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Forord 

 

Denne konsekvensutredningen er utarbeidet i forbindelse med Strandveien 1 AS  sine planer om 
å legge til rette for bolig, næring og handel  i Strandveien 1  i Skedsmo og Rælingen kommune.  

Fagutredningene er gjort i henhold til planprogram slik det er godkjent 19.05.2014 av Skedsmo og 
Rælingen kommune og er sammenfattet i denne rapport. 

Utredningene er gjennomført av et flerfaglig team fra Sweco Norge AS. Fidan Krasniqi og Mette 
Eng Pedersen har hatt det redaksjonelle ansvaret for fagrapporten. 

Teknisk datagrunnlag (kartgrunnlag og avgrensning av planområdet m.m.) er gitt av Skedsmo og 
Rælingen kommune og av tiltakshaver. 

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Dag Georg Jørgensen, Strandveien 1 AS. Strandveien 1 
AS bar tidligere navnet Sentralrenseanlegget RA-2 AS før navnebytte i 2015. I rapporten nevnes 
også også selskapet Nedre Romerike Vannverk AS som er søsterselskap av Strandveien 1 AS. 
Disse selskapene hadde inntil 01.01.2008 operativt ansvar for hhv. vannverksvirksomhet og 
renseanleggsvirksomhet for hhv. 6 og 3 kommuner på Nedre Romerike. Fra 01.01.2008 ble denne 
operative virksomheten overført til Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike 
Avløpsselsskap IKS. De har samme oppdrag og eierkommuner som de to tidligere nevnte 
selskapene.  

I rapporten henvises til «tomten» som et fellesbetegnelse, og dette må da forstås å være 
eiendommene som omfattes av kartet i Kapittel 3 om Beskrivelse av tiltaket. 

Vi takker vår oppdragsgiver og øvrige kontaktpersoner for samarbeidet. 

Oslo, 7.4.2017  
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1 Sammendrag 

I forbindelse med utrabeidelse av reguleringsplan for Strandveien 1 er det utarbeidet en 
konskvensanalyse som belyser tiltakets virkninger av en rekke tema. Denne er basert på godkjent 
planprogram datert 19.05.2014. 

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 tas med i vurderingen 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. 

I avsnitt 6.1 er temaene som er aktuelle i forbindelse med konsekvensanalyse etter Statens 
vegvesens håndbok V712 oppsummert. Fagtemaene spriker fra Stort positivt til Middels negativt 
for tiltakene avhengig av tema.  

Tabellen under viser rangeringen utfra premissene i avsnitt 6.2.1. Hovedalternativ 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. 

Hovedalternativets negative konsekvenser anses som lokale.  

Tabell 1-1. Oppsummering og sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser. 
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I tillegg er det utført analyse i forholde en rekke andre tema. Disse er oppsummert under avsnitt 
6.3. 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. 
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2 Innledning 

Denne konsekvensutredningen er laget av Sweco Norge AS på oppdrag fra Strandveien 1 AS. Til 
grunn for utredningen ligger fastsatt utredningsprogram godkjent av Skedsmo og Rælingen 
kommune, datert 19.05.2014. Planprogrammet er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1. 

Sweco ble høsten 2012 engasjert av RA2 (Strandveien 1 AS) til å utarbeide planprogram for den 
tidligere renseanleggstomten. I gjeldende kommuneplan 2015 - 2026 ligger det inne plankrav om 
områderegulering av elvebredden langs Nitelva gjennom hele kommunen (0-100 m). 

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok 14.11.2012 å gi dispensasjon fra kommuneplanen sin 
arealdel. Skedsmo kommune ga Strandveien 1 AS tillatelse til å gjennomføre detaljregulering av 
området. Det ble i desember 2012 sendt inn et planinitiativ for planområdet til Skedsmo og 
Rælingen kommune.  

Det ble avholdt oppstartsmøte med Skedsmo og Rælingen kommune 07.02.13. Tilbakemeldingen 
fra administrasjonen var positiv for at det igangsettes detaljregulering i tråd med formål i 
kommuneplanen og Byutvikling og urbanstrategi 2050. Det legges til rette for en høy utnyttelse for 
boliger og næring i dette området slik at man får en tosidig elveby langs Nitelva. 

I tillegg til hovedalternativet som er beskrevet i innsendt planmateriale, er det utarbeidet en 
skisse/kapasitetsstudie av en alternativ utbygging i området uten utfylling i Nitelva. Alternativet 
inngår ikke i vedtatt planprogram, men tas med i vurderingen 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. 
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2.1 Områdebeskrivelse 

Planområdet omfattes av Strandveien 1 inkludert Nitelva, mellom Skjervagapet og jernbanebrua. 
Planområdet ligger både i Skedsmo og Rælingen kommune. Planområdet avgrenses av 
Strømsveien i nord, Henrik Sørensens veg i sør, Elveparken i øst og boligområdet vest for 
Strandveien. Strandveien 1 ligger ca 1,2 km fra Lillestrøm stasjon og 0,9 km fra Sagdalen stasjon. 

 

Figur 2-1. Kartutsnitt Strandveien, Skedsmo og Rælingen kommune. Kommunegrensen er markert med blå stiplet 
linje. 
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2.2 Generelt om metodikk  

I konsekvensutredningen har vi valgt å benytte verdivurdering- og omfangskalaen fra Statens 
vegvesens håndbok V712 – konsekvensutredningfor ikke prissatte konsekvenser. Verdien av 
avgrensede miljøene og områdene som blir berørt skal angis på en tredelt skala: liten- middels- 
stor. Omfanget er en vurdering av konkrete endringer tiltaket antas å gi for de samme miljøene og 
områdene. Det angis på en fem- delt skala: svært negativ- negativ- lite/intet- positiv- svært positiv.  

Hvert tema skal så settes inn i «konsekvensviften» som er en figur som angir konsekvensen ut i 
fra gitt verdi og omfang. Figuren viser at konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget svært 
positiv (++++) til meget svært negativ (----). Midt på angir «intet omfang/ ubetydelig konsekvens». 

Konsekvensene av planen vurderes opp i mot dagens situasjon som er referansesituasjonen. 
Dette er 0- alternativet. I Statens vegvesens håndbok V712 er det beskrevet at 0- alternativet  
Nullalternativet skal: 

• Ta utgangspunkt i dagens situasjon 
• Inkludere kostnader for det vedlikeholdet som er nødvending for at 0-alternativet skal 

fungere i hele analyseperioden. Kostnader som må inkluderes er: kostnader til ordinært 
(korrigerende og forbyggende) vedlikehold 

• Inkludere alle relevante planer med betydning for titaket 
 

Figurene under viser hvordan verdi og omfang kan verdsettes. Verdiene fra verdi og omfang 
benyttes for å lese ut konsekvensen i konsekvensviften. 

 

Figur 2-2. Verdisetting 

 

 

Figur 2-3. Vurdering 
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Figur 2-4 Konsekvensviften jf. Håndbok V712  
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3 Beskrivelse av tiltakene 
3.1 Hovedalternativ 
3.1.1 Planområdet og tiltaket  

Planområdet omfatter deler av Strømsveien med ny kryssløsning til Skjervagapet og til 
Strandveien i Skedsmo kommune samt området nord for Henrik Sørensens veg i Rælingen 
kommune. Den foreliggende planen gir rom for at det kan etableres opp til 145 000 m2 BRA ny 
bebyggelse. 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. Størstedelen av forretningsbebyggelsen er tenkt plassert 
nord i området i tillegg til at arealene gis bestemmelser og kombinert reguleringsformål som åpner 
for å kunne ha lignende funksjoner i 1. etasje i de øvrige områdene innenfor planen – hvis det er 
ønskelig. 

Det forutsettes at det fylles ut i Nitelva og at terrenget på tomten heves opp til kote 106,5 moh. for 
å gjøre tomten byggbar og for å unngå flom.  

Planarbeidet skal også inneholde vurderinger og konkretiseringer av gangbrua som er vist i 
mulighetsstudien Forbindelsen Lillestrøm – Strømmen over Nitelva, datert oktober 2014.  

 

Figur 3-1 Avgrensning av planområdet. Kommunegrensen er markert med blå stiplet linje. 
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3.1.2 Nøkkeltall for tiltaket 

Tabellen under viser nøkkeltall for hovedalternativ Strandveien 1. 

Tabell 3-1 Nøkkeltall for hovedalternativ 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 

Utfylt areal til ny øy  10 000 m2  

Totalt bebyggbart areal Strandveien 1 tomt 
74 680 m2 
(48 680 m2 + 26 000 m2) 

Overflate som blir borte ved ny plan 8 300 m2 

Mudderbanker som blir borte 21 850 m2 

Nye mudderbanker 13 200 m2 

Dagens kantlinje 1 450 m 

Ny kantlinje 1 270 m 

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 reguleringsformålet tillater. Dette gjelder i 
hovedsak arealfordelingen mellom bolig og 
tjenesteyting/kontor/bevertning. Planforslaget åpner 
eksempelvis opp 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 

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. 
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Areal Størrelse 

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 

Maks 4 000 m2 BRA  
- 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. 

Grad av utnytting ca.180 % 
 
 

3.1.3 Adkomstveier og internveier 

Utbyggingsområdet har biladkomst via Strandveien som danner kryss med Strømsveien, Fv 381. 
Strømsveien er forkjørsregulert og fartsgrensen er 50 km/ t. Krysset har i dag ingen kanalisering. 
I krysset er det også en adkomst for området nord for Strømsveien. Strandveien er adkomstveien 
for næring og bolig med fartsgrense 30 km/ t. 

 
Figur 3-2. Oversikt over adkomstveier og internveier 
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Fra Strandveien opparbeides det en bygate som skal ivareta adkomst til torget, forretninger/ 
næring i området samt adkomst til barnehage, garasjeanlegg og boliger. Gaterommet utformes 
som toveis gate med kantparkering. Mellom boligkvartalene opparbeides det gatetun der 
kjøreadkomst til eiendommene og fremkommelighet for bil nedprioriteres i forhold til gående, lek 
og opphold i gatetunet. Strøket som er et langsgående, urbant utformet parkdrag mellom 
boligkvartalene skal også ivareta nødvendig kjøring til eiendommene.  

3.1.4 Øya 

For å imøttekomme tap av områder med viktige biotoper i / langs Nitelva, er det utarbeidet planer 
om å etablere en øy i Nitelva (se Figur 3-2). Øya med sine kantsoner og grunne partier, samt 
Nitelvas kantsone langs bebyggelsen byr på funksjoner til naturmiljø som er tilsvarende med de 
som forsvinner i utbyggingen av planområdet, og som altså kan erstatte noe av det habitatet (se 
ellers avsnitt 5.3). 

Øya utformes utfra de økologiske kravene og premissene som stilles av dagens naturverdier. En 
nærmere beskrivelse av disse kravene og premissene finnes i vedlegg 3. Det er viktig å påpeke 
at øya etableres etter disse kravene men at utformingen over tid påvirkes av naturens forhold på 
og langs øya. Viktige prosesser her er blant annet strømningsforhold og erosjon/sedimentasjon, 
vegetasjonsutvikling og beite av fugl. Naturen får med andre ord bygge øya slik at den best er 
tilpasset de lokale forholdene, slik også dagens utfylling og situasjon har utviklet seg. Hvis øya 
såpass skulle endres at den ikke lenger oppfyller kravene og eventuelle andre rammer (deriblant 
gangbrua), tas det grep for å ivareta øyas funksjoner (f.eks. erosjonssrikringstiltak mm.).   

3.2 Alternativ 0+ 

I tillegg til hovedalternativet som er beskrevet i innsendt planmateriale, er det utarbeidet en 
skisse/kapasitetsstudie av en alternativ utbygging i området uten utfylling i Nitelva. Alternativet 
inngår ikke i vedtatt planprogram, men tas med i vurderingen etter ønske fra kommunene og 
fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette grunnet sakens kompleksitet knyttet til utfylling i elva, 
naturmiljø og fortetting.  

3.2.1 Planområdet og tiltaket 

Alternativet er basert på dagens byggbare tomter innenfor planområdet. Denne 
skissen/kapasitetsstudiet skal omtales som alternativ 0+ i konsekvensutredningen. Dersom det 
ikke åpnes for utfylling i Nitelva med overskuddsmasser, vil kun det markerte feltet i figur 1 i 
prinsippet kunne bygges ut. Dette omfatter en tomt på 48 680 m2 og med et potensielt 
bygningsareal på ca. 64 000 m2 BRA, dvs. ca. halvparten av potensialet i hovedalternativet.  

For alternativ 0+ forutsettes det at bestemmelsene for sentrumsformål ikke kan anvendes, og at 
kravet til uteoppholdsareal og støyskjerming følger de bestemmelsene kommuneplanen legger for 
områder utenfor sentrum. For likevel å gjøre alternativ 0+ og hovedalternativet mer 
sammenlignbare har vi, i samråd med Skedsmo kommune, for dette alternativet halvert kravet til 
uteoppholdsareal i kommuneplanen – fra 50 til 25 m2 per boenhet. Grunnet hensynet til støy fra 
Strømsveien, vil boligbebyggelse måtte trekkes ca. 40 meter inn fra Strømsveien. Nærings‐ og 
forretningsbebyggelse forutsettes etablert i denne sonen. Den nye øya skissert i hovedalternativet 
vil ikke bli etablert i et scenariet 0+.  
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Den skisserte gangforbindelsen over elven forutsettes etablert også i 0+ alternativet etter ønske 
fra Skedsmo kommune. Ved at 0+ alternativet forutsetter at det ikke skal fylles ut, vil dette medføre 
et lengre bruspenn ved kryssing av elva enn ved hovedalternativet. Brua forutsettes plassert ca. 
midt i planområdet og som en forlengelse av dagens molo. Dette vil også være den mest 
hensiktsmessige plasseringen mht. kortest mulig bruspenn. 

0+ alternativet legger også opp til en barnehage, med plass til opptil 108 barn med tilhørende 
sidebygninger, opparbeidet uteareal med lekeapparater samt interne veger. Barnehagen får en 
sentral plassering og nær tilknytning til den nye gangforbindelsen over elven. Barnehagen skal 
ha uteoppholdsareal på minimum 2 600 m2. 

 

Figur 3-3. Avgrensningen for alternativ 0+ som er basert på dagens byggbare tomter. 
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3.2.2 Nøkkeltal for tiltaket 

Tabellen under viser nøkkeltall for mellomalternativet med delvis utbygging (utbygging uten 
utfylling). 

Tabell 3-2 Nøkkeltall for alternativ 0+ Strandveien 1. 

Areal Størrelse 

Planområdets areal 141 000 m2 

Maks bruksareal (BRA) 
64 000 m2 

(Skedsmo 54 000 m2,  
Rælingen 10 000 BRA) 

Eksisterende landfast areal/ Totalt bebyggbart 
areal 48 680 m2 

Dagens kantlinje 1 450 m 

Antall nye boenheter alternativet legger  
til rette for 

Med utgangspunkt i et areal på 59 700 
m2 BRA, gir dette rom for opptil 700 
boenheter. 

Antall boenheter pr. dekar 14 boenheter pr. dekar 

Antall personer som boligene gir plass til  Ca. 1 700 innbyggere 
 

Antall etasjer – høyeste bygg og laveste bygg 6 og 3 

Antall m2 butikk og andre forretningsarealer 

Maks 3 000 m2 BRA  
- en større dagligvareforretning på opptil  
1 500 m2.  
- i tillegg tillates mindre forretninger med 
enkeltvis maks størrelse 250 m2, med 
samlet størrelse inntil 1 500 m2. 

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 140% 

 

3.2.3 Adkomstveier og internveier 

Langs elven forutsettes etablert en gruset turvei med tilsvarende standard som turveien på motsatt 
side av elven. For å maksimere utnyttelsen på tomta, er det naturlige bebyggelsesmønsteret U‐
formede kvartaler åpne mot sørvest. Dette er gitt av kravene til uteoppholdsareal, samt av 
Skedsmo kommunes parameter for sol og skygge på uteoppholdsarealene – 50% solbelyste 
arealer kl. 15 vårjevndøgn. Videre legges kommuneplanens høydebegrensninger til grunn, og 
bebyggelsen vil sannsynligvis bestå av 3‐6 etasjes hus. 0+ alternativet har en utnyttelse på opptil 
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14 boliger/dekar, og gir rom for at det kan etableres ca. 64 000 m2 ny bebyggelse og tilsvarer en 
områdeutnyttelse på 140 %. 

Bygningene blir oppført med tilstrekkelig avstand fra turvei og ikke nærmere enn 20 m fra 
vannkant. Parkering er forutsatt løst i underjordisk anlegg under bebyggelsen og felles gårdsrom. 
Nedkjøringsramper plasseres langs de nyetablerte adkomstveiene og forutsettes integrert i 
bygningsvolumet. Adkomstveiene i alternativ 0+ forutsettes ført så langt fram at man sikrer 
snumulighet ved manøvrering ut og inn fra området.  Parkeringsdekningen skal være i henhold til 
parkeringskravene gitt i Skedsmo kommuneplan for områder innenfor fortettingsområdene (maks 
0,7 pr. boenhet). Det legges til grunn lav parkeringsdekning grunnet nærheten til stasjonen(e). 

Når det gjelder de trafikale forhold så legger alternativ 0+ til grunn de samme prinsipper og 
løsninger som hovedalternativet. Krysset Strømsveien/Strandveien forutsettes utformet som en 
firearmet rundkjøring med ett felt i hver tilfart. Som i hovedalternativet så vil fotgjengerløsningen i 
Strandveien endres fra dagens ensidige fortau, til ensidig gang- og sykkelvei som er fysisk skilt 
fra bilveien med en bred beplantet rabatt. Gang- og sykkelveien vil gå langs Strandveien og Henrik 
Sørensens veg fram til avkjørselen på båthavna. 

 

Figur 3-4. Landskapsplan alternativ 0+ 
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Figur 3-5. Skisse av alternativ 0+ 

  



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 23 av 211 

 

4 Dagens situasjon og 0-alternativet 

For nullalternativet forventes at området forblir slik det er i dag i overskuelig fremtid, dersom 
Strandveien 1 AS ikke bygger ut dette området.   

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.  

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.  

På planområdet er det i hovedsak gamle lagerbygninger tilknyttet tidligere virksomhet som 
dominerer nært elva. 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 større boligkomplekser. Sett fra planområdet 
er den store bueblokka Kastellet fra 1967 et blikkfang i vest.  

Arealet innenfor planområdet er i komunneplanens arealdel for Skedsmo kommune avsatt til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. I tillegg ligger det en hensynssone fareområde, flom 
H320_2 langs elva. Elva er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag. 

