen.

Planprogram for Strandveien 22 og Skjerva Brygge 04.07.2014

27 (41)

Figur 4-2: Foreløpig situasjonsplan for Sagdalen Prosjekt AS inkludert turstiløsning langs Skjervagapet.

Figur 4-3: Nærbilde av illustrasjonsplan med forslag til kryssløsning i Strømsveien. Illustrasjonene har ikke fått inntegnet
forslag til ny gang og sykkelvei.

Planområdet består hovedsakelig av to områder, området nord Strømsveien Skjerva Brygge og
området sør for Strømsveien Strandveien 22. Sagdalen Prosjekt AS (nord for Strømsveien) har
fremmet forslag (arkitekt-illustrasjoner) om 120 - 140 leiligheter på om lag 10 000 m² boligformål og
om lag 2000 m² næringsformål. Det er foreslått høyhus i Strømsveien 161 for å markere forbindelsen
mellom Strømmen og Lillestrøm. Skjerva brygge vil kunne fungere som skjerming av turområdet ned
mot Skjervagapet.
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Skisser for Strandveien 22

Figur 4-4: Foreløpig arkitektskisse mulig utnytting av planområde som omfatter Strandveien 22 og Skjerva Brygge

I området Sør for Strømsveien (Strandveien 22) ønsker en å legge til rette for 92 000 m² boligformål
med ca. 11 -1200 boenheter med varierende størrelse per enhet samt en næringsbebyggelse på om
lag 4000 m². Forslag til ny reguleringsplan tar med seg deler av Strømsveien med ny kryssløsning til
Skjervagapet og til Strandveien 22. Planarbeidet skal også inneholde vurderinger og konkretiseringer
av gangbrua som er vist i mulighetsstudien Forbindelsen Lillestrøm – Strømmen over Nitelva.
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Figur 4-5:Foreløpig illustrasjon som viser gangforbindelser langs elvebredden, samtidig som noen lokaler/boliger kan ha
direkte kontakt med vannet.

For Strandveien 22 legges det opp til offentlig strandpromenade med tilgang til vannet langs
elvebredden. Denne er kontinuerlig gjennomgående i området, men tillates ved enkelte punkter å
passere på innsiden av mindre bygningsvolumer, som således får direkte kontakt med vannet. Dette
for å legge til rette for attraktive lokaler/boliger i plan med promenaden, noe som vil øke
promenadens potensial for sosial interaksjon.

4.4 Problemstillinger og utfordringer
4.4.1 Boligkvalitet, uteoppholdsarealer torg og møteplasser
For å oppnå en urbanisering og en tosidig elveby i Lillestrøm, som er noen av målene i
mulighetsstudiene urbanstrategi 2050 og Forbindelse Lillestrøm- Strømmen over Nitelva, vil det være
nødvendig å legge til rette for en intensiv utnytting av planområdet. Det vil da være viktig å legge til
rette for tilstrekkelig med gode uteoppholdsarealer med gode lys og luftforhold som er skjermet fra
vegstøy. Eventuelle næringsbygg nord i Strandveien 22 kan fungere som buffer mot vegstøy fra
Strømsveien.
For Skjerva Brygge sin del, vil bebyggelsens nærhet til Strømsveien gi skjerming til
uteoppholdsarealer med lys og luftforhold i området mellom bebyggelsen og Skjervagapet.

4.4.2 Flom, naturmiljø og forurensing
Nitelva omtales som «Floden» og har mange kvaliteter som må tas vare på så godt som mulig.
Nitelva er et vernet vassdrag, vernet gjelder i forhold til vannkraftutbygging. Vannkvaliteten i denne
delen av Nitleva kan karakteriseres som dårlig. Sedimentene i denne delen av Nitelva er til dels
forurenset av PAH. Planområdet ligger i vannforvaltningsklasse 1. Innenfor planområdet er det et
viktig våtmarksområde både i Skedsmo kommune og Rælingen kommune. Deler av dette området er
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i Rælingen kommune avsatt som spesialområde naturvernområde. Størstedelen av planområdet er
ligger i flomsone for 200- års flom. Det vil være nødvendig å heve terrenget med mellom 0.5 – 1 m
slik at tomten kan gjøres byggbar. Eventuelle utfyllinger i Nitelva kan få konsekvenser for de
hydrologiske forholdene i Nitelva siden elveløpet vil bli innsnevret.

