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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Strandveien 1 AS, tidligere Sentralrenseanlegget RA-2 AS, tok i 2008 initiativ til utvikling av 

eiendommen ved Nitelvas bredd. Målsettingen var å tilrettelegge for boligutvikling i urbane 

strøk, men i nær knytning til og på naturens premisser. Prosjektet har utviklet seg, og i 

hovedsak i tråd med nylige vedtatte kommuneplaner legges det opp til konsentrert 

boligutvikling for å kunne tilby beboere og besøkende gode fritidsarealer med grønne lunger 

og rekreasjonsmuligheter. Nær knytning til kollektivknutepunkter, tilstrekkelig størrelse til å 

utvikle felles bilordning og generelt lav privatbilandel bidrar til å gi området en miljøvennlig 

profil og sikre rammer for god bokvalitet.  

Ved å legge til rette for utbygging av inntil ca. 1 600 boenheter vil man kunne forvente et 

mangfold av boligtyper for mennesker i forskjellige livssituasjoner og livsfaser. Det har vært 

viktig å tilrettelegge for at det kan bli et tilbud for alle mht. opplevelse, bomiljø, økonomiske 

rammebetingelser og livssituasjon for øvrig. Sist men ikke minst mener forslagsstiller at 

prosjektet er viktig for vertskommunene all den tid det skaper grunnlag for fortsatt vekst på en 

måte som understøtter tanken om redusert negativ miljøpåvirkning. 

1.2. Sammendrag 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av området sør for 

Strømsveien samt å regulere inn de tiltakene som er nødvendig for slik utbygging. Arealet 

ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum i et tettbygd strøk med veier, jernbane, 

næringsarealer og boligområder tett inntil. Med plassering i en av landets raskest voksende 

kommuner, er Strandveien i dag et potensielt sentrumsområde med en beliggenhet som kan 

bidra til binde sammen Lillestrøm og Strømmen.  

Forslagstiller har aktivt bearbeidet utformingen av planen etter en omfattende dialog og 

medvirkningsprosess. Skedsmo kommunes og Rælingen kommunes planavdeling har bidratt 

med verdifulle innspill underveis i prosessen. Nødvendige utredninger og undersøkelser er 

gjennomført parallelt med planarbeidet. Det er basert på funn i utredningene ingen konkret 

grunn til ikke å anbefale tiltakshaver å gå videre med tiltaket. 

Planforslaget består av denne planbeskrivelsen iht. PBL § 4-2, konsekvensutredningen (PBL 

§ 4-2), samt plankart (PBL § 12-5) med reguleringsbestemmelser (PBL § 12-7). Det er også 

utarbeidet illustrasjonsmateriale som følger planen som vedlegg. 

Planområdet er totalt på ca. 141 daa hvorav ca. 75 daa er bebyggbart areal. For å skape de 

nødvendige rammene for et urbant byutviklingsområde har planen til hensikt å fylle ut i elva. 

Øst-vest-dimensjonene ved en utfylling gir mulighet til etablering av to rekker med kvartaler i 

nord-sør-retning, og således et sentralt strøk (flankert av bygninger på begge sider), en 

sammenhengende promenade langs elva og et sørvendt torg i nordre del av området. Dette 

legger forholdene til rette for mer urbane kvaliteter enn man ellers ville oppnådd, særlig mtp. 

muligheten for differensiering av bomiljø og bygningskarakterer, etablering av sosiale 

møteplasser, og på å skape variasjoner av møtet med elva. På denne måten sikrer 

planforslaget både miljø- og byutviklingskvalitetene tett på kollektivknutepunktet og sentrum 

av Lillestrøm. Den foreliggende planen gir rom for at det kan etableres opp til 145 000 m2 BRA 

(bruksareal) ny bebyggelse og tilsvarer en områdeutnyttelse på ca. 180%. Dette er i tråd med 

nasjonale, regionale og kommunale føringer og strategier for utvikling av Lillestrøm, særlig 

med hensyn på områdets nærhet til Lillestrøm sentrum og dets kollektivknutepunkter. 
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Det legges det til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg, forretning, 

offentlig/privat tjenesteyting, 1 barnehage med tilhørende uteområder kombinert med 

bydelshus på kveldstid, samt kontor og bevertning. Denne funksjonsblandingen ansees som 

en stor styrke i planen fordi det er med å gi en fleksibel og fremtidsrettet reguleringsplan. Dette 

er både i tråd med kommunenes overordnende målsetning og vil også, ut fra et framtidig 

behov, med flere funksjoner sentrumsnært gi et mer variert tilbud og legge bedre til rette for liv 

og trivsel i området. Som en del av kompensasjonen for «tapt» elvebredde/ strandsone som 

følge av utfylt elveområde, foreslås det også regulert inn en ny øy (til offentlig naturområde – 

grønnstruktur) på totalt 10 daa som er løsrevet fra øvrige soner. Øya med sine kantsoner og 

grunne partier, samt Nitelvas kantsone langs bebyggelsen, skal by på arealer til naturmiljø 

som erstatter de som forsvinner i utfyllingen av planområdet, og som altså kan erstatte noe av 

dette habitatet. Planen inneholder dessuten følgende andre reguleringsformål: Teknisk 

infrastruktur og de grønne rom som torg, gatetun, promenade, bordgang, park og ny 

turveg/gang- og sykkelbruforbindelse over Nitelva, som leder fra sentrum til den nye bydelen. 

Området får karakter av en kompakt og moderne bydel, med en struktur som følger klassiske, 

europeiske byformingsprinsipper, der parker, torg og gater finner sin naturlige plass mellom 

kvartaler. Gatene er mellom 16 og 25 m brede, og kvartalene ca. 60x60 m. Torget i nord måler 

ca. 40x80 m og sentralparken ca. 70x25 m. Hoveddelen av bebyggelsen består av hus med 

gjennomsnittlig 5 etasjer, med variasjon mellom 4 og 6 etasjer. Planforslaget tilrettelegger for 

at enkelthus innenfor denne strukturen kan ha 7/8 etasjer. For øvrig planlegges et område med 

3 og 4 etasjes ”bryggehus” mot sørøst, og fire tårnhus mot Nitelva i øst. Ellers vil bydelen 

preges av dens nærhet til Nitelva. Mange tiltak legger til rette for å kunne oppleve 

naturkvalitetene i området. Blant disse er elvepromenaden, gangbrua ”renseparken”, 

bordgangen og den nye øya. Gjennom året vil varierende vannstand i Nitelva gi forskjellige 

opplevelser til innbyggere og besøkende, og gi vekstforhold for en frodig flora langs elva. 

Foreløpig anslag av massebehov for prosjektet er på ca. 123 000 m3 hvorav det lokalt fra 

bygging av nye fjellhallen til NRA (naboprosjektet) kan tilføres 65 000 m3 sprengstein samt 

eksisterende løsmasser i størrelsesorden 44 000 m3, hvilket gir tilnærmet 

massebalanse. Gjenbruk av masser lokalt ansees å ha stor samfunnsmessig verdi da man vil 

redusere transport av stein ut og inn av området til et minimum. 

Planforslaget vurderes i hovedsak å være i tråd med overordnede mål, planer, rikspolitiske 

retningslinjer og nasjonale føringer. I gjeldende kommuneplaner er hoveddelen av arealet 

innenfor planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Noe av arealet 

innenfor planområdet som nå ønskes utviklet er i arealdelen til kommuneplanene for de to 

kommunene vist som bruk og vern av sjø og vassdrag. Den nye øya ligger også innenfor 

arealet som er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag og er foreslått regulert som 

naturområde. I tillegg er det foreslått hensynssoner ute i vannet for bevaring av naturmiljø. 

Småbåthavna sør i planområdet er regulert til småbåthavn, men noe av dette arealet er vist 

som friområde i arealdelen til kommuneplanen for Rælingen. Begge hovedformålene 

videreføres i forslag til detaljregulering. Øvrige relevante forhold i kommuneplanene, som 

parkeringsdekningskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel m.v. er i tråd med bestemmelser 

for Skedsmos kommuneplan. Forslagstiller mener at formålet med denne detaljreguleringen 

anses som utelukkende positivt for kommunene og lokalsamfunnet. 
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2. Bakgrunn 

2.1. Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep 

2.1.1. Skisse eksisterende situasjon 

 

2.1.2. Skisse fremtidig byplangrep 
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2.2. Forslagets nøkkelopplysninger 
Tiltakshaver: Strandveien 1 AS, v/ Dag Georg Jørgensen, Hunnsveien 25, 2819 Gjøvik 

Mob: 901 04 788, dag@adco.no  

Forslagstiller/ Plankonsulent: Sweco Norge AS er forslagstiller på vegne av tiltakshaver, v/ 

Fidan Krasniqi, Drammensveien 260, Pb 80 Skøyen, 0212 Oslo 

Mob: 458 53 386, fidan.krasniqi@sweco.no 

Tabellen under viser nøkkeltall for planforslaget for Strandveien 1. 

Areal Størrelse 

Planområdets areal 
141 000 m2 
(Areal i Skedsmo 106 000 m2,  
areal i Rælingen 35 000 m2) 

Maks bruksareal (BRA) 
145 000 m2 

(Skedsmo 130 800 m2,  
Rælingen 14 200 m2 BRA) 

Eksisterende landfast areal  48 680 m2 

Utfylt areal til ny bygningsrekke  26 000 m2 

Totalt bebyggbart areal Strandveien 1 tomt 74 680 m2 

Antall nye boenheter planforslaget legger  
til rette for 

Antallet boenheter vil være avhengig av 
fordelingen mellom og størrelse på de 
ulike formålene som det kombinerte 
formålet tillater. Dette gjelder i hovedsak 
arealfordelingen mellom bolig og 
tjenesteyting/kontor/bevertning. 
Planforslaget åpner eksempelvis for 
inntil ca. 1 600 boenheter med 
utgangspunkt i et areal på 139 700 m2 
BRA. For å anskueliggjøre vil f.eks. en 
fordeling på 80/20 % mellom forholdsvis 
bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning 
og med utgangspunkt i gjenværende 
areal på 139 700 m2 BRA, gi rom for 
opptil ca. 1 300 boenheter, hvorav ca. 
170 i Rælingen. Dette er eksempler og 
det er reguleringsbestemmelsene som 
er avgjørende.  

Antall boenheter pr. dekar 17 boenheter pr. dekar 

Antall personer som boligene gir plass til  Ca. 4 000 innbyggere 

Antall etasjer – høyeste bygg og laveste bygg 15 og 3 

Antall m2 butikk og andre forretningsarealer 

4 000 m2 (en større dagligvareforretning 
på opptil 1 500 m2). I tillegg tillates mindre 
forretninger med enkeltvis maks størrelse 
500 m2, med samlet størrelse inntil 2 500 
m2. 
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Barnehage 

1 300 m2 BRA. Det planlegges en 8- 
avdeling barnehage, med plass til opptil 
108 barn. Barnehagen skal ha 
uteoppholdsareal på minimum 2 600 m2.  

Grad av utnytting ca.180 % 

 

2.3. Hensikten med planen 
Planområdet omfattes i dag av flere eldre reguleringsplaner. Hovedformålene i gjeldende 

reguleringsplaner vurderes til å ha liten relevans i forhold til ønsket utvikling for området.  I 

tillegg inneholder ikke gjeldende planer nødvendige bestemmelser eller føringer til å kunne 

styre utbyggingen slik en ser for seg i området i dag. Hensikten med dette planforslaget er å 

se området i sin helhet. Dette for å kunne vurdere dagens kvaliteter og utfordringer og sikre at 

det tas nødvendig hensyn mellom vern av natur og miljø sammen med en bærekraftig utvikling 

av området.   

I kommuneplanen for Skedsmo kommune og Rælingen kommune er området i hovedsak 

avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Noe av arealet innenfor planområdet som 

nå ønskes utviklet er i arealdelen til kommuneplanene vist som bruk og vern av sjø og 

vassdrag. Den nye øya ligger også innenfor dette arealet og er foreslått regulert som 

naturområde. I tillegg er det foreslått hensynssoner ute i vannet for bevaring av naturmiljø. 

Småbåthavna sør i planområdet er regulert til småbåthavn, men noe av dette arealet er vist 

som friområde i arealdelen til kommuneplanen for Rælingen. Begge hovedformålene 

videreføres i forslag til detaljregulering. Øvrige relevante forhold i kommuneplanene, som 

parkeringsdekningskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel m.v. er i tråd med bestemmelser i 

Skedsmos kommuneplan. 

Vår vurdering er at dette reguleringsplanforslaget er i tråd med de overordnende føringene i 

kommuneplanen og overordnede regionale strategier for knutepunktutvikling.  

Innenfor planområdet ønsker en å legge til rette for et byutviklingsområde med forretning, 

næring, kultur og bolig. Det har vært viktig at planforslaget tilrettelegger for både urbane og 

grønne kvaliteter. Antallet boliger planforslaget legger til rette for vil være avhengig av 

fordelingen mellom og størrelse på de ulike formålene som det kombinerte formålet tillater. 

Dette gjelder i hovedsak arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning. 

Planforslaget åpner eksempelvis for inntil ca. 1 600 boliger. For å anskueliggjøre vil f.eks. en 

fordeling på 80/20 % mellom forholdsvis bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning og med 

utgangspunkt i gjenværende areal på 139 700 m2 BRA, gi rom for opptil ca. 1 300 leiligheter. 

Boligene forventes å kunne huse rundt 4 000 innbyggere. I tillegg legger planen til rette for 

etablering av butikk og andre forretningsarealer med samlet størrelse inntil 4 000 m2. Dette for 

å skape et variert tilbud og innhold til området slik at det vil være med på å skape liv mellom 

husene. For å kunne etablere dobbel kvartalstruktur som underbygger de nødvendige 

rammene for et urbant byutviklingsområde har planen til hensikt å fylle ut i elva. Dette vil både 

sikre et godt utviklingsareal for bolig og næring, og samtidig gi rom for etablering av en elvepark 

og elvepromenade. På denne måten sikrer planforslaget både miljø- og byutviklingskvalitetene 

tett på kollektivknutepunktet og sentrum av Lillestrøm. Leilighetsstørrelsene vil i hovedsak 

forholde seg til kommuneplanens krav for Skedsmo kommune til leilighetsstørrelser innenfor 

fortettingsområder unntatt på et delkrav der planen foreslår å øke taket på andelen små 

leiligheter på mellom 35 og 50 m2 fra dagens 35 % til 50 %. 
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2.4. Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer (gnr/bnr, areal) 
Tiltakshavers kontaktperson har vært Dag Georg Jørgensen, Strandveien 1 AS. Strandveien 

1 AS bar tidligere navnet Sentralrenseanlegget RA-2 AS før navnebytte i 2015. I 

planbeskrivelsen/fagrapporter nevnes også selskapet Nedre Romerike Vannverk AS som er 

søsterselskap av Strandveien 1 AS. Disse selskapene hadde inntil 01.01.08 operativt ansvar 

for vannverksvirksomhet og renseanleggsvirksomhet for hhv. 6 og 3 kommuner på Nedre 

Romerike. Fra 01.01.08 ble denne operative virksomheten overført til Nedre Romerike 

Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. De har samme oppdrag og 

eierkommuner som de to tidligere nevnte selskapene utførte før 01.01.2008.  Fra juni 2015 er 

det samme eiere i både Nedre Romerike Vannverk AS og Strandveien 1 AS. 

Forslagstiller og plankonsulent med ansvar for utarbeidelse av reguleringsplankart, 

bestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning er Sweco Norge AS. Underkonsulenter 

har vært HRTB arkitekter AS og Dronninga Landskap AS. 

Planforslaget berører følgende eiendommer: 

Skedsmo kommune 

Gnr 77  Bnr 1182, Strandveien 1 AS  

Gnr 77  Bnr 1415, Holmsen og Laake 

Gnr 77  Bnr 748, Sagdalen prosjekt AS 

Gnr 77  Bnr 908, Holmsen og Laake, men festet til Strandveien 1 AS 

Gnr 77  Bnr 909, Dyreklikkene AS 

Gnr 77  Bnr 1572, Sagdalen prosjekt AS 

Gnr 83  Bnr 233, Skedsmo kommune 

Gnr 103 Bnr 4, Statens vegvesen 

Gnr 103 Bnr 5, Statens vegvesen 

Gnr 277 Bnr 5, Skedsmo kommune 

Gnr 105 Bnr 18, Skedsmo kommune 

 

Rælingen kommune  

Gnr 106  Bnr 2, Oppegaards Arvinger AS 

Gnr 106  Bnr 241, Strandveien 1 AS 

Gnr 106  Bnr 675, Oppegaards Arvinger AS 

Gnr 106  Bnr 794, Strandveien 1 AS 

Gnr 106  Bnr 793, Boligeiendom 

Gnr 123 Bnr 1, Rælingen kommune 

På gnr 77 bnr 1182 har det stått 4 bygninger; lagerhall, garasje, transformatorstasjon, 

kontorbygning, samt en betongplate for tidligere bygg. Det er gjennomført rivning av lagerhall, 

garasje og kontorbygg samt fjerning av betongplate.    

På eiendom gnr 106 bnr 241 ligger administrasjon og laboratorie.  
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På eiendommen i Strømsveien 161 (gnr 77 bnr 748, 907) er det i dag et butikk-/lager-

/kontorbygg. 

På eiendommen i Strømsveien 163 (gnr 77 bnr 909) står det i dag et bygg der det er 

veterinærvirksomhet. 

På eiendommen i Henrik Sørensens veg 3 (gnr 106 bnr 675) er det i dag en småbåthavn. 

Havnen har om lag 100 båtplasser og en utsettingsrampe, herunder lagring av båter sommer 

og vinter. Eiendommen med gnr 105 bnr 18 berøres av eksisterende båthavn og videre 

foreslått utvidelse av båthavn.  

 

2.5. Tidligere vedtak i saken 
Det er tidligere søkt om dispensasjon fra plankrav til Skedsmo kommune. Dette ble gjort i 2011-

2012. Hovedutvalg for teknisk sektor Skedsmo kommune ga 14.11.12 dispensasjon med 

hjemmel i Plan- og 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 behandlet og vedtok kommuneplan 2015-2026 d. 10.06.2015. I 

saksdokumentenes pkt 4.6 omtales områdene KF5, KF5B og B15B, som inngår i Sagdalen 

Prosjekt. Kommunestyrets behandling av disse områdene medførte at område B15B ble tatt 

ut av kommuneplanen. Videre fikk områdene KF5 og KF5B følgende rekkefølgebestemmelse: 

«Før detaljplan for feltene B15 (Maxbo-tomta), KF5 og KF5B (Skjærvagapet) kan vedtas må 

det foreligge teknisk detaljplan for Skjærvaveien, og ny broforbindelse (gang- og sykkel) over 

Skjærvagapet.» 

Som følge av dette ba forslagsstiller Strandveien 1 AS (brev datert 25.08.15) om at området 

underlagt Sagdalen Prosjekt ble tatt ut av dette detaljreguleringsforslaget. 

Fra august 2015 ble det gitt følgende tilbakemelding fra Skedsmo kommune (brev datert 

26.08.15): 

«På bakgrunn i kommuneplanens avklaring ser rådmannen at det ikke lenger er like 

nødvendig, ei heller hensiktsmessig, å se området under ett. Rådmannen er av den oppfatning 

at kompleksiteten i området bedre løses ved en oppdeling i to planer. En slik deling vil etter 

rådmannens vurdering også muliggjøre bedre fremdrift for begge områder.» 

2.6. Utbyggingsavtaler 
Samtidig som planprogrammet ble varslet ble det også varslet inngåelse av utbyggingsavtaler 

mellom Strandveien 1 AS og Skedsmo kommune for etablering av nødvendig infrastruktur. 

Det har også vært avholdt et møte med representanter fra Skedsmo kommune om 

utbyggingsavtaler den 23.06.2015 av orienterende natur. Tiltakshaver vil gjenoppta 

drøftingene, samt involvere Rælingen kommune høsten 2017. 
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2.7. Krav om konsekvensutredning 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger, ikrafttredelse 01.01.2015, kommer 

utbyggingen av Strandveien 1 med tilhørende område inn under § 2 d): "områdereguleringer, 

og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål," 

og § 3 a) "områdereguleringer (detaljreguleringer) som innebærer andre vesentlige endringer 

av kommuneplan enn angitt i § 2 bokstav d". Enn videre kommer planen inn under ”Vedlegg 

III. Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn”. 

 

3. Planprosessen 

3.1. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
Oppstart av planarbeid og planprogram (inkludert utbyggingsavtaler) ble varslet i aviser og på 

kommunenes og Swecos nettsider i perioden 09.01.14 – 20.02.14.  

I høringsperioden kom det inn 5 private merknader og 7 merknader fra offentlige instanser.   

I tillegg har det blitt avholdt en rekke dialog- og planleggingsmøter med Skedsmo og Rælingen 

kommune fra oppstart av planarbeid 2012. På møtene har en diskutert og bedt om avklaring i 

forhold til premisser og rammebetingelsene for planarbeidet. Det har i disse møtene vært viktig 

å få en dialog og forutsigbarhet i forhold til formål, utnyttelsesgrad og høyder, utfylling i elva 

og viktige forbindelser til eksisterende infrastruktur og knutepunkt.   

Videre har det i tillegg vært avholdt tre møter med fylkesmannen og fylkeskommune i Oslo og 

Akershus henholdsvis 02.02.15, 20.03.15 og 07.12.15. På disse møtene informerte 

tiltakshaver om status, intensjon og målsetning for utarbeidelsen av planforslaget. På møtet 

07.12.2015 ble prosjektet presentert i detalj. I februar 2015 kom Fylkesmannen, 

fylkeskommunen og NVE med foreløpig tilbakemelding på foreløpig tilsendt 

utredningsmateriale. Tilbakemeldingene gikk i hovedsak ut på utfordringene knyttet til utfylling 

i elva, naturmiljø og hydrologi.    

Det har også være avholdt møte med Statens vegvesen henholdsvis 19.09.13, 25.06.14 og 

23.08.15 der tema for møtene har vært vurdering av trafikk og kryssløsning, diskusjon om 

planavgrensning, støykrav samt fremtidige veg- og kollektivprosjekter som kan være av 

betydning.   

Strandveien har lagt stor vekt på informasjon til interessentgrupper. Det har blant annet vært 

gjennomført følgende møter: 

• Folkemøte 04.12.14. Tiltakshaver inviterte via dagspressen til folkemøte i Skedsmo 

rådhus. Saken ble i tillegg grundig omtalt i Romerikes Blad både 4. desember og 

påfølgende dager. På dette møtet ble det gitt informasjon om hvordan 

reguleringsplanprosessen har vært så langt med utarbeiding av planprogram, oppstart 

og konsekvensutredning. Det ble i tillegg gitt informasjon om hvordan den planlagte 

prosessen for ferdigstillelse av planforslaget er tenkt videre. I møtet ble det vist frem 

skisser som illustrerer hvordan hovedgrepet for området er tenkt løst og hvilke formål 

som vil egne seg i området. Det ble også vist skisser for hvordan tiltakshaver ser for 

seg å skape en attraktiv bydel. Planene som ble vist i møtet viste planlagt 

områdeutvikling med bygningsvolumer, uteoppholdsarealer, gatestruktur og byrom, 

park og elvepromenade. I forkant og etterkant av folkemøtet ble prosjektet viet stor 
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oppmerksomhet i Romerike Blad, slik at informasjonen antas å ha nådd et betydelig 

høyere antall av befolkningen enn de som deltok i møtet. 

• Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet, 15.03.16. Det var sendt ut 

felles invitasjon til Naturvernforbundet i Skedsmo kommune, Oslo og Omland 

Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv Akershus, Friluftsrådet i Rælingen kommune, 

Eldrerådet i Rælingen kommune samt Eldrerådet i Skedsmo kommune. I 

informasjonsmøtet ble reguleringsplanforslaget presentert, og etterpå så ble det gitt 

anledning til spørsmål, innspill og diskusjon.  

• Eget medvirkningsmøte med ungdomsrådet i Skedsmo og Rælingen ble avholdt i 

Skedsmo Rådhus kommunestyresal den 17.03.16. Medvirkningsmøtet var spesielt 

tilrettelagt for barn og ungdom for å få deres innspill og synspunkter til planforslaget og 

hva de ønsker seg i området. Planforslaget ble innledningsvis presentert av 

forslagstiller. Deretter var det avsatt tid til gruppearbeid. Medvirkningsprosessen med 

ungdomsrådet har gitt et godt innblikk i barns og unges opplevelse av planforslaget, 

som igjen har gitt arbeidsgruppen bedre muligheter og redskaper til å skape løsninger 

som imøtekommer barns og unges behov. Flere av de innkomne innspillene er bundet 

opp gjennom reguleringsbestemmelsene, som blant annet at vann skal søkes utnyttet 

som et positivt landskapselement og det å sikre variert tilbud av møteplasser og 

aktiviteter i området. 

 

3.1.1. Endringer av planforslaget underveis i prosessen 
Som tidligere nevnt ble virksomheten knyttet til vannrensing og produksjon av drikkevann 

overført fra bl.a. tiltakshaver til nye interkommunale selskaper ved årsskiftet 2007/2008. I 

denne anledning besluttet Strandveien 1 AS å dele av renseanleggets tomteområde i ett 

industriområde og et utviklingsområde. Det ble gjennomført regulering av industriområdet, 

mens utviklingsområdet ved denne planen er under regulering.  I anledning regulering av 

industriområdet ble det fra Skjeseth og Solvang arkitekter skissert et boligområde for den delen 

av tomten som ikke skulle benyttes til renseanleggets virksomhet.  
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Skisseforslag landskapsplan (Sweco og Skjeseth og Solvang arkitekter), 30.04.2008 

 

Skissen til mulig boligområde ble ikke realitetsdrøftet annet enn å inspirere til videre arbeide. 

Med basis i dette har Strandveien 1 AS søkt å utvikle et tomteområde som kan gi bedre 

økonomisk effekt for eierkommunene og deres innbyggere enn videre virksomhet som 

ubenyttet renseanleggsområde. Videre stod det klart for tiltakshaver at områdets beliggenhet 

sentralt i Skedsmo kommune og ikke minst nært kollektivknutepunktet i Lillestrøm gjorde det 

naturlig å tenke kompakt boligbebyggelse. Denne beliggenheten, kombinert med høy 

utnyttelse, vil imøtekomme sentrale føringer sett i forhold til nærhet mellom boligutvikling og 

kollektiv transport.   

Tiltakshaver tok i 2010 saken til ny behandling og besluttet å engasjere rådgiver for en 

tomteutviklingsprosess, og samtidig engasjere HRTB arkitektkontor for videre skissearbeid 

med området. Tiltakshaver la premisset om at man skulle søke å benytte deler av elven som 

tilleggsområde for tomteutvikling.  

Etter en tids arbeid ble det i 2012 fremlagt skisse for ny utforming av tomteområdet. Det 

fremgår nå tydelig at man legger opp til dobbel kvartalsstruktur i området, og at det derfor 

synes svært hensiktsmessig å ta deler av elveområdet i bruk for etablering av boligområde.  
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Skisse Strandveien sett fra syd (HRTB arkitekter), 27.02.2012 

I kommuneplanens bestemmelser var det lagt til grunn en rekkefølgebestemmelse for 

området, som tilsa at det skulle gjennomføres en områderegulering før detaljregulering kunne 

startes. Gjennom samtaler med Skedsmo kommune høsten 2012 ble det enighet om redusert 

planområde, samt at man skulle kunne starte detaljregulering uten områderegulering. 

Planområdet ble definert til å omfatte Skjærva Brygge med Sagdalen Prosjekt AS i tillegg til 

tiltakshavers område. 

Ved innlemming av området Skjærva Brygge ble det etablert kontakt med områdets eier 

Sagdalen Prosjekt AS v/ Rune Henriksen. Herværende regulering var i utgangspunktet 

uavhengig av planen for Skjærva Brygge, men Skedsmo kommune så det hensiktsmessig at 

planene ble utviklet i fellesskap. 

På tross av et samarbeide og Skedsmo kommunes opprinnelige oppfatning, ble det i arbeidet 

med behandling av kommuneplan 2015-2025 i juni 2015 besluttet av Skedsmo kommune at 

planene skulle skilles som detaljreguleringsplaner. Etter juni 2015 har planområdet derfor blitt 

noe mindre, men omfatter det opprinnelige området sør for Strømsveien. 
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I forhold til siste planskisse fra februar 2012 hadde Strandveien 1 AS orienteringsmøter i 

eierkommunenes formannskap. Dette initierte en utvidelse av planen til også å omfatte 

områder i Rælingen kommune. HRTB laget etter initiativ fra tiltakshaver en skisse for full 

utnyttelse av hele planområdet, med unntak av båthavnen. Tiltakshaver orienterte derfor 

grunneier Oppegaards Arvinger AS i møter om mulig anvendelse av deres tomt. Skisser ble 

forevist og tiltakshaver oppfattet grunneier som positiv til tiltaket. 

 

Planskisse (HRTB arkitekter), 13.06.2013 

Tiltakshaver henvendte seg i juni 2015 til Oppegaards Arvinger AS for å finne en løsning hvor 

man kunne utvikle reguleringsplanen sammen, alternativt at tiltakshaver overtar alle 

grunneierens tomter. Det ble fremsatt tilbud med økonomisk løsning for overdragelse, samt 

tilbud om deltakelse i reguleringsarbeidet. Det ble ikke mottatt respons på dette tilbudet før 

ultimo august, hvor grunneierens advokat avslo begge tilbud. 

Dette, og det faktum at miljøvernmyndighetene ble oppfattet til å sette sterke begrensninger 

på utfylling av elvedraget, samt Rælingen kommunes innspill om at ny bebyggelse skal ta 

hensyn til eksisterende småhusbebyggelse og områdets strøkskarakter, gjorde at tiltakshaver 

innskrenket bebyggelsens omfang og høyder sør i planområdet, og fremmet følgende 

planforslag i november 2016 (se illustrasjonen nedenfor). 
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Illustrasjon av planforslaget, november 2016.  

Som følge av at Rælingen kommune sendte planen tilbake har man vurdert en rekke scenarier 

for å imøtekomme henstillingen om økt utnyttelse. Vedtaket i Rælingen ga ingen føringer i 

forhold til hva kommunen hadde forventinger om ved innsendelse av revidert planforslag. Som 

følge av dette har forslagsstiller vurdert og gjennomgått følgende alternativer:  

1. Økt utnyttelse ved utfylling av elva  
a. økt netto utfylling i Nitelva 
b. skifte av utfylling i Nitelva mellom Rælingen og Skedsmo kommune, ved at 

utfylling i Skedsmo reduseres og vika i Rælingen fylles 
2. Økt utnyttelse gjennom økt utnyttelse av tomt som skissert i opprinnelig planforslag 

a. Økte høyder i Rælingen i tråd med uttalelse i RB 20. desember 2016  
b. Økt høyde for alle arealer knyttet til Bryggehusene i Rælingen og Skedsmo 

med 3 etg 
c. Økt høyde i Rælingen BKB 6 med 1 etg og en arealoptimalisering av BKB7  

I fagnotat «Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens kommunegrense» 

som følger planforslaget, er det grundig redegjort for de ulike alternativene. Konklusjonen er 

at prosjektet vil få den beste utforming og funksjonalitet ved å følge opprinnelig plan, datert 

november 2016. For det tilfellet at Rælingen kommune likevel ønsker ytterligere utnyttelse av 

arealet i kommunen anbefaler vi om at man går videre med "scenario 2c" (se illustrasjon 

nedenfor). 
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Illustrasjon av planforslaget.  

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1. Overordnede planer  

4.1.1. Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP) 
Både lokale og statlige myndigheter har vedtatt mål om en endret reisemiddelfordeling og 

redusert bilandel. Både Oslo og Akershus har vedtatt ambisiøse mål om å halvere 

klimagassutslippene i 2030 i forhold til 1991. Transportetatene legger til grunn at den 

langsiktige utviklingen av transportsystemet i Oslo og Akershus skal baseres på målene som 

er trukket opp i St.meld. nr. 17 (2008-2009) om Oslopakke 3. Hovedmålet i Oslopakke 3 er å 

sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Dette er presisert 

videre på følgende måte: rushtidsforsinkelsene skal reduseres, næringsliv og kollektivtransport 

skal prioriteres og framkommelighet for gående og syklende skal bedres. Transportetatene 

mener at kollektivtransport, gåing og sykling skal ta veksten i persontransporten i Oslo og 

Akershus. I enkelte deler av Osloregionen må biltrafikken reduseres på grunn av byens 

miljøproblemer, først og fremst av hensyn til luftforurensning.  

Det skal være en satsing på jernbane i Osloregionen som omfatter både nærtrafikk og IC-

trafikk. For å styrke jernbanens region- og nærtrafikkfunksjon er det prioritert tiltak som styrker 

kapasitet, kvalitet og optimaliserer dagens infrastruktur. Utvikling av stasjoner og knutepunkt 

er prioritet.  
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4.1.2. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging  
Iht. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal det 

legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i arealplanleggingen med samordnet 

planlegging av utbyggingsmønster og transportsystemer med sikte på å begrense 

transportbehovet. Som en konsekvens av dette bør utbygging skje innenfor bebygde områder 

og i nærheten av kollektivknutepunkt. Det legges samtidig vekt på bevaring av grøntstruktur, 

biologisk mangfold og estetiske kvaliteter og at hensynet til gode bomiljøer skal vektlegges.  