Arealet innenfor planområdet er i kommunrplanens arealdel for Rælingen kommune avsatt til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Småbåthavna er regulert til småbåthavn. I tillegg ligger 
det en hensynssone fareområde, flom H320_2 langs elva. Elva er regulert til bruk og vern av sjø 
og vassdrag. 
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5 Konsekvenser 
5.1 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler et områdes visuelle kvaliteter og hvordan disse påvirkes av 
eller endres som følge av et tiltak, både sett fra tiltakets omgivelser og i det aktuelle området. Når 
landskapsbildet vurderes i en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se og forstå et 
område på. Denne synsformen tilhører en naturestetisk tradisjon som undersøker det billedlig 
uttrykte forholdet mellom mennesket og natur. Fagtema landskapsbilde omhandler dermed 
hvordan et områdes visuelle kvaliteter arter seg sett med dette bestemte formålet for øye, både i 
by og land. Denne landskapsvurderingen skal tydeliggjøre hvordan tiltakene i forbindelse med 
utbygging av Strandveien vil påvirke disse forholdene.  

Planprogrammet Strandveien 1 – Skjerva Brygge i Skedsmo og Rælingen kommune beskriver 
følgende krav til konsekvensutredning for landskap:  

Overordnede landskapstrekk skal beskrives. Dagens situasjon skal beskrives med hensyn til selve 
planområdet og tilgrensende arealer som blir påvirket av tiltaket. Landskapet skal verdisettes og 
tiltakets påvirkning på landskapsverdiene skal beskrives. Metodikk fra Statens vegvesens 
håndbok V712 eller tilsvarende kan benyttes som referanse for landskapsverdier og 
konsekvensgrad. Disse elementene skal inngå i beskrivelsen av dagens situasjon og i 
beskrivelsen av tiltakets konsekvenser på landskapet:  

• Visuell nærvirkning og fjernvirkning av tiltaket 
• Arkitektonisk og estetisk utforming 

Tiltaket skal visualiseres fra minst to relevante standpunkter.  

5.1.1 Fagtemaets datagrunnlag og metode 

Vurderingen baseres på prinsippene det er redegjort for i Statens Vegvesens håndbok V712, ikke-
prissatte konsekvenser. Landskapsbildet kan dannes gjennom en umiddelbar iakttagelse av 
forskjellige naturfenomener som for eksempel vann, vegetasjon eller terreng. Det kan også oppstå 
indirekte gjennom iakttagelse av hvordan mennesket har forvaltet naturen gjennom arealbruk og 
bebyggelse, eller hvordan den eksplisitt er verdsatt for eksempel gjennom vern. Dette gir et 
utgangspunkt for å analysere landskapsbildets visuelle kvalitet i de enkelte delområdene på 
bakgrunn av karaktertrekkene kretsløp, landform og praksis. Karaktertrekkene er analytiske 
størrelser som gjør det mulig å identifisere, beskrive og verdsette landskapsbildet på en 
konsekvent og allment tilgjengelig måte. 

Landform angir hvordan terrenget kan iakttas som et direkte uttrykk for naturgrunnlaget eller slik 
den er bearbeidet av menneskelig virksomhet i et område. De visuelle kvalitetene som avtegner 
seg i landformen utledes av hvordan høydedrag, dalganger, søkk, vannspeil og andre 
relieffdannende elementer henger sammen og preger landskapsbildet. 

Kretsløp angir hvordan områdets vann, vannveger og vegetasjon kan iakttas som et uttrykk for 
sykliske naturprosesser direkte, eller hvordan de er bearbeidet av menneskelig virksomhet i et 
område. De visuelle kvalitetene som avtegner seg i kretsløpet utledes av hvordan den synlige 
variasjonen i elementer som vann og vegetasjon preger landskapsbildet. 
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Praksis angir hvordan et område er tolket eller disponert av menneskelig virksomhet, både slik 
praksisen kommer til uttrykk materielt gjennom tradisjonelle handlingsmønstre og i lover, 
plandokumenter og retningslinjer.  

Landskapsvurderingen innledes med en generell beskrivelse av dagens situasjon i planområdet. 
Beskrivelsen gjennomføres med landskapskomponentene fra Skog og landskaps (NIBIO) 
nasjonale referansesystem for landskap (Puschman 2005). Kun komponenter som er relevante 
for planområdet omtales. Utredningsområdet deles inn i delområder som beskrives og tildeles 
verdi i henhold til Figur 2-2 på grunnlag av det oppgitte verdigrunnlaget og fagtradisjonen.  

Vurderingene gjøres med utgangspunkt i studier av kart og fotografier, samt relevante rapporter 
og databaser. Deretter vurderes tiltakets omfang for de enkelte delområdene, før konsekvensen 
av tiltaket bestemmes ut ifra Statens Vegvesens konsekvensvifte. Til slutt oppsummeres 
konsekvensen for landskapsbildet knyttet til tiltaket i en tabell med en supplerende tekst. 

 
Figur 5-1. Landskapskomponenter i Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann 2005) 
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Tabell 5-1. Tabell over landskapets verdi etter HB V712. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Områder der 
naturlandskapet 
er dominerende 

Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 

Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative 
landskapet i et større 
område/region 
Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

Områder med spesielt gode 
visuelle kvaliteter som er 
uvanlige i et større 
område/region 
Områder der landskapet er unikt 
i nasjonal sammenheng 

Områder i 
spredtbygde 
strøk 

Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 
Områder hvor 
bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et mindre 
godt totalinntrykk 

Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/representative 
landskapet i et større 
område/region 
Landskap og 
bebyggelse/anlegg med vanlig 
gode visuelle kvaliteter 

Områder med spesielt gode 
visuelle kvaliteter som er 
uvanlige i et større 
område/region 
Områder der landskap og 
bebyggelse/anlegg til sammen 
gir et spesielt godt eller unikt 
totalinntrykk 
 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

Områder som bryter med 
byformen og utgjør et 
mindre godt totalinntrykk 
Områder som har 
reduserte eller dårlige 
visuelle kvaliteter eller 
utgjør et mindre godt 
totalinntrykk 

Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 
Områder som er tilpasset 
byformen og gir et vanlig godt 
totalinntrykk 

Områder som forsterker 
byformen og utgjør et spesielt 
godt totalinntrykk 
Områder som har spesielt gode 
visuelle kvaliteter eller utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 

Planområdet og influensområdet 

Planområdet tilsvarer reguleringsplanens avgrensning. Influensområdet for tema landskapsbilde 
omfatter derimot de nærliggende områdene som blir visuelt påvirket av tiltaket. I denne 
rapporten er influensområdet definert som et område med en radius på 500 meter fra sentrum 
for planlagt tiltak. Det er imidlertid i tillegg tatt med noen områder som vil ha utsyn mot tiltaket. 
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Figur 5-2. Kartet viser planområdet med en radius på 500 m fra sentrum for planlagt tiltak. 

5.1.2 Dagens situasjon i planområdet 

Planområdet ligger i landskapsregion 3 Leirjordsbygdene på Østlandet. Mesteparten av 
planområdet på land ligger i et flatt, sterkt bearbeidet terreng med planerte og utfylte flater. Deler 
av planområdet bærer i dag preg av å være lagerområde. I vest grenser planområdet til en ås 
med spredt småhusbebyggelse. I nord grenser planområdet til Skjervagapet. Planområdet i sør 
blir avgrenset av jernbanelinjen og båthavnen, mens Nitelva som omfattes av planområdet 
grenser til turveg og boligområdet Elveparken i øst.  

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 til dels har bearbeidede elvebredder. Gjennom historien har elveslettene vært 
gjenstand for bearbeidelse i form av tilføring av masser og utfylling. Landskapets hovedform 
preges av slettelandet med mektige løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse, 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 midlertidig voll av utgravde masser. 
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Vegetasjon 

Store deler av vegetasjonsbildet skapes av kantvegetasjon langs veger og langs med elva. 
Trebeplantningen 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 Strømsvegen 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.  

Figur 5-1. Bildet viser landskapets hovedform i det aktuelle planområdet, med Nitelvas flate i forgrunn 
og den østhellende åsryggen i sørvest.  

Figur 5-2. 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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Vann 

Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver, og planområdets sentrale landskapelige 
element 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 Vannverk 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.  

Figur 5-3 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 

Bebyggelse og tekniske anlegg 

Små og store tettsteder er jevnt fordelt i landskapsregionen, og mange fungerer som bosatellitter 
til Oslo eller regionens egne byer. Her fins flere sammenhengende urbane kjerneområder. 
Planområdet et tettbygd strøk og ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum. Det består av store 
åpne gressarealer og enkelte bygninger som rommer lager, administrasjon, laboratorier, samt en 
verkstedhall. På elveslettene i sørvest er det i hovedsak virksomheten til Nedre Romerike 
Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpselskap IKS som dominerer nært elva. I vest ligger et felt 
med etablerte eneboliger, de fleste eneboligene er bygget i tre i tidsrommet mellom 1960-1980 og 
har relativt store tomter. Over eneboligbebyggelsen, på en terskel i terrenget, ligger jernbanelinjen 
og større boligkomplekser. Et blikkfang er den store bueblokka Kastellet fra 1967 som ligger med 
utsikt over planområdet. På den andre siden av Nitelva ligger et nyere boligområde fra 2008–2010 
med leilighetsbygg i 4 til 5 etasjer litt tilbaketrukket fra elvebredden. Like i bakkant av 
leilighetsbyggene ligger småhusbebyggelse som tilhører Lillestrøm sentrum. Planområdet 
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omfattes av kommuneplan for Skedsmo kommune. Planen som vektlegger en bymessig utvikling 
av «bybåndet» mellom Strømmen, Lillestrøm og Kjeller. Også den overordnede regionplanen for 
Akershus nevner Lillestrøm i en slik sammenheng. 

5.1.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Tiltakene er beskrevet i kapittel 3. Nedenfor følger vurdering av verdi og omfang relatert til fagtema 
landskapsbilde. Utredningsområdet er definert som avgrensede delområder, som vist på Figur 
5-4. Hvert delområde er beskrevet og tildelt verdi. Tilsvarende er omfanget vurdert for hvert enkelt 
delområde. Konsekvensen er satt ut ifra konsekvensviften, se Figur 2-4.  

Anleggsfase 

Konsekvenser i anleggsfasen er midlertidige og beskrives kun overordnet. I anleggsfasen vil 
planområdet påvirkes av byggeaktivitet og anleggstrafikk. Landskapsbildet vil preges av 
midlertidig infrastruktur, brakkerigg og andre konstruksjoner. Byggegropen og uferdige 
terrengoverflater vil bryte landformen og forstyrre det landskapelige helhetsinntrykket. Av særlig 
betydning i så måte er feltet som fylles ut i Nitelva, som vil være spesielt synlig fra store 
områder. Omfanget i anleggsfasen vil være større negativt enn omfanget etter ferdigstillelse, da 
området også tilføres verdi gjennom bygningsarkitektur og opparbeidede uteområder. 
Konsekvenser i anleggsfasen utredes derfor ikke særskilt og tillegges ikke vekt i 
konsekvensvurderingen av landskapsbildet.  

Delområde 1: Nitelva inkludert naturpreget område langs elvebredden  

Verdi 

Delområdet omfatter Nitelva og det naturpregete området på elvas vestside (se Figur 5-4). Nitelva 
er planområdets karakteristiske element og utgjør et blikkfang og en visuell referanse for store 
omkringliggende områder. Elva er bred og stilleflytende og har en kombinasjon av naturlige og 
konstruerte elvebredder. Nord for Nitelva bru flyter elva langs boligområder og næringsarealer og 
elvebreddene har naturlige kanter med vegetasjon og buktninger som skaper variasjon. Langs 
deler av elvebredden er det bygget opp flomvoll med turvei på toppen. Vollen er en kunstig 
avgrensing mot elva som dels bryter med den opprinnelige landformen. Langs den sørlige delen 
av elvas vestbredd ligger en liten småbåthavn og et våtmarksområde med rikt fugleliv. Steder i 
overgangen mot tilgrensende delområder preges av manglende skjøtsel og lite stedstilpasset 
utforming. 

Nitelvas skiftende vannføring synliggjør naturens kretsløp og dynamikk. Variasjonen kommer også 
til uttrykk i vegetasjonens årstidsvariasjoner. Sentrumsnærheten av delområdets naturkvaliteter 
bidrar til å gi delområdet ytterligere økt verdi, ut over kvalitetene som er beskrevet ovenfor.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til middels til stor verdi. 

 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 
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Figur 5-4. Overordnet analyse av influensområdet viser enhetlige delområder, tydelige linjedrag, landemerker og 
barriere. Figuren viser også oversikt over delområdene. 1: Nitelva inkludert naturpreget område langs elvebredden; 
2:Næringsområde nord; 3: Boligområder vest (nordøst for jernbanen); 4: Næringsområde (NRA) og boligområde nord 
for jernbane; 5: Boligområde sør for jernbanen; 6: Boligområde nordøst; 7: Boligområde og næringsarealer øst for 
Nitelva. 

Omfang hovedalternativ 

Tiltaket innebærer en ca. 26 000 m2 stor utfylling i Nitelva som delvis bebygges og delvis 
opparbeides som park, en ca. 10 000 m2 ny øy med naturlik utforming, samt en gang- og sykkelbro 
som krysser elva. Utbyggingen omfatter to rekker med kvartaler i nord-sør-retning med et 
mellomliggende bredt gateløp, et torg i nordre del, og en sentralt plassert park. Bygningene 
trappes ned fra øst mot vest, fra 15 etasjer mot elva og 4 til 6 etasjer mot Strandveien. Det legges 
opp til ulike bygningstyper og markante grøntdrag mellom kvartalene. Det siste skal gjennomføres 
med trebeplantning, grønne tun og forhager. (Deler av denne delen av tiltaket angår også 
delområde 4.) Det skal etablere en øy med smal, avlang form og som tilplantes med stedegen 
vegetasjon. Slik skal øya skal fremstå som uberørt. Store deler av elvebreddene vil få et urbant 
uttrykk med en 1,5 – 3,0 m bred bordgang i tre. 

Tiltaket vil endre delområdets visuelle karakter betraktelig fra å være naturpreget til å ha urbane 
kvaliteter gitt av høy og tett bebyggelse og opparbeidede utearealer. Gang- og sykkelbroen 
krysser Nitelva inngår som én av flere broer som krysser Nitelva i området og bidrar ikke til 
karakterendring. Den nye øyas kantsone mot elva og utformingen av elvebreddene for øvrig, 
tilfører kvaliteter i form av terreng og vegetasjon som synliggjør kretsløpet gjennom skiftene i elvas 
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vannføring og årstidsendringene. Samtidig bidrar øya til å redusere elvas vannspeil ved å snevre 
inn den vide floden som Nitelva utgjør i dag, og dermed bryte med områdets karakteristiske 
landform. 

Figur 5-5. Stedstilpasset utforming med gradvis nedtrapping til elva. 

Tiltakets generelle satsning på variert vegetasjon som sikrer vårblomstring, høstfarger og 
vintersilhuetter, vil skape en ny situasjon som synliggjør naturens kretsløp gjennom 
beplantningens årstidsvariasjoner. En utbredt etablering av kanaler, små dammer og vannspeil, 
og særlig regnbed som fordrøyer overflatevann bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Den 
planlagte bebyggelsen kan betraktes som en forlengelse av Lillestrøm sentrum og en hentydning 
til «bybåndet» mellom Strømmen, Lillestrøm og Kjeller. Gateløpet som forløper gjennom 
bebyggelsen antyder Nitelvas bredd og synliggjør således et viktig landskapselement.   

Av særlig betydning for landskapsbildet er den bebygde fyllingen. Denne delen av tiltaket omfatter 
landoverflate og bygningsvolumer i et område som i dag preges av Nitelvas vannspeil og åpne 
landskapsrom. Fyllingen og bygningsmassen bryter således med et svært viktig karaktertrekk i 
området. Store deler av bygningsvolumene har en stedlig forankret dimensjon.  Bygningene som 
er planlagt tett på Nitelva med opptil 15 etasjer, vil derimot ruve i det flate elvelandskapet og 
forsterke den negative virkningen som byggingen på Nitelvas flate skaper. Lokaliseringen av 
punkthusene langs elva bidrar ytterligere til å svekke forståelsen av landskapet, som fra naturens 
side trappes ned mot vannveiene.  

Tiltaket har dermed negativt til svært negativt omfang for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt  
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Omfang alternativ 0+ 

Tiltaket omfatter ikke utflylling og delområdet berøres derfor i begrenset grad direkte av tiltaket. 
Ny gang- og sykkelbro krysser Nitelva som en utløper fra eksisterende molo, men inngår som én 
av flere broer i området og bidrar ikke til karakterendring. Bebyggelsesstrukturen langs 
elvebredden bidrar 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. I overgangen mellom elva og landområdene etableres en flomvoll med 
turvei, tilsvarende situasjonen på motsatt elvebredd. Det er ikke redegjort for vesentlige 
landskapsmessige kvaliteter for alternativ 0+. Håndteringen av elvebredden fremstår snarere noe 
skjematisk.  

Tiltaket har dermed lite positivt til intet omfang for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet vurderes til å være stor negativ. Konsekvensen av 
alternativ 0+ vurderes til å være liten positiv. 

 

Figur 5-6. De 15 etasjer høye bygningene skaper en ny situasjon som bryter med landformen som dannes av elva og 
elvebankens flater. 
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Figur 5-7. Renseparken mot Nitelva. Urbanisering av elvebredd. Trappingen ned mot elva bidrar til å synliggjøre den 
skiftende vannstanden 

Delområde 2: Næringsområde nord 

Verdi 

Nord for planområdet finnes et etablert næringsområde med store bygningsvolumer tett inntil elva. 
Arealene fremstår som enhetlige og ryddige, preget av harde flater, men med en grønn buffersone 
mot elva. Området har utsyn mot Nitelva bru og motsatt elvebredd, men på grunn av det flate 
terrenget er det begrenset innsyn til tiltaksområdet herfra.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til liten verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men fra næringsområdet vil man kunne se deler av de 
nye bygningene langs Nitelva. Tiltaket innebærer således at utsynet endres noe, men delområdet 
influeres i begrenset grad.  

Tiltaket har dermed lite negativt til intet omfang for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 
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Omfang alternativ 0+ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men fra næringsområdet vil man kunne se deler av de 
nye bygningene langs Nitelva. Tiltaket innebærer således at utsynet endres noe, men ettersom 
bygningene har en høyde på opp til 6 etasjer vil delområdet influeres i svært begrenset grad.  

Tiltaket har dermed intet omfang for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

  
 

  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet vurderes til å være ubetydelig. Konsekvensen av alternativ 
0+ vurderes til å være ubetydelig. 