4.4.3 Støy
Med en så høy utnytting av planområdet vil det i tillegg til tilgrensende vegstøy fra Strømsveien og
støy fra jernbanen også være noe intern trafikkstøy. En bør derfor tidlig i planarbeidet tenke på
hvordan en etablerer og møblerer planområdet slik at en plasserer skjermende bygg som f.eks
næringsbygg på rett sted.

4.4.4 Handel og service
Dersom det skal etableres handelsvirksomhet som er over 3000m² bør det etableres i samsvar med
godkjente fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre
servicefunksjoner.
Det bør planlegges grundig for hvilken type næring som en ønsker etablert i planområdet. Det bør
ikke legges til rette for næring som resulterer i økt personbiltrafikk. Planleggingen av
handelsvirksomheten bør ikke sees på som en isolert enhet i planområdet, men sees i sammenheng
med resten av Lillestrøm sentrum, slik at handelsvirksomheten ikke bare er et positivt bidrag i
planområdet, men også til hele Lillestrøm og strømmen.
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5 PROGRAM OG METODE FOR
KONSEKVENSUTREDNINGER
Planprogrammet skal bestemme hva som skal utredes i konsekvensutredningen. Det foreligger ikke
noen reelle utbyggingsalternativer i forhold til lokalisering. Alternativene vil dreie seg om innhold og
utnyttingsgrad. Utbyggingsalternativet skal veies opp mot 0- alternativet (ingen utbygging av
området).
Planprogram skal gi en beskrivelse av antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø,
naturressurser og samfunn.
I dette kapittelet presenteres hvilke tema og i hvilket omfang det foreslås gjennomført utredninger.
Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø – og samfunnsforhold skal det i
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan
få for miljø og samfunn.

5.1 Avgrensning av omfang
Det er kun virkninger som er beslutningsrelevante tema som skal utredes i konsekvensutredningen.

5.2

Definisjon/ av 0-alternativ

Referansegrunnlaget/0-alternativet skal defineres nærmere i forkant av konsekvensutredningen.

5.3 Samfunn
I dette kapittelet gis det en oversikt over hvilke tema som skal beskrives nærmere i
konsekvensutredninger og hvordan planen og tiltaket kan få konsekvenser for disse.
De samfunnsmessige konsekvensene inndelt i 6 fagtema:

5.3.1 Handelsanalyse
Temaet omfatter ny planlagt forretningsareal som kan få konsekvenser for annen lokal og regional
forretningsvirksomhet i Lillestrøm sentrum og på nedre Romerike. Hvordan dekningsgraden er for
etablert forretningsvirksomhet i nærområdet, samt eksisterende forventet befolkningsgrunnlag for
handelsetableringen.
Det bør utarbeides et generelt næringsunderlag som omfatter temaene markedsunderlag,
detaljhandelsstrukturen i markedsområdet, faktisk omsetning i markedsområdet og deknings og
kjøpekraftstrømmer i 2012.
Definering av markedsunderlaget
 Avgrensing av markedsområdet
 Befolkning i markedsområde. Inntekt, befolkningssammensetning og aldersforskjell
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Beregnet etterspørsel i markedsområdet 2012 og 2022

Definering av detaljhandelsstrukturen i markedsområdet
 Beskrivelse av detaljhandelen i lokalområdet
 Beskrivelse av detaljhandelen regionalt
 Kvalitetsmessig vurdering av detaljhandelstilbudet
 Sannsynlige endringer i strukturen
Faktisk omsetning i markedsområdetunderlag
 Sannsynliggjøring av forventet omsetning 2020, hensyntatt eksisterende
detaljhandelsstruktur i området og kjente planer for videreutvikling
 Tiltakets relative betydning i denne sammenhengen
Dekningsgrad og kjøpekraftstrømmer 2010 – 2020
Konsekvenser av tiltaket