4.1.3. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen  
RPR for barn og unges interesser setter mål for krav til utforming av arealer og anlegg som 

skal brukes av barn og unge. Slike arealer skal sikres mot trafikk, støy og annen helsefare, og 

være områder som egner seg for lek og opphold hele året.  

4.1.4. Naturmangfoldloven  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser, tas vare på ved bærekraftig bruk av vern. Loven gjelder for alt 

naturmangfold og skal følge opp nasjonale mål om å stanse tap av biologisk mangfold, samt 

å oppfylle målene til FN om en miljømessig bærekraftig utvikling. 

4.1.5. Forurensningsloven 
Denne lov har til formål å verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende 

forurensning. I tillegg skal den bidra til å redusere mengden av avfall og fremme en bedre 

behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall 

ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 

selvfornyelse. 

4.2. Gjeldende regional planstrategi 

4.2.1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Fylkestinget vedtok 14.12.15 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Planforslaget legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal håndteres gjennom et 

mer konsentrert utbyggingsmønster og utbyggingen av et transportsystem som bygger opp 

under denne senterstrukturen. En større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange skal 

bidra til å redusere klimagassutslippene og styrke byer og tettsteder i Oslo og Akershus. 
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Prioriterte vekstområder i Oslo-Akershus. Røde ringer = satsingsområder for byutvikling; Lillestrøm, Jessheim, 
Ås, Ski, Asker, Sandvika. Kilde: Plansamarbeidet Oslo Akershus 

 

I regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ligger planområdet innenfor akse 

som er utpekt til å være særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Planen sier 

videre at mot nordøst vil økt frekvens på lokaltoget skape potensial for tettere byutvikling ved 

flere kollektivknutepunkt deriblant Lillestrøm og Sagdalen stasjon.  

 

4.2.2. Regional planstrategi for Akershus (2013) 
Strategien sier at det bør skje en økende fortetting i tettstedene og at dette skal prioriteres ved 

å styrke lokal utvikling og redusere klimagassutslippene ved økt kollektivsatsning.  

4.2.3. Fylkesplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur (2001) 
Planen sier at lokalisering av statlige og regionale og fylkeskommunale tjenester med stort 

publikumsbesøk skal skje til regionsentrene som Lillestrøm for kommunene på Nedre 

Romerike. I generelle retningslinjer for lokalisering av handel og privat tjenesteyting sier planen 

at følgende skal legges til grunn: 

• Etablering av handelsvirksomhet, herunder etablering eller utvidelse av 
kjøpesentre, må ha som mål å bygge opp under utviklingen av senterstrukturen. 
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• Ved utviklingen av det enkelte senter vektlegges det naturlig handelsomland og 
forventet befolkningsvekst i nærområdet, uavhengig av kommunegrenser. 

• Ved utviklingen av handels- og tjenestetilbudet (herunder evt. kjøpesentre) skal det 
både tas hensyn til senterets plassering i forvaltningshierarkiet og størrelsen på 
befolkningen i nærområdet. 

 
Planen sier videre at kollektivandelen på Romerike inntil 1996 var mye lavere enn i de andre 

regionene. Samtidig viser trafikkregistreringer en sterk økning i trafikkvolumet gjennom siste 

fylkesplanperiode. Fylkesdelplanen for Romerike anbefaler at kollektivtransportens andel av 

persontransporten skal økes. Utviklingen av transportsystemet må gjøre det mulig at 

kollektivtrafikken kan ta det vesentligste av framtidig trafikkvekst på de viktigste 

reiserelasjonene på Romerike. 

4.2.4. Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
Hensikten med planen er å oppnå størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser, sikre 

arealer for massemottak og lovlig deponering, sikre fremtidige behov for byggeråstoff og 

uttaksområder, og redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra håndtering og transport av 

masser i Akershus.  

Transport av masser utgjør en stor andel av klimagassutslippet og medfører store ulemper for 

omkringliggende områder i form av støy og trafikk. Det må derfor være et mål å oppnå best 

mulig massebalanse og evt. deponi nær planområdet. Denne planen skaper ikke en stor risiko. 

I planområdet er det etablert massedeponi som tar opp i seg utsprengte fjellmasser fra området 

for senere anvendelse i eiendomsprosjektet.  

4.2.5. Klima- og energiplan Akershus 2011-2014  
Fylkets areal- og transportpolitikk skal bidra til å minske behovet for bilbruk og føre til en 

volumnedgang av veitrafikken i Akershus. Virkemidlene skal rettes inn mot en arealdisponering 

som gir hensiktsmessig utbyggingsmønster, kombinert med tiltak i veisystemet og 

kollektivtransporten. Klimagassutslipp fra veitrafikk i Akershus skal innen 2030 reduseres med 

20 % i forhold til 1991-nivået.  

Planområdet ligger i gangavstand fra kollektivknutepunktet Lillestrøm og Sagdalen stasjon. 

Omdisponering av arealene til boligformål og sentrumsfunksjoner vil kunne bidra til å redusere 

utslipp av klimagasser fra veitrafikken. 

4.2.6. Verneplan for Oslomarkavassdragene 
Verneplan for Oslomarkavassdragene omfatter elver som drenerer ned til Oslofjorden. Elvene, 

deriblant Nitelva, ble i 1973 vernet mot videre kraftutbygging. Målet er å opprettholde et variert 

og attraktivt landskap og verne eksisterende kulturverdier.  

4.2.7. Trygging av skoleveger – Grunnlag for prioritering  
Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunene i Akershus har utarbeidet en 

rapport om tryggere skolevei. Denne rapporten legges til grunn for videre arbeid. Tiltak på 

mange enkeltstrekninger ble vedtatt høsten 2014 for gjennomføring mellom 2015 og 2018 og 

enda flere prioritere tiltak skal gjennomføres før 2024. Rapporten viser at det er gang- og 

sykkelveg/fortau/sykkelfelt som tangerer området i syd og nord. Langs Strømsveien er det 

planlagt forbedret løsning for gående og syklende i nytt planforslag og tiltaket har høy prioritet.  

4.2.8. LOV – 2000-11-24-82 Vannressursloven 
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker 



RAPPORT, PLANBESKRIVELSE STRANDVEIEN 1  SWECO NORGE AS, 18.04.2017 

 

STRANDVEIEN 1 

 

Side 23 av 130 

 

vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et 

vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet 

som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det 

atskiller seg tydelig fra omgivelsene.  

Vannressursloven er relevant, da den omhandler bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann, krav om kantvegetasjon og sikring av allmenne og private interesser i forbindelse 

med vann som naturresurs. 

4.2.9. Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.1994 
Ved kongelig resolusjon 10.11.1994 ble det gitt rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag. 

Disse gjelder for et område i 100-metersbeltet langs strandlinjen. De nasjonale målene for 

forvaltningen av vernede vassdrag er bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien av 

landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt, fiske, kulturminner og kulturmiljø. 

4.2.10. NVE 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag 
Retningslinjene for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE 1-2008) 

beskriver blant annet hvordan fare for flom og kvikkleireskred bør utredes på 

reguleringsplannivå, samt anbefalte sikkerhetsnivåer. 

 

4.3. Fylkeskommunale planer 

4.3.1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.15 skal bidra til felles 

mål om en konkurransedyktig og bærekraftig Osloregion. En større satsing på 

kollektivtransport, sykkel og gange skal bidra til å redusere klimagassutslippene og styrke byer 

og tettsteder i Oslo og Akershus. 

4.3.2. Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 
Planstrategien for Akershus trekker fram utdanning og kunnskap sett i sammenheng med 

næringsutvikling som et viktig tema der det er behov for videre planarbeid. Planstrategien 

peker på at den store innflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever et fokus på mangfold 

og inkludering. Gode og attraktive byer og tettsteder med et mangfold av aktivitetstilbud og 

møteplasser pekes som viktige temaer for videre planarbeid i regionen. Behovet for en tydelig 

klima- og energipolitikk trekkes fram som et annet prioritert tema. Energiøkonomisering, 

avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen nevnes som sentrale temaer for 

framtidig planlegging. Areal og transport er også et prioritert tema.  

4.3.3. Forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi i 

Akershus 2015-2030 
Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for klima og energi. Planen 

skal utarbeides som en regional plan i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 8, og 

erstatter eksisterende temaplan for klima og energi. Den regionale planen skal være et 

styringsverktøy for stat, fylke, kommuner og næringsliv. Hensikten med planen er å styrke 

utviklingen mot et lavutslippssamfunn og et fossilfritt Akershus i 2050. Den regionale planen 

skal primært finne løsninger for utfordringer som ikke ivaretas av andre regionale og lokale 

planer og/eller prosesser. I forbindelse med oppstarten av dette planarbeidet er det utarbeidet 

et eget planprogram. Hensikten med planprogrammet er å klargjøre rammene for det 

påfølgende planarbeidet. Et forslag til planprogram ble behandlet av fylkesutvalget i Akershus 

http://www.akershus.no/?page_id=30490
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11.05.16. Fylkesutvalget sluttet seg til forslaget til planprogram, og vedtok å sende det på 

høring. Regional plan skal etter planen utarbeides i løpet av 2017. 

4.3.4. Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 
Samferdselsplanen er fylkeskommunens overordnede samferdselspolitikk for de neste 10 

årene. Den skal gi en tydelig strategisk retning for prioriteringer innenfor egne ansvarsområder, 

og for samarbeid og dialog med andre aktører som berører samferdsel i regionen. Planen 

følges opp av et 4-årig handlingsprogram, som vedtas årlig med fylkeskommunens 

økonomiplan. Her besluttes rammer for drift og hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres 

når. En hovedambisjon for Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 er å synliggjøre hvordan 

fylkeskommunen som samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus. Arbeidet med Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus har gjort det tydelig at det er nødvendig med en kursendring hvis man skal nå de 

regionale målene om en bærekraftig og konkurransedyktig region, basert på prinsipper om 

flerkjernet utvikling. Innenfor transport påpekes at det må satses enda sterkere på 

kollektivtransport, sykkel og gange, og på samferdselsprioriteringer som støtter opp om 

kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster. 

4.3.5. Regionalplan for handelsvirksomhet og senterstruktur 
Endelige planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget 10.02.13. Den nye regionale planen 

skal være et styringsgrunnlag for stat, fylke, kommuner og næringsliv. Hensikten med planen 

er å styrke utviklingen av byer, tettsteder og sentrumsområder i Akershus. 

4.3.6. NVE sitt flomsonekart – Lillestrøm 200 – årsflom 
I oktober 2016, utga NVE en egen rapport (Rapport nr 83-2016) hvor det er utarbeidet 

flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom langs Glomma inkl. samløpet med Vorma, samt Leira 

og Nitelvas utløp ved nordre Øyeren. Rapporten bekrefter vannlinjeberegningene som er utført 

i forbindelse med planarbeidet, altså kote 105,9 (+0,30 m sikkerhetsmargin). Store deler av 

området ligger i dag under denne kotehøyden, og vil ved en 200-års flomhendelse stå under 

vann. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for at Strandveien 1 tomten skal være byggbar. 

Beregningene for 500- og 1000 års flom viser at øverst i planområdet er 500-års og 1000 års 

vannstand gitt til hhv. kote 106,85 og kote 107,55 (NN2000) (+0,30 m sikkerhetsmargin).  
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Kartet viser 200-års flomsoner i Skedsmo basert på data fra NVE. Flomutsatt areal viser områder som kan bli 
oversvømt ved en 200-års flom og lavpunkter viser områder som ligger lavere enn flomvannstand. 

4.4. Kommuneplanens arealdel  

 

 

Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2015-2026, vedtatt 10.06.2015. 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. I tillegg 

ligger det en hensynssone fareområde, flom H320_2 langs elva. Elva er avsatt til bruk og vern 

av sjø og vassdrag. 
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Kommuneplan Rælingen kommune 2014-2025, vedtatt 26.08.2015. 

Kommuneplanen sin arealdel for Rælingen kommune gjelder i perioden 2014-2025. Arealet 

innenfor planområdet er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Småbåthavna er 

avsatt til småbåthavn. I tillegg ligger det en hensynssone fareområde, flom H320_2 langs elva. 

Elva er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. 

 

4.5. Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner innenfor foreslått planområde Skedsmo kommune: 

RA-2 område for rensestasjon ved Nitelva, vedtatt 02.12.1966, Plan – ID 075. 

 

Regulering Sentralrenseanlegget i Strandveien, vedtatt 02.12.09, Plan – ID 475. Planen 

omfatter areal regulert til byggeområde for kombinert formål (industri, lager, kontor). I tillegg er 

arealer regulert til trafikkområder med vei, fortau, gang-/sykkelvei og annen veigrunn regulert 
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i denne planen. Videre er det regulert inn et parkbelte i industristrøk langs veien. En av veiene 

er regulert til felles avkjørsel for eiendommer listet i reguleringsbestemmelsene. 

  

Reguleringsplaner innenfor foreslått planområde i Rælingen kommune.  

Reguleringsplan for del av Henrik Sørensensveg trådte i kraft 13.03.96, Plan – ID 136. Deler 

av planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde naturvernområde og 

småbåthavn. Arealdelen til kommuneplanen som ble vedtatt 26.08.15 går foran 

reguleringsplanen fra 13.03.96. Området i nordvest er i dag omregulert i reguleringsplan for 

Strandveien ved Skedsmo gnr/bnr 106/241 m.f.l i Rælingen, vedtatt 10.02.10, Plan ID 180. 
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Reguleringsplan for RV 120, Skedsmo grense - Lillestrøm bru trådd i kraft 09.12.83, Plan-ID 

098. Del av reguleringsplanen er endret etter vedtak av reguleringsplan for Gardermobanen 

for – dagsone Stalsberg - Nitelva trådd i kraft 04.04.1994, Plan ID 132. 

 

Omregulering av området ved Strandveien i Skedsmo gnr/ bnr 106 /241 mfl. i Rælingen, vedtatt 

10.02.10, Plan – ID 180. Denne planen omfatter områder i både Skedsmo og Rælingen 

kommune. 

 

Reguleringsplan for Gardermobanen dagsone Stalsberg – Nitelva, Plan – ID 132. Vedtatt 

04.04.94. Det er foretatt to mindre endringer av reguleringsplanen for Gardemoen – dagsone 

Stalsberg – Nitelva.  Den ene endringen som er vedtatt i 27.03.95 er «kalt Trafikkområde annet 

vegareal». Den andre endringen som er vedtatt i 03.12.96 er foretatt sør for jernbanelinjen og 

vil ikke bli berørt av den nye reguleringsplanen for Strandveien. 
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4.6. Tilgrensende planer 
Regulering av offentlig friareal langs Skjærvagapet, vedtatt 17.08.64, Plan – ID 043. 

 

 

På motsatt side av Nitelva ligger område regulert i vedtatt plan, Plan – ID 382. Planen omfatter 

område regulert til blandet formål – allmennyttig/forretning/kontor/bolig. Planen omfatter i 

tillegg kjøreveier, gater, fortau og gang-/sykkelveier. I tillegg er området langs Nitelva regulert 

til friområde, park. 

 

 

Rett vest for området ligger reguleringsplan for NRA – sentralrenseanlegget til Nedre 

Romerike, Plan – ID 542, vedtatt 30.03.16. Planen legger til rette for en utvidelse av 

renseanlegget til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) i fjellet, etablering av et biogass-

anlegg på terreng og regulering av eksisterende anlegg i området. 
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4.7. Pågående planarbeid 
Områderegulering Nitelva, Plan – ID 506, er under utarbeidelse og omfatter et langstrakt 

planområde langs elva som vist på kartet under. 
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4.8. Øvrig gjeldende planverk for Rælingen kommune 

• Strategidokument for Næring og næringsutvikling, Rælingen kommune, vedtatt i 

kommunestyret i 2009. 

• Kommunedelplan klima og energi 2015-2026, vedtatt i kommunestyret i 2015. For å 
jobbe mot planens hovedmålsetting er det utarbeidet målsettinger og konkrete tiltak 
knyttet til fem områder blant annet areal og transport og klimatilpasning. 

• Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2027, Rælingen kommune. 

Planen er under revisjon og planprogram for revisjonen ble vedtatt i kommunestyret 

18.11.15. Forslag til ny plan er forventet i løpet av 2016.  

• Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027, Rælingen kommune, vedtatt i 

kommunestyret 17.02.16. Kommunedelplanens hovedinnsatsområder er 

forebyggende og holdningsskapende arbeid og fysisk tilrettelegging. 

• Kommunedelplan grønn plan 2006-2017, Rælingen kommune. Gjeldende plan ble 

vedtatt av kommunestyret i 2007. Det er ikke planlagt noen revisjon av planen. 

• Hovedplan vei og veilys 2016-2026, Rælingen kommune, vedtatt i kommunestyret 

26.08.15. 

• Temaplan for støy vedtatt i 2013, Rælingen kommune. Gjeldende temaplan for støy 

ble vedtatt av kommunestyret 16.10.13 og gjelder for perioden 2013-2018. 

• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, planprogram vedtatt 19.06.13, 

forventet førstegangs behandling høst 2016. 

 

4.9. Øvrig gjeldende planverk for Skedsmo kommune 

• Byutvikling og urban strategi – 2050 perspektiv, Mai 2009 

• Samferdselstrategi for Skedsmo kommune 2009 – 2050, April 2009 

• Mulighetsstudie – forbindelsen Lillestrøm – Strømmen over Nitelva, Oktober 2011  

• Kulturminnevernplan, Planutkast 5 5: 01.11.10 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1. Beliggenhet 

5.1.1. Beliggenhet  
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 i overkant av 53 000 personer i Skedsmo kommune.  

Rælingen grenser mot Skedsmo i nord, Fet i øst, Enebakk i sør og mot Lørenskog i vest.  Det 

bor over 17 000 personer i Rælingen kommune. 

Etablering av hovedflyplassen Gardemoen med medfølgende infrastruktur Gardermobanen, 

RV 159 og oppgradering av 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.  Videre medfører nærheten til 

Oslo at mange bor her og pendler inn til jobb og studier i Oslo. I følge SSB er det om lag 40 
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prosent som har bosted i Skedsmo og Rælingen kommune som jobber i Oslo eller Bærum. 

Samtidig har Skedsmo kommune et sterkt og variert arbeidsmarked.  

Lillestrøm stasjon ligger kun 1,2 km rett øst for planområdet. Denne stasjonen har hyppige 

togavganger både mot Oslo og mot nord. Mellom Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 10. 

minutt, mens det mellom Lillestrøm og Gardemoen går tog hvert 12. minutt. Dette gjør at 

planområdet vil ligge svært nær et av landets best betjente kollektivknutepunkt for tog og buss.  

Lillestrøm sentrum har et bredt tilbud av butikker, offentlige tjenester som kino og et bredt 

spekter av arbeidsplasser.  

5.1.2. Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid 

i 09.01.15. Ved denne varslingen ble det varslet et planområde på ca. 255 daa.  I planområdet 

inngikk store deler av Nitelva mellom Strømsbrua og Lillestrøm bru, boligområdet mellom 

Henrik Sørensens veg og jernbanelinjen, deler av Strømsveien fra gnr 77/113 og østover mot 

Nitelva bru og Nittedalsgata, samt Nitelva fra Nitelva bru og et stykke inn i Skjærva Brygge, 

som vist på kart nedenfor.  

 

Figuren viser varslet planavgrensning 

Planområdet er gjennom vedtak i Skedsmo kommune juni 2015 betraktelig redusert i 

utstrekning i forhold til området som ble varslet. Gjeldende planområde (se figuren neste side) 

er på ca. 141 daa og tar med seg deler av Strømsveien med ny kryssløsning til Skjærva Brygge 

og til Strandveien i Skedsmo kommune samt området nord for Henrik Sørensens veg i 

Rælingen kommune. Planområdet ligger både i Skedsmo og Rælingen kommune.  
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Planavgrensning. Kommunegrensen er markert med blå stiplet linje. 

 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
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 Strømsveien. Planområdet i 

sør blir avgrenset av Henrik Sørensens veg.  

5.3. Stedets karakter 

5.3.1. Struktur  
Området har tidligere vært preget av lager og industrivirksomhet som ligger spredt. Området 

er i senere tid planert og klarert miljøteknisk. Deler av området fungerer også som et midlertidig 

mellomlager av sprengstein fra naboprosjektet. 

5.3.2. Eksisterende bebyggelse 
Området ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum og ligger i et tettbygd strøk med veger, 

næringsarealer, jernbanelinje og boligområder tett inntil. Planområdets influensområde vil 

inkludere deler av Lillestrøm sentrum.  

Innenfor planområdet lå det i nordøst flere gamle lagerbygninger tilknyttet tidligere virksomhet. 

Disse er revet sommer/høst 2016. Like vest for planområdet ligger administrasjons- og 

lagerbygg tilhørende Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) samt etablerte 

eneboligområder med relativt store tomter. De fleste eneboligene i området nordvest for 

renseanlegget er bygget i tre mellom 1960-1980. Sør for planområdet ligger jernbanelinjen og 
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større boligkomplekser. Sett fra planområdet er de store «slangeblokkene» Kastellet fra 1967 

et blikkfang i vest.  

5.4. Grønnstruktur og friluftsliv 
Planområdet består av Nitelva med elvebredder og utfyllinger, samt noen veier og bygninger. 

Elvestrengen og elvebreddene er det viktigste i planområdet for temaet grønnstruktur og 

friluftsliv. Elvas vestlige bredd representerer et stort potensial både som friluftsområde og 

turveidrag. Imidlertid er store deler av området i dag privatisert og ikke tilgjengelig for 

allmennheten. Selve elva er tilgjengelig med båt, og det finnes en småbåthavn innenfor 

planområdet. 

Sør for planområdet, sør for Lillestrømbrua, finnes det statlig sikrede friluftsområdet 

«Torva/Nitelva», som er regionalt viktig for rekreasjon, tur, aktivitet og fiske. Området består 

av bryggeanlegg for rekreasjon og fiske, bordbenker, søppeldunker, skilt, lekestativ, volley- og 

fotballbane. En parkeringsplass for 50 biler deles med barnehagen på området (Naturbase.no, 

04.12.13). 

Sagelva og Nitelva ligger som blågrønne korridorer i et ellers sterkt utbygd område (se figur 

under). De representerer et stort potensial både som friluftsområde og turveidrag. Gjennom 

Strømmen er det nylig etablert en turvei langs Sagelva, og det gjenstår kun en liten etappe fra 

Sagdalen ned til Skjærva Brygge før man har en sammenhengende grønn forbindelse. Nord 

for Sagelvas munning i Nitelva er det større grøntområder, der det er mulig å gå til 

Nittebergtangen og tilbake på andre siden av Nitelva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørover, særlig på Nitelvas østside, går den grønne korridoren med gang- og sykkelvei hele 

veien til Sørumsneset. Oppover Nitelva kan man kjøre båt eller padle fram til Nittedal. 

Grøntområder og blågrønne korridorer rundt planområdet. Planområdet er markert i rødt, statlig 
sikrede friluftsområder er blåskravert. Kilde: Naturbase.no. 
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Nedstrøms planområdet er det mulig å komme til Øyeren, som har store friluftslivsverdier i 

form av blant annet badeplasser, naturopplevelse og fiskemuligheter. 

Det går gang- og sykkelveier over bruene nord og sør for planområdet, samt over 

Strandpromenaden langs Nitelvas østlige bredd. Elvas vestlige bredd er i dag privatisert og 

ikke tilgjengelig for allmennheten.  

I Skjærva Brygge finnes det en småbåthavn med omkring 70 båtplasser og en 

utsettingsrampe. I Rælingen kommune, helt sør i planområdet, er det en småbåthavn ved 

Henrik Sørensens vei (også kjent som Monic båthavn eller Johnsrudhavna). Havnen har om 

lag 100 båtplasser og en utsettingsrampe.  

5.5. Landskap 

5.5.1. Landskapets hovedform 
Planområdet er dominert av det åpne rommet som dannes av Nitelva som ligger sentralt i 

området og av den markante landformen i vest som vender mot elva. Landarealene består av 

flate elvesletter som for en vesentlig del har bearbeidede elvebredder. Spesielt gjennom 1960-

1970-årene har elveslettene vært gjenstand for bearbeidelse i form av tilføring av masser og 

utfylling som følge av tilkjøring av sprengmasser fra utsprengning av fjellhaller i regi av det 

lokale renseanlegget. Landskapets hovedform dannes grovt sett av et sletteland med mektige 

løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse, som samlende kriterium. Landskapets 

hovedform i planområdet med tilgrensende arealer preges av slettelandet og er relativt flatt 

med unntak av en markert høyde i sør. Mellom Strandveien og næringsarealet til Nedre 

Romerike Avløpsselskap IKS er det etablert en voll for å hindre innsyn til deponiområde. 

  

 

 

 

 

 

 
Bildet viser landskapets hovedform i det aktuelle planområdet, med Nitelvas flate i forgrunn og den østhellende 

åsryggen i nordvest.  
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5.5.2. Vegetasjon 
Store deler av vegetasjonsbildet skapes av kantvegetasjon langs veger og langs med elva. 

Vegetasjonen består for det meste av løvtrær av typen bjørk, selje, pil, rogn og lønn.  

Randsonevegetasjonen og beplantningen i de mange store hagene skaper et frodig uttrykk, 

og vegetasjonens årstidsvariasjon bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp.  

Vegetasjon langs Strømsveien bidrar også til å forsterke landskapsrommet mellom de to 

bruene som krysser Nitelva, samtidig som den bidrar til at mange områder har begrenset utsyn 

til tross for at terrengformene er vidstrakte og åpne.  

5.5.3. Vann 
Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver, og planområdets sentrale 

landskapselement er Nitelva. Stor vannføring kan tidvis påvirke elvebreddene og gir variasjon 

og intensitet til landskapsbildet. Den skiftende vannføringen bidrar til å synliggjøre naturens 

kretsløp. I sommermånedene setter Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ut en kraftig fontene 

i elva. Fontenen er et tydelig og kjent landskapselement som kan sees fra lange avstander. 

Området dekkes i sin helhet av NVEs verneplan for vassdrag. Hensikten med planen er å sikre 

helhetlige nedbørsfelt med dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Nitelva og elvas bredder har 

dessuten kartfestede arter av nasjonal forvaltningsinteresse.  

Planområdet sett fra nordøst. Bildet viser Nitelva i front med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sine 
administrasjonsbygg på motsatt elvebredd. Planområdet er flatt med svakt bølgende former i sør. 
Kastellet borettslag ses på toppen av åsen. 
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Nitelva sett fra sør. Randvegetasjonen er med på å gi elveløpet et frodig preg. Fontenen ved Nedre Romerike 
Avløpsselskap IKS og skulpturen «The hammering man» kan ses henholdsvis midt i og til høyre i bildet. Foto: Erik 
Unneberg 

5.5.4. Solforhold  
Planområdet ligger i et relativt flatt område der det er få naturlige terrengformasjoner som 

kaster skygger som påvirker planområdet. Åsen som ligger nordvest for planområdet skaper 

noe skygge i den nordvestre delen av planområdet på ettermiddag/kveld på vinterstid. 

5.5.5. Lokalklima 
De lokalklimatiske forholdene i planområdet vurderes til å ikke være problematiske. 

Gjennomsnittvindstyrken er ikke høy og det er få elementer i området (terreng, vegetasjon og 

bygninger) som vil styre og påvirke vindforholdene. Vindrosene viser at de fremherskende 

vindretningene gjennom året er fra sørvest og noe fra nord. Vind fra sørvest og nord kan i korte 

perioder komme opp i 5-10 m/s.  

Også vindrosene for vintersituasjonen fra desember til mars viser at det blåser hyppigst fra 

sørvest med en maksimal vindstyrke på 5-10 m/s.  

Vindrosen for juni måned viser at det blåser hyppigst fra sørvest med en maksimal vindstyrke 

på 5-10 m/s. 

Grov inndeling av vindhastigheter: 

• 0 m/s – vindstille 

• 5 m/s – lett/laber bris – Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, 

strekker større flagg og vimpler. 

• 10 m/s – frisk bris – Småtrær med løv begynner å svaie. 

• 15 m/s – stiv kuling – Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. 

• 20 m/s – sterk kuling – Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. 
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Figuren viser vindretning og vindstyrke gjennom hele året. 

 

Figuren viser vindretning og vindstyrke i vintersituasjonen fra desember til mars. 
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Figuren viser vindretning og vindstyrke for juni. 

 

5.6. Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet er i dag sterkt preget av moderne tekniske inngrep. Det er ingen kulturminner 

eller kulturmiljø som er fredet innen planområdet eller influensområdet. I randsonen mot øst, 

sørvest og vest ligger en del eldre bygningsmasse registrert i Sefrak-registeret. Like utenfor 

planområdet ligger Dampsagstomta som i dag er et parkområde. I tilknytning til 

Dampsagstomta ligger et miljø med eldre hus som er regulert med hensynssone vern. De 

kulturhistoriske verdiene er nærmere beskrevet i avsnittet «Verdi, omfang og 

konsekvensvurdering». Utreder har vært i kontakt med Akershus fylkeskommunes 

kulturvernavdeling og hatt dialog med saksbehandler for nyere tids kulturminner og for 

automatisk fredete kulturminner (epost korrespondanse med Malin Trømborg). Rælingen og 

Skedsmo kommuner er også kontaktet (Eva Grete Pettersen og Jan Teksum i 

epostkorrespondanse). I tillegg er Maritimt museum forespurt om potensial for funn av 

kulturminner i sjø (epostkorrespondanse med Jørgen Holt). Det er enighet om at det er lite 

potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner på land, men at det er et 

middels potensial for slike funn i elva. Dersom det skjer utfyllinger eller andre inngrep i elva 

eller på elvebredden vil Sjøfartsmuseet trolig kreve arkeologisk undersøkelser etter §9 i 

kulturminneloven.  
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5.7. Naturmiljø og biologisk mangfold 
Nitelva er vernet som en del av Oslomarkvassdragene i ”Verneplan I” for vassdrag (1973). 

Nitelva er den største elva i det vernete vassdraget. Innenfor vernesonen, som er et 

hundremetersbelte, gjelder et generelt byggeforbud. Det tillates ikke arbeid eller tiltak i henhold 

til plan- og bygningslovens §§ 81, 84 og 93 samt fradeling til slike formål før tiltaksområdet 

inngår i regulerings- eller bebyggelsesplan. 

Nitelva er kartlagt som naturtype «viktig bekkedrag». Hele planområdet, samt deler av Nitelva 

nord for planområdet og en stor del av Øyeren, er markert som viktig leveområde for mange 

ulike arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse, deriblant flere våtmarksfugler. I tillegg 

fungerer elva som en trekkvei/ledevei. 

Kartet viser kulturminner i planområdet og i en influenssone rundt planrområdet, slik de vises i Askeleadden. 
Røde trekanter = bygninger eldre enn 1950, gule trekanter = eldre bygninger bygget mellom ca. 1850 og 1950. 
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Planområdet ved Nitelva er markert med rød sirkel øverst til venstre. Naturtype viktig bekkedrag er grønt skravert.  
Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat er rødt skravert. Kilde: Naturbase.no, 03.12.15. 

Sørover renner Nitelva inn i Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat. 

Nitelva danner her, sammen med Leira og Glomma, Nord-Europas største innlandsdelta. På 

grunn av Øyerens store betydning for trekkfugler, ble Nordre Øyeren naturreservat utpekt som 

Ramsarområde i 1985. Store vannstandsvariasjoner og elvenes ulike aktivitet gir svært 

vekslende naturforhold. Dette danner grunnlaget for et svært rikt plante- og dyreliv og et 

mangfold av naturtyper. Hittil er 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter registrert 

i verneområdene. Blant disse artene er 107 rødlistearter (Rødliste 2010-2014). Stor variasjon 

i habitater og økologiske nisjer bidrar til at Øyeren er en av de botanisk mest artsrike innsjøene 

i Nord-Europa. Gråor-heggeskogene på Gjushaugsand og Kusand innenfor Nordre Øyeren 

naturreservat er eksempelvis blant de rikeste i landet, og er en nasjonalt viktig naturtype 

(Bjørkøyli, 2013). 

Nitelva er en del av vannområdet Leira-Nitelva. I forbindelse med vannforskriften er målet at 

Nitelva skal opprettholde eller oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Dagens tilstand av 

Nitelvas strekning ved planområdet er antatt å være i dårlig økologisk tilstand. I tillegg er det 

risiko for å ikke oppnå god miljøtilstand innen 2021. Som en oppsummering kan sies at 

vannforekomsten påvirkes mest av forurensning, og at utslipp fra renseanlegg og avrenning 

fra byer, tettsteder og landbruk er de viktigste forurensningskildene. Først og fremst handler 

det her om utslipp av næringsstoffer og i mindre grad veisalter. 