 

Delområde 3: Boligområder vest (nordøst for jernbanen) 

Verdi 

Vest for planområdet, mellom Strømsveien og jernbanelinja, finnes et etablert boligområde 
utbygget mellom 1960 – 1990. Østlige deler av området har utsyn mot Nitelva. Området fremstår 
som ryddig og enhetlig med trevillaer beliggende i store hager. Den tydelige randvegetasjonen og 
de frodige hagene synliggjør naturens kretsløp gjennom vegetasjonens årstidsvariasjoner.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til middels verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men sikten mot Nitelva vil bli vesentlig forandret. Fra 
et naturpreget og åpent utsyn, vil utsikten mot øst generelt preges av en ny bygningsmasse og 
opparbeidede uteområder. Bygaten som etableres i øst-vestlig retning tillater imidlertid utsyn mot 
elva i en begrenset sektor. Bygningene med opptil 15 etasjer vil ruve i det flate elvelandskapet og 
forsterke den negative virkningen. Lokaliseringen av punkthusene langs elva bidrar ytterligere til 
å svekke forståelsen av landskapet, som fra naturens side trappes ned mot vannveiene. 
Forskjellen mellom skalaen eksisterende og nye bygninger er også av stor betydning for de 
visuelle endringene.  

Tiltaket har dermed middels negativt omfang for delområdet. 
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O
M
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N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

 
 

   

 

Omfang alternativ 0+ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men sikten mot Nitelva vil bli forandret. Fra et 
naturpreget og åpent utsyn, vil utsikten mot øst generelt preges av ny bebyggelse og 
opparbeidede uteområder. Med tiltakets bygningshøyde på inntil 6 etasjer er forskjellen mellom 
skalaen til delområdets etablerte og nye bygninger av en viss betydning for de visuelle endringene.  

Tiltaket har dermed lite negativt omfang for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

 
 

   

 

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet for landskap vurderes til å være middels negativ. 
Konsekvensen av alternativ 0+ vurderes til å være lite negativ. 

 
Figur 5-8. Øya og Elva sett fra Henrik Sørensens veg. 
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Delområde 4: Næringsområde (NRA) og boligområde nord for jernbane 

Verdi 

Delområdet omfatter en flate med utsyn og gangforbindelse til Nitelva. Like vest for planområdet 
ligger NRAs administrasjonsbygg, verksteder og laboratorier. Bygningene langs med Henrik 
Sørensens vei og Strandveien er i hovedsak lave bygninger som rommer både lagringsplass for 
utstyr og publikumsrettet virksomhet. Området for øvrig er åpent og grønt, men fremstår som 
rotete og uskjøttet og preges også av store parkerings- og manøvreringsflater. På sydsiden av 
Henrik Sørensens vei ligger et lite og langstrakt boligområde henvendt mot småbåthavnen, Nitelva 
og mot planområdet i nord. Dette området framstår som enhetlig og tilpasset den tilgrensende 
bebyggelsen, og det finnes kun få bygninger med mer enn tre etasjer. Nordvest for jernbanen 
ligger en markant terrengform som skaper et tydelig skille mellom delområdet og jernbaneanlegget 
samt boligområdene på sørvestsiden av sporet.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til liten til middels verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   
 

Omfang hovedalternativ 

Utbyggingen som er omtalt i avsnittet for delområde 1, berører også næringsområdet i delområde 
4. Bygningene trappes ned fra øst mot vest, fra 15 etasjer mot elva og 4 til 6 etasjer mot 
Strandveien. Det legges opp til ulike bygningstyper og markante grøntdrag mellom kvartalene.  

Tiltakets generelle satsning på variert vegetasjon som sikrer vårblomstring, høstfarger og 
vintersilhuetter, vil skape en ny situasjon som synliggjør naturens kretsløp gjennom 
beplantningens årstidsvariasjoner. En utbredt etablering av kanaler, små dammer og vannspeil, 
og særlig regnbed som fordrøyer overflatevann bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Den 
planlagte bebyggelsen kan betraktes som en forlengelse av Lillestrøm sentrum og en hentydning 
til «bybåndet» mellom Strømmen, Lillestrøm og Kjeller. Gateløpet som forløper gjennom 
bebyggelsen antyder Nitelvas bredd og synliggjør således et viktig landskapselement.   

Tiltaket vil endre delområdets visuelle karakter betraktelig, fra å fremstå som rotete og uskjøttet, 
til å ha urbane kvaliteter gitt av høy og tett bebyggelse og opparbeidede utearealer. Boligområdet 
i den sørlige delen av delområdet berøres ikke direkte, men sikten mot Nitelva vil bli vesentlig 
forandret som følge av tiltaket. Bygningenes ulike skala og reduksjon av åpne, naturpregete 
arealer, skaper store visuelle endringer for området. Bygningene med opptil 15 etasjer vil ruve i 
det flate elvelandskapet og er av særlig betydning i så måte. Synligheten av punkthusene lokalisert 
langs elva bidrar ytterligere til å svekke forståelsen av landskapet, som fra naturens side trappes 
ned mot vannveiene. 

Omfanget vurderes til middels negativt for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 
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Omfang alternativ 0+ 

Tiltaket består av U‐formede kvartaler som er åpne og trappes ned fra 6 til 3 etasjer mot sørvest. 
Bebyggelsen lokaliseres inntil 20 meter fra elvebredden. Alternativ 0+ har ikke definert spesifikke 
landskapsmessige og arkitektoniske kvaliteter. Bebyggelsen og håndteringen av elvebredden 
fremstår snarere monoton og skjematisk. Den nye bebyggelsen bidrar imidlertid til å tydeliggjøre 
det tilgrensende elveløpet og til å strukturere et område som i dag  fremstår som rotete, uskjøttet 
og preget av store parkerings- og manøvreringsflater.  

Det eksisterende boligområdet i den sørlige delen av delområdet berøres ikke direkte, men sikten 
mot Nitelva vil bli noe forandret som følge av tiltaket. Utbygging, infrastruktur og reduksjon av 
åpne, naturpregete arealer, skaper visuelle endringer for området. Forskjellen mellom skalaen til 
eksisterende og nye bygninger er utslagsgivende i så måte, men virkningen av 6 etasjer høye hus 
er begrenset. 

Omfanget vurderes til lite positivt til intet for delområdet. 

O
M
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N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet for landskap vurderes til å være middels negativ. 
Konsekvensen av alternativ 0+ vurderes til å være liten positiv til ubetydelig. 

 

Delområde 5: Boligområde sør for jernbanen 

Verdi 

Delområdet omfatter et boligområde på et markert høydedrag like sør for jernbanen. Området 
preges av store, bueformede blokker som er landemerker i området og ligger med utsyn mot 
Nitelva. Området har ellers blandet bebyggelsesstruktur med både skoler, flermannsboliger, 
blokker og eneboliger. Jernbanen og det tydelige terrengspranget i tilknytning til linjen forhindrer 
en direkteforbindelse mellom delområdet og Nitelva, samtidig som nivåspranget skaper en sterk 
visuell forbindelse mellom disse to områdene.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til middels verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 
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Omfang hovedalternativ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men sikten mot Nitelva vil bli vesentlig forandret. 
Utbygging, infrastruktur og reduksjon av åpne, naturpregete arealer langs Nitelva vil påvirke 
utsikten. Bygningene med opptil 15 etasjer vil ruve i det flate elvelandskapet og er av særlig 
betydning i så måte, og de bidrar til å svekke forståelsen av landskapet, som fra naturens side 
trappes ned mot vannveiene. Fordi delområdet ligger et stykke unna tiltaket, vil det imidlertid 
fortsatt være deler av utsikten som forblir uforandret.  

Omfanget vurderes til lite negativt for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

  
 

  

 

Omfang alternativ 0+ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men ny infrastruktur og utbyggingen langs Nitelva vil 
påvirke utsikten noe. Den nye bebyggelsen har imidlertid begrenset høyde. Og fordi delområdet 
ligger et stykke unna tiltaket, vil det fortsatt være deler av utsikten som forblir uforandret.  

Omfanget vurderes til intet for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

  
 

  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet for landskap vurderes til å være liten negativ. 
Konsekvensen av alternativ 0+ vurderes til å være ubetydelig. 

Delområde 6: Boligområde nordøst 

Verdi 

Delområdet består av et etablert villaområde beliggende på vestsiden av Nitelva like nord for 
Strømsbrua. Området framstår som enhetlig utbygget med lav trebebyggelse og store, frodige 
hager. Vegetasjonen bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp gjennom årstidsvariasjonene. 
Området er forholdsvis flatt og utsynet er begrenset. Enkelte steder er det likevel en visuell 
forbindelse mellom Nitelva og planområdet.  

Delområdet tildeles på dette grunnlaget til middels verdi. 

V
E

R
D

I  Liten Middels Stor 
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Omfang hovedalternativ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men utbygging, infrastruktur og reduksjon av åpne, 
naturpregete arealer langs Nitelva vil påvirke utsikten. Bygningene med opptil 15 etasjer vil ruve i 
det flate elvelandskapet og er av særlig betydning i så måte. Fordi delområdet ligger med god 
avstand til tiltaket, vil det imidlertid fortsatt være deler av utsikten som forblir uforandret. 

Omfanget vurderes til intet til lite negativt for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

  
 

  

 

Omfang alternativ 0+ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men  utbygging, infrastruktur og reduksjon av åpne, 
naturpregete arealer langs Nitelva vil påvirke utsikten noe. Den nye bebyggelsen har imidlertid 
begrenset høyde. Og fordi delområdet ligger et stykke unna tiltaket, vil det fortsatt være deler av 
utsikten som forblir uforandret.   

Omfanget vurderes til intet for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

  
 

  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet for landskap vurderes til å være ubetydelig. Konsekvensen 
av alternativ 0+ vurderes til å være ubetydelig. 

 

Delområde 7: Boligområde og næringsarealer øst for Nitelva  

Verdi 

Delområdet omfatter et nyere boligområde bestående av leilighetskomplekser og et nærings- og 
forretningsareal øst for av Nitelva, beliggende i randsonen av Lillestrøm sentrum. Området 
fremstår som enhetlig, men bryter med villabebyggelsen i nord. Langs med elvebredden er det 
anlagt park med gang- og sykkelvei, samt en tursti på toppen av en flomvoll. Boligblokkene er 
bygget i 4-5 etasjer og er omgitt av et frodig fellesareal som ligger i forlengelsen av parken. Den 
ytre delen av delområdet er åpent og orienter mot sørvest, og herfra er det klart utsyn mot 
landområdene på andre siden av Nitelva. Beliggenheten i overgangen mot Nitelvas landskapsrom 
preger delområdet i stor grad. Flomvollen begrenser imidlertid den visuelle forbindelsen med 
vannet og nedre deler av østbredden noe. Årstidsvariasjonene i parkanleggets beplantning bidrar 
til å synliggjøre naturens kretsløp.  
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Delområdet tildeles på dette grunnlaget til middels verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men sikten mot landområdene på motsatt elvebredd 
vil bli vesentlig forandret. Fra å karakteriseres av en åpen og grønn, men samtidig rotete og 
uskjøttet forgrunn tilboligområdene i den østvendte åssiden i bakgrunn, vil utsynet preges av den 
nye utbyggingen.  

Hovedalternativet omfatter en varierte fasader og omsorgsfull håndtering av elvebredden med 
stedvis omfattende beplantning. Det karakteristiske vide utsynet mot sørøstsiden av elva vil 
imidlerid begrenses av bygningsmassen som er lokalisert nær den østlige elvebredden på grunn 
av fyllingen. Den negative virkningen av utbyggingen forsterkes av de 15 etasjes høye 
boligblokkene.  

Omfanget vurderes til middels negativt for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

 
 

   

 

Omfang alternativ 0+ 

Delområdet berøres ikke direkte av tiltaket, men sikten mot landområdene på motsatt elvebredd 
vil bli vesentlig forandret. Fra å karakteriseres av en åpen og grønn, men samtidig rotete og 
uskjøttet forgrunn tilboligområdene i den østvendte åssiden i bakgrunn, vil utsynet preges av 6 
etasjers høye boligblokker.  

Alternativ 0+ omfatter en skjematisk håndtering av elvebredden og en monoton arkitketonisk 
utforming. Bebyggelsesstrukturen langs elvebredden bidrar 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. 

Omfanget vurderes til intet til lite positivt for delområdet. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 
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Konsekvens 

Konsekvensen av hovedalternativet for landskap vurderes til å være middels negativ. 
Konsekvensen av alternativ 0+ vurderes til å være liten positiv. 

Figur 5-9. De 6 etasjer høye bygningene skaper en ny situasjon, der synligheten av elveløpet forsterkes samtidig som 
bygningnenes begrensede høyde medfører at det vide utsynet opprettholdes.  

5.1.4 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

Hovedalternativ 

De 15 etasjer høye bygningene som er planlagt nærmest Nitelva vil ruve i det flate 
elvelandskapet og bryte med den overordnede landformen i området, det vil si den flate 
elvesletten omgitt av lave åsrygger. Lokaliseringen av punkthusene langs elva bidrar ytterligere 
til å svekke forståelsen av landskapet, som fra naturens side trappes ned mot vannveiene. Av 
hensyn til planområdets solforhold foreslås ikke en justert plassering.  

Høyden på disse bygningene bør imidlertid vurderes for en bedre tilpasning til 
landskapsrommet. En krafitig redusert høyde vil gi positivt utslag i konsekvensvurderingen av 
fagtema landskapsbilde. 

Alternativ 0+ 

Det er ikke redegjort for vesentlige landskapsmessige og arkitektoniske  kvaliteter for alternativ 
0+, slik det er gjort for hovedalternativet. Bearbeidelse av prosjektet med liknende kvaliteter som 
er beskrevet for hovedalternativet vil kunne påvirke konsekvensgraden. Aktuelle punkter er 
vegetasjon, materialbruk, bruk av vannelementer og håndtering av overvann, fasadenes, 
uterommenes og elvebreddens utforming.  
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5.1.5 Oppsummering 

Denne vurderingen opererer med 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 denne konsekvensvurderingen av landskapsbildet vektlegges 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 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.  

Tabell 5-2. Oppsummering av verdi og konsekvenser for tema landskapsbilde.  

Delområde  Verdi Omfang 
hovedalternativ 

Konsekvens 
hovedalternativ 

Omfang 
alternativ 0+ 

Konsekvens 
alternativ 0+ 

1: Nitelva inkludert 
naturpreget område 
langs elvebredden 

Stor-
middels 

Negativt-svært 
negativt 

Stor negativ Lite positivt-intet Liten positiv-
ubetydelig 

2: Næringsområde 
nord 

Liten Lite negativt-intet Ubetydelig Intet  Ubetydelig 

3: Boligområder 
vest (nordøst for 
jernbanen) 

Middels Middels negativt Middels negativ Lite negativt Liten negativ 
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Delområde  Verdi Omfang 
hovedalternativ 

Konsekvens 
hovedalternativ 

Omfang 
alternativ 0+ 

Konsekvens 
alternativ 0+ 

4: Næringsområde 
(NVR) og 
boligområde nord 
for jernbanen 

Liten-
middels 

Middels Middels negativ Lite positivt-intet Liten positiv-
ubetydelig 

5: Boligområde sør 
for jernbanen 

Middels Lite negativt Liten negativ Intet Ubetydelig 

6: Boligområde 
nordøst 

Middels Intet-lite negativt Ubetydelig Intet Ubetydelig 

7: Boligområde og 
næringsarealer øst 
for Nitelva 

Middels Middels negativt Middels negativ Intet til lite positivt Liten positiv 

Hele tiltaket   Middels negativ  Liten positiv-
ubetydelig 

 

5.2 Grønnstruktur og friluftsliv 

Planprogrammet definerer grønnstruktur og friluftsliv til å omfatte allmennhetens ferdsel og bruk 
av natur- og friluftsområder tilknyttet planområdet. Inkludert i dette er bruk og tilgang på gang- og 
sykkelveier. Håndbok V712 beskriver friluftsliv som «opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til 
bolig og arbeidsplass- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder». I de 
senere årene har Regjeringen også tatt i bruk begrepet urbant friluftsliv for særskilt å fremheve 
friluftsaktiviteter som foregår i eller nær byer og tettsteder. Det forutsetter tilgang til gode 
friluftsområder i nærheten av der man bor og arbeider. Slike områder kan være turveier, små 
skogsområder, lekeplasser, vassdragskorridorer, strandpromenader og andre grønne områder. 
Mange foretrekker å oppholde seg og bevege seg i "designede landskap" som parker, ikke minst 
personer med innvandrerbakgrunn. Eksempler på urbant friluftsliv kan være jogge, fritidsfiske, 
pilke, gå på skøyter, padle kayak, fugletitting, gå på trilletur med barnevogn, lufte hunden, gå på 
ski, grille bål med barnehagen, bade. 

I denne utredningen skal vi se nærmere på hvordan de nye planene kan påvirke allmennhetens 
ferdsel og bruk av natur- og friluftsområder i et nærmere definert område (dvs. influensområdet, 
se avgrensing nedenfor). 

5.2.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

De viktigste kildene for dette temaet er kommunenes areal- og kommune(del)planer, felles 
kartdatabaser og nettsider (se referanser). I tillegg ble planområdet befart av senior miljørådgiver 
Frode Løset (Sweco) 24.9.2013, og det har vært kontakt med Skedsmo kommune, Rælingen 
kommune og Monic Yachting AS. 

Metoden baserer seg på SVV håndbok V712, og er nærmere beskrevet i avsnitt 2.2. 
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Fagtemaets influensområde 

Planområdet tilsvarer reguleringsplanens avgrensning. Tiltakets influensområde er det området 
hvor tiltakets vesentligste virkninger vil kunne påvirke opplevelsesverdier, friluftsliv og ferdsel. For 
friluftsliv er det viktig å ta med i betraktning om det berørte området er en del av en helhetlig 
(grønn) struktur og/eller om det fungerer som adkomst til andre friluftsområder. 

I denne rapporten er influensområdet definert som et område med en radius på 500 meter fra 
sentrum for planlagt tiltak (se Figur 5-10).  

5.2.2Dagens situasjon/ 0- alternativet 

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. 

 

Figur 5-10. Kartet viser planområdet med en radius på 500 m fra sentrum for planlagt tiltak. 

Status for fagtema 

Både Skedsmo og Rælingen kommune har i sine grøntsoneplaner oppgitt tiltak for å omregulere 
Nitelvas vestbredd til friområde med gang- og sykkelvei på vollen (Skedsmo kommune, 2012; 
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Rælingen kommune, 2006; Rælingen kommune, 2009). Det ønskes sammenhengende 
turmuligheter langs hele elva. 

I «Mulighetsstudie - Forbindelsen Lillestrøm-Strømmen over Nitelva, datert oktober 2014», er det 
beskrevet muligheter og anbefalinger for forbedring av planområdets tilgjengelighet. Det foreslås 
blant annet en gangbru over Nitelva gjennom planområdet, samt en gangtrasé langs elvas vestlige 
bredd mellom Nitelva bru og Henrik Sørensens vei (Skedsmo kommune, 2011). 

Like sør for planområdet, sør for Lillestrømbrua, finnes det statlig sikrede friluftsområdet «Torva / 
Nitelva» (se Figur 5-10), 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, 
4.12.2013). 