Omfanget av tiltaket i forhold til etterspørselen
Konsekvenser i en regionalsammenheng
Konsekvenser i en lokal sammenheng

Tilgjengelig materiale:
Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, 2008
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur

5.3.2 Sosiale konsekvenser
Konsekvensutredningen skal klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for
samfunnet herunder sosiale og økonomiske konsekvenser av tiltaket.
Forhold som vil bli vurdert er



Nå- situasjonen og prognoser for sentrale samfunnsmessige tilbud som skole, barnehage og
andre lokale tjenester.
Sannsynlig økning i behov for tilbud som skole, barnehage og andre lokale tjenester som
følge av tiltaket.

Tilgjengelige materiale:
Tilgengelig materiale fra Skedsmo kommune sin barnehage og skoledekning.
Tilgjengelig materiale fra Rælingen kommune sin barnehage og skoledekning.
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5.3.3 Folkehelse
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge og det handler også om
å utvikle (lokal-) samfunn som legger til rette og aktive levevaner for alle i hverdagen. I LOV – 2013 –
06 -14 -39 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) defineres som folkehelse som befolkningens
helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som:
samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens
helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot
helsetrusler. Dette omfatter også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen.
I planleggingen av nye områder bør det legges til rette å utforme det fysiske miljøet som stimulerer
til trygg og sikker ferdsel, lek og fysisk aktivitet.
Dagens situasjon
Deler planområdet rett sør for Strømsveien fremstår i dag som lagerområde og blir relativt lite brukt
som tur og rekreasjonsområde. Lenger sør ligger det en båthavn, området blir brukt til aktiviteter
tilknyttet båt og vinteropplagring.
Antatte konsekvenser
Boforhold, uteoppholds fritids- og kulturtilbud, trafikkforhold er alle eksempler på områder som er
viktige forhold i folkehelsen.
Tilgjengelig materiale:





Barnetråkk
Gang- og Sykkelveikart
Grøntplan og Skedsmo kommune
Grønnplan for Rælingen

5.3.4 Grønnstruktur og friluftsliv
Temaet omfatter allmenhetens ferdsel og bruk av natur og friluftsområdet, som for eksempel
turgåing eller opphold i naturen. Tema grønnstruktur er en viktig del av det med friluftsliv og for
folkehelseperspektivet. Gang - og sykkelveier inngår også i tema grønnstruktur. Planområdet ligger
mellom et blandet boligområde i vest og Nitelva med Lillestrøm sentrum i øst. I nord avgrenses
området med Skjærvagapet og med Jernbanen i sør.
Tilgjengelig materiale:
 Miljøstatus i Oslo og Akershus
 Gang- og sykkelveikart
 Grøntplan for Skedsmo kommune
 Grønnplan plan for Rælingen kommune
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5.3.5 Barn og unges interesser
Temaet omfatter barn og unges interesser i planområdet og i området rundt.
Konsekvensutredningen skal klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for
barn og unge sine interesser. Innenfor planområdet registreres stier, barnetråkk, lekehytter,
lekeplasser og annen spor av barns lek. Elementene kartfestes og kommenteres, og det gjøres en
vurdering av verdien av disse elementene.
I en radius på 500 m utenfor planområdet registreres offentlige og tilgjengelige friområder,
grønnstruktur og møteplasser. Disse kartfestes og kommenteres samt tilgangen til disse når det
gjelder trafikksikkerhet og høydeforskjell. Behov for møte – og lekeplasser kartlegges. Nærmiljø og
friluftslivsområder verdisettes og vurderes i samsvar metoden beskrevet i Statens Vegvesen Håndbok
140.
Tilgjengelig materiale