5.7.1. Naturtyper 
Nedre delen av Nitelva, fra Hvam til Sørumsneset (1 435 daa), ble i 2001 kartlagt som 

naturtype «viktig bekkedrag», med verdi svært viktig (verdi A). Vegetasjonen langs Nitelva og 

i nedbørsfeltet varierer fra fattig skog til våtmarksområder og sumpvegetasjon. De mest 

spesielle områdene botanisk sett er våtmarksområdene og pusleplantevegetasjonen. De mest 
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artsrike områdene ligger i kantområdene til selve hovedvassdraget. Artsrike lokaliteter for 

pusleplanter finnes her i stilleflytende områder hvor artene har sitt optimale levested på 

beskyttede steder på grunt vann, og gjerne på leirflater (Naturbase.no). 

Innenfor planområdet er hele elveløpet i Skedsmo kommune kartlagt som viktig bekkedrag. 

Befaringen i september 2013 viste at mindre deler av planområdets kantsoner langs Nitelva 

kunne karakteriseres som naturtype mudderbanker med pusleplantevegetasjon, spesielt 

området utenfor Hestehavn. Her ble også den nokså sjeldne trefelt evjeblom (nær truet, NT) 

observert. Naturtypen er imidlertid vurdert til å være arealmessig for liten til å utgjøre en egen 

naturtype (ref. DN-håndbok 13 Direktoratet for naturforvaltning, 2007) og inngår i naturtypen 

viktig bekkedrag med verdi A. 

5.7.2. Flora 
For flora kan planområdet stort sett deles opp i fire vegetasjonssoner. I åpent vann er det 

registrert vassgaffelmose (nær truet, NT), vanlig andemat, korsandemat (NT), klovasshår, 

tusenblad, hornblad, hesterumpe, pilblad, storblærerot, hjertetjønnaks, buttjønnaks, flotgras, 

nøkkerose, og den svartlistede arten vasspest. Kant- og sumpvegetasjon domineres av kvass-

starr, sennegras, strandrør, elvesnelle, vassgro, og smal og bred dunkjevle. På tørrere deler, 

deriblant utfyllinger og bebyggelse, finnes skroteplanter som høymol, brennesle, bringebær, 

fredløs, reinfann, burot, åkervindel, åkertistel, veitistel og ryllik, samt de svartlistede artene 

hvitsteinkløver, rødhyll og kanadagullris. Deler av planområdet omfatter også kratt og lunder 

av selje, pil, lønn, bjørk, gråor, osp, hegg og bjørk. Figuren under viser to bilder av 

vegetasjonen i planområdet.  

Elvebredd med sumpvegetasjon og mudderbanke (venstre) og utfylling der det vokser skroteplanter (høyre). Kilde: 
Sweco, 24.09.13. 
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5.7.3. Fugl og pattedyr 
I Artskart er det ikke angitt rødlistede fuglearter innenfor planområdet. Fiskemåke (NT), 

hettemåke (sårbar, VU) og sivhøne (VU) er registrert utenfor planområdet. Disse ble under 

feltundersøkelsene også sett innenfor planområdet, mens de lette etter mat. I tillegg er det 

observert matsøkende makrellterne (sterk truet, EN), sivspurv (NT) og stær (NT). Ellers ble 

det under befaringen påvist flere ande- og vadefuglarter som grønnstilk, grågås, kanadagjess, 

knoppsvane, kvinand, skogsnipe, stokkand og tjeld, og spurvefugl som blåmeis, stillits, 

grønnsisik, gråfluesnapper, hagesanger, løvsanger, munk og vintererle. 

Mudderbankene er særlig viktige beiteområder for vadefugl, ender og gjess, mens de frie 

vannmassene brukes mye av fiskemåke og hettemåke. Stokkand bruker begge disse 

områdene. Området er også viktig fram til isen legger seg, vanligvis i november. I feltperioden 

i 2012 – 2013 la isen seg i november og gikk ca. 15 april. Vinteren 2012 – 2013 var en kald 

vinter med lenger isdekke enn normalt. Den isfrie perioden i vinterhalvåret er særlig viktig for 

svaner og ender.  

I nær tilknytning til planområdet i nord hekker sothøne (VU; Nebbursvollen) og vintererle (nær 

utløpet av Sagelva). Om høsten er grasmarkene foran Renseanlegget populært spisested for 

svaner, gjess, ender og måker. I området nord for planområdet forekommer det ofte sjeldnere 

arter som myrrikse (EN), vannrikse (VU) og dvergdykker (VU) (Terje Skibakk pers med.). Utfra 

planområdets biotoper, anses det ikke sannsynlig at disse artene benytter planområdet.  

Rødlistearter innenfor og nær planområdet. Kilde: Artskart.no, 03.12.15 (funn utenfor planområdet); egen 
befaring, 24.09.13 (funn innenfor planområdet). 
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Det er ingen registreringer av pattedyr i området i nasjonale databaser. Under feltarbeidet ble 

det ved flere anledninger funnet spor av, og observert bever. Det forekommer antageligvis 

også flere vanlige små pattedyr, deriblant flaggermusarter, som bruker elveslettene for å finne 

mat. 

 

5.7.4. Akvatisk miljø 
 

Øyeren er Norges mest artsrike innsjø med 25 påviste fiskearter, og kanskje også mest tallrike 

(Gjerde, 2007). Mange av artene forekommer også oppstrøms i Nitelva, deriblant planområdet. 

Fiskefaunaen i nedre deler av Nitelva er svært artsrik, og i alt 16 arter er påvist her. Området 

representerer et viktig område for gyting og oppvekst for egen fiskefauna, men også for fisk 

som går opp i elva fra Øyeren (Naturbase.no). I tillegg til stor artsrikdom og høye tettheter 

innenfor artene, er forekomsten av gjørs og asp nasjonalt interessant. Øyeren med 

tilløpselvene fra nord regnes som kjerneområdet for utbredelse av disse fiskeartene i Norge. 

Gyteområder finnes både i Nitelva og Leira, men Leira er spesielt egnet. Det er i dag ikke noe 

som tyder på kritisk bestandssituasjon for verken asp eller gjørs i Øyeren, inklusive i 

deltaområdet og elvene fra nord deriblant Nitelva (Brabrand, 2013). 

Ved prøvegarnsfisket i 2013 ble det fanget abbor, hork, mort og sørv. Ved elektrofisket ble det 

utelukkende fanget gjeddeyngel. Prøvegarnsfisket viste relativt lav til middels tetthet av fisk. 

Mort forekom med størst totaltetthet i fangsten med 9 fisk pr. 100 m2 døgn. Individene ble ikke 

aldersbestemt, men lengdefordelingen viser at flere av mortene kan være årsyngel. I tillegg 

viser lengdefordelingen en tydelig avgrensing på to lengdegrupper som sannsynligvis er 

årsyngel / ettåringer og eldre. Det ble kun fanget en av hver av abbor, hork og sørv. 

Påvisningsfisket med elektroapparat i strandsonen (vegetasjonssonen/ mudderflatene) ble 

gjennomført over et ca. 300 m2 stort område. Det ble fanget 26 årsyngel av gjedde fra 12-17 

cm. Det ble ikke fanget annen fisk i strandsonen. 

I tillegg til forekomster av mange fiskearter, finnes ferskvannskreps og ferskvannsmuslinger i 

Nitelva. Sommeren 1998 ble det påvist elvemusling, som er knyttet til rennende vann, i Nitelva. 

På grunnlag av nye undersøkelser av bestanden i Nitelvas nedre deler, antas det at bestanden 

her er forsvunnet (Sandaas mfl., 2012). I tillegg er det kjente forekomster av den sjeldne arten 

Nitelva med grågås innenfor 
planområdet. Kilde:  

Sweco, 20.04.13. 
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flat dammusling samt den uvanlige andemuslingen i vassdraget. I 2012 ble flat dammusling 

påvist i elvestrekningen ved Lillestrøm, deriblant innenfor planområdet (Sandaas mfl. 2012). 

Høsten 2013 ble det også foretatt prøvetakning av vanninsektfaunaen i planområdet. En 

oversikt over faunaen er gitt i 2. Det ble registrert tilsammen 21 arter fordelt på taxa bløtdyr, 

insekter, krepsdyr og leddorm. Det ble også registrert ulike grupper med flere arter der 

artsidentifisering ikke ble avgjort. Til sammen var det over 23 ubestemte arter. Det ble ikke 

registrert arter med status i rødlisten, og artsspekteret som ble funnet betegnes som trivielt. I 

tillegg til planområdets funksjon for arter, er elvas stilleflytende partier også viktig for å regulere 

elvas vannkvalitet. I slike partier sedimenterer partikler og næringsstoffer tilbakeholdes. 

5.7.5. Fremmede arter 
I artsdatabanken er det registrert noen fremmede arter i planområdet. Sørvest i planområdet, 

ved Henrik Sørensens veg, ble det i 2009 registrert kjempebjørnekjeks (svært høy risiko, SE). 

I tillegg ble det i 2009 kartlagt flere hageplanter ved Strandveien 2, deriblant sibirhagtorn og 

tatarleddved (høy risiko, HI), som trolig er rester fra en gammel hage. 

 

Svartlistearter innenfor planområdet. Kilde: Artskart.no, 26.11.13; egen befaring 24.09.13. 

Under befaringen ble i tillegg fem andre svartlistede arter registrert. Kanadagullris (SE) og 

rødhyll (HI) ble funnet på to steder innenfor planområdet, hvitsteinkløver, blåhegg og vasspest 

(alle SE) på ett sted. 

5.8. Landbruk 
Det er ikke landbruksverdier i planområdet. 

5.9. Trafikk og kollektivtrafikk 
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. 



RAPPORT, PLANBESKRIVELSE STRANDVEIEN 1  SWECO NORGE AS, 18.04.2017 

 

STRANDVEIEN 1 

 

Side 46 av 130 

 

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. Det er ikke 

gangfelt over Strømsveien i tilknytting til krysset. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsveien er angitt til 11 150 kjøretøy (NVDB 2015). Hvordan 

trafikken fordeler seg over uka og over døgnet er illustrert for uke 35 i 2015. Det foreligger ikke 

trafikktelling for Strandveien, men den har liten trafikk. 

I perioden 2004 – 2015 er det registrert én personskadeulykke i krysset Strandveien X 

Strømsveien. Denne ulykken skjedde i 2007, da en syklist fra gang- og sykkelveien krysset 

Strandveien. Skadegraden var «lettere skadd». 

 
Krysset Strømsveien/ Strandveien, sett mot Lillestrøm (mot øst) 

 
Antall kjøretøy pr døgn i uke 35, 2015 (Kilde: Statens vegvesen) 
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Gjennomsnittlig antall kjøretøy per time (mandag – fredag uke 35, 2015) (Kilde: Statens vegvesen) 

Det nærmeste kollektivtilbudet er busslinjene i Strømsveien som har holdeplass nær krysset 

med Strandveien, Jenseberget. De viktigste busslinjene er: 

• 321 Oslo–Skjetten–Lillestrøm med 2 avganger per time 

• 401 Oslo Bussterminal–Lillestrøm–Kjeller med 8 avganger per time i rushene, lavere 
frekvens utenom rushene 

 

I tillegg kjører linjene: 

• 409 Olavsgaard–Lillestrøm, Nattbuss 

• 499 Lillestrøm - Oslo, Nattbuss 

• 3172 Hakadal – Lillestrøm, Skolelinje 

• 3371 Lillestrøm – Bjertnes videregående skole, Skolelinje 
 

Området ligger innenfor gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene Sagdalen og Lillestrøm 

(avstanden er henholdsvis ca. 0,9 kilometer og ca. 1,2 kilometer). Sagdalen stasjon trafikkeres 

av lokaltogene på Hovedbanen, mens Lillestrøm stasjon trafikkeres av alle tog. Det er også 

mulig å benytte busslinjer i Nedre Rælingsvei, blant annet linje 411, Oslo–Lillestrøm, med 4 

avganger per time i rushene.  

Det er i planforslaget foreslått egen gang-/sykkelvei langs Strandveien og Henrik Sørensens 

veg og fram til eksisterende gang- og sykkelvei som går videre langs jernbanen over Nitelva 

mot Lillestrømstasjon. Denne traseen vil antakeligvis bli valgt av mange syklende til 

Lillestrømstasjon på grunn av at denne vil bli flatere og litt kortere. 
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Avstander og antatt reisetid fra Lillestrøm stasjon. Sykkel er brun strek og gange er hvit strek (Kilde: Dronninga 
landskap). 

 

5.10. Barn og unges interesser 

 

Barnetråkk i Skedsmo kommune. Rød stiplet linje er omtrentlig planavgrensning, første røde sirkel viser ca. 300 
radius fra senter av planområdet, ytterste røde linje viser ca. en kilometer radius fra senter av planområdet. Kilde: 
Skedsmo kommune. 

Det er ikke tilrettelagt for leke- eller aktivitetsområder innen planområdet. Tilgrensende 

bebyggelse er primært frittliggende småhusbebyggelse uten vesentlige fellesfunksjoner som 

lekeplasser, ballbinger eller annet avsatt leke-/aktivitets-/fellesområde. 

Av veier som brukes av barn og unge er det Strømsveien og Henrik Sørensens som er viktige 

transportakser på fritiden.  
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I tilknytning til planområdet er det først og fremst traseene som går rundt planområdet som er 

viktig å opprettholde og helst tilføre ekstra verdier gjennom planarbeidet. 

Barnetråkkregistrering. Kilde Skedsmo kommune. 

Utenfor planområdet er det større områder som er i bruk av barn og unge. De nærmeste større 

lekeområdene brukes hyppig og av mange hele året. Områdene her er regulert til grøntformål 

i gjeldende reguleringsplaner. På andre siden av elven er elvebredden, området ved Volla 

skole, Vollaparken og parkeringsplassen ved Coop pekt ut som sentrale områder. Utover Volla 

skole byr også øvrige skoler i nærområdet på aktivitetsområder på ettermiddagstid, men disse 

ligger alle i over én kilometers gåavstand fra det sentrale planområdet. Det er også et mindre 

område ved Skjærva Brygge som er registrert brukt av barn og unge. Området brukes av barn 

i 7-8 årsalderen til sommerleker og sykkel, men har relativt lav bruksintensitet. 

5.10.1. Skolevei 
Blant barn og unge er trafikkulykker og andre ulykker den vanligste dødsårsaken, jf. 

Akershusstatistikk. For vurdering av skolevei vises det til temaet trafikk og kollektivtrafikk. 

Oppsummert er konklusjonen her at hensynet til en trafikksikker skolevei er viktigst for de 

minste barna som skal til barneskolen. Som det framgår av kapitlet er ingen av skoleveiene til 

barneskolene uten konflikter med biltrafikken. Med utgangspunkt i Strandveien er det ingen 

hovedveier som må krysses i plan. De nærmeste barneskolene, Sagdalen og Volla i Skedsmo 

kommune, og Rud i Rælingen kommune, ligger et stykke fra utbyggingsområdene, ca. 1 – 1,5 

kilometer. Skoleveien vil i ulik grad krysse kjørevei(er) avhengig av hvilken skole som skal 

benyttes. 
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Skolekretser i Skedsmo. Blå sirkel markerer planområdet. Kilde: Skedsmo kommune 

Det er noe uklart hvordan inndelingen i skolekretser vil bli fremover. Full utbygging av 

planområdet vil medføre stort press på eksisterende skoler, ref. kapittel om sosiale 

konsekvenser.  

5.10.2.  Oppvekstvilkår  
Når det gjelder oppvekstvilkår for ungdom gir Ungdata utfyllende informasjon. For Skedsmo 

skiller kommunen seg negativt ut fra landsgjennomsnittet knyttet til indikatorer som kan 

relateres til aktivitet ute sammen med jevnaldrende. Unge i Skedsmo er mindre aktiv i 

fritidsorganisasjon og mindre ute med venner om kveldene. På tross av dette er de mer fornøyd 

enn landsgjennomsnittet med lokalmiljøet. I Rælingen er ungdom mindre fornøyd med 

lokalmiljøet, mindre ute med venner om kveldene, men mer aktive i fritidsorganisasjoner, jf. 

Ungdata, se også fagtema folkehelse. 

Ungdomskriminalitet i Skedsmo er synkende og relativt lav, jamfør Ungdata Skedsmo 2013 og 

Romerikes Blad, 8/12-14. Lavere ungdomskriminalitet er med på å bidra til opplevelse av 

trygghet og er derfor viktig for bruk av utearealer, spesielt på kveldstid. Øvrig kriminalitet er 

høyere i Skedsmo enn i andre sammenlignbare kommuner i Akershus. For Rælingen er 

situasjonen omvendt, Ungdata viser høyere ungdomskriminalitet, mens øvrig kriminalitet 

synes å ligge nærmere gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, jf. Akershusstatistikk. 

 

5.11. Sosial infrastruktur og offentlige møteplasser  
Når det gjelder skoler så er det i dag liten eller ingen kapasitetsreserve for å dekke behov som 

følge av utbygging en størrelsesorden som dette tiltaket hverken i Skedsmo eller i Rælingen 

kommune. I Skedsmo er det planlagt ny skole på Vollasiden av Nitelva som skal stå ferdig i 

løpet av 3 – 6 år. På vestsiden av Nitelva i Skedsmo er det planer om en skole som kan være 
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ferdig om 5 – 10 år. I ny arealdel til kommuneplan for Rælingen kommune 2014 – 2025 er det 

foreslått ny tomt for ny skole på Furukollen. Når denne kan stå ferdig er usikkert. 

5.11.1. Eksisterende skoler i Rælingen kommune. 
Den delen av planområdet som ligger i Rælingen kommune sokner til Rud barneskole og 

Sandbekken ungdomsskole. Rud barneskole fikk en underkapasitet i 2016. Sandbekken 

ungdomsskole vil være helt på grensen når det gjelder skolekapasitet og vil i noen år ha 

underkapasitet. I Rud området er det flere nye utbyggingsplaner om utbygging på gang som 

vil kunne gi ytterligere underdekning på skolekapasiteten i Rælingen. 

 

Oversikt over grunn-(blå) og videregående skoler (rød) i nærheten av planområdet. Planområdet markert med rød 
elipse. Kilder Akershus fylkeskommune. 
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5.11.2. Eksisterende skoler i Skedsmo kommune 
I Skedsmo kommune sokner planområdet til Sagdalen skole, jf. Figur under.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolekretser i Skedsmo. Blå sirkel markerer planområdet. Kilde: Skedsmo kommune 

 

Skedsmo kommune har i løpet av de siste årene opplevd en stor befolkningsøkning. 

Strømmen/ Skjetten-området har hatt en stor vekst i de siste årene som følge av ferdigstillelse 

av mange nye boligprosjekter. Nye områder er også planlagt regulert. Skolekapasiteten har 

vært anstrengt og i noen tilfeller har familier med barn som flytter hit blitt henvist til skoler i 

andre deler av kommunen. Det har blitt en bedring av skolekapasitet i Strømmen/Skjetten med 

ny skole på Bråtejordet. Fortsatt utbygging i Strømmen/ Skjetten og langs elvebredden vil i 

løpet av noen år presse skolekapasiteten ytterligere. I Rud-området er det flere nye planer om 

utbygging, dermed vil det fortsatt trolig være behov for en ny skole lokalisert i aksen Skjærva 

– Nordby. 

5.11.3. Eksisterende barnehager i Skedsmo kommune 
Det er flere barnehager som ligger i nærheten av planområdet blant annet Stalsberg familie 

barnehage, Strømmen barnehage, Svanen familie barnehage, Noahs ark Barnehage, 

Furulund Barnehage og Hagan Barnehage. 
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Oversikt over private barnehager (grønn markering), private familiebarnehager (rød markering) og kommunale 
Barnehager (gul markering). Kilde: Skedsmo kommune sine hjemmesider. 

Som for skole, er det tilsvarende en vesentlig underdekning av barnehageplasser i 

Strømmen/Skjetten området, og familier må henvises til barnehager med ledig kapasitet, blant 

annet på Kjeller og Skedsmokorset. Det vil bli en bedring av barnehagekapasiteten i Strømmen 

/ Skjetten–området med ny barnehage på Bråtejordet, men det vil fortsatt være behov for større 

kapasitet. 

5.11.4. Eksisterende barnehager i Rælingen kommune. 
Følgende barnehager ligger i Rud området: Bjørnehi, Lilleborg, Torva, Heimen og Petrine. 

Barnehagene har allerede i dag underdekning når det gjelder 1-3 åringer. For 3-5 åringer er 

kapasiteten helt på grensen og det vil bli underdekning periodevis. 

I Rud området er det flere nye planer om utbygging på gang, som vil kunne gi ytterligere 

underdekning på barnehagekapasiteten i Rælingen. 
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Oversikt over private og kommunale barnehager 1 Rælingen (2015), Rud-området øverst på utsnittet.  Kilde: 

Rælingen kommune sine hjemmesider. 

5.11.5. Offentlige møteplasser 
Planområdet har ingen offentlige møteplasser og til dels ikke tilgjengelig for allmennheten. Det 

er ingen skoler, barnehager eller opparbeidete områder for barn og unge. 

5.12. Universell tilgjengelighet 
Området er i dag avstengt og ikke tilgjengelig for allmennheten. Det går ingen offentlige 

forbindelser for gående og syklende gjennom området.  

5.13. Teknisk infrastruktur 

5.13.1. Vann og avløp, lokal overvannshåndtering 
Den nærmeste kommunale vannledningen er en Ø150mm sør for tiltaksområdet, og en 

Ø150mm vest for tiltaksområdet. Det finnes fire brannventiler i kum innenfor ca. 200 m fra 

planområdet. Disse brannvannsuttakene ligger vest for tiltaksområdet, hvor den første 

brannventil i kum ligger nordvest for tiltaksområdet, og den siste sørvest for tiltaksområdet.  

Den nærmeste kommunale avløpsledningen er en Ø200mm spillvannsledning nord for 

tiltaksområdet. I tillegg går en Ø280mm spillvannspumpeledning gjennom tiltaksområdet, fra 

nord til sør. Området består i dag av industri (NRV/NRA), ellers av grøntområde. Området har 

jevnt fall østover, mot Nitelva. Det antas at området har forholdsvis god kapasitet til å infiltrere 

overvann til grunnen.  

Nedbørsfeltet er antatt avgrenset av veg vest for tiltaksområdet, samt avgrenset av bygg i nord. 

Øst for tiltaksområdet går Nitelva som er en god og robust resipient. Ved ekstremnedbør vil 

overvannet gå til elv. Utfra kart over eksisterende VA, mottatt fra Skedsmo og Rælingen 

kommune, ligger det en kommunal Ø250mm overvannsledning sør i tiltaksområdet. 
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5.13.2. Trafo 
Det ligger i dag en trafo innenfor planområdet, på eiendommen 77/1182. Trafoen dekker 

hovedsakelig eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.  

5.13.3. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Det er pr. i dag ikke tilrettelagt for alternative energikilder i planområdet. Planområdet befinner 

seg innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Vest for planområdet varmes 

administrasjonsbygget til NRA opp ved hjelp av varmeveksling av avløpsvann fra 

renseanlegget i fjellet. Akershus Energi Varme har konsesjon for fjernvarmeanlegg i området. 

 

5.14. Forurenset grunn 
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal det ved terrenginngrep, der det er grunn 

til å tro det kan være forurenset grunn, utføres nødvendige undersøkelser. Plan- og 

bygningslovens § 28-1 stiller også krav til at miljøforholdene på en eiendom skal være kjent 

før bygging kan igangsettes. 

Det er gjennomført prøvetaking av masser på land og prøver av sedimenter i Nitelva av Sweco 

Norge AS i 2013. Prøvetakingene ble gjennomført i to ulike perioden. Feltarbeidet på land ble 

gjennomført i perioden 13.-15. august. Analyseresultatene viste at grunnen var generelt lite 

forurenset av metaller. For organiske parametere ble det funnet et område sør for garasjen 

som er sterkt forurenset av THC (olje), samt flekkvis forurenset av PAH. Men det generelle 

bildet for organiske parametere ble vurdert å være god.  

 

Oversiktskart med prøvepunkter (Sweco, 2013). 

Feltarbeider i Nitelva ble gjennomført 21. august 2013. Det ble etablert 21 prøvepunkter som 

gir et godt bilde av miljøtilstanden av den delen av Nitelva som vil berøres av bygningstiltakene. 

Det ble flere steder observert stort innslag av ferskvannsplanter. Analyseresultene for Nitelva 

viste at sedimentene er noe mer forurenset. For metaller er det kobber og sink som er de 

dominerende parametere, samt at det sporadisk forekommer forhøyde nivåer av nikkel og 
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kvikksølv. For de organiske parameterne er det PAH som er den dominerende 

forurensingsparameteren. Det har ikke vært mulig å peke på noen eksakte kilder til 

forurensingen som er påvist i sedimentene. Det er anbefalt at det videre iverksettes tiltak for å 

hindre spredning gjennom oppvirvling av de forurensede sedimentene i elva og langs 

elvekanten på land. Det er anbefalt at det spuntes i front av området som skal fylles ut.  

Supplerende prøvetakinger og kontrollprøver av masser på land ble gjennomført i perioden 

07.11.16 og 20.02.17 av R3 Entreprenør AS. Det ble tatt til sammen 85 jordprøver og sendt 

inn til analyse. Analyseresultatene viste forurensning som overstiger tiltaksklasse 2 i 27 av 85 

jordprøver. Under graving ble det også påvist misfargede jordmasser. Det ble derfor besluttet 

å sjakte flere prøvepunkter i tiltaksområdet. Jordprøvene påviste forurensning i større arealer 

enn det som ble påvist tidligere av Sweco Norge AS. Forurensede masser høyere enn 

tilstandsklasse 2 ble gravd opp og levert til godkjent mottak. Steinfraksjoner større enn 50 mm 

i diameter uten jordbelegg ble sortert ut med sikteverk og gjenbrukt som fyllmasser på 

eiendommen. 

 

Kart av feltene som ble fylt med sortert steinfraksjoner og rene jordmasser fra jordhaugen. 

 

Grunn under jordhaugen har tidligere blitt benyttet som lagerplass av rør, stolper og diverse 

utstyr. Det mistenkes at G-2, område under jordhaugen kan være fylt opp med masser uten at 

det er tatt hensyn til om disse massen er rene for forurensninger som søppel og evt. olje- og 

kjemikalielekkasjer. Det ligger en PE 280mm SP spillvannledding på nord-øst siden av 

eiendommen som går gjennom G3 og G7. Denne spillvannsleddingen er i full drift og tar avløp 

fra mange husstander på nordsiden av eiendommen. På grunn av dette blir forurensninger i 

G8 liggende uberørt, men feltet er adskilt med duk fra felt G3 og G7 som er ryddet opp og 

klarert som rene masser. Forurensede masser i felt G8 må derfor ryddes opp og fjernes etter 

at spillvannsrøret er tatt ut av drift. 
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I NGUs aktsomhetskart for radon er området angitt med moderat til lav aktsomhet. Kartet er 

ikke detaljert nok til bruk på enkelttomter eller byggefelt. Allikevel har kartet en viss betydning 

i denne sammenheng, da planområdet ligger i et større område med moderat til lav aktsomhet. 

Bygg der mennesker skal ha varig opphold bør i etterkant av oppføring kontrolleres for 

radongass. Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres 

avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, lufting i bygg mv. ihht. krav slik det fremgår 

av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for eventuelle avbøtende tiltak for å 

oppfylle TEK 10. 

 

 

Registrert Radon nivå i grunnen i planområdet og nærliggende arealer (NGU, 2016) 

 

5.15. Luftforurensing 
Det er utført en luftkvalitetsvurdering av planområdet. Formålet med denne er å anslå 

eksisterende luftforurensningsnivå i planområdet med hensyn til etablering av bebyggelse som 

er følsomme for luftforurensning, samt å vurdere konsekvensene planforslaget vil ha for lokal 

luftkvalitet. 

For dagens situasjon viser analysen at den største kilden til luftforurensning i dagens situasjon 

er Fv381 Strømsveien. Beregningene viser at ved dagens trafikkmengde oppfyller den 

nordligste delen av planområdet kriteriene for gul luftforurensningssone. Dette gjelder både 

vintermiddel NO2 og døgnmiddel PM10. En smalere strekning langs vegkanten oppfyller 

kriteriene for rød luftforurensningssone med bakgrunn i årsmiddel NO2. Dagens bruk av 

planområdet som renseanlegg og lager er ikke definert som følsomme for luftforurensning i 

henhold til retningslinje T-1520. 
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5.16. Grunnforhold 
Det er utført geotekniske grunnundersøkelser. Totalsonderingene viser at dybden til faste 

masser eller berg i borpunktene varierer fra 3,7 m til 41,4 m. Utskrifter av total- og 

slagsonderingene er vist i vedlegg til denne rapporten. Løsmassene består av et topplag av 

fyllmasser og/eller tørrskorpeleire på opptil ca. 4 m over siltig leire til berg. I nordvest og i 

sydøst varierer dybden til berg mellom ca. 4 m til ca. 20 m med økende dybder mot midten av 

området. I midten av området varierer dybden til berg fra ca. 30 m til 41,4 m. 

CPTU-sonderingene viser at leiren er middels fast til fast fra 4 m til 15 m og fastheten øker 

med dybden. Det er utført 3 CPTU-sonderinger ned til henholdsvis 38,9 m, 36,8 m og 22,8 m. 

Disse sonderingene viser middels fast til fast leire fra ca. 15 m dybde til fast leire ved avsluttet 

sonderingsdybde. 

I borpunkt nr. 8 er det tatt opp 5 prøvesylindere (Ø50 mm) fra 5 m til 13 m dybde som viser at 

løsmassene består av siltig leire. Vanninnholdet varierer mellom 21-28 % og densiteten ligger 

i området 20,5-21,4 kN/m3. Leiren er middels fast til fast og lite til middels sensitiv. 

I borpunkt nr. 17 er det tatt opp 10 prøvesylindere (Ø54 mm) fra 3 m til 14 m dybde. Det er 

utført rutineundersøkelser på samtlige sylindere. Undersøkelsene viser at under fyllmassene 

er det siltig leire ned til avsluttet prøvetaking. Leiren inneholder enkelte siltsjikt og har lavt 

organisk innhold. Vanninnholdet ligger i intervallet 20-40 %. Densiteten ligger i området 19,2-

20,4 kN/m3. Leiren er middels fast til fast fra 3 m til ca. 4 m dybde. Derunder er leiren bløt til 

middels fast. Leiren er lite til middels sensitiv. Det er utført 3 CRS ødometerforsøk på 3 prøver 

tatt i borpunkt nr. 17 i henholdsvis 5,4 m, 9,2 m og 12,5 m dybde. Resultatene tyder på at leiren 

har et modultall m i området 17-21. Konsolideringskoeffisienten cv varierer og ligger i området 

6-32 m2/år. 

På bakgrunn av den geotekniske undersøkelsen er planområdet vurdert som godt egnet til 

utbygging. 
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5.17. Støyforhold 

5.17.1. Fasadenivå 
I figuren under vises beregnet støy fra jernbane til området rundt med fremtidig planlagt 

situasjon for Strandveien 1. Bygg markert med gul/rød prikk har beregnet støy over 

grenseverdi (Lden 58 dB) i ett eller flere fasadepunkter. 

 

De høyeste beregnede fasadenivåene fra jernbane til planlagte bygg er Lden 59 dBA. Med riktig 

planløsning for leiligheter, vil det være mulig å tilfredsstille kommuneplanens krav for Skedsmo 

kommune innenfor avviksområdet/fortettingsområder med planlagt situasjon. Det må legges 

til rette slik at planlagte boliger får en stille side med beregnet lydnivå under Lden 58 dBA fra 

jernbane.  

5.17.2. Utendørs oppholdsplass 
Det stilles i kommuneplanen for Skedsmo kommune krav til at alle boliger skal ha en stille side 

med uteplass der beregnet lydnivå Lden er under 58 dBA fra jernbane og under 55 dBA fra veg. 

Det bør også være tilfredsstillende solforhold på uteplass. Beregninger viser at ved dagens 

situasjonsplan, vil alt uteoppholdsareal på bakkeplan ha støynivå fra jernbane under anbefalt 

grenseverdi. Ved enkelte private uteplasser (balkonger) i bygg som er markert med gul prikk, 

overskrides anbefalt grenseverdi marginalt (ca. 1 dB) dersom balkonger plasseres på fasader 

mot jernbanelinjene. Det skal derfor være gjennomgående leiligheter slik at innglassing av 

balkonger unngås eller at en av balkongene til en leilighet ikke vil ha behov for innglassing. 

 

Beregnet støy fra jernbane for fremtidig utbygd situasjon 
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5.17.3. Støy på fasader - Dagens situasjon 
Figuren under viser beregnet støy fra vegtrafikk til området rundt med dagens situasjon. Bygg  

markert med gul/rød prikk har beregnet støy over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter.  

 

5.17.4. Støy på utendørs oppholdsplass 
Enkelte eksisterende boliger innenfor influensområdet som ligger langs Strømsveien, har støy 

over anbefalt grenseverdi. 