5.2.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Verdi  

Grøntområder og blågrønne korridorer 

Figur 5-11. Grøntområder og blågrønne korridorer rundt planområdet. Planområdet er markert i rødt, statlig sikrede 
friluftsområder er blåskravert. Kilde: Naturbase.no. 

Sagelva og Nitelva ligger som blågrønne korridorer i et ellers sterkt utbygd område (se Figur 5-11). 
De representerer et stort potensial både som friluftsområde og turveidrag. Gjennom Strømmen er 
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det nylig etablert en turvei langs Sagelva, og det gjenstår kun en liten etappe fra Sagdalen ned til 
Skjervagapet 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. De fleste båtene og kajakkene kjører imidlertid nedstrøms til Øyeren, som har store 
friluftslivsverdier i form av blant annet badeplasser, naturopplevelse og fiskemuligheter. 

Veg- og stinett  
Figur 5-12 viser veiene i og i nærheten av planområdet. 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.  

Figur 5-12. Vei- og stinett og småbåthavner i og rundt influensområdet. Kilde: Skedsmo kommune, 2011. 

Småbåthavn  

Figur 5-12 viser også de to småbåthavnene i influensområdet. I Skjervagapet 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 150 båtplasser, en utsettingsrampe og båtopplag om 
vinteren. I tillegg finnes det en utsettingsrampe like nord for planområdet i Skedsmo kommune.  

Planområdet er i dag tilgjengelig med båt / kajakk men brukes veldig lite. De aller fleste båtene 
og kajakkene som ligger i småbåthavnene, eller settes ut her, kjører til Øyeren. 
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Fiske og bading 

Innenfor planområdet byr Nitelva bru på gode og mye brukte fiskeplasser. I tillegg er det bygd flere 
brygger langs østsiden av Nitelva som brukes for å fiske. Antageligvis fiskes det også fra båt i 
elva. Bading er mulig på flere steder langs elva. På grunn av dårlig vannkvalitet og mudderbanker 
innenfor planområdet, er dette området mindre egnet til bading.  

Konklusjon 

Nitelva og planområdet har stort potensial for friluftsliv og opplevelse, men bare en del av elva er 
lett tilgjengelig og planområdet er for det meste stengt for offentlig ferdsel i dag. De største 
verdiene (de to småbåthavnene samt gang- og sykkelveier) finnes utenfor områdene som 
planlegges bygget ut. Planområdets vurderes å ha middels verdi for grønnstruktur og friluftsliv 
på grunn av dagens verdier, samt områdets sentrale plassering og potensiale for friluftsliv i en 
større sammenheng. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   
 

Omfang hovedalternativ 

Anleggsfasen  

Anleggsarbeid medfører generelt en økning av støy- og støvbelastning i anleggsfasen. Det vil i 
tillegg bli en del transportvirksomhet til og fra anlegget med større kjøretøy. Særlig utfyllingen vil 
trenge mye transport med lastebiler. Ved å gjenbruke fjellmassene fra utbyggingen av fjellanlegget 
til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS begrenses imidertid transport over store avstander. 

Driftsfasen 

Tiltaket utvikler Nitelvas bredder til en urban elvefront som kan møte byen på elvas østside, der 
det blant annet er kunstpark, boliger og gangveier. En viktig del av tiltaket er å tilgjengeliggjøre 
planområdet ved å skape en gjennomgående elvepromenade langs Nitelva samt en gangbru over 
elva. Gangbrua vil binde sammen de to elvesidene, åpne for turvei der det er muligheter for 
fugletitting på den etablerte øya (se også avsnitt 5.3) og føre til kortere gangavstand til Lillestrøm 
stasjon. Gangbrua vil også være med å styrke områdets rekreasjonskvalitet. 

Nitelvas elveløp vil fortsatt være tilgjengelig for båtaktiviteter og padling. Ferdsel tillates ikke på 
vannmassene sør for øya, men disse brukes neppe i dag. 

Boligområdet utvikles med spesiell fokus på blågrønnstruktur (Figur 5-13). Offentlige og semi-
offentlige ute-oppholdsarealer, i form av bytorg, bygate, park og strandpromenade er sentrale 
elementer i planforslaget. Vegetasjonen brukes som et estetisk element i gaterommene, på 
møteplasser og langs elven. Gatene beplantes med oppstammede gatetrær. Overvann håndteres 
lokalt og åpent. Det legges opp til regnbed, kanaler og/eller dammer til fordrøying av takvann. 
Takene tilrettelegges for muligheten til å anlegge grønne tak samt takterrasser. 
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Figur 5-13. Strøket er et langsgående, urbant 
utformet parkdrag mellom boligkvartalene. Kilde: 
Dronninga Landskap, 2016. 

 

I resten av planområdet, forventes det ikke vesentlige endringer. De to småbåthavnene og 
fiskeplassene langs Nitelva bru og på andre siden av elva, samt eksisterende gang- og 
sykkelveier, påvirkes ikke. 

Tiltakets omfang vurderes som stort positivt. 
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Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite / intet Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

     

 

Omfang alternativ 0+ 

Anleggsfasen  

Anleggsarbeidet vurderes til å ha litt mindre påvirkning enn ved hovedalternativet. Siden dette 
alternativet ikke omfatter en utfyling i Nitelva, blir massene som må kjøres inn betydelig redusert. 
Men uansett vil det være en økning av støy- og støvbelastning i anleggsfasen. 

Driftsfasen 

Også i alternativ 0+ utvikles området til en urban elvefront som tilgjengeliggjør planområdet ved å 
skape en gjennomgående elvepromenade langs Nitelva samt en gangbru over elva. Gangbrua 
blir imidlertid en mer standard kryssing av elva enn ved hovedalternativet med bordgang over øya. 
Noe som kan virke litt mindre spennende.  
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Alternativ 0+ har samme fokus på blågrønnstruktur som hovedalternativet. Men de offentlige og 
semi-offentlige ute-oppholdsarealene er mye mindre. Strandpromenaden er fremdeles et 
gjennomgående grøntstruktur, men alternativet mangler det blågrønne strøket gjennom 
planområdet samt bytorget med renseparken. 

Tiltakets omfang vurderes som middels til stort positivt. 

O
M

FA
N

G
 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite / intet Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

     

 

Konsekvens 

Området er gitt middels verdi for grønnstruktur og friluftsliv. Omfanget av hovedalternativet er 
vurdert som stort positivt. Hovedalternativets konsekvens for grønnstruktur og friluftsliv vurderes 
som stor positiv. Omfanget av alternativ 0+ er vurdert som middels til stort positivt. 
Konsekvensen av alternativ 0+ vurderes til å være middels positiv. 

5.2.4 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

I anleggsfasen anbefaler vi å begrense støv- og støybelastningen. Det bør vurderes bruk av 
støyskjermer og støvbindingstiltak.  

Transportbehov reduseres ved å lagre masser og materialer som skal brukes på ny, innenfor 
anleggsområdet så langt det er mulig.  

I tillegg anbefales det å gi god informasjon til brukere og beboere om formålet med tiltaket og 
varigheten av anleggsperioden. 

God skilting av omkjøringsveier i anleggsfasen slik at trafikken omfordeles på en god måte, vil 
redusere belastningen for nærområdet. 

5.2.5 Oppsummering 

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 vurderes å være stor positiv. I alternativ 0+ er utnyttelsen mindre og 
konsekvensgraden er middels positiv.  

Tabell 5-3 Oppsummering av verdi og konsekvenser for tema grøntstruktur og friluftsliv 
 

Tiltak  Verdi Omfang Konsekvensgrad / kommentar 

Hovedalternativ Middels Stort positivt Stor positiv 

Alternativ 0+ Middels Middels til stort 
positivt 

Middels positiv 
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5.3 Naturmiljø og biologisk mangfold 
5.3.1 Krav planprogram 

Planprogrammet skriver følgende om naturmiljø: 

Bakgrunn: 

Utredningen skal beskrive hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. Dette omfatter 
viktige lokaliteter for biologisk mangfold, med særlig vekt på naturtyper og fuglebestander, samt 
akvatisk biologisk mangfold. Niteelva er et vernet vassdrag med et stort antall påviste arter og 
naturtyper. 

Området står i sammenheng med Nordre Øyeren naturreservat (Ramsarområde). Det utredes 
mulige konsekvenser for naturreservatet i Nordre Øyeren.  

Forhold som skal utredes og belyses: 

Det skal utarbeides en oversikt over fuglearter som kan bli vesentlig berørt av tiltaket.  

Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke eventuelle utvalgte, truede eller nær truede 
naturtyper og ev. prioriterte, truede eller nær truede arter. Øvrige naturtyper og viktige områder 
for biologisk mangfold skal kartlegges. Det utarbeides en oversikt over fisk og annet akvatisk liv 
som kan påvirkes av tiltaket med særlig fokus på rødlistede arter.  

Ev. forekomster av svartlistede arter skal dokumenteres.  

Vurderingene bygger på eksisterende dokumentasjon fra offentlige databaser og kontakt med 
lokale og regionale myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner og suppleres av 
undersøkelser i felt. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å avbøte mulige konsekvenser 
som fremkommer.  

Samlet belastning jfr. Naturmangfoldlovens § 10 samt vurderinger etter § 8-12 i 
Naturmangfoldsloven.  

Karlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold utredes etter Direktoratet for 
naturforvaltning Håndbok 13 og viltkartlegging etter håndbok 11. 

5.3.2 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Metoden baserer seg på SVV håndbok V712, og er nærmere beskrevet i avsnitt 2.2. Kriteriene 
som er brukt i verdivurderingene vises i Tabell 5-4. Kategoriene naturtyper i saltvann, viltområder 
og geologiske forekomster er ikke nevnt i planprogrammet (ikke aktuelle for planområdet) og 
derfor ikke vurdert. Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 13 er brukt som 
kartleggingsmetodikk for naturtyper. 



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 52 av 211 

 

Tabell 5-4. Kriterier verdivurdering. Kilde: SVV håndbok V712 

 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for tema naturmiljø består av de offentlige databasene Naturbase 
(Miljødirektoratet) og Artskart (Artsdatabanken), diverse rapporter om naturverdiene i området 
(Bjørkøyli 2013, Brabrand 2013, Sandaas mfl. 2012), og befaringer i området i 2012 og 2013.  
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Skedsmo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus er kontaktet, i tillegg til de lokale 
foreningene Nordre Øyeren fuglestasjon og Norsk ornitologisk forening Oslo & Akershus. 

I forbindelse med Naturmangfoldlovens § 10, som omfatter samlet belastning på økosystemet, er 
aktuelle kommune(del)planer, reguleringsplaner og temaplaner i kommunene Nittedal, Skedsmo 
og Rælingen, både de som er vedtatt og de som er under arbeid, gjennomgått. 

I perioden september 2012 til juni 2013 ble det gjennomført seks befaringer for å kartlegge  
fuglefaunaen i planområdet. I tillegg til de ornitologiske undersøkelsene, ble det gjort belegg på 
bildemateriale av våtmarksområdet i intervaller på 30 minutter i hele perioden 17. september 2012 
- 11. mai 2013. Bildematerialet kvantifiserer områdets betydning for fugl.  

Ferskvannsorganismer er kartlagt tre ganger. Høsten 2013 ble det gjennomført et prøvefiske med 
nordiske serie i planområdet og elektrofiske i strandsonen. Høsten 2013 ble det også foretatt 
prøvetakning av vanninsektfaunaen i planområdet. Prøvetakningen ble gjennomført ved tre 
ganger z-sveip i vannvegetasjonen på tre ulike stasjoner fordelt i planområdet.  

Kartlegging av fugl og ferskvannsorganismer ble gjennomført av Håkon Gregersen (Sweco). 
Vanninsektprøvene er analysert av Kjell Magne Olsen (Biofokus). Planområdet ble i tillegg befart 
av Frode Løset (Sweco) og Tor Kristensen den 24.9.2013 for å avdekke/verifisere naturtyper og 
flora innenfor området. 

Fagtemaets influensområde 

Influensområdet er det området som påvirkes enten direkte eller indirekte av tiltaket. I tillegg til 
arealene som berøres direkte, for eksempel ved gravearbeid eller nedbygging, vil influensområdet 
også omfatte en buffersone omkring inngrepsstedet. Bredden på denne buffersonen vil variere 
både med type inngrep og naturverdi. For eksempel kan vegetasjonen på land være upåvirket 
bare noen meter unna, mens en eventuell endret vannkvalitet kunne påvirke fisk i elva i flere 
kilometere nedstrøms. 

Influensområdet for flora og naturtyper defineres her som selve tiltaksområdet med en buffersone 
på ca. 100 m. Influensområdet for fisk, fugl og pattedyr defineres som selve tiltaksområdet med 
Nitelvas strekning nedstrøms samt Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat. 

5.3.3 Dagens situasjon/ 0- alternativet 

Status for fagtema 

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» (Figur 5-14). 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 arter av våtmarksfugl. 
I tillegg fungerer elva som en trekkvei/ledevei. 
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Figur 5-14. Planområdet ved Nitelva er margert med rød sirkel øverst til venstre. Naturtype viktig bekkedrag er grønt 
skravert.  Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat er rødt skravert. Kilde: Naturbase.no, 
03.12.2015. 

Sørover renner Nitelva inn i Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat (Figur 
5-14). 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). Stilla og Brauterstilla naturreservat ble vernet i 2016 med formål å bevare to kroksjøer i 
Leira. Området ligger utenfor influensområdet, ca. 2,5 km øst for planområdet. 

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. Nitelvas strekning ved 
planområdet er antatt å være i dårlig økologisk tilstand, hovedsakelig grunnet utslipp fra 
renseanlegg og avrenning fra byer og fulldyrka mark. I tillegg er det risiko for å ikke oppnå god 
miljøtilstand innen 2021. Tabell 5-5 viser påvirkningsfaktorene med påvirkningsgrad. For å 
forbedre elva økologiske tilstand, er det utarbeidet flere tiltak. Tiltakene retter seg mot de største 
påvirkningene (se Tabell 5-6). 
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Tabell 5-5. Påvirkninger for vannforekomst 002-1653-R Nedre Nitelva. Kilde: Vann-nett.no, 01.12.2015. 

Påvirkning Påvirkningsgrad Kommentar 
Biologisk påvirkning 
Fremmede arter 
- Ørekyt 

 
Middels grad 

 
 

Forurensning 
Utslipp fra punktkilder 
- Regnvannsoverløp 
- Utslipp fra annen punktkilde 
- Utslipp fra industri (ikke IPPC) 
- Utslipp fra industri (IPPC) 

 
Middels grad 
Middels grad 
Liten grad 
Middels grad 

 
Overløp på pumpestasjoner 
Utslipp fra DYNEA 

Utslipp fra renseanlegg 
- Renseanlegg 150000 PE 

 
Stor grad 

 
Utløp midt i elva i Rælingen 

Avrenning fra diffuse kilder 
- Annen diffus forurensning 
- Avrenning fra byer/tettsteder 
- Avrenning fra søppelfyllinger 
- Avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur 

 
Liten grad 
Stor grad 
Liten grad 
Middels grad 

 
Lekkasje fra ledningsnett 
 
 
Salting bla. i Lillestrøm 

Avrenning fra landbruk 
- Avrenning fra fulldyrket mark  

 
Stor grad 

 
Økning i mengde næringsstoffer 

Fysiske inngrep 
Morfologiske endringer 
- Konstruksjoner i elv 

 
Liten grad 

 
Litt kanalisering 

 
Tabell 5-6. Tiltak for vannforekomst 002-1653-R Nedre Nitelva. Kilde: Vann-nett.no, 21.04.2016. 

Tiltaksnavn Tiltakstype Påvirkning 
Leira-Nitelva - NRA – 
oppgradere/optimalisere renseanlegg  

Oppgradering/optimalisering av 
renseanlegg med nye prosesser eller 
økt kapasitet 

Renseanlegg 150000 PE 

Leira-Nitelva – Nedre Nitelva – ny 
pumpestasjon på Hvam 

Oppgradering av pumpestasjon Utslipp fra annen 
punktkilde 

Leira-Nitelva - Nedre Nitelva - 
problemkartlegging nedlagt industri 

Problemkartlegging Annen diffus forurensning 

Leira-Nitelva - oppsamlings- og 
rensetiltak Rælingstunellen 

Drifte og vedlikeholde renseløsninger Avrenning og utslipp fra 
transport/infrastruktur 

Leira-Nitelva - R - lokal 
overvannsdisponering 

Lokal overvannshåndtering Avrenning fra 
byer/tettsteder 

Leira-Nitelva - R - oppgradering 
ledningsnett 

Separering av eldre avløpsnett Avrenning fra 
byer/tettsteder 

Leira-Nitelva – R – riktig salting Redusert vegsalting Avrenning og utslipp fra 
transport/infrastruktur 

Leira-Nitelva - R - lokaltilpasset 
tiltakspakke fulldyrket mark 

Frivillige landbrukstiltak Avrenning fra fulldyrket 
mark 

Leira-Nitelva - Dynea - kartlegging av 
behov for ytterligere rensing 

Problemkartlegging Utslipp fra industri (IPPC) 



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 56 av 211 

 

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. 

5.3.4 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Verdi 

Naturtyper 

Nedre delen av Nitelva, fra Hvam til Sørumsneset (7 km lang og 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 
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 (Figur 
5-15). Befaringen i september 2013 viste at mindre deler av planområdets kantsoner langs Nitelva 
kunne karakteriseres som naturtype mudderbanker med pusleplantevegetasjon, spesielt området 
utenfor Hestehavn (Figur 5-16). 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. 

Alle elveløp har rødlistestatus nær truet, NT. Dette på grunn av at en stor andel av elver i Norge 
er vurdert å ha redusert tilstand (Lindgaard & Henriksen 2010). 

Figur 5-15. Naturtype viktig bekkedrag (grønt skravert) innenfor planområdet (rød linje). Kilde: Naturbase.no, 
03.12.2015 
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Figur 5-16. Nitelva med mudderbanker 
innenfor planområdet. Kilde: Sweco, 
07.05.2013. 

 

Artsforekomster / rødlistearter 

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. Figur 5-17 viser to bilder av vegetasjonen i planområdet. Figur 5-18 viser funn 
av rødlisteartene. 

Figur 5-17. Elvebredd med sumpvegetasjon og mudderbanke (venstre) og utfylling der det vokser skroteplanter (høyre). 
Kilde: Sweco, 24.9.2013. 

I Artskart er det ikke angitt rødlistede fuglearter innenfor planområdet. Fiskemåke (NT), hettemåke 
(sårbar, VU) og sivhøne (VU) er registrert utenfor planområdet (Figur 5-18). Disse ble under 



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 58 av 211 

 

feltundersøkelsene også sett innenfor planområdet, mens de letet 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 (se Figur 5-19), 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. 

Figur 5-18. Rødlistearter innenfor og nær planområdet. Kilde: Artskart.no, 03.12.2015 (funn utenfor planområdet); 
egen befaring, 24.9.2013 (funn innenfor planområdet). 
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Figur 5-19. Nitelva med grågås 
innenfor planområdet. Kilde: Sweco, 
20.04.2013. 