Rikspolitiske Retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen
Barnetråkk 2009 Skedsmo kommune
Grønn plan for Rælingen kommune

5.3.6 Trafikk og kollektivtrafikk
Den planlagte utbyggingen vil medføre økt biltrafikk i Strandveien. Krysset med Strømsveien bør
derfor bygges om slik at man får en mer kapasitetssterk, samt trafikksikker, utforming av krysset.
Statens vegvesen ønsker i framtiden å etablere en gang- og sykkelvei på nordsiden av Strømsveien i
tillegg til dagens løsning på sørsiden. Ny kryssløsning må tilpasses en slik løsning.
Kollektivtrafikk
Utbyggingen vil gi økt biltrafikk i krysset Strandveien/ Strømsveien, men avviklingsforholdene for
bussene i Strømsveien er akseptable. Utbyggingen vil medføre flere kollektivreisende.
Metode for trafikkvurderingen
Dagens trafikksituasjon beskrives med hensyn på:





Trafikkløsning for kjørende, syklende og gående
Trafikkbelastning i Strømsveien
Kollektivtilbud
Ulykkessituasjon

Alternativene beskrives og vurderes med hensyn på:






Trafikkløsningen for de ulike trafikantgruppene beskrives (kjørende, syklende og gående)
Alternativets generering av biltrafikk beregnes pba erfaringstall
Trafikkavviklingen i krysset Strømsveien/ Strandveien som analyseres vha
beregningsprogrammet SIDRA, for å vise at ny kryssløsning gir akseptable trafikkforhold
Trafikksikkerheten i veiløsningen (kvalitativ vurdering)
Barns skolevei
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5.3.7 Støy
Vegtrafikkstøyen i planområdet kan by på utfordringer, dersom det ikke blir plassert skjermende
bygg mot yttergrensa av gul støysone. Etablering av næringsbygg i nord kan virke som støybarrierer
mot boligene lenger sør.
For den delen av planområdet som ligger i Skedsmo kommune (ca. 140 daa) og i Rælingen kommune
vil en i videre planarbeid måtte vurdere følgende deltema innen utendørs støy:










Støy fra vegtrafikk på omkringliggende vegsystem, med vekt på Fv381 Strømsveien.
Etablering av Skjerva Brygge innenfor planområdet vil føre til endringer i trafikkmønster, som
må vurderes støyfaglig.
Støy fra jernbanetrafikk langs Gardermobanen og Hovedbanen.
Gul støysone for jernbanestøy vil trolig tangere sørlig del av planområdet. Tilgjengelig
støysonekart for jernbanen er ufullstendig, og jernbanestøy må sjekkes nærmere.
Støy fra varetransport og – levering i samband med planlagte næringsbygg.
Støy fra tekniske installasjoner på/i planlagt næringsbygg (t.d. ventilasjonsanlegg)
Støy fra tekniske installasjoner ifm. planlagte boligbygg (eks. ventilasjon, avfallssug, osv.)
Lyd fra aktiviteter på eventuelle ballplasser/lekeplasser i planområdet.
Arbeidet må utføres i tråd med gjeldende støyretningslinje T-1442 fra
Miljøverndepartementet, samt relevante veiledere. Vurderinger av støysituasjonen må være
i tråd med eventuelle kommunale føringer for støy. Effekt av eventuelle bygg høyere enn 2-3
etasjer må vurderes særskilt.