Figur 5-1. Beregnet støy fra veg for dagens plansituasjon, trafikktall fremskrevet  
Beregnet støy fra veg for dagens plansituasjon, trafikktall fremskrevet 
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5.17.5. Samlet støyforhold fra veg og jernbane 
Figuren under viser støysoner fra både veg og jernbane. Det er viktig å presisere at støy fra 

de ulike kildene ikke kan summeres. Støy fra veg og jernbane har ulike grenseverdier og må 

vurderes hver for seg. Dette er tatt høyde for i støysonekartet. I områder hvor det er støy fra 

både veg og jernbane, vises den høyeste verdien i støysonekartet. 

5.18. Risiko- og sårbarhet  
ROS-analysen er en kvalitativ grovanalyse. Det er vurdert hendelser som kan føre til ulykker 

med fare for liv og helse for tredjepart, samt miljøskader og tap av materiell 

verdier/samfunnsfunksjoner, som en følge av tiltaket. Analysen fokuserer primært på 

hendelser som normalt ikke blir fanget opp under planleggingen, det vil si hendelser som 

representer en potensiell risiko som det ikke er planlagt for. Vurderingen av uønskede 

hendelser er basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter. 

På bakgrunn av resultatet av risikovurderingen anbefales det særlig fokus på følgende tema:  

• Flom og kvikkleire; naturgitte forhold 

• Forurensning; grunnforurensning, utslipp til Nitelva 

• Naturmiljø; påvirkning av biologisk mangfold 

• Trafikk; sikkerhet for tredjepart i anleggsfase 

 

Flom og kvikkleire 

Flomsonekart viser at ved dagens situasjon vil ca. 90% av reguleringsområdet ligge under 

vann ved en 200-års flom. Årsaken til dette er at store deler av planområdet i dag ligger under 

Støysonekart, veg og jernbane 
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nivået for en 200-års flom, som er på kote 105,9 (+ 0,30 m sikkerhetsmargin). Dette går under 

områder som ifølge Plan- og bygningsloven skal avmerkes som hensynssone for flom, og hvor 

bygging skal forbys eller tillates kun på bestemte vilkår. Det vil derfor være nødvendig med 

heving av terrenget og utfylling av steinmasser i Nitelva. Andre nødvendige flomsikringstiltak 

vil bli vurdert i den pågående detaljreguleringen av planområdet. 

Grunnundersøkelser i planområdet viser at nær Nitelva består grunnen av elveavsetninger, 

tykke marine avsetninger er funnet i nordøstre del, og diverse fyllmasser i den sørlige delen. 

Løsmassene består av et topplag av fyllmasser og/eller tørrskorpeleire på opptil ca. 4 m over 

siltig leire til berg. I nordvest og i sydøst varierer dybden til berg mellom ca. 4 m til ca. 20 m 

med økende dybder mot midten av området. I midten av området varierer dybden til berg fra 

ca. 30 m til 41,4 m. På bakgrunn av den geotekniske undersøkelsen er planområdet vurdert 

som godt egnet til utbygging. På risikokart for kvikkleire utarbeidet av NGI 2005 ligger 

planområdet utenfor avmerkede faresoner. I NGI-rapporten (Høydal 2005) understrekes det 

imidlertid at det likevel alltid er nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare 

vurderes ved inngrep i områder med marin leire i grunnen. 

Forurensning 

Tiltaket kan medføre at forurensede masser spres gjennom graving og gjenbruk av masser. I 

deler av planområdet er det drevet en rekke virksomheter som kan være kilder til 

grunnforurensning. Dette gjelder blant annet biloppstilling, garasje, mekanisk verksted, 

entreprenørverksted, et tidligere forsvarsanlegg, og en småbåthavn.  

Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomført av Sweco Norge AS i perioden 13.-15. august. 

viste at grunnen var generelt lite forurenset av metaller. For organiske parametere ble det kun 

funnet et område som er sterkt forurenset av THC (olje), samt flekkvis forurenset av PAH. Men 

det generelle bildet for organiske parametere ble vurdert å være god.  

Supplerende prøvetakinger og kontrollprøver av masser på land ble gjennomført i perioden 

07.11.16 og 20.02.17 av R3 Entreprenør AS. Analyseresultatene påviste forurensning i større 

arealer enn det som ble påvist tidligere av Sweco Norge AS. Forurensede masser høyere enn 

tilstandsklasse 2 ble i denne forbindelse gravd opp og levert til godkjent mottak. 

Sedimentene i Nitelva er vurdert å være forurenset og til dels sterkt forurenset av PAH. Det 

må derfor iverksettes tiltak for å hindre spredning gjennom oppvirvling av de forurensede 

sedimentene i elva og langs elvekanten på land. Det er anbefalt at det spuntes i front av 

området som skal fylles ut. Dette vil også være en fordel sett ut fra et geoteknisk synspunkt 

ved at pelen vil hindre erosjon og utglidning av det utfylte området. 

I NGUs aktsomhetskart for radon er området angitt med moderat til lav aktsomhet. Kartet er 

ikke detaljert nok til bruk på enkelttomter eller byggefelt. Allikevel har kartet en viss betydning 

i denne sammenheng, da planområdet ligger i et større område med moderat til lav aktsomhet. 

Bygg der mennesker skal ha varig opphold bør i etterkant av oppføring kontrolleres for 

radongass. Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres 

avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, lufting i bygg mv. ihht. krav slik det fremgår 

av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for eventuelle avbøtende tiltak for å 

oppfylle TEK 10. 
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Registrert Radon nivå i grunnen i planområdet og nærliggende arealer (NGU, 2016) 

Naturmiljø 

Nitelva er en del av vannområdet Leira-Nitelva, og i forbindelse med vannforskriften skulle elva 

opprettholde eller oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. Dagens tilstand er 

dårlig/svært dårlig, og er dermed svært sårbar for ytterligere miljøpåvirkning fra utslipp av 

miljøgifter og avrenning fra forurenset grunn/masser. Planområdet ligger i tillegg 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.  

Deler av planområdet er kartlagt som en svært viktig naturtype, og er leveområde for flere 

rødlistede sårbare og truede arter. Disse artene er imidlertid fåtallige, og planområdet utgjør 

bare 65 daa i forhold til hele naturtypen (1435 daa) med tilsvarende leveområder utenfor 

planområdet. I planområdet, er det mest sårbare området langs Nitelva og i kantsonen.  

Trafikk 

Det er i dagens situasjon registrert én trafikkulykke i eller i nærheten av krysset i perioden 2003 

til 2012. Planforslaget vil medføre flere kjørende, gående og syklende i området, hvilket i seg 

selv kan øke sannsynligheten for en ulykke. Det er imidlertid ikke registrert 

personskadeulykker i krysset Strømsveien/Strandveien eller i nærheten av krysset i løpet av 

de 4 siste årene. Reguleringen medfører oppgradering med gang/sykkelvei forbi planområdet 

og frem til adkomst. Planforslaget legger også til rette for gode løsninger for gående og 

syklende fra adkomsten internt i planområdet. Det vil alltid være risiko for ulykker knyttet til 

transport i anleggsperioden. Risikovurderingen av trafikk i anleggsfase til «gul hendelse» er 

forutsatt av at det utarbeides en trafikkplan for anleggsfasen og at bestemmelser i 

byggherreforskriften følges. Det er per i dag ikke lokalisert noen skole eller barnehage i selve 

planområdet. De nærmeste barneskolene er Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud 
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i Rælingen kommune. Disse ligger et stykke fra planområdet. Skoleveien til disse skolene vil i 

ulik grad krysse kjøreveger koblet til planområdet. Ingen av skoleveiene til barneskolene er 

konfliktfrie i forhold til biltrafikken. Med utgangspunkt i Strandveien er det imidlertid ingen 

hovedveier som må krysses i plan.  

Plan for sikkerhetstiltak og avvikling av anleggstrafikk bør utarbeides i egen trafikkplan for 

prosjektet. 

Konklusjon ROS eksisterende situasjon 

Ved gjennomføring av risikoreduserende tiltak for uønskede hendelser som er vurdert til 

kategori «gul» (tiltak skal vurderes), vil risikoen reduseres til kategori «grønn» (tiltak ikke 

nødvendig). Ingen vurderte uønskede hendelser ble risikovurdert til uakseptabel risiko «rødt 

nivå». Resultatet av ROS-analysen for reguleringsplannivå, Strandveien 1, viser at dersom 

man gjennomfører risikoreduserende tiltak og tar tilstrekkelig hensyn til mulige uønskede 

hendelser som kan oppstå i forbindelse med prosjektet, vil ikke tiltaket representere høyere 

risiko for tredjepart enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge. 

5.19. Hydrologi og flom 
I oktober 2016 utga NVE en egen rapport (Rapport nr 83-2016) hvor det er utarbeidet 

flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom langs Glomma inkl. samløpet med Vorma, samt Leira 

og Nitelvas utløp ved nordre Øyeren. Rapporten bekrefter vannlinjeberegningene som er utført 

i forbindelse med planarbeidet, altså kote 105,9 (+0,30 m sikkerhetsmargin). 

Store deler av området ligger i dag under denne kotehøyden, og vil ved en 200-års flom-

hendelse stå under vann. Flomsonekart viser at cirka 90 % av hele reguleringsområdet ligger 

under vannet ved en 200-års flom. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for at tomten skal 

være byggbar. Flommer i Nitelva og Leira er sjelden sammenfallende med høyeste 

flomvannstand i Øyeren. Vannføring fra Nitelva vil derfor ha relativt liten påvirkning i løpet av 

en 200-års flom ved Lillestrøm.  

5.19.1. Flomverk 
I analyseområdet finnes det flere flomverk. Flomverkene langs Nitelva i Lillestrøm er utført i 7 

parseller, som beskytter viktige bygninger og boligområder på andre siden av planområdet 

(Naserzadeh oh Pereira, 2005). Toppen av flomverket ligger i gjennomsnitt rundt 105,5 moh 

oppstrøms for Nitelva bru og på kotehøyde 106,5 moh. nedstrøms for Nitelva bru.  

 

5.20. Næring og handel 
 

5.20.1. Eksisterende detaljhandel i og omkring området  
I Skjettenveien, nordvest i det definerte markedsområdet ligger dagligvarebutikken COOP 

Mega. Avstanden fra planområdet er ca. 1 km. Innbyggerne i den delen av markedsområdet 

som ligger vest for Nitelva vil således få to dagligvarebutikker å velge mellom relativt nær 

bosted. I Sagdalen ligger i tillegg en Joker, en videokiosk og et serveringssted. Strømmen 

Brusshop, som også har ligget der, er meldt oppløst 08.06. 13. Bortsett fra Joker, som inngår 

i dagligvarebegrepet, har virksomhetene i Sagdalen mindre interesse for tiltaket. Dagligvare-

omsetningen i markedsområdet (Mega og Joker) utgjør trolig ca. kr. 60 mill. ekskl. mva, mens 

øvrig omsetning utgjør ca. kr. 20 mill. ekskl. mva.  

I markedsområdets nære omgivelser er det et svært omfattende detaljhandelstilbud. Nærmest 

tiltaket, i Nittedalsgata 50 på den andre siden av Nitelva bru, ligger COOP Obs! Hypermarked. 
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Fra tiltaket er avstanden dit ca. 700 m Slik vi har avgrenset markedsområdet ligger COOP 

Obs! på grensen til området. Hypermarkedet betjener imidlertid et svært stort område, så det 

ville gi et skjevt bilde å inkludere det i markedsområdets omsetning. I tillegg til en stor 

dagligvareomsetning har COOP Obs! også betydelig omsetning av andre varer.  

Avstanden fra planområdet til Strømmen Storsenter er ca. 1 800 m. Etter utvidelse og nyåpning 

høsten 2012 er senteret et av landets største med mer enn 200 butikker og forventer en 

omsetning i 2013 på rundt kr. 2 170 mill. ekskl. mva. Butikkarealet er på hele 68 000 m2. 

Senteret, sammen med en del frittliggende butikker i nærliggende gater (Stasjonsveien, 

Støperiveien og Strømsveien) må sies å fremby et komplett og variert butikktilbud med flere 

butikker i de fleste bransjer. Det eneste som mangler er større byggevarehus. 

Dagligvarebutikkene Meny og Rema 1000 er lokalisert i Storsenteret, i tillegg har Rema 1000 

en butikk i Støperiveien. I Strømsveien ligger en Kiwi og en COOP Prix. I sum omsetter 

dagligvarebutikkene på Strømmen trolig kr. 300 mill. ekskl. mva. Nielsen Butikkregister ligger 

til grunn for vurderingen.  

På motsatt side av tiltaket har Lillestrøm sentrum med Lillestrøm Torv også et omfattende 

detaljhandelstilbud. Avstanden fra tiltaket til Torvet er ca. 1 500 m. En eventuell fremtidig 

gangbro over Nitelva kan redusere avstanden til stasjonen med ca. 300 m uten at det vil ha 

noen stor betydning i handlesammenheng.  

Lillestrøm Torv er et vesentlig mindre kjøpesenter enn Strømmen Storsenter, men har likevel 

65 butikker og en årlig omsetning på ca. kr. 500 mill. ekskl. mva. Tilbudet på gateplan er noe 

større på Lillestrøm enn på Strømmen, men det samlede tilbudet er nok størst på Strømmen. 

Det gjelder imidlertid ikke dagligvarebransjen, idet 8 dagligvarebutikker sentralt i Lillestrøm 
samt COOP Obs! antas årlig å omsette for nær kr. 600 mill. ekskl. mva.  
 
Skjetten Nærsenter i Skjettenbyen bør også nevnes, siden det vil påvirke den nordvestlige 
delen av det definerte markedsområdet. Senteret har dagligvarebutikk (Meny). Apotek, Nille, 
en gavebutikk og et tilbud av helse- og velværetjenester, m.a.o. et tilbud som er ganske likt 
med det som planlegges i Strandveien 1. Skjetten Nærsenter har en butikkomsetning på ca. 
kr. 120 mill. ekskl. mva. med dagligvarebutikken som den klart dominerende aktøren. Den siste 
senterkonsentrasjonen i Skedsmo, Skedsmo Senter på Skedsmokorset, ligger for langt unna 
planområdet til å ha noen betydning i vår sammenheng.  

Kvaliteten på detaljhandelstilbudet på Strømmen og Lillestrøm vil vi karakterisere som høy. 

Antall bransjer, antall virksomheter i hver bransje og kvaliteten på butikkene bidrar til dette. 

Alle ledende kjeder er til stede. 

 

5.20.2. Beskrivelse av den regionale detaljhandelen på Nedre Romerike 
Skedsmo og Lørenskog kommuner, med til sammen 4 større kjøpesentre og en rekke store 

enkeltaktører innen elektro, møbler og byggevarer/jernvarer, er de sentrale detaljhandels-

kommunene på Romerike og har betydelig tilsig av kjøpekraft fra resten av regionen og dermed 

et stort handelsoverskudd. I de senere årene har imidlertid Ullensaker (Jessheim) vokst frem 

som en betydelig handelsdestinasjon, slik at tilsig av kjøpekraft fra øvre til nedre Romerike er 

nok redusert.  

Lørenskog og Skedsmo har også tilsig av kjøpekraft fra Oslo nord/øst og vise versa. For folk 

på Høybråten, Furuset og Ellingsrud, til dels også Stovner, kan kjøpesentrene på Nedre 

Romerike fortone seg som lettere tilgjengelig enn tilsvarende i Oslo.  
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Aksen Alnabru – Lillestrøm er ikke bare preget av store kjøpesentre, men også store og noen 

mindre enkeltaktører, særlig innen de nevnte bransjene elektro, møbler (hvor IKEA Furuset er 

i en klasse for seg) og byggevarer/jernvarer. Spesielt elektro og møbler er bransjer hvor 

kundene ofte ønsker å sammenligne flere tilbud og derfor oppsøker flere butikker før de 

bestemmer seg. I disse bransjene er det utvilsomt betydelig utveksling av kjøpekraft over 

grensen mellom Oslo og Akershus, men siden strømmene går begge veier gir det ikke 

nødvendigvis stor innvirkning på «handels-balansen». Alt i alt er Skedsmo, Lørenskog og 

Furuset/Alna et av Norges mest intense detaljhandelsområder. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1. Planlagt arealbruk 
Planområdet foreslås regulert til områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, 

forretning, offentlig/ privat tjenesteyting, barnehage (kombinert med bydelshus) med tilhørende 

uteområder samt kontor og bevertning. Øya sørøst for planområdet foreslås regulert til offentlig 

naturområde – grønnstruktur. Det reguleres også inn en promenade/bordgang og turveg som 

forbinder planområdet med sentrum. 

6.1.1. Reguleringsformål 
Planforslaget reguleres i tre vertikalnivå, under bakken (vertikalnivå 1), på bakken (vertikalnivå 

2) og over bakken (vertikalnivå 3). 

Arealformål 

Vertikalnivå 1 (under bakkenivå): 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, ledd nr. 1) 

• Kombinert bebyggelse og anleggsområde (Garasjeanlegg) 

 

Vertikalnivå 2 (på bakkenivå): 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, ledd nr. 1) 

• Barnehage/bydelshus (BBH) 

• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 

• Kombinert bebyggelse og anleggsområde (BKB) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 2) 

• Kjøreveg (SKV)  

• Fortau (SF)  

• Torg (ST) 

• Gang/-sykkelveg (SGS) 

• Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

• Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (GKG): Gatetun kombinert med 

grønnstruktur/ Promenade – bordgang 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3) 

• Friområde (GF) 

• Naturområde-grønnstruktur (GN) 

• Park (GP) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5, ledd nr. 6)  

• Småbåthavn (VS)  

• Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

 

Vertikalnivå 3 (over bakkenivå): 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 2) 

• Gangveg/gangareal (SGG)  

Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3) 

• Turveg (GT) 

 

Hensynssoner og andre juridiske flater 

Vertikalnivå 2 (på bakkenivå): 

Hensynssoner (pbl § 12-6)  

• Bevaring naturmiljø (H560_) 

• Flomfare (H320) 

 

Bestemmelsesområder (pbl § 12-7, ledd nr. 2)  

• Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#VU) 
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Arealformål Antall felt Areal, daa 

Vertikalnivå 1 Kombinert bebyggelse og anleggsområde (Garasjeanlegg) 2 51.1

Totalt alle kategorier: 51,1

Vertikalnivå 2 Barnehage/bydelshus (BBH) 1 2,2

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 1 3,6

Kombinert bebyggelse og anleggsområde (BKB) 10 50,8

Kjøreveg (SKV) 5 7,3

Fortau (SF) 3 0,7

Torg (ST) 1 2,9

Gang/-sykkelveg (SGS) 7 4

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 13 4,8

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur 

(GKG): Gatetun kombinert med grønnstruktur/ 

Promenade/bordgang

10 14,5

Friområde (GF) 1 1

Naturområde-grønnstruktur (GN) 2 10,2

Park (GP) 1 1,8

Småbåthavn (VS) 1 8,1

Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 1 29,5

Totalt alle kategorier: 141,3

Vertikalnivå 3 Kombinert bebyggelse og anleggsområde (BKB) 7 0,6

Gangveg/gangareal (SGG) 2 0,6

Turveg (GT) 3 1,3

Totalt alle kategorier: 2,4

Hensynssone Bevaring naturmiljø (H560_1) 1 21,9

Bevaring naturmiljø (H560_2) 1 17,9

Flomfare (H320) 12 54,2

Totalt alle hensynssoner: 94

Bestemmelse

sområde
#VU1 - Anlegg for naturlig rensing av vannet 1 0,9

#VU2 - Atkomst til Nitelva bru med trapper og heis 1 0,17

#VU3 - Gangbru ved torget og promenaden 1 0,1

#VU4 - Bygnings utkraging over vannareal 7 0,7

#VU5 - Gangbru til øy 1 1,6

#VU6 - Utsiktsplasser med tilhørende møblering 1 0,5

#VU7 - Utsiktsplasser med tilhørende møblering 1 0,5

#VU8 - Gangbru over Nitelva 1 4,8

9,3Totalt alle bestemmelsesområder:  
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6.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1. Vertikalnivå 1 (under bakkenivå)  
Kombinert bebyggelse og anleggsområde: 

Planområdet under bakken utgjør i hovedsak private garasjeanlegg, trapp og heishus samt 

boder og tekniske rom for de ulike byggeområdene. Underetasjen kan også benyttes til både 

innsamling av avfall, renovasjon, varelevering samt tilgang til teknisk infrastruktur så som rør 

og ledninger. 

6.2.2. Vertikalnivå 2 (på bakkenivå) 
Barnehage/bydelshus (Felt BBH) 

Det planlegges en 8-avdeling barnehage, ved sentralparken, med plass til opptil 108 barn med 

tilhørende sidebygninger, interne veger og opparbeidet uteareal med lekeapparater.  

Barnehagen skal ha uteoppholdsareal på minimum 2 600 m2, hvorav opptil 50 % av disse kan 

etableres på tak.  

Barnehagen skal primært betjene sitt nærmiljø og det skal spesielt legges til rette for at barn 

kan hentes/bringes med sykkel. Planforslaget legger opp til at deler av barnehagens 

innearealer også skal kunne nyttes til forsamlingslokale/bydelshus for beboere i nærmiljøet. 

Hensikten er god tomteutnyttelse og sambruk og utnyttelse av arealene utover barnehagens 

ordinære åpningstid.  

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (land) (Felt BSB) 

Planforslaget legger opp til en delvis videreføring av dagens bruk som småbåthavn. I tillegg 

kan det etableres klubbhus med bevertning, kajakk og kano utleie samt snuplass med båtslipp 

og parkering. Det er ikke tillatt med lagring av båter på land. 

Kombinert bebyggelse og anleggsområde (Felt BKB1-BKB10): 

Innenfor områdene foreslått regulert til kombinert bebyggelse og anleggsområde, vil det kunne 

etableres bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Det 

kombinerte formålet er med å sikre en funksjonsblanding samtidig som det gir f leksibilitet ut 

fra et framtidig behov, med flere funksjoner sentrumsnært som igjen vil gi et mer variert tilbud 

og legge bedre til rette for liv og trivsel i området. 

Gatetun kombinert med grønnstruktur og Promenade – bordgang (Felt GKG1-GKG10) 

Planforslaget foreslår å regulere inn gatetun mellom de ulike byggefelt der kjøreadkomst til 

eiendommene og fremkommelighet for bil nedprioriteres i forhold til gående, lek og opphold i 

gatetunet. Gatetunene opparbeides med sammenhengende og enhetlig dekke fra vegg til 

vegg, dvs uten kantstein. Det opparbeides «øyer» med vegetasjon, møbler eller annet utstyr 

som samtidig fungerer som fartsdempende elementer som bilene må svinge mellom. Det 

opparbeides private forhager på begge sider, hevet over det allment tilgjengelige arealet. Det 

skal sikres mulighet for plantedyrking og opphold i forhagene. Forhager avgrenses ved hjelp 

av hekker. Det skal legges opp til allmenn tilgjengelige møteplasser i gatetunene, for eksempel 

med møblering i grupper; sykkelparkering, benker og plantekasser eller annet utstyr. De ulike 

gatetunene kan gjerne opparbeides med ulike preg som kan gi dem karakter og identitet, for 

eksempel i kraft av vegetasjonstype, farge, materialitet eller utstyr, eller kombinasjoner av 

dette. Det skal legges opp til belysning for å sikre orientering og attraksjon også i mørke. 
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Gatetun – sett mot strøket.  

Planforslaget foreslår også å regulere inn et langsgående strøk i felt GKG4, som et urbant 

utformet parkdrag mellom boligkvartalene og som forbinder alle kvartalene i den nye bydelen. 

Strøket skal utformes med møteplasser, lek, kunstneriske installasjoner og uteromsmøblering 

slik at strøket blir en attraktiv møteplass for mennesker i alle aldre. Strøket ivaretar også 

nødvendig kjøring til eiendommene. All adkomst og motorisert kjøring nedprioriteres i forhold 

til hensynet til de gående, syklende, aktiviteter og øvrig bruk av dette byrommet. Strøket 

opparbeides med «øyer» med vegetasjon, møbler eller annet utstyr. Forøvrig er det fast dekke 

som dominerer. Type dekker kan variere ut fra funksjonelle forhold: 

belegningsstein/natursteinsdekke, grus, fallunderlag etc. Antall materialer i dekketypene som 

velges bør ikke være mer enn 3. Det skal legges opp til egne elementer for barn og unge, for 

eksempel lavterskel lekeapparater, treningsutstyr, interaktive kunst- og designelementer. 
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Strøket – som en attraktiv møteplass. 

 

Fra forhage langs strøket. 

Den delen av elvekantsonen langs Nitelva som bygges ned, gjenskapes i møtet med elva 

langs den nye bydelens yttergrense. Elvepromenaden – bordgangen i felt GKG2 og GKG3 

skal utformes slik at den blir en attraktiv møteplass for befolkningen i bydelen og resten av 

sentrum. Elvepromenaden – bordgangen er foreslått regulert inn med en total bredde på 15 m 

mellom fasade og elvekant ved normalvannstand.  



RAPPORT, PLANBESKRIVELSE STRANDVEIEN 1  SWECO NORGE AS, 18.04.2017 

 

STRANDVEIEN 1 

 

Side 72 av 130 

 

På delen nord for "Renseparken" legges det opp til nedtrapping og terskler mot elva. 

Beplantning som trær, busker og bunndekkende planter benyttes for å gi frodighet og variasjon 

til området. Det skal her også opparbeides sitteplasser for komfort og sosialt liv.  

På delen sør for "Renseparken" tas høydeforskjellen mellom vannet og gateplan opp i 

vegetasjonskledte skråninger med fall 1:3 eller slakere. Skråningen tilplantes med lokal, 

stedegen vegetasjon som er tilpasset den varierende vannmengden og hindre erosjon. 

Kantsonen langs bebyggelsen skal med andre ord by på funksjoner til naturmiljø som er 

tilsvarende med de som forsvinner i utbyggingen av planområdet, og som altså kan erstatte 

noe av det habitatet. Vegetasjonen skal være varierende og kan bestå av ulike typer gras, 

stauder, busker og noe trær. En nærmere beskrivelse av disse kravene og premissene finnes 

i vedlegg 3.  

Selve bordgangen foreslås tilpasset ferdsel til fots, ca. 1,0 m over normal vannstand. Den kan 

ha et slyngende forløp, og dens bredde kan tilpasses lokalt og variere mellom 1,5 – 3,0 m. 

Bordgangen forankres med stolper eller som utkraging, avhengig av underlag og opparbeides 

hovedsakelig av treverk med lang levetid. 

Langs bebyggelsen opparbeides det kjørbare gangveier (kote 106,5 – 103,5). Utformingen her 

skal ha en urban karakter, med fast dekke og fine avslutninger/overganger. Det skal 

tilrettelegges for sosiale møteplasser og aktiviteter. Benker, trapper og ulike type utstyr 

plasseres der dette er naturlig. 

Det etableres ulike forbindelser mellom promenade og bordgang langs strekningen, slik at det 

skapes flere gangveier og turmuligheter. Det skal legges opp til aktiviteter langs bordgang og 

elvepromenade. Dette kan være uteservering, plass til vannaktiviteter (for eksempel kajakk) 

og egne elementer for barn og unge. Aktiviteter skal være lavterskel og lett tilgjengelig til alle. 

Stedstilpasset utforming med gradvis nedtrapping til elva. 
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Sett fra promenaden. 

 

Torg (ST) 

Det nye torget blir bydelens nye sentrale møteplass, like ved butikkarealene. Torget vil kunne 

fungere som samlingssted i sosiale sammenhenger. Et sammenhengende, hardt dekke 

definerer plassen og skiller den fra øvrige gater/gatetun. Varelevering til forretninger skal 

kunne snu på plassen. Møbleringen av plassen må hensynta dette. Det skal etablereres 

gatetrær i rekker eller lunder rundt plassen, slik at plassen får et grønt preg. Trærne stammes 

opp slik at man kan ferdes under trærne og det skapes fri sikt. Det kan i tillegg benyttes busker 

eller bunndekkende planter. Det opparbeides sitteplasser på solrike, lune plasser. Annen 

møblering eller utstyr bør vurderes. Det legges opp til belysning som skal sikre tilgjengelighet, 

god orienterbarhet og være en attraksjon også i mørke. 
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Torget sett fra renseparken mot nærsenter. 

"Renseparken" 

Det er lagt opp til naturlig rensing av overvannet i forbindelse med det sentrale torget i nordre 

del av området. Regnvann fra tak og harde flater skal ledes ut i "Renseparken". Tanken er at 

biologisk rensing av overvannet kan inngå som et synlig og pedagogisk element i dette 

byrommet. Høydeforskjellen skal tas opp i ulike terskler der vannet ledes gjennom. Ulike 

planter med rensende egenskaper skal benyttes. Det legges til rette for sitteplasser i de mest 

solrike delene plassene. Lange benker eller trapper kan fungere for hele skoleklasser/store 

grupper. 

Naturområde-grønnstruktur (GN) 

Som en del av kompensasjonen for «tapt» elvebredde/strandsone som følge av den nye 

bydelen, foreslås det regulert inn en ny øy som er løsrevet fra øvrige soner. Øya med sine 

kantsoner og grunne partier, samt Nitelvas kantsone langs bebyggelsen skal by på funksjoner 

til naturmiljø som er tilsvarende med de som forsvinner i utbyggingen av planområdet, og som 

altså kan erstatte noe av det habitatet. 

Målsettingen med øya er å reetablere og forsterke det stedegne lokalmiljøet i elva. Det skal 

ikke tilrettelegges for menneskelig ferdsel bortsett fra der det er bordgang, bru eller 

utsiktspunkt. Øya opparbeides fortrinnsvis av stedegne masser og med terreng tilpasset det 

ønskede naturmangfold. Øya har en smal og avlang form, slik at det blir flest mulig løpemeter 

kantsone. Øya tilplantes med lokal, stedegen vegetasjon som er tilpasset den varierende 

vannmengden og for å hindre erosjon. Vegetasjonen bør være varierende og kan bestå av 

ulike typer gras, stauder, busker og noe trær. Øya skal fremstå som mest mulig uberørt. All 

vegetasjon i vann og på land innenfor foreslås fredet mot skade og ødeleggelse. Det må her 

ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøforholdene, herunder tilplanting av nye arter, 

oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, oppfylling, planering og lagring av 

masse, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler. Felling av trær, busker og lignende 

tillates kun i forbindelse med nødvendig skjøtsel og vedlikehold. 
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Ny øy som er løsrevet fra øvrige soner. 

 

 

Sett fra øya. 
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Sett fra Henrik Sørensens veg. 

Park (GP) 

Planforslaget foreslår å regulere inn en et større område til park. Parken skal bli et samlende 

byrom med hovedsakelig grønt preg. En barnehage inngår i parken. Utenfor barnehagens 

åpningstider vil utearealene til barnehagen fungere som lekeareal i parken og være enkelt 

tilgjengelig og vice versa for barnehagen når denne er åpen. 

Overvannshåndteringen skal inngå som ett av parkens hovedelementer. Overvannet ivaretas 

som grunt basseng eller regnbed med egnet beplantning. Det plantes store og mellomstore 

trær som har en romdannende effekt. Det foreslås en variasjon i beplantningen, som 

vårblomstring, høstfarger og vakre vintersilhuetter. Det skal opparbeides sitteplasser på solrike 

plasser. Annen møblering eller utstyr bør vurderes. Det legges opp til arealkrevende aktiviteter 

på passende steder. 
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Strøket – sett mot sentralparken og barnehagen. 

 

6.2.3. Vertikalnivå 3 (over bakkenivå) 
Turveg og Gangveg/gangareal (GT og SGG)  

Det anlegges en ny gang- og sykkelforbindelse over Nitelva, som leder fra sentrum til den nye 

bydelen. Denne gangbrua vil bli et nytt element i Lillestrøm som vil forbedre gang- og 

sykkelforbindelsen, samtidig som det vil knytte bydelen sterkere sammen med resten av 

sentrum. Brua er en forlengelse av eksisterende turvei fra sentrum over elva via den nye øya. 

Brua og bordgangen vil kunne oppleves som en interessant friluftssti gjennom disse nye 

landskapsrommene og velkomst til den nye bydelen. Brua langs jernbanen fungerer og vil 

fortsatt også fungere som en rask sykkelvei i tillegg til gangvei direkte til stasjonen, da 

planforslaget nå viser egen gang-/sykkelvei langs Strandveien og deler av Henrik Sørensens 

veg. 

Bruforbindelsen anlegges som en bordgang der naturopplevelsen langs Nitelva er i fokus. 

Brua/bordgangen kan ha et slyngende og mykt forløp. Bordgangens bredde kan tilpasses 

lokalt og variere mellom 3 og 5 m. Bordgangens forankring/fundamentering tilpasses 

forholdene på stedet. Det vurderes behov for rekkverk eller håndløper i forhold til sikkerhet. 

Kantavviser bør vurderes. Bordgangen opparbeides hovedsakelig av treverk med lang levetid. 

Bordgangen bør kunne være kjørbar for uttrykning eller vedlikehold og snøbrøyting.  