 

Nordre Øyeren fuglestasjon og NOF Oslo & Akershus er forespurt om fuglelivet i området, men 
hadde ikke konkrete innspill om artsregistreringer. I følge Terje Skibakk (pers.medd) er dette en 
viktig «våtmark» i byen der fiskemåke, knoppsvane og stokkand er vanlige hekkefugler i 
planområdet. I nær tilknytning til planområdet i nord hekker sivhøne (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.  

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-20. Spor av bever i planområdet. Kilde: Sweco, 27.05.2013. 

 

 



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 60 av 211 

 

Som en konklusjon vurderes at planområdet er viktig for flere nær truete og noen sårbare arter. I 
henhold til DN-håndbok 13 kan planområdet med hensyn til rødlistearter vurderes som et område 
med viktig verdi (verdi B).  

Akvatisk miljø 

Øyeren er Norges mest artsrike innsjø med 25 påviste fiskearter, og kanskje også den 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 (Figur 5-21 og 
Figur 5-22). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-21. Fangst av mort per 100 m 2 garn per døgn. 
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Figur 5-22. Lengdefordelingen av mortefangsten. 

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 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 vedlegg 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. 

Som en konklusjon vurderes at planområdet er viktig for flere generelle og noen få sjeldne, men 
ikke rødlistede, arter. I henhold til DN-håndbok 13 kan planområdet med hensyn til ferskvann 
vurderes som et område med regional verdi (verdi B).  

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 (Figur 5-23). 
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Figur 5-23. Svartlistearter innenfor planområdet. Kilde: Artskart.no, 26.11.2013; egen befaring 24.9.2013. 

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. 

Konklusjon 

Utfra naturverdiene, kan planområdet deles inn i tre delområder: Nitelvas vannoverflate, Nitelvas 
bredder og grunne partier, og de tørre områdene med grasmark og kratt/trær. 

De største naturverdiene er tilknyttet Nitelvas bredder og grunne partier (de delene av elva som 
står under vann ved høy vannstand og blottlegges ved lav vannstand). Disse områdene byr på 
habitat til pusleplantevegetasjon, mat til fugl, og gytemuligheter til fisk. Blant de forekommende 
artene er flere rødlistet (NT, VU og EN) som gir stor verdi for kategori artsforekomster (se Tabell 
5-4). Deler av delområdet karakteriseres som naturtype mudderbanker, spesielt området utenfor 
Hestehavn (stor verdi for kategori naturtyper). De grunne vannpartiene har en viktig rensefunksjon 
mht. vannkvalitet. Samlet sett vurderes delområde Nitelvas bredder og grunne partier å ha stor 
verdi (Figur 5-24). 

Det åpne vannet er en del av naturtypen viktig bekkedrag (stor verdi for kategori naturtyper) og 
har først og fremst en regional landskapsøkologisk funksjon som trekkvei/ledevei for fugl og fisk 
(middels verdi for kategori landskapsøkologiske sammenhenger). Men dagens tilstand av Nitelvas 
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strekning ved planområdet er antatt å være i dårlig økologisk tilstand (liten verdi for kategori 
vannmiljø). Samlet sett vurderes delområde Nitelvas vannoverflate å ha middels verdi. 

 

Figur 5-24. Verdikart for planområdet. Gul/oransje: liten til middels verdi, oransje: middels verdi, rødt: stor verdi for 
naturmiljø. 

De tørre områdene med grasmark og kratt/trær er viktig som matbiotop for gjess, ender og svaner 
og byr på hekkemuligheter for ulike spurvefugl (middels verdi for kategori artsforekomster). Samlet 
sett vurderes delområde tørre områder med grasmark og kratt/trær å ha liten til middels verdi. 

Samlet sett vurderes planområdet å ha middels til stor verdi for naturmiljø. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Ved gjennomføring av tiltaket, vil planområdet omformes til et område med bolig- og 
næringsbebyggelse. Tiltaket omfatter en utbygging på rundt 1 600 boliger hvorav 700 av disse 
ligger på utfylt areal.  
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Arealbeslag  

Når Nitelvas kantsone bebygges, endres elvebredden i stor grad. Deler av dagens grunne partier 
langs elva erstattes av utfyllinger. De varierte forholdene, med veksling i vannhastighet, 
vanndybde, erosjon/sedimentasjon og vegetasjon, vil dermed endres. 

De viktigste elementene i og langs den nyetablerte øya med en verdi for naturmiljø, er grunne 
elvepartier rundt hele øya og øyas tørre deler. Disse sonene vil tilrettelegges med hensyn til de 
naturverdiene som påvirkes mest av tiltaket: mudderbanker, pusleplanter, fisk og andefugl, 
deriblant rødlisteartene vassgaffelmose, korsandemat, fiskemåke, hettemåke og sivhøne. 
Elvebreddene rundt øya og langs fastlandet (Figur 5-26) utformes slik at det utvikler seg en 
kantsone med ulike vegetasjonstyper. Tilgrensende finnes grunne vannpartier. Det er disse to 
sonene som er viktige for ulike ferskvannsorganismer, og gir blant annet gode forhold til gyting. I 
direkte tilknytning til øya former det seg også slakere deler som gir livsforhold til pusleplanter. En 
helt slak utforming slik at breddene kan utvikles som mudderbanker er imidlertid ikke mulig siden 
elvestrengen mellom øya og fastlandet må ha gjennomstrømmende vann for å opprettholde en 
god vannkvalitet, og det må derfor graves relativt dypt ned. 

 

Figur 5-25. Grunne elvepartier med mudderbanker som bl.a. er leveområder for pusleplanter, matområder for vadefugl 
og gyteområder for fisk. I dagens situasjon (A) og ved etablering av øya (B). Kilde: HRTB Arkitekter. 

De tørre områdene på øya byr på næringsrike matområder for svaner, ender og gjess (Figur 
5-26). Øya tilplantes med lokal, stedegen vegetasjon som er tilpasset den varierende 
vannmengden og for å hindre erosjon. Vegetasjonen er varierende og består av ulike typer gras 
og stauder, og i mindre grad busker og noe trær. Særlig om høsten, når fuglene migrerer mot 
sør, er slike områder viktig som spisested. 
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Figur 5-26. Tørre områder som bl.a. byr på matbiotop til svaner, ender og gjess. I dagens situasjon (A) og 
ved etablering av øya (B). Kilde: HRTB Arkitekter. 

Tabell 5-7 viser habitatenes lengde og areal som stort sett forsvinner og som etableres rundt øya. 
Grunne vannpartier og kantsoner reduseres i vesentlig grad. Disse habitatene er spesielt viktige 
for rødlisteartene i planområdet. Areal tørre områder øker i planområdet.  
 

Tabell 5-7. Lengde og areal som forsvinner med utbyggingen av planområdet og som formes ved etablering av øya. 
Kilde: HRTB Arkitekter. 

Habitat Viktig for Forsvinner Etableres Avvik 

Grunne vannpartier Fisk, vadefugl, pusleplanter 21 850 m2 13 200 m2 - 8 650 m2 

Kantsoner Fisk, pusleplanter 1 450 m 1 270 m - 180 m 

Tørre områder Andefugl, andre fuglearter 8 300 m2 10 000 m2 + 1 700 m2 

 
De økologiske premissene i vedlegg 3 er tilpasset naturverdienes habitater og sikrer mest mulig 
forholdene som trengs for (gjen)etablering av disse naturverdiene. Det er imidlertid usikkerhet 
knyttet til når, hvor og hvordan naturverdiene kommer tilbake. I tillegg avhenger øyas endelige 
utforming av blant annet mulige konstruksjoner og (gjen)bruk av masser, elvas forhold og naturlige 
prosesser (strømningsforhold, sedimentasjon og erosjon mm.) og eventuelle endringer over tid 
grunnet disse forholdene / prosessene. Spesielt det siste gjør det vanskelig å forutse hvordan øya 
vil se ut over lengre tid. Det kan derfor ikke med 100 % fastslås at de lengdene og arealene i 
Tabell 5-7 til enhver tid er tilstede. Derimot sies at elvenatur er dynamisk og naturverdier tilknyttet 
slike områder er tilpasset / trenger noe dynamikk fra tid til annen (Miljødirektoratet, 2015). Det kan 
derfor forventes at mudderbanker og artene koloniserer øya og omgivelsen fort etter at den er 
etablert. Pusleplanter er for eksempel ettårige kolonister som allerede kan forventes under 
utbyggingen. 

Arealet som trengs for å etablere øya går utover arealet åpent vann. Men øya og de grunne 
vannpartiene rundt den støtter den landskapsøkologiske funksjonen som trekkvei/ledevei for fugl 
og fisk. Brokonstruksjon over Nitelva utformes slik at kollisjonsfare for fugl unngås. Funksjonen 
som trekkvei blir derfor ikke påvirket. 
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Forstyrrelser  

I anleggsfasen og etter utbygging vil menneskelig aktivitet i området øke i forhold til dagens 
situasjon. Over øya og Nitelva etableres det en gangsti på pæler / gangbru med utsiktstårn. 
Ferdsel tillates ikke på selve øya (gangbane vil ha rekkverk) eller vannmassene sør for øya. De 
fleste artene, deriblant de rødlistede, som er registrert i planområdet (se under verdibeskrivelsen), 
er vant til menneskelig aktivitet og vil trolig fortsette å benytte området etter utbyggingen. 

Spredning av fremmede arter  

Flere fremmede arter er påvist i planområdet. Av disse er spesielt kanadagullris og vasspest 
kritiske siden de lett kan spre seg og fort koloniserer store arealer. Begge artene finnes på mange 
andre steder i influensområdet, også i naturreservatene. Eventuell spredning til disse områdene 
anses derfor ikke å påvirke naturkvaliteten i stor grad. Men hindring av spredning er likevel 
ønskelig (se under avsnitt 5.3.5). 

Barrierevirkning 
Arter av våtmarksfugl og fisk som bruker naturreservatene, Niteleva og elvestrekningen forbi 
planområdet vil i liten grad bli påvirket av tiltaket. Tiltaket vil ikke utgjøre noen barrierer for 
trekkende fugl eller fiskearter. 

Skyggelegging 

Bebyggelsen står vest for Nitelva og nordvest for øya. Det betyr at en har morrasol og sol mot 
elva fram til utpå dagen en gang. Skyggelegging er dermed begrenset. For fisk kan 
skyggeområder til og med være gunstig siden skygge redusere temperaturvariasjoner. 

Hydrologiske endringer 
Eventuelle hydrologiske endringer grunnet utbyggingen i elva kunne påvirke erosjon og 
sedimentasjon i planområdet og lenger nedstrøms, som dermed kunne påvirke naturreservatene.  

Basert på hydrologiske beregninger, konkluderer vi med at vannhastighet og sedimentasjon i plan- 
og influensområdet ikke endres i vesentlig grad (se avsnitt 5.11 og vedlegg 6): 

• 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. 
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Dessuten er planområdet relativt lite i forhold til tilsvarende stilleflytende partier oppstrøms. 

Forverring av vannkvalitet 
Vannkvalitet er viktig i forhold til Vannforskriften, og har blant annet stor betydning for ferskvanns-
muslingenes fremtidige overlevelse i Nitelva. Spesielt viktig er tilførsler av næringsstoffer og 
partikler (Sandaas mfl. 2012). 

Anleggsarbeidet, deriblant utfyllingen, kan føre til utslipp og økt turbiditet i Nitelva, som midlertidig 
forringer vannkvaliteten. Avbøtende tiltak er viktig for å mest mulig unngå dette. 

Spill- og overvann fra planområdet etter at det er ferdigutbygget, håndteres slik at Nitelvas 
vannkvalitet minst mulig påvirkes. Spillvann fra planlagt bygg skal føres til offentlige anlegg sør i 
tiltaksområdet. Det vil også være mulig å føre deler av spillvannet til eksisterende spillvannsanlegg 
nord for tiltaket. Overvannet planlegges i hovedsak ført til Nitelva i øst og Strandvegen i vest. 
Overvannet som føres til Nitelva skal renses før det slippes ut i elven. Dette gjøres eksempelvis 
gjennom biologisk rensing ved bruk av ulike typer vegetasjon (lokal overvannshåndtering, se 
Tabell 5-6). Figur 5-27 viser planlagt plassering av rensedammer.  

 

Figur 5-27. Plassering av rensedammer for overvann. 
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Vesentlige endringer i sedimentasjon, og dermed vannkvalitet, antas som skrevet over ikke. 
Mudderbankenes filtrerings- og renseeffekt vil imidlertid falle bort i takt med nedbygging av 
mudderbankene (se Tabell 5-7 og beskrivelsen over). Siden nedbyggingen er forholdsvis liten når 
hele Nitelva tas i betraktning, anses denne ikke å ha vesentlige påvirkninger på elvas vannkvalitet. 
En nærmere kvantifisering av dette (f.eks. endringer i fosforkonsentrasjoner eller turbiditet) er 
imdlertid ikke mulig utfra dagens kunnskap om Nitelva og slike prosesser. 

En vurdering av forurenset grunn i planområdet viste at grunnen ved tomten er generelt lite 
forurenset med unntak av et mindre område sør som er mer sterkt forurenset av olje. Sedimentene 
er forurenset og til dels sterkt forurenset av PAH (se avsnitt 5.13). Det er beregnet at de sterkest 
forurensede massene som inneholder olje, trolig utgjør et areal på rundt 1 000 m². Dersom man 
går ut fra at dette er et sjikt på rundt 1,5 m utgjør dette et volum på rundt 1 500 m³. Det er foreslått 
tiltak som skal utføres slik at spredning av forurensede sedimenter til Nitelva unngås. Det 
forutsetter at disse tiltakene gjennomføres og at de overvåkes i ettertid. Dersom dette gjøres vil 
de forurensete sedimentene ikke påvirke naturverdier, verken i planområdet eller nedstrøms (altså 
naturreservatene). 

Konklusjon 
For Nitelvas grunne vannpartier og kantsoner vurderes omfanget som middels negativt. Selv om 
det etableres tilsvarende områder med de samme funksjonene, forsvinner en vesentlig del. 
Dessuten må det regnes noen år til utvikling av biotopene. Omfanget for de tørre områdene 
vurderes som intet til lite negativt grunnet forstyrrelser. Selv om arealet åpent vann reduseres, 
blir elvas funksjon som trekkvei ikke påvirket. Omfang for Nitelvas vannoverflate er intet. Tiltaket 
har heller ikke noen vesentlige påvirkninger på naturreservatene Sørumsneset og Nordre Øyeren. 

Samlet sett vurderes omfanget av tiltaket for naturmiljø som lite til middels negativt. 
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negativt 

Middels 
negativt 

Lite / intet Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

     

 

Omfang alternativ 0+ 

Alternativ 0+ omfatter ikke en utfylling i Nitelva og fører saledes ikke til arealbeslag av 
naturtypen viktig bekkedrag eller leveområder til de registrerte rødlisteartene. Dessuten vil ikke 
utfyllingen påvirke evas vannkvalitet i anleggsfasen.De andre påvirkningsfaktorene anses ikke å 
være annenledes enn ved hovedalternativet. 

For Nitelvas grunne vannpartier og kantsoner vurderes omfanget som intet. Omfanget for de tørre 
områdene vurderes som intet til lite negativt. Omfang for Nitelvas vannoverflate er intet. Tiltaket 
har heller ikke noen vesentlige påvirkninger på naturreservatene Sørumsneset og Nordre Øyeren. 

Samlet sett vurderes omfanget av tiltaket for naturmiljø som intet. 

O
M

FA
N

G
 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite / intet Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

     



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 69 av 211 

 

Konsekvens 

Nitelvas grunne partier er gitt stor verdi for naturmiljø. Omfanget av hovedalternativet er vurdert 
som middels negativt. Konsekvens for dette delområdet blir middels til stor negativ. Ved alternativ 
0+ påvirkes disse delene ikke og konsekvens er ubetydelig. 

De tørre områdene med grasmark og Nitelvas åpne vann har hhv. liten til middels og middels 
verdi. Påvirkning av disse delene vurderes likt i hovedalternativ og alternativ 0+. Omfanget for de 
tørre områdene er vurdert som intet til lite negativt. Konsekvens blir ubetydelig til liten negativ. 
Omfang for Nitelvas vannoverflate er intet. Konsekvens blir ubetydelig. 

Samlet sett vurderes konsekvensen av hovedalternativet for naturmiljø som liten til middels 
negativ. Samlet konsekvens for alternativ 0+ vurderes som ubetydelig. 

Vurdering iht. Naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlag 

Datagrunnlaget til verdivurderingen er beskrevet under avsnitt 5.3.2, datagrunnlag. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å vurdere plan- og influensområdets 
verdier. 

Påvirkningsgraden av disse verdiene henger sammen med hvordan planområdet, og da særlig 
øya og elvebredden langs planområdet i hovedalternativet, utformes med hensyn til de forholdene 
som er viktige for mudderbanker og de ulike artene som nå forekommer i planområdet. Som 
beskrevet under omfang, er det vanskelig å forutse hvordan øya vil se ut over lengre tid og det 
kan ikke utelukkes at utformingen over tid vil være annerledes enn som forventet. 

Hvis øya skulle endres såpass at den ikke lenger oppfyller de økologiske kravene og eventuelle 
andre rammer (deriblant gangbrua), må det tas grep for å ivareta øyas funksjoner (f.eks. 
erosjonssrikringstiltak mm.). Vi foreslår å sette opp et overvåkningsprogram der det kartlegges 
både biologisk mangfold og de forholdene og prosessene som er viktige for å opprettholde 
naturverdiene. Under avbøtende tiltak i avsnitt 5.2.4 er dette nærmere beskrevet. 

§ 9 Føre-var-prinsipp 

Det knytter seg en viss usikkerhet til omfangsvurderingen av hovedaternativet grunnet øyas 
endelige utforming. Ved å sette opp et overvåkningsprogram, kan tiltakets konsekvenser for 
naturmiljø under og etter byggefasen kartlegges og kan det tas grep for å unngå mulig vesentlig 
skade. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Figur 5-28 viser sjekkliste for økosystemtilnærming og samlet belastning som er brukt i 
vurderingen av hoedalternativet under. For alternativ 0+ er det konkludert at dette ikke har 
vesentlige konsekvenser. For dette alternativet er det derfor ikke gjennomført en vurdering mht. 
natumangfoldlovens § 10. 
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Figur 5-28. Sjekkliste økosystemtilnærming og samlet belastning. Kilde: Klima- og miljødepartementet, 2016. 

Geografisk avgrensning og avgrensning i tid 

Planområdets viktigste verdier, mudderbanker og funksjonsområder for fisk og fugl, er en del av 
Nitelva og naturreservatene nedstrøms. Disse kan ses som ett økosystem og hele området er 
derfor vurdert etter § 10. 