5.4 Miljø
I dette kapittelet gis det en oversikt over hvilke tema som skal beskrives nærmere i
konsekvensutredningen og hvordan planen og tiltaket kan få konsekvenser for disse.
De miljømessige konsekvensene inndelt i 8 fagtema:

5.4.1 Naturmiljø
Bakgrunn:
Utredningen skal beskrive hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. Dette omfatter viktige
lokaliteter for biologisk mangfold, med særlig vekt på naturtyper og fuglebestander, samt akvatisk
biologisk mangold. Niteelva er et vernet vassdrag med et stort antall påviste arter og naturtyper.
Området står i sammenheng med Nordre Øyeren naturreservat (Ramsarområde). Det utredes mulige
konsekvenser for naturreservatet i Nordre Øyeren.
Forhold som skal utredes og belyses:
Det skal utarbeides en oversikt over fuglearter som kan bli vesentlig berørt av tiltaket.
Rødlistearter.
Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke eventuelle utvalgte, truede eller nær truede
naturtyper og ev. prioriterte, truede eller nær truede arter.
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Øvrige naturtyper og viktige områder for biologisk mangfold skal kartlegges.
Det utarbeides en oversikt over fisk og annet akvatisk liv som kan påvirkes av tiltaket med særlig
fokus på rødlistede arter.
Ev. forekomster av svartlistede arter skal dokumenteres.
Vurderingene bygger på eksisterende dokumentasjon fra offentlige databaser og kontakt med lokale
og regionale myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner og suppleres av undersøkelser i felt.
Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å avbøte mulige konsekvenser som fremkommer.
Samlet belastning jfr. Naturmangfoldlovens § 10 samt vurderinger etter § 8-12 i
Naturmangfoldsloven.
Karlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold utredes etter Direktorat for
naturforvaltning Håndbok 13 og viltkartlegging etter håndbok 11.

5.4.2 Landskap
Overordnede landskapstrekk skal beskrives. Dagens situasjon skal beskrives med hensyn til selve
planområdet og tilgrensende arealer som blir påvirket av tiltaket. Landskapet skal verdisettes og
tiltakets påvirkning på landskapsverdiene skal beskrives. Metodikk fra Statens vegvesens håndbok
140 eller tilsvarende kan benyttes som referanse for landskapsverdier og konsekvensgrad. Disse
elementene skal inngå i beskrivelsen av dagens situasjon og i beskrivelsen av tiltakets konsekvenser
på landskapet:



Visuell nærvirkning og fjernvirkning av tiltaket
Arkitektonisk og estetisk utforming

Tiltaket skal visualiseres fra minst to relevante standpunkter.

5.4.3 Flom
Strekninger langs Nitelva er flomutsatt. Retningslinjer NVE 2/2011 Flom- og skredfare i arealplaner.
Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag beskriver hvilke sikkerhetsnivå som bør legges
til grunn ved planlegging og utbygging i slike fareområder og hvordan de ulike farene bør utredes og
innarbeides i arealplaner og byggesaker. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
(TEK), med tilhørende veiledning gir sikkerhetskrav mot naturfarer. I TEK § 7-2, sikkerhet mot
naturpåkjenninger, er det gitt et generelt krav om at byggverk skal plasseres og utformes slik at de
har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger. I veiledning til TEK heter det at
bebyggelse må plasseres sikkert med hensyn til flom eller annen fare knyttet til vassdrag, så som
isgang, erosjon, skred og masseavlagring. For sikkerhetsnivåer mot flom langs vassdrag vises det til
NVEs retningslinje planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag nr 1/2008.
Sikkerhetsnivåene som angis utfyller også kravet i plan- og bygningsloven om ”tilstrekkelig
sikkerhet”, jf. pbl § 688. For boliger, fritidsbebyggelse, landbruksbebyggelse,
industri/næringsdrift/kontor, skole og infrastruktur blir det henvist til sikkerhetsklasse F2 med en
største nominell årlig sannsynlighet på 1/200 dvs. en 200-års flom.
Det ble i 2005 foretatt flomsonekartlegging og utarbeidet en rapport for Lillestrøm-området av NVE
(13/2005). I området er 200-års flommen gitt til kote 105,30 (+ 30 cm) og store deler av planområdet
er i dag under dette nivået og vil under en slik hendelse være satt under vann som vist i figur under.
Byggverk og konstruksjoner som ligger på disse eiendommene skal i følge kommuneplanen for
Skedsmo kommune 2011 – 2022 tåle å stå under vann.
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Figur 5-1 Utdrag fra NVEs flomsonekart over området (NVE 13/2005).