Brua eller bordgangen tilrettelegges for universell utforming med maks stigning 1:20. Høyden 

varierer slik at man på deler av strekningen kommer nær vannflaten mens det andre steder vil 

være høyt ned. Bordgangen legges ikke over 200 årsflomnivå. Det bør vurderes å legge 

belysning i bordgangen, som innfelt i konstruksjonen. 
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6.3. Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen består av åtte kvartaler i vifteform mot sørvest. Gatene er mellom 16 og 25 m 

brede, og kvartalene ca. 60x60 meter. Bredden på området gir mulighet til etablering av to 

rekker med kvartaler i nord-sør-retning, og således et sentralt strøk sør-nord og et sørvendt 

torg i nordre del av området. 

Det tydeligste plangrepet – bue-/viftemotivet – hentes fra elvas geometri, og gjenspeiler 

Nitelvas meander-form gjennom landskapet. Dette gir et strøk og en elvepromenade i bueform, 

som også videreføres av gangbroa til utviklingsområdet ved rådhuset. Elvepromenaden, det 

mest eksplisitte offentlige rommet i området, danner sammen med de tilliggende husene et 

konkavt rom rundt Nitelva – et landskapsrom som plasserer elva i sentrum, og som sammen 

med den nye øya bygger opp under lesningen av dette strekket av Nitelva som en 

«sentrumspark» i det framtidige Lillestrøm. Strøkets bueform gjør at området «avdukes» 

stegvis, og at hvert hjørne av kvartalene langs Strandveien spiller rolle som fondmotiv under 

vandringen mot torget i nord eller mot øya i sør.  

 

Figuren til venstre viser den konkave romdannelsen som gjenspeiler elvas geometri. Figuren til høyere viser 
strøkets bueform som gjør at området «avdukes stegvis.  
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Planens to «hovedakser» - strøket og elvepromenaden – har forskjellig karakter. Strøket er en 

bilfri og parkmessig opparbeidet bygate, primært flankert av boligbebyggelse. I hver ende 

etableres torg. I nordenden det urbane handelstorget, og i sørenden bryggetorget – begge 

med eksplisitt offentlige funksjoner og tilbud. Midt på strøket, vis a vis barnehagen og 

sentralparken, etableres en mindre nabolagskafe. Forhager og programmerte lekeplasser for 

barn og voksne gir liv og aktivitet i gata.  

Elvepromenaden har en tydeligere offentlig karakter og stemning. Ingen boliger tillates på 

bakkeplan, og alle lokalene har utadrettede virksomheter – kafeer, kajakkutleie, gallerier og 

kiosker. Hvert hus har en kollonade eller utkraget parti, og hvert hus tilbyr forskjellige kvaliteter 

til promenaden. Alle tårnhusene bør tegnes etter arkitektkonkurranse der også sentralparken 

inngår. Sentralparken, med barnehagen som fungerer som samfunnshus på ettermiddags- og 

kveldstid, er et av bindeleddene mellom strøket og elvepromenaden – sammen med 

renseparken og bryggen. Den er dimensjonert som en romslig bypark og megler mellom 

strøkets kote 106,5 og elvepromenadens kote 103,5.  

 

6.3.1. Bebyggelsens høyde 
 

 

Illustrasjonsplan med påførte etasjetall. 

Den forslåtte bebyggelsen har et gjennomsnitts etasjetall i overkant av 5 etasjer, med variasjon 

mellom 4 og 6 etasjer. Gitt områdets nordøstre henvendelse mot Nitelva, er det foreslått noen 

høyere hus i østre del av området med henholdsvis 15 og 8 etasjer, dette for å kunne tilby et 

større spenn av boligtyper og for å gi området og Lillestrøm en annen - forhåpentlig ny og 

spennende - karakter.  
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De høye husene mot Nitelva krever særlig redegjørelse. Kommuneplanens bestemmelser i 

Skedsmo åpner for høyder utover normen (4-6 etasjer) dersom et sett av kriterier oppfylles. 

Premissene er følgende: 

• Prosjektet tilfører nye strukturerende og identitetsskapende elementer til byen 

• Prosjektet har beliggenhet i nær tilknytning til kollektivknutepunkt 

• Prosjektet inneholder bysentrums- og publikumsfunksjoner 

• Prosjektet bidrar til gode helhetlige løsninger jf. bestemmelser om estetisk 

redegjørelse, byromsnorm, mulighetsstudiet for STRAKKS, med mer  

• Prosjektet er særlig miljøvennlig  

Forslagstiller mener de fleste av disse er oppfylt i planforslaget, og at den foreslåtte 

bebyggelsen er et godt svar på tomtens utfordringer og muligheter.  

Et underliggende prinsipp for planforslaget er nødvendigheten av en høy utnyttelse på 

tomtegrunnen som fylles ut i Nitelva. Det er en betingelse for å rettferdiggjøre inngrepet og gi 

mest mulig by når en beslaglegger naturområder. Samtidig er en av planens store kvaliteter 

områdets nærhet til og kontakt med Nitelva – en ønsker ikke å bygge ned elvebredden. Derfor 

avviker kvartalene langs elva fra de øvrige – her samles bebyggelsen i fire høye hus med 

orientering øst-vest, og østsiden av kvartalene bygges ikke igjen. Slik sikres sikten til elva fra 

strøket og den tilliggende bebyggelsen best mulig. Samtidig plasseres husene med en avstand 

som sikrer gode solforhold på elvepromenaden på ettermiddags- og kveldstid. Alle husene får 

utadrettede virksomheter på bakkeplan – kote +103,5 – og mellom husene etableres offentlig 

tilgjengelige parker og gårdstun. Avstanden til elveparken og boligene på motsatt side av 

Nitelva er så pass stor at skygge fra husene vil ha marginalt sjenerende virkning – skyggens 

sveiper over parken og når husene ca. kl. 17 vårjevndøgn – midtsommer når skyggene aldri 

over elva. Husene bygges opp av tre volum – en sokkel, et mellomparti og et tårn. Den utskutte 

sokkelen er fem etasjer – 15 m høy, og definerer byrommet langs elvepromenaden, som er 15 

m bred. Slik etableres en kjent, og anerkjent byromsgeometri med forhold 1:1 mellom bredde 

og høyde. Mellompartiet gir husene åtte etasjer, og tårnet bygger husene til 15 etasjer. Slik 

kvartalene langs strøket ligger i vifte, er dette også tilfelle med de tårnhusene. De beskriver og 

forsterker landskapsrommet rundt Nitelva, og bidrar til planens tydelige karakter. Kvalitetene 

ved å bo i høyden er i ferd med å bli oppdaget, også i Norge. I mange nyoppførte prosjekter 

har etterspørselen etter boliger høyt oppe i etasjene vært stor. Ved å bygge høyt mot Nitelva 

gir vi flere muligheter til å bo tett på naturen, og med storslått utsikt oppover og nedover elva 

– uten at det går ut over resten av bydelen i stor grad. Mot øya og gang- og sykkelforbindelsen 

i sør trappes byggehøyden ned til 3 etasjer, slik at bebyggelsen får en skala som harmonerer 

med omkringliggende områder. 
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Sett fra nord mot tårnhusene. 

 

 

Snitt av nordre tårnhus med mulighet for blant annet kafé, kiosk, isbar, DNT-lokaler, kajakkutleie, galleri.  
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Sett mot bryggetorget og den laveste bebyggelsen fra strøket. 

6.3.2. Grad av utnytting 
Reguleringsplanen gir rom for en utbygging for opp til 145 000 m2 BRA og tilsvarer en 

områdeutnyttelse på ca. 180%. Dette er i tråd med nasjonale, regionale og kommunale føringer 

og strategier for utvikling av Lillestrøm, særlig med hensyn på områdets nærhet til Lillestrøm 

sentrum og dets kollektivknutepunkter. 

6.3.3. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Planforslaget avsetter ca. 4 000 m2 BRA til forretningsbebyggelse. Avhengig av type forretning 

og leietagere kan dette innebære omkring 160 arbeidsplasser. Det legges her til grunn en 

arealbruk på 25 m2 per ansatt. I tillegg er det innenfor planområdet avsatt areal til en 8-avdeling 

barnehage med plass til opptil 108 barn. I snitt innebærer dette en ansatt pr. seks store barn i 

barnehagen. For barn under 3 år er det en ansatt for hvert tredje barn. Antall arbeidsplasser 

for tjenesteyting, kontor eller bevertning er ikke medregnet da antallet vil være avhengig av 

arealfordelingen mellom de nevnte formål og bolig. 

6.3.4. Antall boliger, leilighetsfordeling 
Antallet boliger vil være avhengig av fordelingen mellom og størrelse på de ulike formålene 

som det kombinerte formålet tillater. Dette gjelder i hovedsak arealfordelingen mellom bolig og 

tjenesteyting/kontor/bevertning. Planforslaget åpner eksempelvis for inntil ca. 1 600 leiligheter. 

For å anskueliggjøre vil f.eks. en fordeling på 80/20 % mellom forholdsvis bolig og 

tjenesteyting/kontor/bevertning og med utgangspunkt i gjenværende areal på 139 700 m2 BRA, 

gi rom for opptil ca. 1 300 leiligheter. Dette er eksempler og det er reguleringsbestemmelsene 

som er avgjørende. Leilighetsstørrelsene vil forholde seg til kommuneplanens krav for 

Skedsmo kommune til leilighetsstørrelser innenfor fortettingsområder. 

6.4. Boligmiljø/bokvalitet og boligsammensetning 
Området får karakter av en kompakt og moderne bydel, med en struktur som følger klassiske, 
europeiske byformingsprinsipper, der parker, torg og gater finner sin naturlige plass mellom 
kvartaler. Planforslaget legger til rette for urbane kvaliteter, særlig med tanke på muligheten 
for differensiering av bomiljø og bygningskarakterer, og på variasjoner av møtet med elva. 
Videre åpner det for vide torg- og plassrom med lengderetning øst-vest, grep som sikrer gode 
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solforhold for- og ettermiddagstid - noe som er viktig for urbane rom. I volum- og arealstudier 
er det lagt vekt på tomtens særdeles gunstige orientering med hensyn til solforhold for 
utearealene. Gitt at elva ligger nordøst for tomten, kan vi ved å plassere den høyere delen av 
bebyggelsen i nordøst, skygge utover elva og ikke på mer brukbare utearealer på land. Ved å 
legge den høye bebyggelsen mot elva slik at skyggene i hovedsak vil kastes på elva, får vi 
bedre uteoppholdsarealer enn utnyttelsen ellers skulle tilsi. 

 
Målsettingen for eiendomsprosjektet er å legge til rette for boliger for mennesker i forskjellige 

faser av livet og forskjellige livssituasjoner. Forslagsstiller vil med dette utnytte størrelsen i 

prosjektet til å lage et diversifisert boligtilbud, med gode levevilkår og variert opplevelsestilbud.  

 

 

 

Slik vi vurderer planforslaget, legger den til rette for en variert boligsammensetning med 

forskjellige boligtyper og eierforhold, slik at det blir mulig for alle grupper og familietyper å finne 

en attraktiv bolig.  

Ved at planen legger opp til et mangfold, både i plangrepet og arkitekturen, bygger man inn en 

robusthet i planen i forhold til endringer som kan komme over tid. Et bredt spekter av boliger, 

i samme område, med tilbud for forskjellige livssituasjoner gjør at man har mulighet for å bo i 

et område over lang tid, man kan starte og avslutte boligkarrieren i samme område. En stabil 

beboermasse vil skape gode og trygge bomiljøer. Et bredt boligtilbud, med tanke på prisnivå, 

boligstørrelser, ulike former av eie- og leieboliger, vil føre til en mangfoldig 

beboersammensetning som kan være en positiv faktor i et nabolag. 

Fellesskap og sambruk (Delingsøkonomi) er en miljøsmart trend og noe vi vurderer kan være 

et høyaktuelt tiltak også på Strandveien. Tanken er at man ved å være flere sammen om å 

dele både utgifter og goder, vil alle kunne tjene på dette og man vil ha en mulighet for å oppnå 
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bedre kvalitet på varer og tjenester. Et eksempel på dette er konseptet «Gaining by sharing» i 

Vindmøllebakken i Stavanger.  

Forslagsstiller ser det som naturlig at prosjektet vil medføre bærekraftige fellesskapsløsninger 

for å effektivisere ressursutnyttelse på en måte som vil være mulig i et prosjekt i dette omfang. 

Blant annet har prosjektet en rammebetingelse for relativt lav parkeringsandel pr. boenhet. 

Dette tror vi er mulig å gjennomføre fordi deling av transportmidler vil bli mer utbredt med tiden, 

samt at prosjektet også kan etablere egne løsninger for eksempel bildeling på grunn av lite 

plass. Videre deling av uteområder, dyrkbare arealer, drivhus, måltider osv. er noen elementer 

som går igjen. Prosjektet Lange Eng i Danmark er også et eksempel på dette.  

Forslagsstiller har ikke tatt stilling til om man aktivt skal beslutte å tilby deler av prosjektet til 

spesifikke bruker eller eiergrupperinger for å oppnå diversitet i boligtilbudet. Imidlertid vil et så 

stort prosjekt kunne inneholde nettopp slike betraktninger hvor man kan søke å imøtekomme 

evt. boligpolitiske målsettinger, i og med at antallet boliger forventes å bli høyt og at prosjektets 

beliggenhet er sentral i forhold til mange brukergruppers behov.  

Fokus på felleskap og sambruk i området tror vi er med på å styrke samholdet og tilhørigheten 

i nabolaget og vil kunne være en identitetsskaper for hele området. Fellesskap og sambruk 

mener vi også kan føre til man får en kjedereaksjon av positive hendelser – man tar bedre vare 

på omgivelsene rundt, man får en større eierskapsfølelse til sitt område, det blir mer 

interessant å være hjemme og det igjen kan minske transportbehovet og pendlerreisene. Dette 

gir igjen en miljøgevinst.  

Selveier, hage, garasje, egen inngang, kjeller, utleiedel, god plass, vaskerom, gjesterom, tv-

stue, kontor, lagringsrom, hobbyrom/verksted er bare noen av kvalitetene som en enebolig 

har. Den klassiske eneboligen på en stor tomt er derimot ikke et godt alternativ i et 

miljøperspektiv. Den er heller ikke det man har prøvd å søke i et urbant planforslag som 

Strandveien. Men mange av de kvalitetene man finner i en enebolig tror vi vil være mulig å 

ivareta selv i mer konsentrerte bebyggelsestyper som planforslaget legger opp til. Arealbruken 

både innendørs og utendørs må vurderes nærmere og man kan tenke seg flere former for 

felles og private løsninger. Hagen kan både være en privat uteplass på bakkeplan, en romslig 

balkong eller felles tak terrasse eller en privat parsellhage. Man kan også tenke seg at denne 

kan inngå i et fellesskap av hager og terrasser. Behovet for funksjoner som gjesterom, kontor, 

verksted osv, kan man tenke seg som fellesfunksjoner innenfor hvert kvartal eller bygg.  

 

6.5. Parkering 

6.5.1. Antall parkeringsplasser – maksimum og minimumstall 
Antall parkeringsplasser vil følge normen innenfor fortettingsområder i Skedsmos 
kommuneplan 2015-2023. Det stilles ikke minimumskrav til parkeringsplasser i gjeldende 
kommuneplan. I stedet praktiseres det med et makskrav til både forretning-, barnehage- og 
boligformål. I tillegg til parkering for boligene som er angitt i Skedsmo kommuneplan arealdel 
2015-2026 avsettes minst 6 parkeringsplasser for biler som omfattes av en/eller flere 
bilkollektivordninger som er åpen for deltagelse av alle beboere innenfor planområdet. Med 
arealfordeling slik den foreligger, vil dette medføre maksimalt 1 178 parkeringsplasser. 
 

6.5.2. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 
Under følger prinsippskisse for organisering av garasjeanlegg samt nedkjøringsramper. 
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Prinsipp for organisering av garasjeanlegg. 

  

 Planprinsipp parkeringskjeller/nedkjøringer – Oransje farge viser utadrettede funksjoner mot promenaden. 
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6.5.3. Krav til mobilitetsplan 
Utvikling av en klimavennlig bydel med hensyn på energi og transport er et overordnet mål for 

prosjektet. For å oppnå målet vil det være nødvendig med tiltak for minimering av bilbruk. 

Reguleringsbestemmelsene setter krav til utarbeiding av mobilitetsplan før det kan gis 

rammetillatelse for etablering av barnehage eller virksomheter større enn 1 000 m2 BRA. 

Mobilitetsplanen skal blant annet beskrive tilbudet for gående, sykkel, kollektivtransport og bil 

og dokumentere følgende: antall ansatte, besøksintensitet, omfang av varelevering og 

godstransport, transport inn og ut av virksomheten (personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, 

besøksreiser, varelevering, godstransport), fordeling av transport gjennom døgnet, fordeling 

av virksomhetens samlede transport pr. transportmiddel og vurdere behovet for tiltak som vil 

redusere biltrafikk til området. 

 

6.6. Tilknytning til infrastruktur 

6.6.1. Vann og avløp, lokal overvannshåndtering 
Vannforsyning  

 

Skedsmo kommune har planer om å etablere en ny vannledningsforbindelse i Strømsveien fra 

Lillestrøm til rundkjøring i Sagdalen. Det er planlagt påkobling av tiltaksområdet til denne 

ledningen. Planlagt vannledning til tiltaksområdet og påkoblingspunkt til det offentlige 

ledningsnettet er illustrert i vedlagt VA-plan. For å oppnå tosidig forsyning blir tiltaket også 

koblet til eksisterende ledning langs Henrik Sørensens vei, VL 150. 

Spillvann  

Eksisterende Ø280mm spillvannspumpeledning kommer i konflikt med planlagte bygg, og må 

legges om. Det etableres ny mottakskum for spillvannspumpeledning og spillvannsledning sør 

i tiltaksområdet. Det er ønskelig å beholde eksisterende plassering for pumpekum. Ved 

etablering av planlagt bygg vil det bli trangt om plassen, og dette må vises særskilt fokus i 

detaljprosjekteringsfasen. 

Kotehøyden på planlagte bygg er på ca. +107 og planlagt veg som går gjennom planområdet 

på +106,5. Mottatt VA-kart fra Skedsmo kommune beskriver ikke kotehøyde på bunn i 

eksisterende spillvannskum, men det er lagt til grunn at VA-normen til Skedsmo kommune er 

fulgt med hensyn til overdekning. Det er usikkert om spillvannet fra planlagte bygg kan gå med 

selvfall mot planlagt påkoblingspunkt til det kommunale ledningsnettet. 

Ettersom det i denne fasen kun er veiledende høyder på tiltaket, og uvisst høyde på 

eksisterende offentlig kum er det lagt frem tre mulige løsninger for spillvann.  

1. Pumpeløsning: Spillvann fra planlagte bygg går med selvfall til ny pumpekum, hvorfra 

vannet pumpes til mottakskum. Spillvannet går med selvfall fra mottakskum til 

eksisterende anlegg sørvest for tiltaksområdet. Ved pumpeløsning må det sikres 

tilstrekkelig høyde på mottakskum i forhold til offentlig tilkoblingskum, samt at det 

etableres tilbakeslagsventil i pumpekum. 

 

2. Selvfallsløsning: Spillvann fra planlagte bygg går med selvfall til eksisterende anlegg 

sørvest for planområdet. 

 

3. Kombinert pumpe-/selvfallsløsning: Hvor selvfall til offentlig spillvannskum ikke er 

mulig går spillvannet med selvfall til pumpekum. Spillvannet pumpes fra pumpekum til 
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mottakskum. Hvor pumpe ikke er nødvendig går spillvannet med selvfall til 

mottakskum, hvorfra felles spillvann går med selvfall til eksisterende offentlig anlegg 

sør i tiltaksområdet. 

  

Vi ser for oss at det er mulighet for å etablere ca. to pumpestasjoner på området for å føre alt 

spillvannet til mottakskum sør i tiltaksområdet. Vi har imidlertid ikke nødvendig underlag til å 

plassere disse pumpestasjonene i denne fasen. Dette må vises særskilt fokus i 

detaljprosjekteringsfasen. Det vil også være mulig å føre deler av spillvannet til eksisterende 

spillvannsanlegg nord for tiltaket, til PS8. Dersom spillvannet føres til PA8 må det påregnes 

oppgradering av denne. Se for øvrig vedlagt VA-plan.  

 

Overvann, nedbørsfelt og flomveier 

Det vises til tegning GH002 i vedlagt VA-plan som viser avrenningsmønsteret og flomveier, 

samt lokasjoner for rensedam for overvann. Både GH001 og GH002 viser planlagt plassering 

av rensedam for overvann. GH002 viser også avrenningsmønster og flomveier. Etter grove 

beregninger på overvannsmengder før og etter utbygging antas det en økning på ca. 1715 l/s. 

Disse beregningene bygger på Skedsmo kommune sin VA-norm som tar høyde for om lag 50 

% økning i fremtidig nedbør, og et nedbørsfelt på 6,7 ha i førsituasjon og 9,9 ha i planlagt 

situasjon. Mer nøyaktige beregninger må utføres i detaljprosjekteringen. 

Hoveddelen av planområdet ligger over parkeringskjeller. Vannet kan derfor ikke fordrøyes 

direkte ned i grunnen, men kan føres ut til utkanten av parkeringsdekket. Vannet planlegges i 

hovedsak å føres til Nitelva i øst og Strandvegen i vest. Overvannet som føres til Nitelva må 

renses før det slippes ut i elven. Dette gjøres eksempelvis gjennom biologisk rensing ved bruk 

av ulike typer vegetasjon. Se GH001 og GH002 i vedlagt VA-plan som viser planlagt plassering 

av rensedammer. For å oppnå tilstrekkelig rensing av finpartikulært materiale er det gjort grove 

beregninger på nødvendig størrelse på rensedammen. Ut fra disse beregningene må 

rensedammen ha et volum på ca. 390 m3, og et tverrsnittsareal på ca. 78 m2. Det er imidlertid 

ikke tatt hensyn til infiltrasjonsløsninger andre steder på området i disse beregningene. Dette 

betyr at beregnet nødvendig kapasitet til rensedammene er høyere enn hva som i planlagt 

situasjon vil bli nødvendig. Overvannet som går til Strandveien infiltreres i en planlagt grønn 

rabatt mellom fortau og kjørebane som vil fungere som et regnbed, og vannet vil fordrøyes og 

infiltreres her. Takvann fordrøyes lokalt gjennom regnbed, dammer eller lignende. Når 

kapasiteten er nådd her føres vannet videre til Nitelva eller Strandveien via kanaler. Området 

er flatt og dette kan gi utfordringer med tanke på fremtidige flomveier. Dette må vises særskilt 

fokus i detaljprosjekteringsfasen. 

 

6.6.2. Trafo 
Ny trafo(er) skal etableres for prosjektet. Traforom skal integreres i bygningsmassen, med 

uhindret utvendig tilgang og innenfor angitte byggegrenser.  

6.6.3. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Alle nybygg innenfor planområdet forutsettes tilkoblet til fjernvarme. Alternative 

energiløsninger som for eksempel jordvarme, biogass varme og bruk av avløpsvannet som 

varme/kjølingskilde vil også bli vurdert i det videre prosjekteringsarbeidet. 
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6.7. Trafikkløsning 
Det er avholdt en rekke møter med Statens vegvesen og Skedsmo og Rælingen kommunes 

samferdselsavdeling for å forankre prinsipper og løsninger i trafikk- og vegutredningene.  

6.7.1. Kjøreadkomst 
Utbyggingsområdet i Strandveien 1 har biladkomst via Strandveien til krysset med 

Strømsveien. Krysset Strømsveien/Strandveien er utformet som en firearmet rundkjøring med 

ett felt i hver tilfart. Det er gangfelt over alle veiarmer. Busslommer er i prinsippet plassert som 

i dag, men har høyere standard. Strømsveien 161 og 163 på nordsiden av veien, har adkomst 

via rundkjøringen. 

Veiløsningen er tilpasset den godkjente planen for ny gang- og sykkelvei med fortau på 

nordsiden av Strømsveien, som ligger fysisk adskilt fra kjørebanen. Løsningen er her tilpasset 

eksisterende bebyggelse. Etter ønske fra Skedsmo kommune omfatter planforslaget at den 

gamle Strandveien stenges mot nye Strandveien. Veien avsluttes i en vendehammer, men 

gående og syklende kan passere. 

6.7.2. Utforming av veger 
Strandveien reguleres med et gatetverrsnitt på 14,0 m. Veien blir ca. 750 m og starter ved 

rundkjøring/kryss med Strømsveien. Den vil ha et normalsnitt med 2x2,75 kjørebane og 2x0,25 

m skulder. Det blir etablert et separasjonsareal på 2,5 m mellom kjørebane veg og gang-

/sykkelveg som også er tenkt brukt til snøopplag. Gang-/sykkelvegen skal ha en bredde på 3,5 

m fordelt på 1,5 m for sykkel og 2,0 m for fotgjengere.  Det legges opp til at dette merkes i 

vegbanen med sykkel og fotgjengere.  Separasjonsarealet skal skilles fra veg/gangveg med 

kantstein og vil bli utformet som en grøft med beplantning.  På motsatt side avsettes et areal 

til grøft/snøopplag på 2,0 m.  

 

Normalsnitt Strandveien til ca. profil 480. 

Henrik Sørensen veg reguleres med et gatetverrsnitt på 10,5 m. Det er tilpasset bredde slik at 

vegen ikke berører eksisterende boligeiendommer langs veien. Fra ca. profil 485 (Henrik 

Sørensens veg) vil veien ha et profil med 2x2,25 m kjørebane og 2x0,25 m skulder samt 0,5 

m rabatt mot gang-/sykkelveg. Gang- og sykkelveien har en gangareal med bredde på 2,0 m 

og en bredde på 1,5 m for sykkel. På motsatt side er det satt av et areal på 1,5 m til 

grøft/snøopplag. Vegen avsluttes med en vendehammer, videre derfra er det en eksisterende 

gang- og sykkelveg. Strandveien vil få en vertikalkurvatur med maks stigning 1,8%. Fra profil 

485 til profil 750 er det lagt inn en støttemur slik at eksisterende bekk og naturområde langs 

vika og eksisterende båthavn blir minst mulig berørt av byggingen av gang-/sykkelveg.  
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Normalsnitt Henrik Sørensens vei ca. profil 650-750. 

 

Normalsnitt Henrik Sørensens veg ca. profil 485-630 

I ca. profil 60 (første adkomstvei inn til området) blir det etablert en kommunal veg/sidegate 

(bygata) med et snitt på totalt 16,0 m mellom bebyggelsen på hver side. Bygata ivaretar 

adkomsten til torget, forretninger/næring i området samt adkomst til barnehage og boliger. 

Gatetverrsnittet deles inn i fortau 4,50 m, parkering 2,0 m, 2x2,5 m kjørebane, 2,0 m parkering 

og 2,50 m fortau. Det settes kantstein på begge sider av gata. Gata vil få et fall på 1% ut fra 

Strandveien. Gata ender i et areal som avsettes til gatetun kombinert med grønnstruktur. Her 

vil det bli etablert snumulighet for renovasjon og brann. I tilknytning til det bredeste fortauet 

etableres gatetrær, vareleveringssoner og møbleringssoner hvor plasskrevende aktiviteter kan 

finne sted.   

 

Snitt av bygata (første adkomstvei inn til området). 
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Illustrasjon av bygata, sett mot torget. 

6.7.3. Krav til samtidig opparbeidelse  
Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av alle omkringliggende veger og adkomster. De 

ulike delene er knyttet opp til hensiktsmessige byggetrinn, for å kunne sikre en etappevis 

utbygging av bebyggelse og infrastruktur. 

6.7.4. Varelevering 
Varelevering tenkes løst fra første adkomstvei inn til området og frem til varemottak plassert 

nordvest for gatetunet i felt f_GKG1.  Varelevering kan også skje via kantparkering i tilliggende 

gate (o_SKV2). Øvrig varelevering til forretningene langs promenaden, og gatetunet i felt 

f_GKG3, f_GKG4, f_GKG6, f_GKG7, f_GKG8 og f_GKG9 foreslås løst via kjørbart dekke 

innenfor et bestemt tidsintervall.   

6.7.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 
I Strandveien endres fotgjengerløsningen fra dagens ensidige fortau, til ensidig gang- og 

sykkelvei på siden inn mot ny bebyggelse (østsiden) som er fysisk skilt fra bilveien med en 

bred beplantet rabatt. I tillegg er det interne gang- og sykkelforbindelser i utbyggingsområdet. 

Området har gang- og sykkelforbindelse mot Lillestrøm stasjon både via midtaksen nord-sør 

(strøket), tilbudet langs elvepromenaden, den planlagte gangbrua og via dagens gang- og 

sykkelvei parallelt med jernbanelinjen. Det er også gang- og sykkelforbindelse mot Sagdalen 

stasjon og Nedre Rælings veg via undergang under togtraseen ved Rælingsbrua. Planområdet 

er relativt flatt og både fellesområder og private adkomster vil ha god tilgjengelighet. 

6.7.6. Felles adkomstveger, eiendomsforhold 
Det planlegges seksjonering av tomten og opprettelse av et eller flere sameier. Sameiene vil 

bli ansvarlig for drift og vedlikehold av alle fellesarealer.  

Boliger på bakkeplan vil få et privat uteareal (forhage) på hagesiden av boligen, som de får 

ansvar for drift og vedlikehold av. 



RAPPORT, PLANBESKRIVELSE STRANDVEIEN 1  SWECO NORGE AS, 18.04.2017 

 

STRANDVEIEN 1 

 

Side 91 av 130 

 

6.8. Planlagte offentlige anlegg 
Rundkjøring, Strandveien, østre del av Henrik Sørensens veg og første adkomstvei inn til 

området reguleres til offentlig vei. Turveien og gangbrua over Nitelva samt øya reguleres også 

som offentlige anlegg. Opparbeidelse av disse vil være gjenstand for utbyggingsavtale. 

6.9. Miljøoppfølging 
Prosjektet vil følge de til enhver tid gjeldende forskrifter.  

6.10. Universell utforming 
Planforslaget legger gjeldende teknisk forskrift til grunn for utforming av bebyggelse og 

uteområder. Planområdet er relativt flatt og både fellesområder og private adkomster vil få god 

tilgjengelighet.  

6.11. Uteoppholdsareal 
I henhold til Skedsmos kommuneplan §1.8.6 skal det avsettes strøkslekeplasser på minst  

1 000 m2 innenfor maksimalt 150 m fra alle boliger, samt nærlekeplasser på minst 150 kvm 

innenfor maksimalt 50 m fra alle boliger. På Strandveien er dette organisert som følgende: to 

strøkslekeplasser - én ved torget i nord, 1 200 m2 stor, spesielt tilpasset de minste barna og 

én i den sentrale parken ved siden av barnehagen, tilpasset alle aldersgrupper. Disse 

strøkslekeplassene vil samlet oppfylle 150-meterskravet for alle boliger. Alle gårdene, eller 

tunene, vil ha hver sin nærlekeplass på 150 m2. Dette vil oppfylle 50-meterskravet for alle 

boliger. Det er i reguleringsbestemmelsene definert at blågrønn faktor ikke skal være lavere 

enn 0,7 og at utomhusplan og blågrønn faktor skal godkjennes av kommunen. 

Den overordnede grøntstrukturen legger opp til tydelige grøntdrag langs strandpromenaden, 

strøket og Strandveien. Tunene blir grønne, med minimum en m jord over parkeringstakene. 

Langs veier og kjørbare gatetun blir det etablert forhager med bredder mellom 3 og 5 m.  

 

Strøkslekeplasser - min 1000 m2 - maks 150 m fra boligene 
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Nærlekeplasser - min 150m2 - maks 50 m fra boligene 

 

Kommuneplanen for Skedsmo stiller krav til solbelysning av uteoppholdsarealet, hvorav 

halvparten skal være solbelyst 21. mars kl. 15:00 (vårjevndøgn). Dette kravet gjelder også for 

lekeplassene. Skissene nedenfor redegjør for sol- og skyggesituasjonen på dette tidspunktet. 

Det er lagt vekt på å sikre gode solforhold gjennom hele dagen. Utfyllingen gir oss mulighet til 

etablering av store torg- og parkrom med øst-vest orientering, noe som gir gode solforhold for- 

og ettermiddag. Det sentrale strøket har gode solforhold hele dagen, særlig mellom kl. 10 og 

kl. 16. Ved å organisere bebyggelsen i en buet vifteform mot sørvest, hindrer vi et homogent 

sol- og skyggebilde gjennom bydelen, men gir de respektive parker, torg og gater forskjellige 

solforhold gjennom ettermiddagen, samtidig som Skedsmo kommunes foretrukne 

måletidspunkt, 21.03 kl. 15, er prioritert.  

Områdets beliggenhet, sørvest for Nitelva, gir oss muligheten til å plassere relativt høy 

bebyggelse mot elva uten å skyggelegge uteområdene proporsjonalt med høyden. 

Forklaringen er at etter kl. 12 faller mesteparten av skyggen fra disse husene på vannet.  
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Sol- og skyggestudie - 21. mars kl.09:00 

  

 

Sol- og skyggestudie - 21. mars kl.11:00 
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Sol- og skyggestudie - 21. mars kl.13:00 

 

 

Sol- og skyggestudie - 21. mars kl.15:00 
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Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.09:00 

 

 

 

Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.11:00 
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Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.13:00 

 

 

Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.15:00 
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Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.17:00 

 

 

Sol- og skyggestudie - 21. juni kl.19:00 
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Sol- og skyggestudie - 21. juni kl. 21:00 

 

Sol- og skyggediagrammene ovenfor viser at det er gode solforhold på de viste tider i året, 

spesielt fordi området er åpent og uten større landskapsformer som skaper skygge. 