For påvirkninger bakover i tid legges til grunn at tidligere inngrep er reflektert i nå-tilstanden (jfr. 
Klima- og miljødepartementet, 2016). For å avdekke mulige påvirkninger framover i tid, er aktuelle 
kommune(del)planer, reguleringsplaner og temaplaner i kommunene Nittedal, Skedsmo og 
Rælingen, både de som er vedtatt og de som er under arbeid, gjennomgått. 

Forekomst og tilstand på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå 

Naturtypen viktig bekkedrag i Nitelva, som inkluderer mudderbanker og funksjonsområder for fisk 
og fugl, strekker seg ut fra Hvam til Sørumsneset. Dette utgjør en strekning på vel 7 km. 
Naturtypens areal innenfor planområdet er lite i forhold til hele naturtypen, hhv. ca. 65 daa og 1 
435 daa (naturbase.no). Arealet innenfor planområdet utgjør med andre ord 4,5 %. De mest 
artsrike og verdifulle områdene, grunne stilleflytende partier, mudderbanker med pusleplanter 
samt kratt av mandel- og hvitpil, forekommer ikke bare i selve planområdet, men langs hele 
strekningen fra Hvam til Sørumsneset (naturbase.no). I tillegg finnes det slike, og ofte større, 
områder i / langs Leira og Øyeren (naturbase.no; Bjørkøyli mfl., 2013). 

På lokalt og regionalt nivå er denne naturtypen med tilsvarende funksjonsområder og tilhørende 
rødlistearter, både flora og fauna, ikke sjelden og generelt i en god tilstand (naturbase.no). Alle de 
elleve ferskvannsnaturtypene i DNs håndbok 13 er kartlagt innen Oslo og Akershus. Viktige 
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bekkedrag omfatter 119 lokaliteter, 10,7 % av alle kartlagte ferskvannlokaliteter. Disse utgjør 
imidlertid, på grunn av sin lengde, hele 29,7 % av arealet, og er dermed arealmessig den største 
andelen av ferskvannslokalitetene (miljøstatus.no). På nasjonalt nivå er naturtypen ikke heller 
sjelden (naturbase.no). Mudderbanker er også vanlig under marin grense i hele landet, men de 
mest artsrike forekomstene finnes i Sør-Norge (Miljødirektoratet, 2015). 

Tilsvarende og andre inngrep 

Framtidig påvirkning av disse naturverdiene gjennom tilsvarende inngrep utenfor planområdet 
anses å være begrenset. Bortsett fra reguleringsplanen for Strandveien 1, finnes ingen 
reguleringsplaner, verken vedtatte eller under arbeid, som gir større endringer i eller langs Nitelva. 
Nittedal, Skedsmo og Rælingen sine kommuneplaner vil heller ikke endre bestemmelser i/langs 
Nitelva dersom det ikke gjøres vesentlige endringer i planene. Dessuten finnes de største verdiene 
i naturreservatene Sørumsneset og Nordre Øyeren som er vernet mot utbygging. 

Av øvrige mindre arbeider som det vurderes i liten grad påvirker planområdet, pågår i følge 
Skedsmo kommune, et arbeide med områderegulering for Nitelva med sikte på tilrettelegging for 
friluftsliv/turvei. Det er planlagt ny pumpestasjon ved Nitelva med overføring fra Nittedal. Det er 
planlagt heving av flomvoll i forhold til 1000 års krav. Det er planlagt utbygging av Nordbyjordet 
nord for planområdet og et område ved Skjærvaveien 44 rett nord for planområdet. Ved Nesa 
planlegges et transformasjonsområde med en ny forbindelse over Nitelva.  

I følge Rælingen kommune, er det kun et arbeide der det skal etableres pumpeledning for avløp 
fra Kvennhusvegen fram til Torva i Rælingen som kan ha en viss betydning  

Befolkningsvekst rundt influensområdet kunne negativt påvirke Nitelvas vannkvalitet grunnet økt 
utslipp i elva. Forringing av vannkvalitet kan følgelig føre til påvirkning av naturverdiene, selv om 
forurensning anses å være av mindre betydning i disse næringsrike økosystemene enn utbygging 
og vassdragsregulering (se også Miljødirektoratet, 2015). Vannkvaliteten i elva kan derimot 
forventes å bli bedre når de tiltakene utføres vannforskriften legger opp til (se Tabell 5-6). 

Andre påvirkningsfaktorer 

En annen påvirkningsfaktor som kunne være aktuell, er klimaendringer. Ved mer og kraftigere 
nedbør kan det forventes større påvirkninger av elvenatur. Hvor vidt dette påvirker akkurat 
naturmangfold i og rundt planområdet, er neppe å vurdere grunnet de mange variabelene som er 
aktuelle. Det kan imidlertid sies at tiltaket, deriblant øya, tar hensyn til framtidige flomsituasjoner. 

Vurdering samlet belastning 

På grunnlag av det som er beskrevet ovenfor, vurderer vi at det ikke er ytterligere større 
påvirkninger på Nitelvas naturverdier ut over de som er beskrevet for selve tiltaket. I tillegg 
konkluderer vi at naturverdiene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ikke er sjeldne. Selv om 
utbyggingen av planområdet lokalt reduserer naturverdiene innenfor planområdet, vil 
konsekvensene for både naturtypen og for rødlistearter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå være 
små. Samlet belastning for Nitelva er derfor vurdert som ubetydelig. 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelser 

Etter § 11 i Naturmangfoldloven skal kostnader ved miljøforringelser bæres av tiltakshaveren. I 
dette tilfellet omfatter dette kostnadene for etablering og utforming av øya og kantsonene langs 
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planområdet, samt overvåkningsprogrammet som er foreslått over og viderebeskrevet under 
avsnitt 5.3.5. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

I utarbeidelsen av planene for tiltaket er miljøforsvarlige driftsmetoder, teknikk og lokalisering aktivt 
tatt med. Konkrete eksempler er etablering av øya, lokal overvannshåndtering og 
planbestemmelser for å ivareta naturmiljø. En miljøplan foreslås for å ivareta miljøforsvarlige 
metoder i anleggsfasen, for eksempel for å redusere støy og påvirkning av elvas vannkvalitet. 

Vurdering iht. Vannforskriften 

Som beskrevet under dagens situasjon, kan sies at vannforekomsten påvirkes mest av 
forurensning. Utslipp fra renseanlegg og avrenning fra byer/tettsteder og landbruk (utslipp av 
næringsstoffer og i mindre grad veisalter) er de viktigste forurensningskildene. 

Tiltakets påvirkning av vannkvalitet både med hensyn til forurensning og turbiditet er minimal (se 
vurdering omfang). Fysiske inngrep i vannforekomsten er i dag i tillegg beskjedne (se Tabell 5-5). 
Vannforskriftens mål, å oppnå god økologisk tilstand, påvirkes derfor ikke. 

5.3.5 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

Masselagring i anleggsfase 

I forbindelse med deponering av masser anbefales det å sikre en god avstand til vassdraget, helst 
med vegetasjonssone og/eller sedimentasjonsdam mellom deponi og vassdrag. 

Gjenbruk av masser og vegetasjon 

Hvis det lar seg gjøre, foreslås det å benytte overskuddsmasser som blant annet toppdekket fra 
utfyllingsområder til å etablere den nye øya i Nitelva. Her er det vesentlig å lagre toppmasser (frø- 
og rotbank) og underliggende masser (steril) separat for «rask» revegetering. Om naturlig 
revegetering fra stedegne toppmasser ikke er mulig, bør øya raskt revegeteres. Det anbefales å 
vurdere bruk av geotekstil eller erosjonsnett. Planteplan må inneholde tidspunkt for planting/ såing 
og forslag til planter av lokale arter. Muligheter for å ta ut stedegne planter før utbygging og sette 
dem tilbake etter utbygging bør vurderes. 

Skjulesteder for fisk 

Det bør skapes grunne områder som forsinker vannhastigheten, og det bør etableres skjulesteder 
for fisk, gjerne i de mest skyggefulle områdene, i form av vegetasjon, utlegging av steingrupper 
og om mulig forankring av trestokker. 

Svartlistede arter 

Spredning av svartlistede arter må unngås. Buskene blåhegg og rødhyll nedkappes og 
forbrennes, stubbene tildekkes med rene masser. Mindre forekomster (<500 planter) av 
kanadagullris og hvitsteinkløver lukes. I tette og større forekomster kan bruk av kjemiske tiltak 
(sprøyting) vurderes samt mekanisk nedkapping. Vasspest må isoleres og legges på land slik at 
det ikke sprer seg videre i planområdet og resten av elva. 
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Miljøplan 

Miljøtiltak, først og fremst riktig utforming av øya, må sikres gjennom en miljøplan. Ved 
prosjektering av øya anbefales det på det sterkeste at en økolog er med for å ivareta de forholdene 
som er premissgivende for naturverdiene. Ellers må det tas hensyn til miljøforsvarlige metoder i 
anleggsfasen, for eksempel for å redusere støy og påvirkning av elvas vannkvalitet. 

Overvåkningsprogram 

Før, under og etter utbygging foreslås det å gjennomføre målrettet overvåkning. Overvåkning må 
rettes både mot naturverdiene (f.eks. naturtypekartlegging, kartlegging av fugl og fisk) og viktige 
prosesser som styrer disse verdiene (f.eks. erosjon og sedimentasjon, bruk og flerbruk, oppfølging 
bestemmelser i reguleringsplan osv.). Overvåkningsprogrammet skal iallfall vare i flere år (minst 
fem). Men ikke alle parametere bør overvåkes hvert år. 

Øvrige tiltak 

Fuglekasser og flaggermuskasser kan etableres på egnete steder. Plassering bør skje i samarbeid 
med lokal fagkompetanse slik at de har størst potensial til bruk. For flaggermuskasser skal det 
brukes følgende retningslinjer når man velger sted for opphenging av kassene1:  

1. Velg en vegg som får sol mye av dagen, helst mellom sørøst og sørvest.  
2. Pass på at taket ikke kaster skygge der man vil henge opp kassen.  
3. Heng kassen høyt på veggen (der dette er mulig).  
4. Ikke heng kassene helt inntil hushjørnet, da vind vil kunne påvirke klimaet inne i kassen.  
5. Pass på at det ikke finnes hindringer like nedenfor kassen (for eksempel vinduslister, 

utelamper eller lignende).  
6. Ikke heng opp kassen der du ikke vil ha ekskrementer (solplass, over inngangsdører osv.).  
7. Bruk sikring slik at den som henger opp kassen ikke faller ned og skader seg. 

 

5.3.6 Oppsummering 

Planområdet vurderes 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 vurderes å være liten til middels negativ. Alternativ 0+ har ingen vesentlige 
påvirkninger og konsekvensgraden er ubetydelig. 

Tabell 5-8 Oppsummering av verdi og konsekvenser for tema naturmiljø. 

Tiltak  Verdi Omfang Konsekvensgrad / kommentar 

Hovedalternativ Middels til stor Lite til middels negativt Liten til middels negativ 

Alternativ 0+ Middels til stor Intet Ubetydelig 

                                                

1 Michaelsen, T.C. & van der Kooij, J. 2013. Manual for opphenging av flaggermuskasser ( V. 1.0) -  
Norsk Zoologisk Forening, Oslo. 16 s. 
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5.4 Kulturminner/ kulturmiljø 
5.4.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Prinsippene i  Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyser (HB V712) er benyttet i 
vurderingen. Det vil si at de kulturhistoriske verdiene i området blir verdivurdert, deretter blir 
tiltakets omfang vurdert og tilslutt blir tiltakets konsekvens satt, basert på en avveining mellom 
verdi og omfang.  Lokal og regional kulturminneforvaltning er kontaktet. Potensialet for funn av 
ikke kjente automatisk fredete kulturminner, inkludert kulturminner i sjø/vann, er vurdert. 
 

5.4.2 Dagens situasjon/ 0- alternativet 

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. 

Fagtemaets undersøkelsesområde 

I tillegg til selve planområdet er det sett på et influensområde.Dette utgjør fagtemaets 
undersøkelsesområde - det området som tiltaket kan virke inn på. Dette vil oftest være større enn 
selve planområdet. I denne saken er influensområdet avgrenset til en sone omtrent 100 meter 
utenfor planområdet. 

Status for fagtema 

Det foreligger en kulturminneplan for Rælingen kommune (høringsutgave 2013). Planen omtaler 
ingen kulturminner innen planområdet. I kulturminnevernplan til Skedsmo kommune (2010) er 
Brogata 2 regulert med hensynssone vern.  

I høringsuttalsen fra Akershus fylkeskommune heter det: «Fylkesrådmannen kjenner til at det kan 
finnes rester etter fløting og sagbruksvirksomhet i elva». Dette er nærmere definert til området der 
det er planlagt en mulig gangbru og utfylling skal vurderes.  

Slike eventuelle spor etter fløting- og sagbruksvirksomhet anses av Fylkeskommunen å kunne 
inneha høy bevaringsverdi, på lik linje med Dampsagtomta. Både nye spor etter denne 
virksomheten og Dampsagtomta er en del av en viktig lokal og regional historie og har et stort 
utviklings- og formidlingspotensiale. Fylkeskommunen anbefaler derfor at «gjenværende 
industriminner ivaretas innenfor planen avmerkes med hensynssone og/eller bestemmelser som 
sikrer videre bevaring». Videre heter det at kulturminner som planen ikke tillater bevart bør 
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dokumenteres og at dette bør sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Det er ikke  registrert 
spor etter fløting- og sagbruksvirksomhet i tilgjengelige kilder. Rælingen og Skedsmo kommuner 
kjenner heller ikke til at det er registrert slike kulturminner. 

5.4.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Videre i dette avsnittet er det gjort en vurdering av verdi av kulturminnelokaliteter innen 
undersøkelsesområdet. Det er videre gjort en vurdering av omfang sammenlignet med 0- 
alternativet. Endelig konsekvensgrad er lest ut av konsekvensviften ut fra graderingen av verdi og 
omfang. 

Verdi 

Innen planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Av nyere tids 
kulturminner er det SEFRAK-registrert ni eldre bygg i Henrik Sørensens veg, i Rælingen 
kommune. Flesteparten er bolighus og uthus knyttet til husmannsplasser samt arbeiderboliger 
bygget på 1800-tallet og  begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg er det registrert to lysthus bygget i 
første halvpart av 1900-tallet.  

Utenfor planområdet ligger, i følge SEFRAK, et bolighus vest for planomådet, på 
Jenseberget/Kroken 10 i Rælingen kommune, som er datert til 1800-tallet. Nordøst for 
planområdet ligger en klynge med Sefrak-registrerte bygg mellom Nittedalsgata og Depotgata i 
Skedsmo kommune. Disse er datert mellom 1850 og begynnelsen av 1900-tallet og har hatt 
funksjon som bolig for arbeidere og som forretningslokaler/bu. Et bolighus fra 1903 i Depotgata 1 
er listeført i Skedsmo kommunes kulturminneplan som kulturminne av lokal betydning. Like sørøst 
for planområdet ligger Dampsagtomta. Her lå Lillestrøm Dampsag & Høvleri som ble startet i 1869 
og var i drift fram til 1965 da anlegget ble ødelagt i brann. Denne virksomheten var et viktig 
grunnlag for Lillestrøms framvekst i andre halvpart av 1800-tallet. I dag er selve dampmaskinen 
og dampmaskinhuset bevart samt en bestyrerbolig. I tillegg er Lurkahuset, som skal være 
Lillestrøms eldste hus bygget ca. 1820, flyttet til Dampsagtomta. I dag ligger også deler av 
Elvebredden kunstpark i tilknytning til Dampsagtomta. I Brogata 2, sør for Dampsagtomta, ligger 
tre bygninger som er regulert til bevaring og vist med hensynssone H570_18 i kommunens 
arealdel.  

Kvaliteter: Den eldre bygningsmassen i planområdet og influensområdet representerer 
framveksten av norsk industri, i dens tidligste fase. Arbeiderboligene og husmannsplassene i 
nærheten av sagbruket på Dampskipstomta, bestyrerboligen og næringslokalene samt området i 
Brogata som er regulert til bevaring, er alle representative for andre halvdel av 1800-tallet med 
framvekst av tettsted og industri. Lysthusene som ligger like ved elva er vurdert å ha stor egenverdi 
i kraft av å være uvanlige. Influensområdet er vurdert å ha middels-stor kulturhistorisk verdi, mens 
selve planområdet, der kun et fåtall eldre bygg er bevart i et område preget av moderne 
infrastruktur, er gitt liten verdi.  

V
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I Liten Middels Stor 
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Figur 5-30. Kartet viser kulturminner i planområdet og i en influenssone rundt planområdet, slik de vises i Askeladden. 
Røde trekanter=bygninger eldre enn 1850, gule trekanter=eldre bygninger bygget mellom ca. 1850 og 1950. 

 
Figur 5-29. Kartutsnitt fra gjeldende arealplan for Skedsmo kommune viser området som er 
regulert med hensyssone bevaring like øst for Dampsagtomta. 
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Omfang hovedalternativ 

Totalt omfatter reguleringsplanen et område som i tillegg til Strandveien 1 inkluderer Strømsveien 
med ny kryssløsning til Skjærvagapet og til Strandveien 1, samt området nord for Henrik 
Sørensensveg i Rælingen kommune. Det er også foreslått en kunstig øy i Nitelva med 
gangforbindelse over til Dampsagtomta, noe som krever store utfyllinger.  

Tiltaket vil ikke fysisk berøre registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Utbyggingen på vestsiden 
av Nitelva vil visuelt kunne virke inn på kulturminneverdiene på Dampsagtomta, i Brogata og i 
Depotgata. I et område med et såpass urbant preg, som Dampsagtomta og Brogata 2 er en del 
av, er det vurdert som at tiltaket totalt sett har lite omfang for kulturminnene. 

Omfanget er satt til intet til lite negativt. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Omfang alternativ 0+ 

Alternativ 0+ har ikke andre påvirkninger enn hovedalternativet.  

Omfanget er satt til intet til lite negativt. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Konsekvens 

Anleggsfasen 

Avstanden mellom planområdet og kulturminnene tilsier at anleggsfasen ikke skulle gi noe fysisk 
konfliktpotensial i forhold til kulturminner og kulturmiljø. Støy i anleggsfasen kan til en viss grad 
virke inn på opplevelsesverdien til kulturminnene, dette gjelder særlig kulturmiljøet 
Dampsagtomta-Brogata.  

Driftsfasen  

Konsekvensen av hovedalternativ og alternativ 0+ for kulturminner/ kulturmiljø i driftsfasen 
vurderes til å være ingen konsekvens til liten negativ. 

5.4.4 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

Sjøfartsmuséet har varslet at de vil foreta §9-undersøkelser. 
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5.4.5 Oppsummering 

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, uavhengig av alternativet. Vi 
minner 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. 

Tabell 5-9. Oppsummering av verdi og konsekvenser for tema kulturminner.  