Utfylling, heving av terreng, og/eller etablering av flomvoll vil påvirke flomforholdene oppstrøms- og
nedstrøms planområdet og må utredes nærmere. Dette gjelder også påvirkning på strømforhold og
eventuell økt erosjonsrisiko i og langs elven.
I tillegg har flomsonekartleggingen fra 2005 ikke tillagt en eventuell nedbørsøkning som følge av
mulige fremtidige klimaendringer og det må vurderes hvorvidt dette bør inkorporeres i flomsonekartleggingen.
Metode
Det vil utarbeides en hydraulisk modell for denne delen av vassdraget, ved bruk av modellverktøyet
HecRas samt GIS programmene Geo-Hecras og ArcGIS.
Som grunnlag for utarbeidelse av flomsonekart må det utarbeides flomstørrelser for en 200 års flom i
området, i den grad dette ikke er tilgjengelig fra tidligere arbeider i området.
Denne vil utarbeides etter gjeldende retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.
For flomvurderingene benyttes egne eller NVEs tilgjengelige verktøy, samt tilgjengelig
vannføringsdata fra området.
Dagens tilstand vil modelleres og kalibreres og dermed danne grunnlag for å legge inn nye strukturer
som flomvoller, heving av terreng etc.
Modellen vil deretter kunne kjøres og besvare spørsmål knyttet til forventet vannstandsnivåer langs
vassdraget og beregnede vannhastigheter i elveløpet.
Generelt antas det at det er behov for svært detaljerte terrengdata i området for å oppnå
tilfredsstillende kvalitet på gyldigheten av den hydrauliske modellen og det antas at det derfor er
behov for tverrprofilering av elveløpet på strekningen, samt noe informasjon om oppstrøms og
nedstrøms forholdende avhengig av de hydrauliske forholdende. Samtidig med oppmåling, bør det
også utføres en vannføringsmåling for modellkalibrering.

5.4.4 Kulturminner/kulturmiljø
Det er foretatt søk i Askeladden og SEFRAK per 20.05.2014. Disse databasene viser at følgende
kulturminner er registrert innenfor planområdet:


bolighus i Strømsveien 153, Skedsmo kommune (tidfestet til 1900 – 1924 iflg. SEFRAK)

Planprogram for Strandveien 22 og Skjerva Brygge 04.07.2014

38 (41)






9 bygninger i Henrik Sørensens veg, Rælingen kommune (tidfestet til tidsrommet ca. 18001925)
bolighus på Jenseberget/Kroken 10, Skedsmo kommune (tidfestet til 1800-tallet)
bolighus i Strømsveien 153, Skedsmo kommune (tidfestet til 1900-1924)
bolighus i Depotgaten 7, Skedsmo kommune (tidfestet 1875-1899)

Like sørøst for planområdet ligger dessuten Dampsagtomta. Her er fortsatt rester etter Lillestrøm
dampsag som ble startet i 1869 og var i drift fram til 1965 da det ble ødelagt i brann.
Metode:
Kulturminner innenfor et nærmere definert prosjektområde vil bli verdivurdert og
konsekvensvurdert. Det vil tas kontakt med lokal/regional kulturminneforvaltning. Potensialet for
funn av ikke kjente automatisk fredete kulturminner, inkludert kulturminner i sjø, vil vurderes.
Forenklet metodikk fra Håndbok 140 vil benyttes i vurderingene. Omtalte kulturminner vil bli vist på
kart.
Tilgjengelig materiale:
Databaser som Askeladden og SEFRAK
Statens vegvesen håndbok 140