Bebyggelsesstrukturen ivaretar at solen slipper gjennom området og gir alle fellesarealer sol i 

løpet av dagen. Sentralparken får skygge fra tilstøtende bebyggelse i løpet av ettermiddagen. 

Sol- og skyggediagrammene viser at det er generelt gode solforhold på torget, spesielt den 

nordlige delen av torget. Den høyere delen av bebyggelsen i nordøst skygger store deler av 

dagen utover elva og ikke på mer brukbare utearealer på land. 

Sol- og skyggediagrammene viser også hvordan solforholdene er både for gårdsrommene og 

selve bebyggelsen. Alle leiligheter vil ha mulighet for sol en eller annen gang i løpet av dagen. 

Flere av leilighetene vil ha mulighet til å få både morgen- og kveldssol. Alle gårdsrommene vil 

ha sol på deler av arealet også ved vårjevndøgn (21. mars kl. 15:00). 

Ny bebyggelse på Strandveien vil ikke innvirke på sol- og skyggeforhold for tilliggende 

områder. Det er heller ikke bebyggelse eller landskapsformasjoner i næromgivelsene som vil 

påvirke solforholdene i området. Nærheten til elven og mulighet for direkte speiling av himmel 

og sollys vil ytterligere forsterke solforholdene både på fellesarealer og fasader. 

6.12. Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke relevant. Se avsnitt 5.8. 
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6.13. Kollektivtilbud 
Det nærmeste kollektivtilbudet er busslinjene i Strømsveien som har holdeplass nær krysset 

med Strandveien, Jenseberget. De viktigste busslinjene er: 

• 321 Oslo–Skjetten–Lillestrøm med 2 avganger per time 

• 401 Oslo Bussterminal–Lillestrøm–Kjeller med 8 avganger per time i rushene, lavere 
frekvens utenom rushene 

 

I tillegg kjører linjene: 

• 409 Olavsgaard–Lillestrøm, Nattbuss 

• 499 Lillestrøm - Oslo, Nattbuss 

• 3172 Hakadal – Lillestrøm, Skolelinje 

• 3371 Lillestrøm – Bjertnes videregående skole, Skolelinje 
 

Området ligger innenfor gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene Sagdalen og Lillestrøm 

(avstanden er henholdsvis ca. 0,9 km og ca. 1,2 km). Sagdalen stasjon trafikkeres av 

lokaltogene på Hovedbanen, mens Lillestrøm stasjon trafikkeres av alle tog. Det er også mulig 

å benytte busslinjer i Nedre Rælingsvei, blant annet linje 411, Oslo–Lillestrøm, med 4 avganger 

per time i rushene. Dette gir god og trafikksikker gangadkomst til planområdet for alle beboere. 

6.14. Kulturminner 

Ingen kulturminner blir fysisk berørt av tiltaket. Det er allikevel medtatt en særskilt tekst om 

kulturminner i planbestemmelsene.  

6.15. Sosial infrastruktur 
Planforslaget legger opp til at det kan etableres en stor barnehage med tilhørende uteområder. 

Deler av barnehagens innearealer skal også kunne nyttes til forsamlingslokale/bydelshus. 

Planforslaget legger også opp til etablering av sosiale møteplasser som torg, promenade, park 

med aktivitetsmuligheter, naturområder og turveier. Til sammen vil dette tilføre tiltaket mange 

positive kvaliteter i form av variasjon for lek og opphold for både små og store, i tillegg til at 

elvas rom åpnes opp og gjøres tilgjengelig.  
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Tiltakets overordnede grønnstruktur og ulike typer møteplasser 

 

6.16. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Planforslaget forutsetter tilkobling til eksisterende nett i omkringliggende gater. Se avsnitt 6.6. 

6.17. Plan for avfallshenting/søppelsug 
Vurdering av plassering og dimensjonering av areal for avfallshenting og søppelsug sikres i 

videre prosjektering og rammesøknad. 

6.18. Midlertidig deponering og bruk av massene fra fjellhallen til NRA 
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) skal realisere to prioriterte prosjekter, utvidelse av 

overvannsrenseanlegg (OREA) som vil resultere i en betydelig reduksjon av utslippene av 

urenset avløpsvann til Nitelva, og et nytt biogassanlegg som utnytter restprodukter fra 

avløpsvannet på en mer miljømessig måte. Reguleringsplanen for begge disse prosjektene er 

ble vedtatt i mars 2016.  

Det er antatt at uttaket i forbindelse med utvidelsen av overvannsrenseanlegget og bygging av 

et nytt biogassanlegg vil utgjøre ca. 60 000 fm3 (teoretisk faste kubikkmeter), fordelt med 

halvparten hver på hhv. overvannsanlegg og biogassanlegg. Dette vil utgjøre ca. 84 000 lm3 

(løse kubikkmeter) masser for utkjøring.  

Det er allerede gjennomført sprenging av den første hallen som skal inneholde 

overvannsrenseanlegget. Strandveien 1 AS har omsøkt, fått godkjent og etablert 

lagringsområde for sprengstein. Grunnet manglende tidssammenfall mellom sprengning og 

etablering av lagringsområde, ble det fra første sprengning tilført lagringsplassen om lag  

20 000 lm3 sprengstein. Det er ikke tatt prøver av berget, men det er antatt å være av rimelig 

god kvalitet og godt egnet for bruk som fyllmasse på Strandveien 1 prosjektet. Foreløpig anslag 

av massebehov for prosjektet er på ca. 123 000 m3 hvorav det lokalt fra bygging av nye 

fjellhallen til NRA (naboprosjektet) kan tilføres ytterligere 45 000 lm3 (i tillegg til de 20 000 lm3 
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sprengstein som allerede er mellomlagret) sprengstein samt eksisterende løsmasser i 

størrelsesorden 44 000 m3. Totalt er det derfor ventet at det kan tilføres ca. 109 000 m3 masser, 

slik at tilnærmet massebalanse kan oppnås. Gjenbruk av masser lokalt ansees å ha stor 

samfunnsmessig verdi da man vil redusere transport av stein ut av området til et minimum, se 

også vedlagt samfunnsnytteanalyse, for nærmere beskrivelse av virkninger fra transport av 

sprengstein.  

 

6.19. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Se vedlagt ROS-analyse. 

6.20. Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er utformet med sikte på å muliggjøre en etappevis utbygging og 

en realistisk prosjektøkonomi samtidig som utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og 

natur- og miljømessige tiltak sikres.  

6.21. Etappevis utvikling 
Planforslaget utgjør et stort areal som har potensiale til å romme mye bebyggelsesareal. 

Planforslaget legger opp til trinnvis utbygging og oppdeling i byggetrinn, som følger av 

retningslinjene til bestemmelse §11.3. Byggetrinn er definert ut fra fokus på en realistisk 

prosjektøkonomi samtidig som utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og natur- og 

miljømessige tiltak sikres. Dersom markedet har en annen respons enn forslaget tilsier eller 

det av tekniske og anleggsmessige hensyn må prioriteres annerledes, vil 

forslagstiller/tiltakshaver søke mindre endring av §11.3 – utbyggingsrekkefølge.   

På etterfølgende sider følger beskrivelse/illustrasjoner som viser forslag til faseplan og 

utbyggingstakt. 

Fase 1: Midlertidig deponi av fjellmasser 

Fjellmasser fra utvidelse av overvannsrenseanlegget (OREA) blir midlertidig lagret i 

Strandveien 1. Miljøoppfølgingsplanen og miljørisikovurderingen samt en tiltaksplan som 

beskriver tiltakene som utføres for å unngå forurensning, sikrer områdene rundt, deriblant 

Nitelva. 
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Fase 2: Etablering av byggegrunn (kote +103) for første byggetrinn 

Ny øy etableres utenfor den eksisterende sør i planområdet. Ny byggegrunn etableres nord i 

planområdet - området fylles opp til kote +103. Øya etableres først, deretter fraktes 

toppmasser fra området i nord til øya, slik at øya kan avdekkes med stedegne toppmasser, så 

fylles området i nord med masser. Deponiområdet etableres som grøntområde. 

 

 

Fase 3: Første byggetrinn/ neste utfyllingsfase  

Neste utsprengning av fjellhaller skaper overskuddsmasse i området. Øya fylles ferdig til 

prosjektert toppkote, og det søndre utbyggingsområdet fylles ut til kote +103. 
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De første tre kvartalene etableres. Overskuddsmasse fra kjellerne under de to kvartalene langs 

Strandveien brukes til oppfylling av gate, torg og rensepark til kote +106,5. Utearealene 

opparbeides ihht illustrasjonsplanen. Strøket knyttes sammen med eksisterende vei til roten 

av moloen, og videre til ny gangvei til Strandveien. Oppfylt byggegrunn som ikke bebygges, 

anlegges som grøntområde. 

 

 

Alternativ ved utbygging før neste utfyllingsfase 

 

Fase 4: Andre byggetrinn  

De tre neste kvartalene etableres. Overskuddsmasse fra kjellerne under de to neste kvartalene 

langs Strandveien brukes til oppfylling av gate, strøk og sentralpark til kote +106,5. 

Utearealene opparbeides ihht illustrasjonsplanen. Promenaden etableres, og knyttes sammen 
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med strøket over dagens molo. Oppfylt byggegrunn som ikke bebygges, anlegges som 

grøntområde. 

 

 

Alternativ ved utbygging før neste utfyllingsfase 

 

Fase 5: Tredje byggetrinn  

De siste kvartalene og bryggehusene etableres. Utearealene opparbeides ihht 

illustrasjonsplanen. Gangbro til motsatt elvebredd etableres. Mesteparten av dagens øy 

mudres og graves vekk, og blir toppmasser for uteområdene i tredje byggefase. 
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6.22. Arealregnskap over full utbygging (tabell) 
Tabellen under viser arealfordeling for de ulike formålene i planforslaget: 
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Arealformål Antall felt Areal, daa 

Vertikalnivå 1 Kombinert bebyggelse og anleggsområde (Garasjeanlegg) 2 51.1

Totalt alle kategorier: 51,1

Vertikalnivå 2 Barnehage/bydelshus (BBH) 1 2,2

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 1 3,6

Kombinert bebyggelse og anleggsområde (BKB) 10 50,8

Kjøreveg (SKV) 5 7,3

Fortau (SF) 3 0,7

Torg (ST) 1 2,9

Gang/-sykkelveg (SGS) 7 4

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 13 4,8

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur 

(GKG): Gatetun kombinert med grønnstruktur/ 

Promenade/bordgang

10 14,5

Friområde (GF) 1 1

Naturområde-grønnstruktur (GN) 2 10,2

Park (GP) 1 1,8

Småbåthavn (VS) 1 8,1

Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 1 29,5

Totalt alle kategorier: 141,3

Vertikalnivå 3 Kombinert bebyggelse og anleggsområde (BKB) 7 0,6

Gangveg/gangareal (SGG) 2 0,6

Turveg (GT) 3 1,3

Totalt alle kategorier: 2,4

Hensynssone Bevaring naturmiljø (H560_1) 1 21,9

Bevaring naturmiljø (H560_2) 1 17,9

Flomfare (H320) 12 54,2

Totalt alle hensynssoner: 94

Bestemmelse

sområde
#VU1 - Anlegg for naturlig rensing av vannet 1 0,9

#VU2 - Atkomst til Nitelva bru med trapper og heis 1 0,17

#VU3 - Gangbru ved torget og promenaden 1 0,1

#VU4 - Bygnings utkraging over vannareal 7 0,7

#VU5 - Gangbru til øy 1 1,6

#VU6 - Utsiktsplasser med tilhørende møblering 1 0,5

#VU7 - Utsiktsplasser med tilhørende møblering 1 0,5

#VU8 - Gangbru over Nitelva 1 4,8

9,3Totalt alle bestemmelsesområder:  
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7. Konsekvensutredning 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Strandveien 1 er det utarbeidet et planprogram 

med påfølgende konsekvensutredning. Hovedpunktene i konsekvensutredningen er gjengitt 

under. Konsekvensutredningen i sin helhet er vedlagt som vedlegg 1.6. 

I tillegg til hovedalternativet som er beskrevet i planprogrammet, er det utarbeidet en 

skisse/kapasitetsstudie av en alternativ utbygging i området uten utfylling i Nitelva. Alternativet 

inngår ikke i vedtatt planprogram, men ble tatt med i konsekvensvurderingen etter ønske fra 

kommunene og fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette grunnet sakens kompleksitet knyttet 

til utfylling i elva, naturmiljø og fortetting. Alternativet er basert på dagens byggbare tomter 

innenfor planområdet og omtales som alternativ 0+ i konsekvensutredningen. 

Temaene i avsnitt 8.6 – 8.11 er vurdert og gitt score etter metodikk Statens vegvesens 

håndbok V712 Konsekvensanalyser. Fagtemaene spriker fra Stort positivt til Middels negativt 

for tiltaket avhengig av tema. Basert på resultat fra hver av fagtemaene og utfra 

rangeringspremisser, gitt i avsnitt 6.2.1 i vedlegg 1.6, har Sweco gjort en samlet vurdering for 

Hovedalternativet til Middels positiv og Liten positiv for alternativ 0+. Hovedalternativet 

innebærer en bærekraftig byutvikling, som i stor grad tar hensyn til mål og føringer for 

arealplanlegging, sentrumsutvikling og boligbygging med god kvalitet ved kollektivknutepunkt 

i Osloregionen. En bybygging langs elva vil gi båndbyen Strømmen-Lillestrøm et fortrinn som 

boligmarked for den voksende befolkningen i Osloregionen. Kvalitetene knyttet til aktiviteter 

og opplevelser langs elva er også viktige fortrinn. 

I tillegg er det utført analyse i forhold til en rekke andre tema. Disse er oppsummert under 

kapittel 8.12 – 8.17. Analysen av disse tema avdekker at det er behov for avbøtende tiltak og 

oppfølgende undersøkelser, men det er ikke fremkommet noe som ikke kan løses i senere 

faser av oppdraget. 

Sweco har basert på funn i konsekvensvurderingen ingen konkret grunn til ikke å anbefale 

tiltakshaver å gå videre med tiltaket. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1. Overordnede planer 
Planforslaget vurderes i hovedsak å være i tråd med overordnede mål, planer, rikspolitiske 

retningslinjer og nasjonale føringer. I gjeldende kommuneplaner er hoveddelen av arealet 

innenfor planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Noe av arealet 

innenfor planområdet som nå ønskes utviklet er i arealdelen til kommuneplanene for de to 

kommunene vist som bruk og vern av sjø og vassdrag. Den nye øya ligger også innenfor 

arealet som er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag og er i planforslaget foreslått regulert 

som naturområde. I tillegg er det foreslått hensynssoner ute i vannet for bevaring av naturmiljø. 

Småbåthavna sør i planområdet er regulert til småbåthavn, men noe av arealet som foreslås 

til båthavn er vist som friområde i arealdelen til kommuneplanen for Rælingen. Begge 

hovedformålene videreføres i forslag til detaljregulering. Øvrige relevante forhold i 

kommuneplanene, som parkeringsdekningskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel m.v. er i 

tråd med bestemmelser for Skedsmos kommuneplan. 
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8.2. Stedets karakter 
Området får karakter av en kompakt og moderne bydel, med en struktur som følger klassiske, 

europeiske byformingsprinsipper, der parker, torg og gater finner sin naturlige plass mellom 

kvartaler. Gatene er mellom 16 og 25 m brede, og kvartalene ca. 60x60 m. Torget i nord måler 

ca. 40x80 m, sentralparken ca. 70x25 m. Hoveddelen av bebyggelsen består av hus med 

gjennomsnittlig 5 etasjer, med variasjon mellom 4 og 6 etasjer. Enkelthus innenfor denne 

strukturen kan ha 7/8 etasjer. For øvrig planlegges et område med 3- og 4-etasjes ”bryggehus” 

mot sørøst, og fire høye tårnhus mot Nitelva i øst.  

Ellers vil bydelen preges av dens nærhet til Nitelva. Mange tiltak legger til rette for å kunne 

oppleve naturkvalitetene i området. Blant disse er elvepromenaden, gangbrua, renseparken, 

brygga og den nye øya. Gjennom året vil varierende vannstand i Nitelva gi forskjellige 

opplevelser til innbyggere og besøkende, og gi vekstforhold for en frodig flora langs 

elverommet.  

8.3. Byform og estetikk 
Se avsnitt 6.2, 6.3, 6.4 og 8.2 

8.4. Lokalklima 
Det er utarbeidet en vindanalyse for området, med spesiell vekt på konsekvensene av 

høyhusene på 15 etasjer mot elva. Det er foretatt analyse både for perioden mars – september 

og i løpet av ett helt år. De fremherskende vindretningene gjennom året er fra sørvest og noe 

fra nordøst. Konklusjonen i vindanalysen viser at vinden kan få en forhøyet hastighet med over 

5 m/s ved bakkenivå i sonene mellom husene og ved den sentrale parken. Vindhastigheten 

på over 5 m/s gjelder for 6-15 % av tiden for både perioden mars – september og i løpet av ett 

helt år. 

Avbøtende tiltak, slik som etablering av trerekke, beplantning og vindskjerming er vist å være 

de mest effektive tiltakene for å oppnå god vindkomfort. Det er i reguleringsbestemmelsene 

stilt krav om at ved søknad om rammetillatelse for felt BKB3, BBH (barnehage), GP (park) og 

felt BKB4 skal det redegjøres for hvordan hensynet til god vindkomfort er ivaretatt.  

8.5. Universell tilgjengelighet 
Det er tatt hensyn til universell tilgjengelighet for alle grupper i utforming av planforslaget. 

8.6. Landskapsbilde 
For landskapsbilde er vurderingen inndelt i syv delområder, hvorav kun henholdsvis ett og to 

berøres direkte. De øvrige delområdene får derimot endret utsyn som følge av tiltaket og 

influeres visuelt. I vurderingen av landskapsbildet betraktes alle delområdene, det vil si hele 

influensområdet, samlet. Betraktningen innebærer at endringen lokalt omkring Nitelvas østlige 

bredd medfører konsekvenser for den overordnede visuelle sammenhengen tiltaket inngår i, 

det vil si hele landskapsrommet hvorfra prosjektet vil være synlig.  

I konsekvensvurderingen av landskapsbildet er det vektlagt synligheten av Nitelvas forløp og 

den overordnede landformen som det åpne elverommet og landområdene omkring danner. 

De to utredede alternativene viser ytterpunkter for en mulig utbygging i planområdet og 

innebærer en ulik betoning av de definerte landskapelige karaktertrekkene i så måte. For å 

tydeliggjøre alternativenes fordeler og ulemper for fagtema landskapsbilde, er det i 

vurderingen etterstrebet å benytte hele skalaen for verdier og konsekvensgrad. 

Hovedalternativet tilfører en rekke positive kvaliteter i form av variert beplantning, nye, åpne 

og bearbeidede uterom, promenade og en parkmessig opparbeiding av områder som i dag 
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fremstår som rotete og uskjøttede. Av særlig betydning her er prosjektets utforming som 

synliggjør naturens kretsløp gjennom håndteringen av overflatevann og vegetasjonsbruk. For 

hovedalternativet har den omfattende utfyllingen av Nitelva og endringen av elvas forløp en 

negativ virkning i vurderingen. Elvebredden har imidlertid stadig vært endret, og er allerede 

stedvis utfylt. Den negative virkningen av denne delen av tiltaket veies opp mot prosjektets 

landskapsutforming som forsterker karaktertrekk ved landskapet. Den veldige forandringen av 

landskapsrommet som skyldes bygningsvolumet langs elva, svekker imidlertid svært 

betydnignsfulle karaktertrekk ved landskapet. Høyden på de fire punkthusene er av særlig 

betydning i så måte. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha middels negativ konsekvens for 

landskapsbildet.  

Det er ikke redegjort for tilsvarende landskapsmessige og arkitektoniske kvaliteter for alternativ 

0+. Bebyggelsen og håndteringen av elvebredden fremstår snarere monoton og skjematisk 

sammenliknet med hovedalternativet. I motsetning til hovedalternativet, følger imidlertid 

alternativ 0+ dagens elveløp. Den nye bebyggelsen bidrar dermed til å fremheve elva som et 

viktig karaktertrekk ved landskapet. Samtidig opprettholdes den åpne kvaliteten i 

landskapsrommet i stor grad på grunn av bygningenes begnrensede høyde. Samlet sett 

vurderes derfor tiltaket å ha liten positiv til ubetydelig konsekvens for landskapsbildet.  

8.7. Grøntstruktur og friluftsliv 
Ved hovedalternativet skapes det en sammenhengende blågrønnstruktur med en 

gjennomgående gang- og sykkelvei langs Nitelva. Planområdets potensial vil dermed godt 

utnyttes. Dette har stor positiv betydning, både innenfor planområdet og i et større område. 

Hovedalternativets konsekvens er vurdert å være stor positiv. I alternativ 0+ er utnyttelsen 

mindre og konsekvensgraden er vurdert middels positiv.  

8.8. Naturmiljø og biologisk mangfold 
Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi for naturmiljø. Ved utfylling av Nitelva 

reduseres den viktige naturtypen «bekkedrag» på strekningen der hovedalternativet 

gjennomføres og leveområder for flere arter som er nær truete eller sårbare påvirkes. Ved 

etablering av øya, skapes det tilsvarende områder med de samme funksjonene men arealene 

reduseres. Hovedalternativets konsekvens er vurdert å være liten til middels negativ. Alternativ 

0+ har ingen vesentlige påvirkninger og konsekvensgraden er vurdert til ubetydelig. 

8.9. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet. Like utenfor planområdet; i Henrik 

Sørensen veg, i Jenseberget/Kroken, mellom Nittedalsgata og Depotgata og i Brogata er det 

registrert eldre bygninger. De mest verdifulle kulturminnene ligger i Skedsmo kommune. Her 

må Dampsagtomta med nærliggende områder, som er et monument over en viktig premiss for 

framveksten av Lillestrøms sentrumsfunksjon, trekkes fram som viktige kulturminner.  

Ingen kulturminner blir fysisk berørt av tiltaket. Det visuelle omfanget for Dampsagtomten med 

nærliggende områder er vurdert å gi ingen-liten negativ konsekvens. Det er påpekt om at 

utfylling i Nitelva gir potensial for avdekking av ikke kjente automatisk fredete kulturminner i 

sjø/elv. Dette må avklares gjennom §9-undersøkelsene som Maritimt museum har varslet. 

Konsekvensen er vurdert til ingen/lite negativ. 

8.10. Barns og unges interesser 
Barn og unge er et av de prioriterte feltene som skal vies særlig oppmerksomhet i 

planleggingen, og følgelig vektlegges tungt i konsekvensutredninger. Konsekvensen av 

tiltakene er satt til middels positiv. Begrunnelsen er knyttet til at området ikke har særlige 
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verdier som blir negativt berørt, samtidig som arealene forventes å bli tilført til dels store nye 

verdier gjennom utbygging. 

8.11. Sosial infrastruktur og offentlige møteplasser 
Omfang hovedalternativ: Hovedalternativet åpner for en befolkning på ca. 4 000 nye beboere 

innenfor planområdet. På dette grunnlaget kan tiltaket åpne for om lag 360 barn i 

barneskolealder, 240 barn i barnehagealder, og 160 barn i ungdomsskolealder. Når det gjelder 

barn i barneskolealder, tilsvarer dette tallet ca. 55 % av elevtallet på Sagdalen skole.  

Omfang alternativ 0+: Alternativ 0+ åpner for en befolkning på ca. 1 700 nye beboere. På dette 

grunnlaget kan tiltaket åpne for om lag 153 barn i barneskolealder, 102 barn i barnehagealder, 

og 68 barn i ungdomsskolealder. Når det gjelder barn i barneskolealder, tilsvarer dette tallet 

ca. 24 % av elevtallet på Sagdalen skole.  

Tallene er basert på gjennomsnittstall for befolkningsstruktur i Akershus, fordeling av 

familieleiligheter innen det totale utbyggingsvolumet vil også kunne påvirke fordeling av barn 

og unge innen planområdet. Konsekvensene av begge alternativene er økt kapasitetsbehov 

for både barnehager og skoler. Deler av det økte behovet for barnehagekapasitet kan løses 

innen planområdet. Øvrig behov for økt barnehage- og skolekapasitet må løses i tilgrensende 

områder. Behovet vil oppstå gradvis i takt med utbygging av området. Behovet for økt 

kapasitets kan løses ved justering av grenser for skolekretser, kapasitetsøkning ved 

eksisterende skoler og barnehager, nyetablering av skoler og barnehager, eller en 

kombinasjon av de ulike tiltakene.  

Når det gjelder temaet offentlige møteplasser så tilfører hovedalternativet en rekke positive 

kvaliteter i form av varierte møteplasser for lek og opphold for både små og store, i tillegg til at 

elvas rom åpnes opp og gjøres tilgjengelig. Hovedalternativet omfatter store, grønne 

fellesområder, som både vil fungere som attraktive uteoppholdsarealer for beboerne i 

planområdet, og være tilgjengelig for allmennheten. Mange tiltak legger til rette for å kunne 

oppleve naturkvalitetene i området. Blant disse er elvepromenaden, sentralparken, gangbrua, 

renseparken, bordgangen og den nye øya. Hovedalternativet gir en urban elvefront med 

åpning for tilgang til vannbaserte aktiviteter. Størrelsen på utbyggingsområdet gir en romlig 

dynamikk med kvartaler, gater, torg og tun, samtidig har man store forutsetninger for 

aktivisering av plasser og gaterom. Konsekvensen av offentlige møteplasser for 

hovedalternativet er vurdert til stor positiv. 

Alternativ 0+ tilfører også positive kvaliteter mht. offentlige møteplasser, blant annet ved at 

elvas rom åpnes opp og gjøres tilgjengelig. Tiltaket legger til rette for både bydelstorg, 

barnehage, kafé og nye turforbindelser men derimot er det ingen urban elvefront mot elven og 

heller ingen romlige kvaliteter med vann-baserte aktiviteter. Alternativet har også mindre 

varierte møteplasser for lek og opphold, og mindre attraktive gangveier, stier og 

uteoppholdsareal av offentlig karakter. Bebyggelsen fremstår som lukket og henvender seg i 

stor grad med ryggen mot Nitelva. Utbyggingsområdet reduseres og omfatter kun en 

kvartalsrekke, noe som totalt sett vil medføre færre offentlige møteplasser og med overvekt av 

privatiserte uterom. Konsekvensen av offentlige møteplasser for alternativ 0+ er vurdert til liten 

positiv. 

8.12. Folkehelse 
Tiltaket åpner for en befolkning på 4 000 nye beboere innenfor planområdet. Tiltaket vil dermed 

generere mer trafikk og medfølgende støy og eventuell luftforurensing, jamfør egne 

utredninger.  
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Store nye utbyggingsområder uten god kobling til etablerte nabolag, kan gi utfordringer med 

integrasjon, tilhørighet og fellesskap i etableringsfasen. Tempo og retning på utbyggingen blir 

dermed viktig. Det samme blir boligstrukturen og rekkefølge på opparbeidelse av 

fellesområder og øvrige offentlige kvalitetselementer i området. 

Folkehelse er et bredt tema som det er vanskelig entydig å konsekvens vurdere. 

Konsekvensen av tiltaket er satt til lite negativ til ubetydelig. Begrunnelsen er knyttet til de 

verdier i området som kan bli negativt påvirket. Planforslaget har tatt høyde for å inkludere 

forslag til avbøtende tiltak, noe som ifølge konsekvensutredningen vil medføre at 

konsekvensen endres til svært positiv. 

Etableringsfase  

For å bøte på utfordringer med trafikkvekst bør det legges opp til god kollektivdekning. 

Holdeplasser bør lokaliseres tett på befolkningskonsentrasjonene. Gitt Lillestrøm sin satsing 

på sykkel, bør det tilrettelegges for gode sykkeltraséer og lett tilgang på sikker og trygg 

sykkelparkering i første etasje eller kjeller i boligbebyggelsen. Sykkelparkering knyttet til 

handelstilbud bør vektlegges på gateplan tett ved publikumsinngang. Næringslokaler bør ha 

krav til sykkelparkering innendørs med tilknyttet garderobe. Nærhet til Lillestrøm-stasjon gir 

grunnlag for redusert bilbruk også til lengre reiser. Det bør legges sterke begrensninger på 

bilparkering, og eventuelle felles parkeringsanlegg bør legges i utkantene av planområdet.  

Anleggsfase  

For anleggsfasen er avbøtende tiltak først og fremst knyttet til midlertidigheter og avgrensing 

av driftstid. Veiomlegging og andre midlertidigheter må gjøres slik at myke trafikanter får et 

fullverdig tilbud gjennom hele anleggsfasen. Anleggstrafikk må søkes begrenset, mellom annet 

gjennom god massebalanse i prosjektet. Anleggstrafikk som må krysse etablerte gang- og 

sykkelakser, bør styres utenom periodene med trafikk til/fra skole og jobb.  

Støyende aktivitet må avgrenses og legges til perioder der konsekvensene blir minst mulig, 

dette kan spesielt gjelde arbeid med spunting. Ved støvplager bør områdene vannes. T-

1442/12 skal legges til grunn.  

Driftsfase 

For å bøte på omdisponering av grønne områder ved elven, bør det legges inn større offentlige 

områder med kvaliteter knyttet til rekreasjon og mosjon langs elven. Det blir viktig å 

opprettholde gode gangakser både langs elven og gjennom området. Fellesområdene bør få 

et offentlig preg. For å unngå privatisering bør første etasje ut mot elven og offentlige plasser 

nyttes til offentlige formål som tjenester, næring og handel, eller fellesområder som 

sykkelparkering, avfallshåndtering, eller liknende.  

For å bøte på utfordringer med etablering av et stort nytt boligområde, bør det legges ekstra 

vekt på rekkefølgen i utbyggingen. Området bør bygges ut fra nord mot sør for best mulig å 

integreres mot eksisterende boligstruktur. Videre bør det være krav til rekkefølge på de ulike 

feltene og en bevisst holdning om hvor mange enheter som bygges ut årlig. Like viktig er det 

å sørge for at fellesområder og møteplasser er sikret ferdigstilt i forkant av at tilhørende 

boligmasse blir tatt i bruk.  

Møteplasser og fellesområder bør legges slik at de er grunnleggende visuelt eksponert fra 

boliger, men likevel slik at et tydelig offentlig preg opprettholdes. Arealene bør legges solvendt 

og skjermet for dominerende vindretninger. På samme måte blir det viktig å skjerme 

fellesområder fra negative miljøpåvirkning, f.eks. støy, for å øke attraktiviteten på arealene. 

Møteplasser bør være tilrettelagt for å være attraktive for en størst mulig del av befolkningen. 
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I etableringsfasen vil området likevel sannsynligvis få en overrepresentasjon av barn og 

ungdom, og det må legges spesiell vekt på kvaliteter som gir denne gruppen naturlige 

møteplasser og fellesaktiviteter i områder preget av tilstrekkelig transparens og sosial kontroll. 

Kriminalitetsforebygging bør være en naturlig del av planarbeidet og sees i et 

folkehelseperspektiv. 

For å sikre en sammensatt og blandet demografisk profil i nabolaget, bør det være krav om en 

differensiert struktur på leilighetene. Både størrelse og romløsninger bør sikres på en slik måte 

at det legges til rette for så vel store barnefamilier som enslige. Leiligheter tilpasset 

barnefamilier bør legges til de lavere etasjene.  

 

8.13. Trafikkforhold 
Områdene ved Skjærva brygge og i Strandveien genererer lite biltrafikk i dagens situasjon. 

Krysset mellom Strandveien og Strømsveien, fv. 301, er i dag utformet som et enkelt vikeplikts-

regulert kryss uten venstresvingefelter og kanalisering. 

Utbyggingsområdet er relativt sentrumsnært og vil ha god gang- og sykkelveiforbindelse til 

blant annet Lillestrøm og Lillestrøm stasjon. Biltrafikken fra området er beregnet med 

utgangspunkt i registrering av biltrafikken fra boligområdet Elveparken i Depotgata. 

Registreringen viste moderat bilbruk i rushene i dette boligområdet.  

For å tilpasse krysset til økt sideveistrafikk inngår ombygging til rundkjøring i begge 

alternativene. Rundkjøring er generelt en trafikksikker krysstype og gir også gode forhold for 

fotgjengere som skal krysse veien, for eksempel til/fra bussholdeplassene som ligger ved 

krysset. Den nye kryssutformingen er tilpasset en framtidig etablering av sykkelvei med fortau 

langs nordsiden av Strømsveien. 

Den planlagte utbyggingen av områdene kan øke trafikken i krysset med cirka ÅDT 5 500 i 

Hovedalternativet og cirka ÅDT 3 300 Alternativ 0+. Det antas at denne trafikken vil fordele 

seg relativt jevnt mot henholdsvis Strømmen og Lillestrøm slik at trafikken i Strømsveien øker 

fra ÅDT 11 200 til 13 800 i Hovedalternativet (2015-nivå) og til 12 700 i Alternativ 0+. 