Tiltak  Verdi Omfang Konsekvensgrad / 
kommentar 

Hovedalternativ Liten Intet-lite negativt Ubetydelig - liten negativ. 
Usikkerhet knyttet til 
avdekking av ikke kjente 
kulturminner i Nitelva. 

Alternativ 0+ Liten Intet-lite negativt Ubetydelig - liten negativ 
 

5.5 Barn og unges interesser  

Temaet omfatter barn og unges interesser i planområdet og i området rundt. En av samfunnets 
største oppgaver er å legge til rette for at barn og unge vokser opp i trygge forhold, med 
voksenpersoner rundt seg som ivaretar grunnleggende behov og nærhet, og gode oppvekst- og 
nærmiljø. Gode nærmiljøer for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte 
områder for lek og aktiviteter uten støy og forurensning. Konsekvensutredningen skal klargjøre 
virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for barn og unge sine interesser. 

5.5.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Temaet barn og unge sin plass i konsekvensutredninger er hjemlet i forskrift om konsekvens-
utredninger for planer etter plan- og bygningsloven, vedlegg IV, punkt D, strekpunkt 15. Statens 
vegvesens håndbok V712 gir ikke direkte rammer for konsekvensvurdering av barn- og unges 
interesser. Vi har derfor støttet oss på Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, og veileder T-
1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven.   

Temaet barn og unge har et tett grensesnitt mot temaene folkehelse, grønnstruktur og friluftsliv, 
samt trafikk. Konsekvensutredningen skal sikre at det ikke gis dobbeluttelling for samme faktorer, 
samtidig kan de ulike faktorene ha en noe ulik rolle i de ulike analysetemaene. 
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5.5.2 Dagens situasjon / 0 – alternativet 

Området bærer i dag preg av å være et industriområde med til dels store grøntarealer ned mot 
Nitelva. Området er avgrenset av større samferdselsårer og elven. Deler av planområdet rett sør 
for Strømsveien fremstår som lagerområde. Det ligger en småbåthavn innen planområdet som 
blir brukt til aktiviteter tilknyttet båt og vinteropplagring. Planområdet er ikke opparbeidet for bruk 
av barn og unge. Deler av planområdet har likevel potensiale som område for lek og andre 
aktiviteter. 

Fagtemaets influensområde 

Uttrykket «barn og unge» gjelder aldersgruppen 0-18 år. Innenfor denne gruppen vil behov og 
forutsetninger være sterkt forskjellige, og verdier og konsekvenser må vurderes ut fra de behov 
barn i ulike aldre har. Mindre barn er regnet for å ha en aktivitetsradius på 50 – 300 meter rundt 
hjemmet, mens ungdom generelt blir regnet for å ha en aktivitetsradius på ca. én kilometer. Type 
aktiviteter med tilhørende behov for ulike arealkvaliteter varierer òg i stor grad innad i målgruppen. 
Influensområdet for barn og unge er derfor avgrenset til selve planområdet i tillegg og de 
områdene utenfor planområdet der barn og unge som bor innenfor planområdet oppholder seg på 
fritiden. Dette kan være ute-/ lekeområder, lekeplasser, idrettsplasser ut til ca. 1 kilometers 
omkrets, samt aktuelle skoler og skolevei. 

Status for fagtema 

Temaet barn og unge er nært knyttet til tilgang på areal som befordrer sosiale og gjerne fysiske 
aktiviteter utendørs i nærmiljøet. Temaet avgrenses mot organisert idrett og fritidstilbud og videre 
mot innomhusanlegg med åpningstid og/eller øvrige restriksjoner på bruk.  

5.5.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Under er det gjort en vurdering av verdi og omfang sammenlignet med 0-alternativet. 
Konsekvensen er lest ut av konsekvensviften. 

Verdi 

Et område sin direkte verdi for barn og unge er ofte satt som lik de kvalitetene det har for å 
stimulere til frie utendørsaktiviteter. Det er utført barnetråkkregistreringer for Skedsmo kommune. 
Kombinert med analyser av kart, flyfoto, kommuneplan og andre rapporter danner dette 
hovedgrunnlaget for vurderingen av området. 

Leke- og aktivitetsområder 

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. 

I selve planområdet er det bare deler av elven (område 40, jf. Figur 5-32) som ligger innen 
planområdet som er registrert brukt av barn og unge til skøyting, men området har en begrenset 
bruk. 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 områder som brukes til lek og fysisk aktivitet av barn både 
sommer og vinter. I Nitelva er det et område som brukes til skøyter. I sum er det først og fremst 
løypene som går rundt planområdet som er viktig å opprettholde og helst tilføre ekstra verdier 
gjennom planarbeidet. 

 

Figur 5-31. 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. 1 kilometer radius fra senter av planområdet. Kilde: 
Skedsmo kommune. 
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Figur 5-32. Barnetråkkregistrering. Kilde Skedsmo kommune. 

Utenfor planområdet er det større områder som er i bruk av barn og unge. De nærmeste større 
lekeområdene (nr. 29 og 28, Figur 5-32) 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 Skjervagapet, felt 253 jf. Figur 5-32, 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. 

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 (Avsnitt 
5.8). 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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Figur 5-33. 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 (Avsnitt 5.7). 
Det er ikke avklart om utbyggingsområdet vil sokne til samme barneskole uavhengig av kommune-
grensen. Kommunegrensen kan gi en utfordring knyttet til at barn og unges funksjonelle 
oppvekstområder ikke samsvarer med administrative grenser. Et slikt manglende samsvar kan gi 
seg utslag i ulik tilhørighet til for eksempel skolekretser, barnehage, idretts- og kulturskoletilbud. 
Utvikling av fellesskap blant unge i planområdet kan bli utfordret av kommunegrensen.  

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 
(avsnitt 5.7). 

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. 
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Konklusjoner 

Verdiene i området for barn og unge er begrenset. Det er relativt store grøntarealer ned mot elven, 
men det er ikke noe som tyder på at disse er vesentlig brukt til lek og aktivitet da området ikke har 
vært tilgjengelig for allmenheten. Selve Nitelva har noen verdier knyttet til seg, og det samme har 
grøntområdet i Nord-vest ved Skjervagapet som ligger utenfor selve planområdet med innenfor 
influensområdet. Transportårene langs Strømsveien og Strandveien/Henrik Sørensens veg er 
verdifulle for ferdsel i fritiden.  

Influensområdene har en høyere verdi, både i form av de kvaliteter de innehar, og fordi det her i 
større grad er etablerte bo-områder. I og med at planområdet fremstår som relativt lavt utnyttet og 
hovedsakelig brukt til næring/industri og grøntområde, har bruken av områdene i stor grad sitt 
opphav utenfor planområdet. Bruken synes likevel relativt lav og verdien på planområdet blir 
dermed ikke justert opp som følge av dette. Området er derfor satt til liten verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Planforslaget legger til rette for ca. 1 600 boenheter med varierende størrelse pr. enhet, samt 
forretningsbebyggelse på om lag 4 000m2. Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå kan vi regne ca. 
2,5 personer per husholdning. Tiltaket kan dermed åpne for en befolkning på ca. 4 000 nye 
beboere innenfor planområdet. Aldersgruppen 0-18 utgjør om lag 25 % av befolkningen i 
kommunene. Barn i barneskolealder, 6-12 år, utgjør ca. 9 % av samlet befolkning, jf. Akershus-
statistikk. Normalt vil fordelingen av barn og unge være noe over gjennomsnittet i nye boområder 
en relativt lang periode etter etablering.  

Store nye utbyggingsområder uten god kobling til etablerte nabolag, kan gi utfordringer med 
integrasjon, tilhørighet og fellesskap i etableringsfasen. Oppvekstsvilkår for barn og unge kan bli 
spesielt utfordret av manglende integrasjon. Tempo og retning på utbyggingen blir dermed viktig. 
Det samme blir boligstrukturen og rekkefølge på opparbeidelse av leke- og fellesområder og 
øvrige offentlige områder i området.  

Tiltaket vil òg generere mer trafikk, jamfør egne utredninger (Avsnitt 5.8). Både i anleggsfase og 
driftsfase kan dette gi utfordringer for trafikksikkerhet. 

Omfanget av tiltaket er i første rekke koblet til boligbebyggelse på de lavt utnyttete områdene 
mellom Strandveien/Strømsveien og elven. Her vurderes arealbeslaget til ny bebyggelse å ha et 
stort omfang. Tilrettelagt boligutbygging på det som fremstår som restarealer uten særlig 
bruksverdi blir vurdert til svært positivt grunnet økt tilgang på bo-områder med tilhørende 
lekeområder og grønnstruktur. Dette gir barn og unge anledning for økt aktivitet i tilrettelagte 
områder med positiv sosial kontroll. Nærhet til elva vil også i stor grad bedres ved gjennomføring 
av tiltaket. Det kan likevel være utfordringer knyttet til etablering av større nye boligområder over 
korte tidsrom på grunn av mangel på kobling til etablerte strukturer. Området har også relativt stor 
avstand til skoler og annen sosial infrastruktur. Men det forutsettes at det lokaliseres nye 
barnehageplasser i planområdet.  
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I vurderingen er det forutsatt at planen ikke fører til økt trafikkfare for barn og unge. 
Trafikkmengdene vil øke, men det forutsettes at kryssløsninger, gangveier og fortau blir utviklet 
for å gi trygge forhold innad i planområdet. Mer trafikk kan likevel skape utfordringer i kryssings-
situasjoner utenfor planområdet. Økning i trafikk på gjennomfartsårene som er mye brukt av barn 
og unge, er uansett en negativ faktor. Mer trafikk kan gjøre veiene mindre attraktive som 
ferdselsveier uavhengig av objektiv risiko. Punktet blir også forsterket av at det er relativt lang 
skolevei til skoler. 

Samlet vurdering er middels positiv. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Omfang alternativ 0+ 

Alternativ 0+ har ikke andre påvirkninger enn hovedalternativet.  

Samlet vurdering er middels positiv. 

O
M

FA
N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Konsekvens 

Det største negative omfanget er knyttet til trafikkøkning langs veier mye brukt av myke trafikanter 
og barn og unge både til/fra skole og på fritiden. Konsekvens er her vurdert til lite negativ (-). Det 
positive omfanget er knyttet til utvikling av nye boligområder som oppfyller kommuneplanen og 
øvrig regelverk sine krav til kvaliteter. Omfanget på utbyggingen er stor, den eksisterende verdien 
av området er vurdert til liten, mens verdi på nye arealer og bruk blir vurdert til positiv. Konsekvens 
her er vurdert til stor positiv. Samlet konsekvens av hovedalternativet samt alternativ 0+ for temaet 
barn og unge vurderes til å være middels positiv. 

Anleggsfasen  

Negative konsekvenser i anleggsfasen er først og fremst knyttet til trafikksikkerhet og trivsel langs 
ferdselsårer. Anleggstrafikk på/kryssende strekninger som er mye brukt av barn og unge, for 
eksempel til/fra skole, kan medføre trafikkfare og eventuelt at etablerte ferdselsmønstre blir 
endret. I tillegg kan støy og støv være noe utfordrende for bruk av ute-/ lekeområder som etableres 
innen planområdet underveis i utbyggingen. 
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5.5.4 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

Driftsfase  

For å bøte på omdisponering av grønne områder ved elven, bør det legges inn større offentlige 
områder med kvaliteter knyttet til lek og utforsking innen planområdet, og langs elven spesielt. 
Uteoppholdsarealer bør differensieres slik at de tilpasses de ulike bruksmønstre i den lite 
homogene gruppen barn og unge. Størst vekt må legges på de minste barna som har kortest 
aktivitetsradius.  

Med tanke på at det er et stort nytt område som etableres bør det legges stor vekt på integrasjon 
og utforming av områder for ungdom utendørs. For ungdom er det viktig at områder vurderes med 
hensyn til mulighet for positiv sosial kontroll der ungdom kan både ha en følelse av selvstendighet, 
men med en forståelse av at voksne kan gripe inn om situasjonen tilsier det.  

Kriminalitetsforebygging bør integreres i løsningene slik at en unngår korrektive virkemidler i form 
av eksempelvis overvåkningskameraer og vektere. Spesielle hensyn bør tas knyttet til 
parkeringsanlegg og andre overbyggete fellesarealer med lav bruksintensitet, skjermet fra innsyn. 

Fellesområder, lekeplasser og møteplasser må ferdigstilles i forkant av at tilhørende boligmasse 
blir tatt i bruk. Områdene må gis gode kvaliteter utformings- så vel som miljømessig for å sikre 
tjenlig bruk av arealene. 

Det blir viktig å opprettholde gode gangakser innen og gjennom området som får en god kobling 
mot eksisterende ferdselsruter og skoleveier. Ved eventuell omlegging av ferdselsruter for barn 
og unge, må det legges vekt på at korteste rute til skole blir trafikksikker og at den går gjennom et 
område med aktivitet på dagtid. Skoleveien er en utsatt strekning for barn som ikke er tilstrekkelig 
integrert i det sosiale miljøet. En trygg skolevei uten uoversiktlige, mørke eller folketomme områder 
er et viktig virkemiddel mot utrygghet og mobbing. Rekkefølgebestemmelser for områder utenfor 
planområdet kan være aktuelt for å sikre skolevei. 

Anleggsfase  

For anleggsfasen er avbøtende tiltak først og fremst knyttet til midlertidigheter og anleggstrafikk. 
Veiomlegging og andre midlertidigheter må gjøres slik at barn og unge får en trygg og attraktiv 
skolevei og øvrige viktige ferdselsruter gjennom hele anleggsfasen. Spesiell vekt må ligge på 
Strandveien. Anleggstrafikk må her søkes begrenset, eventuelt styres utenom periodene med 
mange barn til/fra skole. 

5.5.5 Oppsummering 

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 verdier som blir negativt berørt, 
samtidig som arealene forventes å bli tilført til dels store nye verdier gjennom utbygging. 
Forslagene til avbøtende tiltak bør integreres i planforslaget og sikres juridisk der dette er 
håndterlig.  
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Tabell 5-10. Oppsummering av verdi og konsekvenser for tema barn og unges interesser. 

Tiltak  Verdi Omfang Konsekvensgrad / 
kommentar 

Hovedalternativ Liten Middels positivt  Middels positiv  

Alternativ 0+ Liten Middels positivt  Middels positiv  

 

5.6 Konsekvenser for sosiale infrastruktur og offentlige møteplasser 
5.6.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Temaet sosial infrastruktur og offentlige møteplasser vurderer tiltakets konsekvens for skole, 
barnehage og helse samt offentlige møteplasser som torg, lekeplasser, park og lignende. 

5.6.2 Dagens situasjon/ 0- alternativet 

Det foreligger kun et utbyggingsalternativ for området. Nytt planforslag måles mot et 0 alternativ: 
Dette defineres som dagens situasjon fremskrevet i henhold til gjeldende reguleringsplaner og 
kommuneplan (arealformål, senterstruktur, grønnstruktur, og infrastruktur for transport). 

Fagtemaets influensområde 

Influensområdet for sosiale konsekvenser er avgrenset til det omkringliggende området i 
utstrekning som vil svare til aktuelle skolekretser og område for barnehager innenfor samme 
omkrets. 

Status for fagtema 

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 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. 

5.6.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Verdi 

Eksisterende skoler i Rælingen kommune. 

Den delen av planområdet som ligger i Rælingen kommune sokner til Rud barneskole og 
Sandbrekken ungdomsskole. Rud barneskole vil få en underkapasitet fra høsten 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. 
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Figur 5-34 Oversikt over grunn-(blå) og videregående skoler (rød) i nærheten av planområdet. planområdet markert 
med rød elipse. Kilder Akershus fylkeskommune. 

Eksisterende skoler i Skedsmo kommune 

I Skedsmo kommune sokner planområdet til Sagdalen skole, jf. Figur under.  
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Figur 5-35 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. Dermed vil det fortsatt trolig være behov for en ny skole lokalisert i 
aksen Skjerva – Nordby. 

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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Figur 5-36. 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. 

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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Figur 5-37. Oversikt over private og kommunale barnehager 1 Rælingen (2015), Rud-området øverst på utsnittet.  
Kilde: Rælingen kommune sine hjemmesider. 
 
 
Offentlige møteplasser 

Planområdet har ingen offentlig  møteplasser og til dels ikke tilgjengelig for allmennheten. Det er 
ingen skoler, barnehager eller opparbeidete områder for barn og unge. 

Konklusjoner 

Hoveddelen av planområdet er ikke offentlig tilgjengelig og har ingen offentlige møteplasser. Det 
er få boliger i tilknytning til planområdet. Det er ingen skoler, barnehager eller opparbeidete 
områder for barn og unge. Området er derfor satt til liten verdi. 

V
E

R
D

I Liten Middels Stor 

   

 

Omfang hovedalternativ 

Barn i barneskolealder, 6-12 år, utgjør ca. 9 % av samlet befolkning, barn i barnehagealder 1-5 år 
utgjør drøye 6 %, og barn i ungdomsskolealder, 13-15 utgjør om lag 4 %, jfr. Akershusstatistikk. 
Normalt vil fordelingen av barn og unge være noe over gjennomsnittet i nye bo-områder en relativt 
lang periode etter etablering.  
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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.  

 
Figur 5-38. Utsnitt av illustrasjonsplanen for hovedalternativet. Figuren viser også tiltakets overordnede 
grønnstruktur og ulike typer møteplasser. 

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.  
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Figur 5-39. Utsnitt av illustrasjonsplanen for  0+ alternativet. Figuren viser også tiltakets overordnede grønnstruktur og 
ulike typer møteplasser. 

 

5.6.4 Oppsummering 

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 vurderes derfor 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+ vurderes derfor til liten positiv. 
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Tabell 5-11. Oppsummering av konsekvenser for tema sosiale infrastruktur og offentlige møteplasser. 

Tiltak   Konsekvensgrad / 
kommentar 

Hovedalternativ  Stor positiv 

Alternativ 0+  Liten positiv 
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Utredning av tema som ikke faller inn under ikke-prissatte tema i håndbok 
V712 

5.7  Folkehelse 

I lov om folkehelsearbeid defineres folkehelse som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 
fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke 
faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 
somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler. Dette omfatter også arbeid 
for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

I kommuneplan for Skedsmo (2015 – 2026) er det et mål for levekår og folkehelse at: Skedsmo 
kommune skal bidra til utjevning av forskjeller i samfunnsdeltakelse, levekår og helse. Rælingen 
kommune har i sin kommuneplan (2014 – 2025) satt opp mål om tverrfaglige og kunnskapsbaserte 
arbeidsformer som gir et effektivt folkehelsearbeid, blant annet gjennom å synliggjøre 
konsekvenser for folkehelse i politiske saker og i kommunale planer. 