5.4.5 Grunnforurensning
Store deler av planområdet er tidligere fylt ut av løsmasser som er tilført og bærer preg av
menneskelig aktivitet. Klif (klima og forurensningsdirektoratet) har laget retningslinjer for hvor
mange prøver som skal tas for å undersøke grunnen i områder som skal utbygges. For boligfelt skal
minimum antall overflateprøver på lokaliteter med en diffus eller homogen forurensning være:
Metode
16 stk for de første 5.000 m²
10 stk for de neste 5.000 m²
Deretter 1 prøve pr. 1000 m²
I tillegg skal det tas prøver i dypet etter behov.
For områder hvor det er mistanke om punktkilder, kreves et betydelig høyere antall prøver. Det kan
være hensiktsmessig å dele undersøkelsen i 2 deler for å skille ut områder hvor det ikke er mistanke
om forurensing, og så gjøre en grundigere undersøkelse der det påvises problemer.
Tilgjengelige data
Innledningsvis vil vi forsøke å finne ut hvordan området tidligere er utnyttet ved hjelp av gamle foto,
hvis det er tilgjengelig, eller ved flyfoto fra statens arkiv.
Prøvetakingen på land bør gjennomføres ved bruk av geoteknisk borerigg og supplerende intervju.
Det kan bli aktuelt å benytte gravemaskin i stedet for borerigg for deler av prøvetakingen.

5.4.6 Forurensing i sediment
Det skal utføres en undersøkelse av mulig forurensing i Nitelva utenfor området, og en antar at det
bl.a. har sammenheng med faren for oppvirvling av forurensinger ved en fremtidig utfylling av deler
av området. Utredningen skal beskrive hvilke forurensninger som potensielt kan tilføres i Nitelva og i
grunnen. Det skal utføres en orienterende sedimentundersøkelse i de østlige deler av elveløpet og
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en grundigere undersøkelse i de områder der det synes å være aktuelt for å fylle ut for fremtidig
utbygging.
Sedimentprøven tas med grabb eller sylinder fra båt, avhengig av hva som viser seg mest
hensiktsmessig. Det kan være en viss mulighet for at det vil komme et krav om prøvetaking av biota
(levende organismer i et bestemt miljø planter, dyr, sopp, bakterier og arker) i Nitelva. Slike
undersøkelser kan evt. i en viss grad kombineres med sedimentundersøkelsene.
Tilgjengelige data
 LOV-1981-03-13-6 LOV om vern mot forurensning og om avfall. (Forurensningsloven)
 FOR -2006-12-15 -1446 Vannforvaltningsforskriften
 FOR -2004- 06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
 Manøvreringsreglementet for Øyeren

5.4.7 Geotekniske undersøkelser
Store deler av planområdet som ikke er utfylte masser består av elve – og bekkeavsetning (fluvial
avsetning) materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materiale er sortert og rundet. Området
lengst øst i RA-2 tomten består i dag av hav – og fjordavsetninger. I følge kommuneplan for Skedsmo
kommune 2011 -2022 skal det i områder hvor det er registrert marin leire før 1.gangsbehandling av
reguleringsplan være gjennomført geotekniske undersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011
Flom og skredfare i arealplaner. Store deler av planområdet i sør består av utfylte masser, som er
tilført og sterkt påvirket av menneskers aktivitet.

Figur 5-2 Kartutsnitt fra NGU sin database

Av geotekniske undersøkelser bør det vurderes å utføre totalsonderinger over hele området hvor det
er planlagt bebyggelse. Totalsondering utføres ved hjelp av en geoteknisk borerigg hvor
boremotstanden i grunnen registreres ut fra standardiserte metoder. Resultatene fra
totalsonderingene brukes til å vurdere egenskapene til massene i grunnen. Totalsondering må
suppleres med prøvetaking, hvor jordprøver blir tatt opp i forskjellige dybder i grunnen og
rutineundersøkelser blir utført i et laboratorium. Ut fra valgt fundamenteringsmetode må det gjøres
en videre vurdering av hvilke grunn- og laboratorieundersøkelser som er nødvendig. I tillegg bør det
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uføres poretrykksmålinger, dette gjøres ved hjelp av piezometer. Ved etablering av fyllmasser bør
setningene overvåkes, disse målingene må starte før arbeidet med oppfylling starter.