Kapasitetsberegninger av rundkjøringen viser at den har kapasitet til å avvikle den nye 

trafikken fra planforslaget i tillegg til dagens trafikk i begge alternativ. Trafikkavviklingen er best 

i Alternativ 0+ som har minst trafikk.  

I Hovedalternativet utnyttes 51 % og 88 % av kapasiteten i den mest belastede veiarmen, i 

henholdsvis morgen- og ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer gode avviklingsforhold i 

morgenrushet, mens det om ettermiddagen er mer anstrengt trafikkavvikling. Det er beregnet 

en forsinkelse på 17 sekunder per kjøretøy i Strømsveien fra vest om ettermiddagen. 

Gjennomgående bil- og busstrafikk i Strømsveien, som i dag har svært liten forsinkelse i 

krysset, vil derfor få noe økt forsinkelse som følge av ombygging til rundkjøring og økt trafikk. 

I Alternativ 0+ utnyttes 40 % og 68 % av kapasiteten i den mest belastede veiarmen, i 

henholdsvis morgen- og ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer gode avviklingsforhold i 

morgenrushet, mens det om ettermiddagen er noe mer anstrengt trafikkavvikling. Det er 

beregnet en forsinkelse på 5 sekunder per kjøretøy i Strømsveien fra både vest og øst om 

ettermiddagen. Forsinkelsene er noe større på sidevegene, med en beregnet forsinkelse på 8 

sekunder fra Strandveien og 10 sekunder fra Skjærva brygge. Gjennomgående bil- og 

busstrafikk i Strømsveien, som i dag har svært liten forsinkelse i krysset, vil derfor få noe økt 

forsinkelse som følge av ombygging til rundkjøring og økt trafikk. 
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De nærmeste barneskolene, Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud i Rælingen 

kommune, ligger et stykke fra utbyggingssområdene. Skoleveien vil i ulik grad krysse 

kjørevei(er) avhengig av hvilken skole som skal benyttes. 

 

8.14. Luftforurensning 
Det er utført en luftkvalitetsvurdering av planområdet. Formålet med denne er å anslå 

eksisterende luftforurensningsnivå i planområdet med hensyn til etablering av bebyggelse som 

er følsomme for luftforurensning, samt å vurdere konsekvensene planforslaget vil ha for lokal 

luftkvalitet. 

Planforslaget medfører en økning i biltrafikk, både i Fv381 Strømsveien og i Strandveien, som 

blir utvidet under planforslaget.  I tillegg vil konstruksjon av nye bygg påvirke spredningsforhold 

for trafikkutslipp. 

Blant bruksformålene som planforslaget vil innføre til området er arealbruk definerte som 

følsomme til luftforurensning.  Disse omfatter bolig og barnehage samt lekeplass. 

Beregningene viser en større utstrekning av gul luftforurensningssone sammenlignet med 

dagens situasjon, med hensyn til både vintermiddel NO2 og døgnmiddel PM10. Rød 

luftforurensningssonene for årsmiddel NO2 og døgnmiddel PM10 har en like stor økning i 

utstrekning, slik at de berører de nordligste planlagte boligblokkene.  

De planlagte lekeplassene i det nordligste byggefeltene (BKB1 og BKB2) blir skjermet i stor 

grad av byggene med fasade mot Strømsveien.  Barnehagen planlegges i den sentrale østlige 

del av planområdet. Den har svært gunstig plassering i forhold til luftkvalitet, og ligger lengst 

mulig fra identifiserte kilder til luftforurensning. 

 

8.15. Støy 
De høyeste beregnede fasadenivåene for planlagte bygg er Lden 68 dBA fra vegtrafikk og 

Lden 59 dBA fra jernbane. 

Skedsmo kommune skriver i sin kommuneplan at det for nye boliger innenfor 

avviksområdet/fortettingsområdet kan tillates støy opp mot Lden 70 dBA dersom det gjøres 

avbøtende tiltak. Det må legges til rette slik at planlagte boliger da får en stille side med 

beregnet lydnivå under 58 dBA fra jernbane og under 55 dBA fra veg. Boliger skal ha minst et 

soverom og et oppholdsrom med fasade mot stille side. Med riktig planløsning for leiligheter, 

vil det være mulig å tilfredsstille kommuneplanens krav for Skedsmo kommune innenfor 

avviksområdet/fortettingsområder med planlagt situasjon.  

For eksisterende boliger nærmest planlagt rundkjøring ser man at økt trafikkmengde vil 

resultere i høyere støynivå på uteplasser og fasader. Avbøtende tiltak i form av skjerm langs 

veg vil gi begrenset effekt grunnet at boliger ligger en del høyere enn veg. Eventuell lokal 

skjerming ved uteplasser bør vurderes. 

 

8.16. Hydrologi/ Flom 

NVE har beregnet dimensjonerende vannstand til H200 = 105,9 moh. og er benyttet som 

nedstrøms grense i de to hydrauliske modellene. 

Nedenfor er de viktigste funnene fra vannlinjeberegningene:  
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• Beregningene fra den endimensjonale og todimensjonale modellen for 200-års flom (200-

års vannstand i Øyeren), viser at utfyllingen i elva ikke har konsekvenser på vannstand og 

med marginal konsekvens for vannhastighet (økning mellom 0,01 til 0,02 m/s langs 

planområdet).  

• Dette skyldes hovedsakelig at ved høy vannstand i Øyeren stues vannet opp i de nedre 

deler av Nitelva, slik at vannlinjenes fall og strømhastighet avtar.  

• Vannhastighetene langs planområdet påvirkes av vannstanden i Øyeren og vannføring i 

Nitelva. De største vannhastighetene i Nitelva vil oppstå ved en kombinasjon av lav 

vannstand i Øyeren og en høy vannføring i Nitelva. 

• Beregningene for de to scenariene med lav vannstand i Øyeren (vedlegg 5) viser at 

vannhastighetene vil øke med ca. 15 til 30 % langs planområdet som følge av alternativet 

med utfylling i Nitelva. Jo større vannføring desto høyere vannhastighet. Men hastigheten 

vil variere avhengig av hvilket tverrsnitt det ses på. Eksempelvis vil tverrsnitt 851, 143 m 

nedstrøms Nitelva bru, vil hastigheten i dag variere mellom 0,11 til 0,29 fra vannføring på 

59 m3/s til 167 m3/s. Etter utfylling vil denne hastigheten være fra 0,14 – 0,38 m/s. hvilket 

vil si en økning på 27-31 %.  Det er viktig å påpeke at dette er marginale 

hastighetsendringer, selv om de i prosent virker store. Og slik vil det være for hvert enkelt 

tverrsnitt, men med litt forskjellige vannhastighet. Høyere strømhastigheter vil føre til litt 

større erosjon og bunntransport (bunnsenkning over en lang periode) avhengig av 

materiale og kornstørrelser i bredder og bunn.  

• 100-150 m nedstrøms utfyllingen vil hydrologiske- og hydrauliske forhold være uendret. 

Utfyllingen medfører kun lokale endringer i vannhastighet. 

 
Vurdering og anbefaling 

Flomsonekart (vedlegg 4) viser at cirka 90 % av hele reguleringsområdet ligger under vannet 

ved en 200-års flom. Strandveien 1 AS vurderer å heve terrenget i forbindelse med en 

utbygging opp til kote 106,5 moh. 

Utfyllingen i elva vil ha marginale konsekvenser på vannstand og vannhastighet ved høy 

vannstand i Øyeren. 

Ved lav vannstand i Øyeren viser beregningene at vannhastighetene vil øke med cirka 15 til 

30 % langs planområdet ved alternativet med utfylling i Nitelva. Dette vil medføre små 

endringer lokalt, med blant annet litt større erosjon og bunn-transport (bunnsenkning over en 

lang periode) avhengig av materiale og kornstørrelser i bredder og bunn. Beregnede 

hastighetsendringer i forbindelse med utbyggingen er som nevnt marginale (selv om de i 

prosent virker store) og vil ikke påvirke sedimenttransport oppstrøms eller nedstrøms 

tiltaksområdet. Gjennomsnittlig vannhastighet under forhold med en 200 års vannstand i 

Øyeren varierer i dag fra 0,01 til 0,11 m/s og beregnet økning er på 0,01/0,02 m/s i området 

med utfylling. I perioder med høy vannføring i Nitelva og ikke fult så høy vannstand i Øyeren 

vil det generelt være større vannhastigheter i elva og hastighetsendringen ved en utfylling noe 

større, mellom 0,05 - 0,25 m/s. Erosjonsforhold knyttet til mindre hastighetsøkninger som kan 

forekomme ved enkelte vannføringer- og vannstandsforhold langs etablering av en ny, større 

øy mer sentralt i elveleiet avbøtes med erosjons-sikring av grovere masser på utsatte punkter 

langs øya. 

Det anbefales også en gradvis hevning av terrenget fra elvebunnen og opp mot kote 106.5 for 

å unngå for bratte kanter ned til vannflaten, spesielt i perioder hvor vannstanden i elven er lav. 
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Nitelva ved lav vannstand er vist i bildet under. Som man ser her er dette tilnærmet vannkant 

ved en senere utfylling på området.  

 

Nitelva ved lav vannstand i Øyeren (kilde: Norge i bilder).  

Det er i vurderingene også sett på hvilke utfordringer planforslaget vil møte dersom det legges 

en 500-årsflom eller 1000-årsflom til grunn. Disse beregningene er fortsatt ikke publisert, men 

etter kontakt med NVE er det mottatt resultater av beregningene også for 500- og 1000 

årsflom. Øverst i planområdet er 500-års og 1000 års vannstand gitt til hhv. kote 106,85 og 

kote 107,55 (NN2000) (+0,3 m sikkerhetsmargin). Dette vil si at det for å være flomsikkert ved 

slike ekstreme hendelser må terrenget heves ytterligere 1-1,6 m. 
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Stabilitet og erosjon 

Det har i prosessen vært dialog mellom geotekniker og hydrolog i forbindelse med prosjektet 

og sett på om utfyllingen kan gjennomføres i henhold til stabilitet eller hvis det er behov for en 

spesiell utforming eller erosjonssikring. Under følger de viktigste funnene vedrørende erosjon.  

Sedimentering, bunnsenkning og erosjon 

• Nedre del av Nitelva renner igjennom områder under marin grense med tykke marine 

avsetninger. Elven er masseførende som både utforming og avsetninger i og langs 

elven, i form av øyer/banker og deltaet ut i Øyeren, er tydelige tegn på. Det er beregnet 

marginale hastighetsendringer i forbindelse med utfyllingen som ikke vil påvirke 

sedimenttransport hverken oppstrøms eller nedstrøms tiltaksområdet.  

• Erosjonsforhold knyttet til mindre hastighetsøkninger som kan forekomme ved enkelte 

vannføringer- og vannstandsforhold langs etablering av en ny, større øy mer sentralt i 

elveleiet avbøtes med erosjonssikring av grovere masser på utsatte punkter langs øya. 

• Det er svært lave hastigheter langs østsiden av elven på tiltaksområdet grunnet elvens 

utforming og dertil tilhørende strømningsforhold. Disse endres ikke av tiltaket. 

• Det anses ikke å være noen fare for bunnsenkning på strekningen. Laveste punkt i 

elveleiet nedstrøms er på nivå med den laveste registrerte vannstand i Øyeren og elven 

kan ikke grave seg lavere enn dette. I tillegg er det som nevnt snakk om marginale 

endringer i hastighet langs tiltaksområdet og ingen endringer i forholdene knyttet til de 

smalere elveløpene under broene. Vannstanden i Øyeren og de smale passasjene 

under broene er i hovedsak styrende for de hydrauliske forholdende på strekningen. 

 

Generelle flom- og vannstandsforhold 

• Nye flomberegninger/vannlinjeberegninger fra NVE gjør at enkelte punkt langs 

flomvernet på østre bredd har noe for liten sikkerhetsmargin. Dette er uavhengig av 

tiltaket. 

 

Utforming av bro 

• Hastighetene i elven under flomforhold er fortsatt svært lave på strekningen, og bruk 

av tynne stålpilarer hvor fundamenteringen ikke stikker opp over eksisterende elvebunn 

vil gi marginal påvirkning på flomvannstanden. 

• En bordgang på vestre side, over mot øy, som under flomforhold vil være under vann 

vil utgjøre en noe større risiko. Spesielt gjelder dette bruk av rekkverk som kan fange 

opp drivgods etc. og virke oppstuvende. For å sikre dette er det i 

reguleringsbestemmelsene lagt inn krav om at det ikke tillates bruk av rekkverk med 

liten lysåpning mellom spiler og som ved en 200-årsflom kan virke oppstuvende. 
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8.17. Grunnundersøkelser, geoteknisk stabilitetsvurderinger, Miljøtekniske 

undersøkelser og forurensning 
Det er utarbeidet egne notat/rapport for tema Grunnundersøkelser, geoteknisk stabilitets-

vurderinger, Miljøtekniske undersøkelser og forurensning. Disse finnes som vedlegg. En 

oppsummering av temarapportene er gjengitt under. 

Grunnforhold 

Den planlagte bebyggelsen består i stor grad av boligblokker som vil medføre betydelige laster. 

Det er varierende og til dels store dybder til berg, og store leiremektigheter. 

Direktefundamentering av blokkene ville derfor medført store setninger, og blokkene må derfor 

fundamenteres på spissbærende peler til berg. På store deler av tomten må det påberegnes 

skrått berg, og det anbefales derfor borede peler. Beregninger viser at stabiliteten er 

tilfredsstillende for dagens situasjon (se også avsnitt under).  

Ved oppfylling av tomten til flomsikker høyde (106,2 m) er en fylling av sprengstein stabil ved 

en fyllingsvinkel på ca. 1:3. Oppfylling av tomten, i forhold til fundamentering av bebyggelse, 

vil imidlertid gi store setninger over lang tid. Det er derfor forutsatt at all bebyggelse utføres 

kompensert eller på peler til berg, dette vil generelt unngå at det kommer setninger på ny 

bebyggelse. Valg av fundamenteringsløsning må ses nærmere på i detaljprosjekteringen. I 

stabilitetsberegninger er områdestabiliteten vist å være tilstrekkelig for midlertidig lagring av 

sprengstein med fyllingshøyde opptil ca. 4 m. Bebyggelse på peler til berg vil stå fast da pelene 

er innboret i berg og eventuelle områder med ustabile masser vil heller ikke påvirke pelene. 

Det må tas hensyn til 200 års flom ved utbygging. Det er en kotehøyde på 106,2 m (105,9 

pluss 0,3 m sikkerhetsmargin). Løsmassene er telefarlige. Vinterarbeider medfører fare for 

teledannelse under fundamenter med påfølgende setningsproblemer. Dersom 

grunnarbeidene skal foregå på vinterstid må det tas spesielle hensyn for å unngå frost i 

massene. 

Stabilitetsberegninger for Strandveien 1 

Stabilitetsvurderingene er gjort for to ulike situasjoner ned mot Nitelva, for dagens situasjon og 

for en fremtidig situasjon med planlagt bebyggelse. Det er gjort stabilitetsberegninger, både 

totalspenningsanalyser (ADP) og effektivspenningsanalyser (a-φ-basis) i ulike snitt på tomta. 

Det ble i første runde gjort beregninger i 3 profiler, snitt A-A, snitt B-B og snitt C-C, se vedlegg 

8 og 9. Etter endret plan for bebyggelse ble det også gjort en ny beregning for et nytt snitt B-

B for en kunstig øy utenfor planlagt bebyggelse, se vedlegg 10 og 11. Dette snittet fikk endrede 

forutsetninger fra tidligere.  

Hensikten med stabilitetsberegningene er å vurdere om skråningsstabiliteten tilfredsstiller NVE 

sine krav til sikkerhet. Sikkerhetsfaktor angir hva som er sikkerheten for en valgt skjærflate 

med vilkårlig form, og er forholdet mellom drivende og stabiliserende krefter. Etter Eurokode 7 

er kravet til sikkerhetsfaktor for totalspenningsanalyse (ADP) lik 1,4. NVE stiller i 

utgangspunktet også krav om en sikkerhetsfaktor på 1,4. Terskelen på 1,4 er nedre grense for 

å ha tilfredsstillende sikkerhet i dette tilfelle.  

I beregningene er det sett på områdestabiliteten for snittene. Det er lagt inn tolket lagdeling 

med styrkeparametre for de ulike snittene. For å unngå problemer med overflatestabilitet er 

glidesirkelene i beregningene ført dypt og ned i den siltige leiren. Kritiske steder på tomta er 

elveskråningen ned mot Nitelva. I tillegg er det sett på stabiliteten på begge sider av en kunstig 
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øy utenfor planlagt bebyggelse. Normal vannstand i Nitelva er brukt i stabilitetsberegningene 

da dette er konservativt. Det forventes begrenset erosjon i Nitelva, og det vil gi marginal 

påvirkning på områdestabiliteten.   

En oppsummering av resultatene fra stabilitetsberegninger gir en laveste sikkerhet mot 

utglidning fra totalspenningsanalyse (ADP) på 1,49 i skråningen ned mot Nitelva for snitt A-A. 

Dette er for en fremtidig situasjon med bebyggelse på tomta. For snitt B-B og C-C blir laveste 

sikkerhet mot utglidning fra totalspenningsanalyse (ADP) lik 1,55 i skråningen ned mot Nitelva. 

Dette er også for en fremtidig situasjon med planlagt bebyggelse. For nytt snitt B-B fra kunstig 

øy utenfor planlagt bebyggelse blir laveste sikkerhet mot utglidning fra totalspenningsanalyse 

(ADP) lik 1,73 i skråningen fra øy mot bebyggelse. Dette er også for en fremtidig situasjon med 

planlagt bebyggelse. Beregning fra effektivspenningsanalyse (a-φ-basis) gir høyere sikkerhet 

for alle snitt.  

For alle snitt blir sikkerheten større enn 1,4, og stabilitetsberegningene viser at sikkerheten 

tilfredsstiller NVE sine krav. Vi mener områdestabiliteten på tomta er tilstrekkelig for den 

planlagte utbyggelsen. Det er forutsatt at bebyggelsen utføres kompensert eller på peler til 

berg. Sikkerheten må verifiseres som en del av detaljprosjekteringen.  

Områdestabilitet 

Stabilitetsvurderingen for området konkluderer at det ikke er grunn- og terrengforhold på 

tomten som tilsier at det er fare for områdeskred på tomten. 

Grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser på hele tomten i Strandveien 1 av Sweco i 2012 og 2014. 

Disse undersøkelsene viser at dybden til berg varierer mellom ca. 10 m i nordvestre hjørne av 

tomten til i overkant av 40 m i søndre del av tomten. Løsmassene består av et topplag av 

fyllmasser over siltig leire og et fastere lag ned mot berg. Prøveseriene, som ble sendt til 

laboratorium, ble avsluttet i henholdsvis 13 m og 15 m dybde og viser bløt til middels fast siltig 

leire fra 4 m og nedover. Leiren har lavt organisk innhold og er lite til middels sensitiv. Det kan 

være jordarter som har sprøbruddsegenskaper på tomten. Sweco har også tilgang til 

grunnundersøkelser fra en tomt i Depotgata 22 i Lillestrøm. Dette er øst for Nitelva i forhold til 

tomten i Strandveien. Det ble utført grunnundersøkelser her av Sweco i 2012. Undersøkelsene 

her viser også at dybder til berg er ca. 30-40 m, og grunnen består av grusig sand og forvitret 

leire med underliggende siltig leire. 

Forurenset grunn 

Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomført av Sweco Norge AS i perioden 13.-15. august. 

viste at grunnen var generelt lite forurenset av metaller. For organiske parametere ble det kun 

funnet et område som er sterkt forurenset av THC (olje), samt flekkvis forurenset av PAH. Men 

det generelle bildet for organiske parametere ble vurdert å være god.  

Supplerende prøvetakinger og kontrollprøver av masser på land ble gjennomført i perioden 

07.11.16 og 20.02.17 av R3 Entreprenør AS. Analyseresultatene påviste forurensning i større 

arealer enn det som ble påvist tidligere av Sweco Norge AS. Forurensede masser høyere enn 

tilstandsklasse 2 ble i denne forbindelse gravd opp og levert til godkjent mottak. 

Forurensede sedimenter 

Sedimentene synes noe mer forurenset. For metaller er det kobber og sink som er de 

dominerende parametere, samt at det sporadisk forekommer forhøyde nivåer av nikkel og 

kvikksølv. For de organiske parameterne er det PAH som er den dominerende 
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forurensingsparameteren. Det er ikke mulig å peke på noen eksakte kilder til forurensingen 

som er påvist i sedimentene.  

Det anbefales at de forurensede sedimentene tildekkes med finere masser før utfylling, både 

for utfylling fra land og for kunstig øy. Ved tildekking kan det likevel være noe oppvirvling av 

sedimenter, og det kan derfor utføres i kombinasjon med å bruke siltgardin eller spunt. 

En spunt vil trolig være den mest skånsomme metoden for å hindre spredning av forurensing 

under utfylling. Den vil også ut fra et geoteknisk synspunkt være den beste løsningen i forhold 

til å hindre utvasking og mulig utrasing/utglidning av grunn. Det er imidlertid trolig den dyreste 

løsningen, men anbefales både ut fra et miljø- og geoteknisk synspunkt. 

8.18. Energibehov – energiforbruk 
Prosjektet vil planlegges og byggesøkes etter den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. Alle 

nybygg innenfor planområdet forutsettes tilrettelagt for mottak av vannbåren varme. Alternative 

energiløsninger som for eksempel jordvarme, biogass varme og bruk av avløpsvannet som 

varme/kjølingskilde vil også bli vurdert i det videre prosjekteringsarbeidet. 

8.19. Jordressurser/landbruk 
Ingen konsekvenser 

8.20. Teknisk infrastruktur 
Det vil bli etablert nytt anlegg for VA, elektro og vei for planområdet. Dette vil kobles til 
eksisterende nett. Enkelte steder vil eksisterende infrastruktur komme i konflikt med tiltaket. 
Dette vil i bli ivaretatt i samarbeid med kommunene i detaljprosjekteringsfasen. 
 

Viser til eget kapittel for trafikale vurderinger. Det er utarbeidet en VA rammeplan for området. 

Denne er oppsummert under. 

Vann  

Planlagt påkobling av tiltaksområdet til planlagt offentlig vannledning nord for tiltaksområdet. 

Planlagt vannledning og påkoblingspunkt til det private ledningsnettet er illustrert på vedlagt 

VA-plan, GH001.  

Spillvann  

Spillvann fra planlagt bygg kan føres til offentlige anlegg sør i tiltaksområdet. Det vil også være 

mulig å føre deler av spillvannet til eksisterende spillvannsanlegg nord for tiltaket, til PS8. For 

å oppnå tosidig forsyning blir tiltaket også koblet til eksisterende ledning langs Henrik 

Sørensens vei, VL 150. Dette må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen.  

Planforslaget beskriver ca. kote +107,5 på planlagte bygg. Da mottatt VA-kart fra Skedsmo 

kommune ikke beskriver kotehøyde på bunn kum i eksisterende kommunal anlegg, er det lagt 

til grunn at VA-normen til Skedsmo kommune er fulgt med hensyn til overdekning. Høyden på 

utløp spillvann fra planlagte bygg og på påkoblingspunkt til offentlig anlegg vil avgjøre om det 

er behov for pumpe eller ikke.  

Overvann  

Overvann fra bygg fordrøyes og infiltreres lokalt til terreng så langt det er mulig. Resterende 

overvann fra fordrøyning føres enten via rensedam i nordre del av tiltaket til Nitelva i øst, eller 

til Strandveien i vest hvor vannet fordrøyes og infiltreres til terreng. 
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8.21. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil bidra positivt ved at det tilrettelegger for ønsket næringsutvikling i kommunen 

og bidra til økt netto tilflytning av skattebetalende innbyggere. Etablering av vann, avløp og 

øvrig infrastruktur vil normalt medføre økte kostnader for kommunen. Likeledes kan 

planforslaget medføre økte kostnader for kommunen til drift og vedlikehold av offentlige veier 

og gang- og sykkelveier.  

8.22. Konsekvenser for næringsinteresser 
Det er utarbeidet en handelsanalyse for tiltaket som konkluderer at tiltaket ikke vil medføre 

merkbare konsekvenser for den eksisterende handelsnæringen i Skedsmo, heller ikke i 

nærområdet. Det gjelder også om detaljhandelsarealet blir økt til 4 000 m2. Videre er 

konklusjonen at en utvidelse av handelsdelen i tiltaket utover 3 000 m2 ikke uten videre er i 

samsvar med fylkesdelplanens føringer. Man har imidlertid påpekt at det også kan være 

positive aspekter ved en slik utvidelse, bl.a. i trafikksammenheng. Det vises også til § 3 i 

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre der Fylkesmannen kan gi samtykke til å 

fravike bestemmelsene dersom dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med 

formålet i § 1. Der heter det bl.a. «Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre 

og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg.».  

Dersom tiltakshaver i samråd med kommunene finner det riktig med en handelsdel på mer enn 

3 000 m2 i tiltaket søker man Fylkesmannen om godkjennelse. Forslagsstiller og kommunen 

kan da argumentere for at det bør tillates dette i denne reguleringssaken. Se vedlagte 

handelsanalyse for nærmere beskrivelse. 

8.23. Interessemotsetninger 
Planområdet berører naturområder som er vurdert til å ha middels til stor verdi. De største 

naturverdiene er tilknyttet Nitelvas bredder og grunne partier som vil bli berørt ved utfylling 

som forutsettes i planforslaget. I konsekvensutredningen er dette temaet grundig redegjort for, 

og foreslått avbøtende tiltak som også er innlemmet i bestemmelsene. Planforslaget er 

utformet med tanke på å redusere konsekvenser for dagens naturmiljø ved bl.a å etablere en 

rekonstruert elvekant langs hele utfyllingsområdet, samt etablere en øy for å reetablere dagens 

habitater. 

I plan- og bygningsloven og i regionale og nasjonale retningslinjer for bolig-, areal- og 

transportplanlegging ligger det klare føringer om høy arealutnyttelse, fortetting og 

transformasjon ved kollektive knutepunkt. Vannforskriften sier at det ikke kan gjennomføres 

tiltak som kan påvirke elva negativt mht. naturmiljø. Det er en mulighet for unntak fra 

bestemmelsene dersom tiltaket i seg selv er bærekraftig, og dersom samfunnsnytten av tiltaket 

er større enn tapet av miljøkvalitet. Tiltaket med utfylling og utbygging er vurdert til ikke å ha 

noen negativ innvirkning på vannkvaliteten i elva og at det i henhold til §4 - §6 i Vannforskriften 

ikke nås eller at tilstanden forringes.  

8.24. Avveining av virkninger 
Det er basert på funn i konsekvensvurderingen ingen konkret grunn til ikke å anbefale 

tiltakshaver å gå videre med tiltaket. 
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9. Innkomne innspill 

9.1. Merknader (sammendrag av merknadene med forslagstillers kommentar) 
Oppstart av planarbeid og planprogram ble varslet i perioden 09.01.14 -20.02.14. Det kom inn 

5 private merknader og 7 merknader fra offentlige instanser. 

Jernbaneverket Forslagstiller sine kommentarer 

1. Jernbaneverket forutsetter at 30 m byggegrense legges 

til grunn for planarbeidet og at sikkerheten mot 

Jernbanen tillegges vekt, eks gjennom ROS – analysen. 

Hensyn til sikkerhet innebefatter bl.a å unngå at folk 

ferdes ulovlig i spor, samt unngå at gjenstander kommer 

i sporområdet. I tillegg må miljøhensyn til støy, 

vibrasjoner, og massestabilitet i forhold til 

jernbaneanlegg og jernbanen tas hensyn til.  

2. Planområdet ligger hovedsakelig på tykk marinleire i 

dette området. Geotekniske undersøkelser skal ifølge 

planprogrammet utføres.    Jernbaneverket påpeker at 

massestabilitet mot jernbanen er viktig. 

3. Det bør tilrettelegges for så direkte gang – og 

sykkelforbindelser som mulig til jernbanestasjonen like 

utenfor planområdet.  

1. Det legges ikke opp til ny bebyggelse i Henrik 

Sørensens veg eller områder som ligger nærmere enn 

30 m fra jernbanelinjen.  

2. Stabilitetsvurderingene er gjort for to ulike situasjoner 

ned mot Nitelva, for dagens situasjon og for en fremtidig 

situasjon med planlagt bebyggelse. For alle snitt blir 

sikkerheten større enn 1,4, og stabilitetsberegningene 

viser at sikkerheten tilfredsstiller NVE sine krav. Vi 

mener områdestabiliteten på tomta er tilstrekkelig for 

den planlagte utbyggelsen. Det er forutsatt at 

bebyggelsen utføres kompensert eller på peler til berg. 

Stabilitetsvurderingen for området konkluderer også at 

det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som 

tilsier at det er fare for områdeskred på tomten. 

3. Det er i planforslaget foreslått egen gang-/sykkelvei 

langs Strandveien og Henrik Sørensens veg og fram til 

eksisterende gang- og sykkelvei som går videre langs 

jernbanen over Nitelva mot Lillestrømstasjon. I tillegg er 

det interne gang- og sykkelforbindelser i 

utbyggingsområdet. Området har gang- og 

sykkelforbindelse mot Lillestrøm stasjon både via 

midtaksen nord-sør (strøket), tilbudet langs 

elvepromenaden, den planlagte gangbrua og via 

dagens gang- og sykkelvei parallelt med jernbanelinjen.  

Akershus Fylkeskommune Forslagstiller sine kommentarer 

1. Området er ikke befart av Akershus Fylkeskommune.  

Det er ingen registrerte forminner på land.  

2. Saken er oversendt Norsk Maritimt museum som rette 

myndighet for kulturminner i sjø og vassdrag etter 

kulturminneloven § 14, jf. §§ 8 og 9. Norsk maritimt 

museums vurdering vil bli innarbeidet i 

fylkesrådmannens endelige uttalelse når planen legges 

ut på offentlig ettersyn. 

3. Rælingen kommune holder på å rullere sin 

kommunedelplan for kulturminner. Viktig å kontakte 

Rælingen kommune for oversikt og kartlegging av 

kulturminner.  

4. Planområdet grenser mot dampsagtomta i Lillestrøm. 

Dette er et viktig kulturmiljø for Lillestrøm og Skedsmo 

sin identitet. Området med bygninger er inkludert 

Skedsmos forslag til rullering av kulturminnevernplanen 

for kommunen.  

5. I Nitelva kan det finnes rester av fløting og 

sagbrukvirksomhet, som kan ha bevaringsverdig. 

6. Eventuelle teknisk-industrielle kulturminner innenfor 

planen bør avmerkes som hensynssone og / eller i 

bestemmelsene som sikrer videre bevaring. Dersom 

planen medfører fjerning av enkelte kulturminner må 

dette dokumenteres og sikres gjennom bestemmelsene. 

7. Fylkesrådmannen kan bistå med dokumentasjon av 

industriminner, over og under bakkenivå dersom 

kommune/ tiltakshaver ønsker dette.  
8. Det bør i bestemmelsene stilles krav om at leke – og 

fellesarealene skal være ferdig før det gis brukstillatelse 

til boligene. 

3. Utreder har vært i kontakt med Akershus 

fylkeskommunes kulturvernavdeling og hatt dialog med 

saksbehandler for nyere tids kulturminner og for 

automatisk fredete kulturminner (epost korrespondanse 

med Malin Trømborg). Rælingen og Skedsmo 

kommuner er også kontaktet (Eva Grete Pettersen og 

Jan Teksum i epostkorrespondanse). I tillegg er Maritimt 

museum forespurt om potensial for funn av kulturminner 

i sjø (epostkorrespondanse med Jørgen Holt). Det er 

enighet om at det er lite potensial for funn av ikke-kjente 

automatisk fredete kulturminner på land, men at det er 

et middels potensial for slike funn i elva. 

4. Dampsagtomta er hensyntatt i planarbeidet. 

6. Det er ikke gjort funn eller registreringer som tilsier at 

det finnes teknisk- industrielle kulturminner av 

bevaringsverdi i området.  

8. Det er i bestemmelsene stilt krav om at leke – og 

fellesarealene skal være ferdig før det gis brukstillatelse 

innenfor hvert enkelt bygge byggefelt.  

9. Det samme gjelder i forhold til de viktigste 

ferdselslinjene i planområdet. 

10. Tilgjengelighet og universell utforming er lagt til grunn i 

arbeidet. 

11. Kommunene stiller ikke krav til hvor stor andel av 

boligene som skal utformes med 

livsløpstandard/universell utforming. Planforslaget 

legger gjeldende plan- og bygningsloven og teknisk 

forskrift til grunn for utforming av all bebyggelse og 

uteområder. Universell utforming er nedfelt i 

formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og i teknisk 

forskrift. Lovverket gir føringer om at alle skal ha tilgang 
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9. Det bør stilles krav til at ferdselslinjene i planområdet for 

myke trafikanter opparbeides før utbyggingen er 

ferdigstilt.  