5.4.8 ROS – analyse
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er sannsynlighet og konsekvensvurderinger knyttet til
fremtidige hendelser, og kan betraktes som en kombinasjon av sannsynlighet for at en skade oppstår
og alvorlighetsgraden av denne skaden.
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for
påkjenninger. En ROS-analyse omfatter også anbefalinger om tiltak som kan gjennomføres for å
redusere risiko.
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om det planlagte tiltaket kan forårsake eller påvirkes av
uønskede hendelser.
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er,
samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at
disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene kan således både være
forebyggende og skadebegrensende.
Risiko beskrives ofte slik:
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner.
Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for
påkjenninger.
Alle aktuelle tema skal utredes i forhold til ROS- analysens metodikk fra DSB. Noen tema trekkes
likevel frem som spesielt viktige:




Forurensing i elva
flom
Naturmiljø

Risiko og sårbarhetsanalysen skal i denne analysen bidra til å avdekke potensielle naturgitte farer
som kan oppstå i prosjektet. Analysen skal også vurdere potensielle farer som kan oppstå etter at
arealene er tatt i bruk og gir anbefaling til tiltak.
En risikovurdering vil kunne gi svar på følgende:




Hva kan gå galt?
Hva er sannsynligheten for at det går galt?
Hva er konsekvensen om det går galt?

Analysen gjennomføres av Sweco Norge i samarbeid med tiltakshaver og andre aktuelle aktører som
kjenner området. Skedsmo kommune sine akseptkriterier vist i tabell 5.3 og sjekkliste tabell 5.4 vil bli
benyttet i ROS – analysen.
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Arbeidet starter med å identifisere uønskede hendelser, for deretter å vurdere risiko og foreslå
risikoreduserende tiltak.
Eksempelvis kan risikoen av hendelser fremstilles i en tabell lik den nedenfor, hvor fargene illustrerer
sammenhengen mellom grad av fare og konsekvens.
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5.5 Metode
Konsekvensutredningen utføres etter metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 veileder
for konsekvensanalyser. For hvert av temaene gjøres en vurdering av verdi og omfang, som samlet
gir en konsekvens.
For å gjøre vurderingene oversiktlige og sammenlignbare har vi valgt å forenkle denne metodikken.
Årsaken er at tiltaket kun gjelder ett utbyggingsalternativ. I samråd med oppdragsgiver
Sentralrenseanlegget RA-2 og kommunene Skedsmo og Rælingen er dette vurdert å være en
framgangsmåte som likevel vil gi en vedtaksrelevant konsekvensutredning.

5.5.1 Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.

Verdi

Det gjøres verdivurdering av de områdene som kan bli berørt av tiltaket. Verdien angis på en tredelt
skala: liten-middels-stor. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene samkjøres i størst mulig grad, slik at
stor verdi for et tema skal kunne være sammenlignbart med stor verdi for et annet tema. Verdi vises
på en figur slik som under:

Liten

Middels

Stor

5.5.2 Omfang
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene
eller områdene, og graden av denne endringen.

OMFANG

Omfanget vurderes for de samme områdene som er verdivurdert, og vurderes i forhold til
referansealternativet. Omfanget angis på en femdelt skala med svært negativt til venstre og svært
positivt til høyre. Omfanget vises med en pil:

Svært negativt

Negativt

Lite / intet
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5.5.3 Konsekvens
Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert prosjekt vil medføre
i forhold til alternativ 0.
Konsekvensen for et område framkommer ved å sammenholde områdets verdi med omfanget. Som
det framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til
meget stor negativ konsekvens.

Figur 5-4 Sammenhengen mellom verdi, omfang og grad av konsekvens [kilde: Statens vegvesen,
håndbok 140]
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Anleggsfasen
Tiltak som kun har betydning for anleggsperioden behandles separat, og inngår ikke i vurderingen av
de permanente konsekvensene.
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