10. Tilgjengelighet for alle bør sikres i planarbeidet. 

11. Kommunen bør ha et definert mål om hvor stor andel av 

boligene som skal utformes med livsløpsstandard. 

12. Anbefaler at muligheten for fjernvarme utredes 

13. Nitelva vassdraget ligger innenfor forvaltningsklassen 1. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.  

14. EU sitt direktiv for vannforskriften, området ligger 

innenfor Vannområdet Leira Nitelva og 

avrenningsområde. 

15. Vannressursloven § 11 

16. Fylkesrådamannen forutsetter at tiltaket ikke reduserer 

muligheten for å oppfylle vannforskriften. Tiltakene 

virkning på allmennhetens tilgang til elvebredden skal 

dokumenteres, det samme skal tiltakets visuelle effekt. 

17. Lokalisere de ulike virksomhetene der de egner seg 

mest og mengden av transport de generer og 

tilgjengelighet. Redusere personbiltransporten 

18. Handel service og senterstruktur 

19. Handelsanalyse  

20. Parkering: Parkeringsbestemmelsene angir 

maksimumsnormer, krav om sykkelparkering.  

til og kunne bruke samtlige rom. I forskriften stilles det 

krav om universell utforming av uteareal for 

boligbygning med krav om heis, mens det til boligen 

stilles krav om tilgjengelighet og kvaliteter knyttet til 

bevegelse.  

12. Alle nybygg innenfor planområdet forutsettes tilkoblet til 

fjernvarme. Alternative energiløsninger som for 

eksempel jordvarme, biogass varme og bruk av 

avløpsvannet som varme/kjølingskilde vil også bli 

vurdert i det videre prosjekteringsarbeidet. 

13. , 14, 15 og 16. I KU utredningene for naturmiljø, 

biologisk mangfold og forurensning er 

vannressursloven, vannforskriften og rikspolitiske 

retningslinjer for vernede vassdrag benyttet. 

17. For å begrense personbiltrafikken har man i 

planarbeidet lagt til rette for blandede funksjoner i 

planområde ved å samlokalisere boliger, næring og 

butikker.   

19. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en 

handelsanalyse som kartlegger behovet for næring. 

20. Antall parkeringsplasser vil følge normen innenfor 

fortettingsområder i Skedsmos kommuneplan 2015-

2023. Det stilles ikke minimumskrav til 

parkeringsplasser i gjeldende kommuneplan. I stedet 

praktiseres det med et makskrav til både forretning-, 

barnehage- og boligformål. I tillegg til parkering for 

boligene som er angitt i Skedsmo kommuneplan 

arealdel 2015-2026 avsettes minst 6 parkeringsplasser 

for biler som omfattes av en/eller flere 

bilkollektivordninger som er åpen for deltagelse av alle 

beboere innenfor planområdet. 

 

Statens vegvesen Forslagstiller sine kommentarer 

1. Forutsetter at prinsippet for samordnet areal og 

transportplanlegging legges til grunn i planleggingen og 

at det legges til rette for en høy utnyttelse. Høy 

utnyttelse vil også bidra til å knytte Lillestrøm og 

Strømmen tettere sammen. 

2. Vegvesenet er positive til at det legges til rette for en 

høy utnyttelse, med gode gangforbindelser og god 

tilknytning til elvebredden.   

3. Ber om at det utarbeides en grundig handelsanalyse 

som ser på behovet for handel og hvor mye trafikk det 

vil skape. Behovet for parkering i området må 

begrenses og det må settes i samsvar med kommunen 

sine maksimumsnormer. 

4. Ber om at gangbru over Nitelva blir vurdert for å minke 

avstanden til Lillestrøm sentrum. 

5. Kryssløsning: det har det vært en dialog mellom og 

Sweco og SVV angående trafikkløsning i Strømsveien.  

SVV mener at en rundkjøring er mest trafikksikkert i 

forhold til trafikkavvikling. Det må utarbeides en teknisk 

plan for rundkjøring etter håndbok 139.  Den tekniske 

planen for krysset skal godkjennes før planen blir 

fremmet for politisk behandling.  

6. Det kreves at det settes en rekkefølgebestemmelse på 

at rundkjøringen etableres før det blir gitt 

igangsettingstillatelse innenfor planområdet og at 

byggeplanen skal godkjennes av SVV. 

7. Det er viktig for SVV at det legges bedre til rette for 

myke trafikanter på strekningen mellom strømmen og 

Lillestrøm. Det er viktig med god dialog mellom SVV, 

1. Det er lagt til rette for høy utnytting i planområdet som 

samsvarer med prinsippene i samordnet areal og 

transportplanlegging og som knytter Lillestrøm og 

Strømmen bedre sammen. Ca. områdeutnyttelse er på 

180%. 

2. Det er i planforslaget foreslått egen gang-/sykkelvei 

langs Strandveien og Henrik Sørensens veg og fram til 

eksisterende gang- og sykkelvei som går videre langs 

jernbanen over Nitelva mot Lillestrømstasjon. I tillegg er 

det interne gang- og sykkelforbindelser i 

utbyggingsområdet. Området får gang- og 

sykkelforbindelse mot Lillestrøm stasjon både via 

midtaksen nord-sør (strøket), tilbudet langs 

elvepromenaden, den planlagte gangbrua over Nitelva 

og via dagens gang- og sykkelvei parallelt med 

jernbanelinjen. 

3. Det er i planprosessen utarbeidet både en 

handelsanalyse som ser på behovet for handel i 

området og trafikkanalyse som ser på hvor mye trafikk 

handelen vil generere. 

4. Se punkt 2. Det er i planforslaget foreslått egen gang-

/sykkelvei langs Strandveien og Henrik Sørensens veg 

og fram til eksisterende gang- og sykkelvei som går 

videre langs jernbanen over Nitelva mot 

Lillestrømstasjon. Denne traseen vil antakeligvis bli 

valgt av mange syklende til Lillestrømstasjon på grunn 

av at denne vil bli flatere og litt kortere. 

5. Det har i planprosessen vært en tett dialog mellom 

Sweco og SVV angående kryssløsningene i 

Strømsveien. Rundkjøringen følger SVV sin håndbok 
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Sweco og RA2 for trafikk og forhold knyttet til myke 

trafikanter i Strømsveien.  

8. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er viktige forhold 

knyttet til trafikkutredningen.  

139. Den tekniske planen for krysset er godkjent. Det 

vises for øvrig til Reguleringsplan for fv. 381 

Strømsveien – gang- og sykkelveg, Plan ID: 531. 

6. Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn en 

rekkefølgekrav om at før det gis brukstillatelse innenfor 

planområdet, skal rundkjøringen i Strømsveien være 

ferdig opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan. 

7. Se punkt 2 og 5. 

8. Fremkommelighet har vært et punkt i trafikkutredningen. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Forslagstiller sine kommentarer 

Generell tilbakemelding fra NVE pga redusert bemanning.   

1. Det må gjøres en vurdering av flomfaren etter kravene i 

byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7 – 2 og for boligbygg. 

Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen 

kunnskap anbefaler NVE at det avsettes et belte på 20 

m på hver side av bekker og 50 – 100 m på hver side av 

elver.  

Flomfare 

2. Områder som er utsatt for en 200 års flom+ 

sikkerhetsmargin på 0.5 meter, eller alternativ sone på 

20m på  hver side  av bekker  og 50 -100 m på hver 

side  av elver , skal i henhold til  Pbl.  12 – 6 avmerkes 

som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes 

bestemmelser som enten forbyr utbygging eller 

bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår 

som avbøter flomfaren.  

Inngrep i eller langs med vassdrag. 

3. NVE vil anmode om at man prøver å unngå direkte 

inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må 

tiltakene beskrives i planen med hensyn til teknisk 

utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk 

mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m) 

Områder med marine avsetninger - Kvikkleire 

4. Dersom en legger opp til bebyggelse i områder med 

kvikkleire eller marine avsetninger må områdestabilitet 

undersøkes.  En geoteknisk utredning i forbindelse med 

reguleringsplan skal utrede reel fare og nødvendige 

risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet for bebyggelsen.  Rapporten skal inneholde 

dokumentasjon av områdestabiliteten jf NVE 

retningslinjer 2/2011 Flaum og Skredfare i arealplaner.  

Det må framgå av utredningen at det vil være 

tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 

permanent. Evt risiko reduserende tiltak må beskrives, 

dokumenteres og innarbeides i reguleringsplanen. 

Sikkerhetsnivået er gitt i TEK 10. 

2. Som en del av KU utredningen er det utarbeidet 

utredning av hydrologiske forhold, dette er også tatt 

med i ROS – rapporten som omfatter flomfare. 

Flomsonene er avmerket som hensynssone på 

plankartet og det er knyttet bestemmelser til disse. 

3. Inngrepene i elva er blitt beskrevet og omtalt i 

planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Dette 

gjelder særlig i forhold til biologisk mangfold, friluftsliv, 

flomforhold og erosjon. 

4. Stabilitetsvurderingene er gjort for to ulike situasjoner 

ned mot Nitelva, for dagens situasjon og for en fremtidig 

situasjon med planlagt bebyggelse. For alle snitt blir 

sikkerheten større enn 1,4, og stabilitetsberegningene 

viser at sikkerheten tilfredsstiller NVE sine krav. Vi 

mener områdestabiliteten på tomta er tilstrekkelig for 

den planlagte utbyggelsen. Det er forutsatt at 

bebyggelsen utføres kompensert eller på peler til berg. 

Stabilitetsvurderingen for området konkluderer også at 

det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som 

tilsier at det er fare for områdeskred på tomten. 

 

 

Fylkesmannen i Oslo Og Akershus Forslagstiller sine kommentarer 

Utnytting av planområdet 

1. Fylkesmannen er positiv til en urban utvikling med høy 

arealutnyttelse i Strandveien og Skjærva Brygge. 

Fylkesmannen forutsetter at rikspolitiske retningslinjer 

for vernede vassdrag og naturmangfoldsloven blir fulgt 

ved planlegging langs Nitelva. 

2. Det er viktig at det legges opp til høy arealutnyttelse, 

blandede funksjoner gode ute oppholdsarealer og 

attraktive møtesteder og bydeler med liv på dag – og 

kveldstid. 

 

1. Retningslinjene for vernede vassdrag og 

naturmangfoldsloven er blitt fulgt. 

2. Det er lagt til rette for høy utnyttelse, blandede 

funksjoner med gode møtesteder. 

3. Det er blitt utarbeidet både en handelsanalyse og 

trafikkanalyse som omtaler persontrafikken som handel 

genererer. Det er også tatt med en bestemmelse som 

sier at før det kan gis rammetillatelse for etablering av 

barnehage eller virksomheter større enn 1 000m2 BRA 

skal det utarbeides en mobilitetsplan for den samlede 

transporten som virksomheten skaper. 

4. Antall parkeringsplasser vil følge normen innenfor 

fortettingsområder i Skedsmos kommuneplan 2015-
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Handelsanalyse. 

3. Siden det legges opp til handel ber en om det 

utarbeides en handelsanalyse og trafikkanalyse som 

omtaler personbiltrafikken som handel generer.  

Parkeringsbestemmelser 

4. Det må utarbeides strenge maksimumsnormer for 

parkering. Dette er viktig for å oppnå høyere 

kollektivandel. 

Kantsone langs vann og vassdrag 

5. Fylkesmannen syntes det er viktig at elvefronten ønskes 

tilgjengeliggjort for allmennheten ved en 

gjennomgående strandpromenade. Fylkesmannen 

syntes midlertidig det er uheldig at så mange bygninger 

skal plasseres i elvefronten, mens den offentlige 

Strandpromenaden disse stedene legges bak 

bygningene. Det oppfordres til å vurdere alternative 

plasseringer der allmennheten har direkte tilgang til 

sjøfronten. 

6. Det må utredes hvordan utfylling i Nitelva evt vil påvirke 

strømforholdene. 

Kantvegetasjon 

7. Kantvegetasjon langs vassdrag er å lovbeskytte etter 

vannressursloven § 11. De største verdiene for 

kantsonen i og langs vassdrag. 

Biologisk mangfold 

8. Det må utarbeides vurderinger i henhold til 

naturmangfoldsloven § 8 – 12 med eventuelle 

konsekvenser for Nordre Øyeren og Sørumneset 

naturreservat utredes. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig 

hensyn til en rekke arter og naturtyper i den videre 

planprosessen.  

Vannforskriften 

9. Flere vannforekomstene i planområdet er i risiko for å 

ikke oppfylle vannforskriften. Det må bygges robuste 

avløpssystem med kapasitet til å håndtere 

klimaendringene. 

Overvann  

10. Økte nedbørsmengder og økning av tette flater, endrer 

avrenningsmønsteret for overvann dramatisk. Lokal 

håndtering av overvann må være et hovedprinsipp. 

Fokus på å sikre flomveier må sees i sammenheng med 

dette.  

Samfunnssikkerhet  

11. Kartlagte faresoner skal avmerkes med hensynssone på 

plankartet jf. Pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som 

forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak jf.. pbl § 12-

7. Nødvendige sikringstiltak må reguleres inn. Det må 

legges inn tilfredsstillende sikkerhetsmargin mht. til 

flomfaren. 

12. NVE bør kontaktes om det er behov for ny 

flomsonekartlegging etter nyere metode og endret krav 

pga. klimaendring. 

2023. Det stilles ikke minimumskrav til 

parkeringsplasser i gjeldende kommuneplan. I stedet 

praktiseres det med et makskrav til både forretning-, 

barnehage- og boligformål. I tillegg til parkering for 

boligene som er angitt i Skedsmo kommuneplan 

arealdel 2015-2026 avsettes minst 6 parkeringsplasser 

for biler som omfattes av en/eller flere 

bilkollektivordninger som er åpen for deltagelse av alle 

beboere innenfor planområdet. Det er også tatt med en 

bestemmelse som sier at før det kan gis rammetillatelse 

for etablering av barnehage eller virksomheter større 

enn 1 000m2 BRA skal det utarbeides en mobilitetsplan 

for den samlede transporten som virksomheten skaper. 

5. Det er tatt en med bestemmelse om at før det gis 

rammetillatelse, skal allmennhetens ferdselsrett til og 

gjennom planområdet være sikret i tinglyst avtale. Det 

er jobbet mye med å finne optimale løsninger. Planens 

to «hovedakser» - strøket og elvepromenaden – har 

forskjellig karakter. Strøket er en bilfri og parkmessig 

opparbeidet bygate, primært flankert av 

boligbebyggelse. I hver ende etableres torg. I 

nordenden det urbane handelstorget, og i sørenden 

bryggetorget – begge med eksplisitt offentlige 

funksjoner og tilbud. Midt på strøket, vis a vis 

barnehagen og sentralparken, etableres en mindre 

nabolagskafe. Forhager og programmerte lekeplasser 

for barn og voksne gir liv og aktivitet i gata. 

Elvepromenaden har en tydeligere offentlig karakter og 

stemning. Ingen boliger tillates på bakkeplan, og alle 

lokalene har utadrettede virksomheter – kafeer, 

kajakkutleie, gallerier og kiosker. 

6. Konsekvenser av utfylling i Nitelva er omtalt i rapporten 

om hydrologi og i planbeskrivelsen. Utfyllingen i elva vil 

ha marginale konsekvenser på vannstand og 

vannhastighet ved høy vannstand i Øyeren. Ved lav 

vannstand i Øyeren viser beregningene at 

vannhastighetene vil øke med cirka 15 til 30 % langs 

planområdet ved alternativet med utfylling i Nitelva. 

Dette vil medføre små endringer lokalt, med blant annet 

litt større erosjon og bunn-transport (bunnsenkning over 

en lang periode) avhengig av materiale og 

kornstørrelser i bredder og bunn. Beregnede 

hastighetsendringer i forbindelse med utbyggingen er 

som nevnt marginale (selv om de i prosent virker store) 

og vil ikke påvirke sedimenttransport oppstrøms eller 

nedstrøms tiltaksområdet. Gjennomsnittlig 

vannhastighet under forhold med en 200 års vannstand 

i Øyeren varierer i dag fra 0,01 til 0,11 m/s og beregnet 

økning er på 0,01/0,02 m/s i området med utfylling.   

7. Man har forholdt seg til vannressursloven i planlegging 

som omfatter kantvegetasjonen i Nitelva. 

8. Man har forholdt seg til Naturmangfoldsloven §§ 8 -12 

og konsekvenser for naturmangfoldet er omtalt i 

planbeskrivelsen. 

9. Man har forholdt seg til vannforskriften og andre 

relevante forskrifter i arbeidet og forhold som omfatter 

vannkvaliteten i Nitelva. 

10. Overvann er behandlet i VA – rammeplan og 

byromsprogrammet. Overvannet som føres til Nitelva 

skal renses før det slippes ut i elva. I nord vil et stort 

rensebasseng kunne ta i mot vann fra omkringliggende 

harde flater, blant annet hovedtorget. Biologisk rensing 

av vannet med bruk av ulike typer vegetasjon kan bli en 

attraksjon i den nye bydelen og kan utnyttes til 

undervisningen. Langs resten av elva kan de grønne, 
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myke breddene brukes til rensing av vannet. Under 

bryggehusene i den søndre delen av området kan den 

beplantede skråningen under bebyggelsen terrasseres 

og utnyttes til rensing av overflatevann. 

11. Kartlagte faresoner er avmerket som faresoner i 

plankartet jf. Pbl 12 -6 og det er også knyttet 

bestemmelser til disse jf  pbl § 12 -7. Nødvendige 

sikringstiltak er regulert inn.  Det er tatt hensyn til 

flomfaren.  

12. Det har i planprosessen vært en nær dialog med NVE. 

 

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Forslagstiller sine kommentarer 

1. ROAF henstiller til etablering av avfallssug for dette 

område. ROAF ønsker av sikkerhetshensyn å begrense 

kjøring og manøvrering med renovasjonskjøretøy inne i 

boligområdene. 

2. Det må legges til for avfallsløsninger som er rasjonelle å 

betjene og som samtidig ivaretar estetiske hensyn.  

3. ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon og 

husholdningsavfall i saker som berører våre 

eierkommuner og må bli tatt med i planprosessen så 

tidlig som mulig. 

4. 4. Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon på 

områder regulert til næringsvirksomhet. Eier/ bruker står 

fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester. 

1. Vurdering av plassering og dimensjonering av areal for 

avfallshenting og søppelsug sikres i videre prosjektering 

og rammesøknad. 

2. Det vil legges til rette for gode, sikre og rasjonelle 

avfallsløsninger. 

3. Det vil bli etablert dialog med ROAF. 

4. Se punkt over. 

 

 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Forslagstiller sine kommentarer 

1. I planprogrammet bør det fremkomme at god 

samfunnssikkerhet, beredskap og infrastruktur skal 

vektlegges. God tilgjengelighet og tilrettelegging for 

brannvesen og for utrykningskjøretøy generelt må 

vektlegges.  

2. Følgende punkt bør belyses: 
- Tilgjengelig mengde slokkevann i forhold til 

brannvesenets behov. 

- Tilgjengelighet for brannvesenet/ brannvesenets 

- Innsatsmuligheter 

3. Plassering og utforming av et utbyggingsområde kan ha 

betydning for brannvesenets muligheter for innsats. Det 

må kartlegges om utbyggingsplanene krever økt 

brannberedskap i kommunen og beredskapsmessige 

tiltak.  

4. I ny bebyggelse bør det være to uavhengige 

adkomstmuligheter for brannvesenets 

utrykningskjøretøy. Kun en kjørbar adkomstvei til 

bebygde areal gjør brann- og ulykkesberedskapen til 

området svært sårbar. 

5. Vei- og gatenormen kan ikke følges dersom det er i strid 

med brannvesenets krav til NRBR sine retningslinjer. 

6. Ved planlegging bør man ikke samlokalisere 

virksomheter med likeverdig risikobilde. MTP brann, 

eksplosjon eller utslipp av kjemikalier, kan det være 

uheldig å utvikle områder med ulike risikobilder nær 

hverandre. 

7. Temaet samfunnssikkerhet og beredskap bør vurderes 

særskilt som en del av planarbeidet. 

Planprogrammet 

8. Under punkt 2.5.2 Rikspolitiske retningslinjer bør NOU 

2012:4, trygg hjemme , brannsikkerhet for utsatte 

grupper tilføyes. 

9. Det er viktig at brannvesenet holdes orientert i 

kommende byggesaker, også med tanke på vurdering 

av om noe av bygningsmassen skal registreres som 

1. I planprogrammet er det tatt inn punkt om at god 

samfunnssikkerhet, beredskap og infrastruktur skal 

vektlegges. 

2. I ROS – analysen skal det være et punkt som 

omhandler temaene slukkevann og tilgjengelighet for 

brannvesenet. 

3. Det skal i planarbeidet etableres dialog med IKS for å 

avklare om kommunen har tilstrekkelig med 

brannberedskap. 

4. Det skal i videre planarbeidet vurderes hvor mange 

adkomst muligheter planområdet skal ha. 

5. Det er i planforslaget ikke lagt opp til vei – gatenorm 

som strider mot NRBR sine retningslinjer. 

6. Det er i planarbeidet ikke lagt til rette for samlokalisering 

av virksomheter med høyt risikobilde. 

7. Planarbeidet har lagt vekt på samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

8. Det er under punkt 2.5.2 (Planprogrammet) tilføyd 

Rikspolitiske retningslinjer legges til NOU 2012:4, trygg 

hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper. 

9. Brannvesenet skal holdes orientert om videre 

byggesaker. 

10. Det er i ROS – analysen satt fokus på at § 11 - 17 TEK 

10, rednings – og slokkemannskaper samt IKS sine 

retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskaper blir ivaretatt. 
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særskilte brannobjekter i hht. Brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 13. 

Generelt 

10. Generelt anser brannvesenet det som viktig at forhold 

rundt § 11 -17 i Teknisk forskrift om tilrettelegging for 

rednings – og slokkemannskaper samt våre 

retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskaper blir ivaretatt. 

  

Solve Tjora Forslagstiller sine kommentarer 

Ønsker mer detaljert informasjon om tiltakets konsekvenser. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet 

en konsekvensutredning som belyser tiltakets konsekvenser. 

Hovedpunktene i konsekvensutredningen er omtalt i 

planbeskrivelsen. I tillegg er det utført analyse i forhold til en 

rekke andre tema. Disse er også oppsummert i 

planbeskrivelsen. Sweco har basert på funn i de ulike 

utredningene ingen konkret grunn til ikke å anbefale 

tiltakshaver å gå videre med tiltaket.  

Det vil i tillegg være mulig å komme med innspill når forslag 

til reguleringsplan ligger ute på offentlig ettersyn. 

Pål Sørlie Forslagstiller sine kommentarer 

Grunneier av 106 bnr 156 

- Nitelva er et fredet våtmarksområde som reguleringsplanen 

må ta hensyn til. 

- Hva vil konsekvensen av utbyggingen være? 

- Hvilke konsekvenser vil utbyggingen få for Nitelva og 

Henrik Sørensens veg   

Se punkt ovenfor. 

Anne – Grete Sørlie Årviknes Forslagstiller sine kommentarer 

- Ønsker ikke at området skal bygges ut og særlig ikke i det 

omfanget planen legger opp til. 

- Mener det er rikt dyreliv i området som må ivaretas.  

- Mener at en må unngå å bygge ut i elva. 

Se punkt ovenfor 

Anne Lisa Della Mea Forslagstiller sine kommentarer 

Forslag til Planprogram Strandveien 1 og Skjærva Brygge i 

Skedsmo og Rælingen kommuner. 

Jeg har lest ovennevnte planprogram, og har en kommentar 

til pkt. 5.4.4.  I dette punktet er det nevnt et hus som er 

bygget rundt 1900 tallet. Vårt hus gnr. 77 bnr. 186 Kroken 

12, Strømmen er ikke nevnt i dette skrivet. Vårt hus er antatt 

bygget i 1924/25. Imidlertid er det påbygget i 1969 samt 

foretatt forbedringer. Dette er muligens ikke av interesse, 

men jeg synes det er riktig å påpeke det siden dere har tatt 

med Kroken 10 - vår nabo. 

 

 

Gnr 77 bnr 186 Kroken ligger akkurat utenfor planområdet. I 

registering av kulturminner og kulturmiljøer har en benyttet 

kulturminnebasen Askeladden. Her finner man informasjon 

om kulturminner, kulturmiljøer, lokaliteter og enkeltminner.  

Kroken 10 er registrert som Sefrak registrert Bygg fra ca. 

1800 – tallet i Kulturminnebasen Askeladden.  Kroken 12 er 

imidlertid ikke registeret som SEFRAK registrert bygning i 

Askeladden. Derfor har en valgt og ikke omtale Kroken 12 i 

punkt 5.4.4 i planprogrammet for Strandveien 1 og Skjærva 

Brygge.  

Geir og Stian Østengen Forslagstiller sine kommentarer 

Har stor grad av tilknytning til området. 

Bruk av området i dag.  

Har søkt om og fått godkjent garasje som ikke er bygget på 

gnr 77 bnr 1596.  Avkjøringen er ikke tegnet inn. 

Planlagt bruk 

Det vil så langt som det er mulig bli etablert dialog mellom 

Strandveien 1 AS og naboer. I forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en 

konsekvensutredning som belyser tiltakets konsekvenser. 

Hovedpunktene i konsekvensutredningen er omtalt i 

planbeskrivelsen. I tillegg er det utført analyse i forhold til en 

rekke andre tema deriblant trafikk. Disse er også 

oppsummert i planbeskrivelsen. Sweco har basert på funn i 
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Regulert til bygeområde ønsker å bygge generasjonsbolig 

Ønsker fortsatt tilknytning til elva. 

Har tidligere hatt vanskelig naboskap til RA2. Forholdet til ny 

administrasjon i RA2 er blitt mye bedre. 

- Mener det er feil å bygge ut 1200 boliger på et tidligere 

rekreasjonsområde. 

- Det vil bli store trafikale utfordringer. 

- Sagdalen vil bli et stort trafikkhinder dersom en skal bygge 

ut 1200 boliger i området. 

- Ny reguleringsplan må ta hensyn til de som allerede bor i 

området. 

- Området bør få en utbygging som er i tråd med 

utbyggingen på Lillestrømsiden av Nitelva. 

de ulike utredningene ingen konkret grunn til ikke å anbefale 

tiltakshaver å gå videre med tiltaket.  

Det vil i tillegg være mulig å komme med innspill når forslag 

til reguleringsplan ligger ute på offentlig ettersyn. 

 

Som følge av at det gjennom plan og detaljprosjektering ble synliggjort et behov for å utvide 

planområdet på enkelte områder, ble det varslet om revidert planavgrensning i perioden 

07.06.16-21.06.2016.  Varsling av revidert planavgrensning omfattet et tilleggsareal på ca. 1,2 

daa fordelt på fire eiendommer, Gnr/Bnr 77/1011 – 97 m2, Gnr/Bnr 277/5 – 58 m2, Gnr/Bnr 

77/1415 – 55 m2, Gnr/Bnr 83/233 – 955 m2. Det kom inn 1 privat merknad. 

Geir og Stian Østengen Forslagstiller sine kommentarer 

Eiere av Strandveien 8, Gnr/Bnr 77/1011 og 77/1596 er i dag 

Geir Østengen, Granlia 23, 1900 FETSUND, og Stian 

Østengen, Kroken 10, 2010 STRØMMEN.   

Våre er overasket over at det i melding om planarbeidet er 

svært dårlig beskrevet hva man egentlig vil med dette 

arbeidet og hvorfor man ønsker at deler av planarbeidet skal 

omfatte deler av vår eiendom. 

Grunneierne har startet planlegging av utnyttelse av det 

berørte området. På denne bakgrunn kan de ikke akseptere 

at det fra RA2 eller andre planlegges for annen utnyttelse av 

deres areal.  

Planens hensikt er å regulere inn de tiltak som er nødvendig 

for å tilrettelegge for utbygging av området sør for 

Strømsveien i Strandveien. Planen gir rom for at det kan 

etableres opp til 140 000 m2 BRA ny bebyggelse. Det 

legges til rette for etablering av boligbebyggelse med 

tilhørende anlegg, forretning, offentlig/ privat tjenesteyting, 

barnehage med tilhørende uteområder samt kontor og 

bevertning. 

Revidert planavgrensning omfatter et tilleggsareal på ca. 1,2 

daa hvorav 560m2 av dette tilhører eier av eiendommene 

Gnr/Bnr 77/1011 og Gnr/Bnr 77/1596. Etter nærmere 

vurdering viser det seg at tilleggsarealet kan reduseres noe, 

dvs. fra 560m2 til 305m2. Ny eiendomsgrense vil da kunne 

ligge ca. 1,5 m fra kant skråningsutslag.  

Tilleggsarealet på eiendommen Gnr/Bnr 77/1011 skal delvis 

benyttes til reguleringsformålet kjøreveg og delvis til annen 

veggrunn – grøntareal. Innenfor områder avsatt til annen 

veggrunn tillattes etablert nødvendige skjæringer og 

fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og 

lignende, som ikke er til hinder for områdets bruk som del av 

trafikkområdet. 

Tilleggsarealet på eiendommen Gnr/Bnr 77/1596 skal delvis 

benyttes til fortau som er tenkt videreført fra Strømsveien og 

ned til krysset ved gamle Strandveien. Resterende areal skal 

benyttes til reguleringsformålet kjøreveg og delvis til annen 

veggrunn – grøntareal. Innenfor områder avsatt til annen 

veggrunn tillattes etablert nødvendige skjæringer og 

fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og 

lignende, som ikke er til hinder for områdets bruk som del av 

trafikkområdet. 
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9.2. Annet 
 

10. Avsluttende kommentar 
Målet med prosjektet er å skape et bomiljø som tilfredsstiller kravene både beboere og 

fremtidens byutvikling krever, med bilfrie nærområder, god offentlig kommunikasjon, utvidet 

servicetilbud og rekreasjon i trygge og trivelige omgivelser.  

Arealet sør for Strømsveien ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum i et tettbygd strøk med 

veier, jernbane, næringsarealer og boligområder tett inntil. Med plassering i en av landets 

raskest voksende kommuner, er Strandveien i dag et potensielt sentrumsområde med en 

beliggenhet som kan binde området sammen. Et uutnyttet areal med mulighet for moderne og 

fremtidsrettet boligutvikling, nær vannet og byen på miljøets premisser.  

Strandveien representerer i seg selv store verdier som tilbakeføres samfunnet. Ikke bare i 

kroner og øre, men som ledd i et byutviklingsprosjekt i grønne omgivelser. Med effektiv 

utnyttelse av arealet, og med investeringer i infrastruktur som prioriterer fotgjengere, syklister 

og løsninger for kollektivtrafikk fremfor privatbiler, er det et prosjekt som ivaretar langsiktig 

arealplanlegging for å imøtekomme fremtidige boligbehov i kommunene.  

Utviklingen av Strandveien skal tilrettelegges et variert boligtilbud for å møte befolkningens 

ønske og behov for bolig kombinert med uterom, godt innenfor de krav som stilles for å 

beskytte, styrke og ta vare på naturen i det aktuelle området, under utbygging og ved bruk. 

Slik kan man foredle et, i dag, livløst og ubrukt område, til å bli en katalysator for videre vekst 

og utvikling i Skedsmo og Rælingen kommune. 

Hovedpunkter 

• Eiendommen ligger i en av landets raskest voksende kommuner og kan bidra med helt 

nødvendig sentrumsnært areal for boligutvikling.  

• Med en beliggenhet tett på allerede etablerte offentlige møteplasser for kommunikasjon 

i både sør- og nordgående retning, samt en plan som bygger opp under kollektive 

løsninger, er prosjektet et bidrag til en mer miljøvennlig utvikling av byen.  

• Per i dag er det et «ubrukt og livløst» område nær sentrum med stort potensial for 

byutvikling innenfor rammer med fleksibilitet i forhold til løsninger. 

• Dekker et behov for sentrumsnære boliger ved vannet for alle livets faser, men med 

løsninger tilpasset miljøets krav. 

• Effektiv utnyttelse av areal og bygningsmasse gjennom integrering av fellesfunksjoner 

som oppholdsrom, samfunns- og klubbhus, samt kommersielle service- og 

tjenestetilbud til beboerne tett på. I tillegg kommer løsninger og servicepunkter for 

sykkelparkering og muligheter for bildeling.  

• Store verdier som tilbakeføres og som videreutvikler lokalsamfunnet gjennom målrettet 

bruk innen vann- og avløpssektoren, for framtidig miljøvern. Midlene skal benyttes etter 

retningslinjer vedtatt av eierkommunene i hhv Nedre Romerike Vannverk AS og 

Strandveien 1 AS (tidligere benevnt RA-2 AS). Midlene omtales som Fond 2 som har 

følgende retningslinjer for bruk: 

1. Midler fra NRV (fond 2) avsettes på bundet driftsfond og disponeres til drifts- og 
investeringsformål på vannforsyningsanlegg. 

2. Midler fra Strandveien 1 AS (fond 2) avsettes på bundet driftsfond og disponeres 
til drifts- og investeringsformål på avløpsanlegg. 
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