5.7.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Folkehelsetemaets plass i konsekvensutredninger er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger 
for planer etter plan- og bygningsloven, vedlegg IV, punkt D, strekpunkt 12-15. Vi har benyttet 
veileder fra Helsedirektoratet angående helsekonsekvensutredning. Kun tema som direkte 
påvirkes er hensynstatt i den konkrete konsekvensfastsettingen. Mer indirekte påvirkninger er i 
noen grad redegjort for.  

Folkehelse er et vidt tema som griper inn i alle aspekt ved vår organisering av samfunnet. De 
viktigste faktorene som påvirker folkehelsen er sosioøkonomiske variabler knyttet til utdanning, 
arbeidslivstilknytning og inntekt. Gjennom arealplanlegging kan man sikre at tilgang til materielle 
og sosiale ressurser ikke er avgjørende for kvalitetene på bo- og leveområder. 

I utredningen er det lagt vekt på overordnet bakgrunnsinformasjon og lokal, stedfestet informasjon 
om bruk av området. Det er lagt stor vekt på erfaringskunnskap om lignende prosesser når det 
kommer til å skildre mulige utfordringer og kompenserende tiltak.  

Planområdet ligger innen to kommuner, Skedsmo og Rælingen. Siden både hoveddelen av 
planområdet ligger i Skedsmo, og fordi det planlagte området vil føye seg inn i det urbaniserte 
området rundt Lillestrøm/Strømmen, er det primært kilder og statistikk fra Skedsmo som danner 
bakgrunn for analysen. 

5.7.2 Dagens situasjon/ 0- alternativet 

Området bærer i dag preg av å være et industriområde med til dels store grøntarealer ned mot 
Nitelva. Området er avgrenset av større samferdselsårer og elven. Deler av planområdet rett sør 
for Strømsveien fremstår som lagerområde. Det ligger en småbåthavn innen planområdet som 
blir brukt til aktiviteter tilknyttet båt og vinteropplagring. Planområdet er lite opparbeidet og 
tilgjengelig for rekreasjonsbruk. 
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Fagtemaets influensområde 

Folkehelse er et tema som er vanskelig å avgrense geografisk. I en enkel forståelse knyttet til 
mulighet for å drive fysisk aktivitet og nære møteplasser, kan influensområdet være planområdet 
med umiddelbart tilgrensende areal. Dersom vi inkluderer størrelser som sosio-økonomiske 
forhold, demografi, utvidet sosialt nettverk, med mer, er det relevant å trekke influensområdet 
utover. Som et utgangspunkt er influensområdet sett i en omkrets på omtrent 1 kilometer rundt 
planområdet.  

Status for fagtema 

Folkehelseprofilene fra folkehelseinstituttet (2015) gir et oversiktsbilde av hvordan kommunene 
skårer på 34 ulike folkehelsevariabler sett i forhold til fylkes og landsgjennomsnitt. Siden 
planområdet omfatter deler av Skedsmo og Rælingen kommuner, er det sett til begge 
folkehelseprofilene. Ingen av kommunene ligger signifikant under landsgjennomsnittet om vi ser 
overordnet på profilen. Begge kommunene har likevel med høy grad av sikkerhet dårligere skår 
enn landsgjennomsnittet når det kommer til utdanningsnivå og antibiotika/legemiddelbrukere.  

 

For Rælingen er i tillegg drikkevannskvaliteten betydelig under landsgjennomsnittet. Drikkevann 
er et viktig element i folkehelsen, og det forutsettes at utviklingen av området ikke vil påvirke 
vannverket eller drikkevannsområder.  

Figur 5-40. Planområde markert med rødt med influensområde grovt markert med gul sirkel i en buffer på ca 1 km 
rundt planområdet. 
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Folkehelseprofilene sier bare noe om fordeling i forhold til gjennomsnittsverdier. At kommunene 
ikke utpeker seg som dårligere enn lands/fylkesgjennomsnitt på flere variabler, betyr ikke at det 
ikke er utfordringer med folkehelsen. For flere av variablene er ikke landsgjennomsnittet 
tilfredsstillende, psykisk helse, diabetes, hjerte- og kar sykdommer, med mer, er felt der man 
jobber målrettet for å forbedre helsetilstanden i landet, og hvor arealplanlegging på 
reguleringsnivå kan ha relevante grensesnitt. Tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen antas 
å ha en forebyggende effekt på flere såkalte livsstilssykdommer. Ikke minst kan man ved å 
tilrettelegge for tilstrekkelig kvaliteter i differensierte bo-områder, bidra til å redusere forskjellene i 
helse knyttet til sosial stratifisering. Når det gjelder folkehelse for ungdom gir www.Ungdata.no 
utfyllende informasjon. Også her er det relativt lite avvik fra det nasjonale snittet. Skedsmo skårer 
jevnt over bedre på de fleste indikatorer. Unntaket er knyttet til indikatorer som kan relateres til 
ensomhet. Unge i Skedsmo er mindre aktiv i fritidsorganisasjon, mindre ute med venner om 
kveldene og mer plaget av ensomhet. På tross avdette er de mer fornøyd med helse, skole, familie 
og lokalmiljø. 

De skårer også lavere enn landsgjennomsnittet på det som er definert som usunne levevaner og 
annen negativ aktivitet. I Rælingen er bildet noe mer differensiert og det er vanskeligere å se noen 
tydelige tendenser. Svarene skiller seg ikke entydig fra det nasjonale snittet. 
 

 

Figur 5-41. Folkehelseprofil for Skedsmo kommune 2015. Kilde Folkehelseinstituttet 
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Kriminalitet  

Kriminalitet virker inn på folkehelsen. Kriminalitetsstatistikk for Oslo og Akershus viser at Skedsmo 
ligger relativt høyt på samtlige kategorier sett i forhold til andre kommuner i Akershus, jf. 
Akershusstatistikk. Kriminalitet er en viktig faktor i opplevd trygghet, trivsel og kan videre si noe 
om områders egnethet for rekreasjon. Statistikken er ikke inndelt på ytterligere nivåer innen 
kommunen og sier derfor ikke noe bestemt om planområdet og influenssonen rundt dette. Det er 
likevel grunn til å peke på kriminalitet som en folkehelseutfordring relatert til planområdet. Høye 
tall på anmeldte lovbrudd er en indikator på manglende sosial integrasjon, tillit og opplevd trygghet.  

Ungdomskriminalitet i Skedsmo er synkende og relativt lav, jamfør Ungdata Skedsmo 2013 og 
Romerikes Blad, 8/12-14. I seg selv er dette en positiv indikator knyttet til folkehelse. Lavere 
ungdomskriminalitet er med på å bidra til tillit mellom ungdom og mellom generasjonene og 
påvirker også opplevelse av trygghet. Samtidig, dersom mindre ungdomskriminalitet skyldes at 
ungdom bruker mindre tid ute sammen med andre, kan det i noen grad også være et symptom på 
mer ensomhet og sosial isolering. 

 

Administrative grenser 

Planområdet ligger som nevnt i grensen mellom Skedsmo og Rælingen. Administrative grenser 
kan gi en utfordring knyttet til at folks funksjonelle bo- og leveområder ikke samsvarer med 
administrative grenser. Et slikt manglende samsvar kan gi seg utslag i ulik tilhørighet til etablert 
sosial infrastruktur, samt ulike ordninger for oppfølging og sosial bistand. Kommunegrensen kan 
bidra til å komplisere tilrettelegging av et godt tjenestetilbud, noe som kan ende opp med løsninger 

Figur 5-42. Kriminalitet mål etter anmeldte lovbrudd per 1.000 innbyggere, utvalgte lovbruddsgrupper 2013-2014. 
Ullensaker er utelatt pga. anmeldelser relatert til hovedflyplassen. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. 
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som er lite gunstige med tanke på lokalisering, funksjonalitet og integrasjon på tvers av 
planområdet. Utvikling av stedsidentitet og fellesskap kan dermed bli utfordret av administrative 
grenser gjennom planområdet. 

 
Kvaliteter i området 

Folkehelse er nært knyttet til anledning til å være fysisk aktive i nærmiljøet. Et område sin direkte 
verdi for folkehelse er derfor ofte satt som lik de kvalitetene det har for å stimulere til sunne 
aktiviteter. En slik verdisetting av området gir et tett grensesnitt mot analyser av temaene barn og 
unge og sosiale konsekvenser, samt grønnstruktur og friluftsliv. Også støy, trafikk og 
luftforurensing er temaer som her får en grenseflate mot folkehelse. Konsekvensutredningen skal 
sikre at det ikke gis dobbeluttelling for samme faktorer, samtidig kan de ulike faktorene ha en noe 
ulik rolle i de ulike analysetemaene.  

Lillestrøm er ved flere anledninger kåret til Norges beste sykkelby. Det er relativt god dekning med 
sykkelruter i området. Det er flere sykkelruter som går gjennom eller tangerer influensområdet og 
som knytter planområdet sammen med nærliggende senterområder. Joggeruter tilknyttet området 
følger i hovedsak samme løyper som sykkelrutene. Sikkerhet for myke trafikanter er viktig. Blant 
barn og unge er trafikkulykker og andre ulykker den vanligste dødsårsaken, jf. Akershusstatistikk. 

Figur 5-43. Sykkelruter i Skedsmo og områdene rundt, kilde Skedsmo kommune. 
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Når det gjelder barns bruk av området til aktiviteter følger dette også de samme rutene som for 
sykkel og jogging.  

Figur 5-44. Deltakelse på treningsaktiviteter i 2013 for Oslo og Akershus. Kilde: Akershus fylkeskommune. 

Verdiene i området må sees opp mot bruken av dem. Om vi ser på statistikk for mosjonsaktiviteter 
i Oslo og Akershus ser vi at hovedandelen av befolkningen ikke benytter seg av mulighetene, men 
at den delen av befolkningen som benytter dem gjør dette med høy frekvens. Potensialet for å få 
større del av befolkningen ut på aktiviteter er derfor stor, samtidig som at blant den delen av 
befolkningen som benytter tilbudene er brukshyppigheten høy. Dette peker mot en stor verdi av 
områdene. 

5.7.3 Verdi, omfang og konsekvensvurdering  

Under er det gjort en vurdering av verdi og omfang sammenlignet med 0-alternativet. 
Konsekvensen er lest ut av konsekvensviften. 

Verdi 

Verdiene i området er begrenset. Det er relativt store grøntarealer ned mot elven, men det er ikke 
noe som tyder på at disse er hyppig brukt til rekreasjon og mosjon. Selve Nitelva har noen verdier 
knyttet til seg og det samme har grøntområdet i Nord-vest ved Skjervagapet. De viktigste verdiene 
innen planområdet er knyttet til sykkelrutene langs Strømsveien og Strandveien/Henrik Sørensens 
veg. I og med at planområdet fremstår som relativt lavt utnyttet og hovedsakelig brukt til 
næring/industri og grøntområde, har bruken av områdene i stor grad sitt opphav utenfor 
planområdet.  

Influensområdene har en høyere verdi, både i form av de kvaliteter de innehar, og fordi det her i 
større grad er etablerte boområder. Når det gjelder en tematikk som folkehelse er vurdering av 
influensområdet hovedsakelig tillagt mindre betydning av fastsetting av verdi. Dette skyldes at det 
er vanskelig å anslå effektene inn mot influensområdet. I sum er området satt til middels verdi. 
Begrunnelsen er primært gjennomfartsrutene, men også kobling mot elven og lokalisering mellom 
etablerte boområder er tillagt betydning. 

V
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I Liten Middels Stor 
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Omfang hovedalternativ 

Omfanget av tiltaket er i første rekke koblet til boligbebyggelse på de lavt utnyttete områdene 
mellom Strandveien/Strømsveien og elven. Her vurderes arealbeslaget til ny bebyggelse å ha et 
stort positivt omfang. Tilrettelagt boligutbygging på det som fremstår som restarealer uten særlig 
bruksverdi, blir vurdert til svært positivt grunnet økt tilgang på boliger og mulighet for økt aktivitet 
i områder med positiv sosial kontroll. Vurderingen blir justert ned til positivt grunnet størrelsen på 
tiltaket og mangel på kobling til etablerte strukturer, som kan føre til initielle utfordringer med 
etablering av sosiale fellesskap. 

I vurderingen er det forutsatt at planen ikke fører til reduserte forhold for myke trafikanter langs 
veien gjennom planområdet rent arealmessig. Trafikkmengdene vil derimot øke, noe som kan gi 
utfordringer for syklende og gående. Omfanget av dette er negativt. 

Samlet vurdering er intet. 

O
M
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Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Omfang alternativ 0+ 

Alternativ 0+ har ikke andre påvirkninger enn hovedalternativet.  

Samlet vurdering er intet. 

O
M
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N

G
 

Svært negativt Negativt Lite / intet Positivt Svært positivt 

     

 

Konsekvens 

Det største negative omfanget er knyttet til områdene med størst verdi - trafikkøkning langs veier 
mye brukt av myke trafikanter og barn og unge. Konsekvens her er vurdert til middels negativ  
(--). Det positive omfanget er knyttet til områder med minst verdier, men som utgjør den største 
delen av planområdet. Konsekvens her er vurdert til positiv. Samlet konsekvens av 
hovedalternativ samt alternativ 0+ for temaet folkehelse vurderes til å være ubetydelig. 

Anleggsfasen 

Konsekvensene i anleggsfasen er først og fremst knyttet til anleggstrafikk inn mot gang- og 
sykkelruter. I tillegg kan støy og støv være noe utfordrende for naboer, men sannsynligvis i mindre 
grad siden området er lavt utnyttet i dag. Konsekvensgrad blir ikke satt for anleggsfasen. 
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5.7.4 Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

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, avfalls-
håndtering, 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. 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.  

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, en drøy 
kilometer, 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.  
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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.  

5.7.5 Oppsummering 

Tiltaket åpner for en befolkning på ca. 4 000 nye beboere innenfor planområdet. Tiltaket vil dermed 
generere mer trafikk og medfølgende støy og eventuell luftforurensing, jamfør egne utredninger.  

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 konsekvensvurdere. Konsekvensen 
av tiltaket er satt til lite negativ til ubetydelig. Begrunnelsen er knyttet til de verdier i området som 
kan bli negativt påvirket. Dersom forslag til avbøtende tiltak integrerers i planforslaget, vil 
konsekvensen kunne bli svært positiv  

Tabell 5-12. Oppsummering av konsekvenser for tema folkehelse. 

Tiltak  Konsekvensgrad / 
kommentar 

Hovedalternativ Ubetydelig 

Alternativ 0+ Ubetydelig 

 

5.8 Trafikk og kollektivtrafikk 
5.8.1 Fagtemaets bruk av datagrunnlag og metode 

Temaet passer vanskelig inn i metodikken i Håndbok V712 blant annet fordi verdisettingen 
vanskelig lar seg gjøre. Konsekvenser av tiltaket er derfor beskrevet verbalt og gjennom 
beregningsresultater. Data om registrerte ulykker er hentet fra NVDB Statens vegvesen. 
Trafikktelling av Strømsveien er mottatt fra Statens vegvesen. Trafikkavviklingen i rundkjøringen 
er beregnet med programmet SIDRA. Av faglitteratur er benyttet Prosamrapport nr 121 
Turproduksjon for dagligvarebutikker, Prosamrappport 103 «Turproduksjonstall for kontorbedrifter 
og kjøpesentre», Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (toi.no), Håndbok V713 
Trafikkberegninger fra Statens vegvesen og Trafikksikkerhetshåndboken (tsh.toi.no). Det er i 
tillegg benyttet en handelsanalyse med tillleggsnotat utarbeidet av NCM i oktober 2014. 

5.8.2 Dagens situasjon / 0 – alternativet 

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. 
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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». 

 
Figur 5-45. Krysset Strømsveien/ Strandveien, sett mot Lillestrøm (mot øst) 
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Figur 5-46. Antall kjøretøy pr døgn i uke 35, 2015 (Kilde: Statens vegvesen) 

 

 
Figur 5-47. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per time (mandag – fredag uke 35, 2015) (Kilde: Statens vegvesen) 
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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. 

 

Figur 5-48. Avstander og antatt reisetid fra Lillestrøm stasjon. Sykkel er brun strek og gange er hvit strek (Kilde: 
Dronninga landskap). 

Fagtemaets influensområde 

De planlagte utbyggingene av boliger og næring vil generere noe biltrafikk som vil føre til endring 
i trafikkbelastningen på omkringliggende gatenett. Endringen vil være størst i krysset Strømsveien/ 
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Strandveien og vil avta utover i gatenettet. I henhold til planprogrammet begrenses derfor 
vurderingen av trafikkavviklingskonsekvenser til situasjonen i dette krysset. 

Status for fagtema 

Statens vegvesen arbeider med plan for ny sykkelvei med fortau på nordsiden av Strømsveien, 
og ny plan må tilpasesse dette. 

5.8.3 Beskrivelse av trafikkløsningen for Hovedalternativ og Alternativ 0+ 

Hovedelementene i trafikkløsningen er den samme i begge alternativer og omtales i dette kapittel. 
Ulikheter mellom alternativene er på mere detaljnivå med blant annet hensyn på plassering av 
garasjeadkomster, utforming av tilkomster og føringen av ny gangbru over elven, og omtales ikke 
nærmere.  

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 planen for ny sykkelvei med fortau på nordsiden av Strømsveien, som 
ligger fysisk adskilt fra kjørebanen. Løsningen er her tilpasset eksisterende bebyggelse. I 
Strandveien endres fotgjengerløsningen fra dagens ensidige fortau, til ensidig gangvei 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 den planlagte gangbrua, se Figur 5-48, og via 
dagens gang- og sykkelvei parallelt med togtraseen. Det er også gang- og sykkelforbindelse mot 
Sagdalen stasjon og Nedre Rælingsvei via undergang under togtraseen og mot Nedre Rælingsvei 
via undergang under togtraseen ved Lillestrøm bru.  

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. 
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Figur 5-49. Ny utforming av Strømsveien X Strandveien (Kilde: Teknisk plan Sweco).  
 

5.8.4 Drøfting av trafikkgenereringsfaktorer for planlagt utbygging 

Utbyggingen i Strandveien 1 består i begge alternativ av en en boligdel og en næringsdel som 
innholder dagligvarebutikk og detaljhandel. Det er gjort følgende forutsetninger angående 
trafikkgenering fra de ulike virksomhetene: 

Dagligvare 

Trafikken som genereres fra dagligvare, er basert på tall fra NCMs tilleggsnotat til 
handelsanalysen fra oktober 2014. Tallene fra 2014 er imidlertid bearbeidet som følge av senere 
endringer av butikkstørrelse og antall boliger i planforslaget. 

I tilleggsnotatet er det forutsatt 1 300 boliger i Strandveien 1, men hovedalternativet har nå 1600 
boliger (700 boliger i 0+), samtidig som planforslaget har lavere P-norm for boligdelen enn antatt 
i 2014 da tilleggsnotatet ble laget. I tillegg er dagligvareforretningen redusert fra 2400 til 1500 m2 
BRA. For å ta høyde for varierende forutsetninger har vi valgt å lage en enkel «trafikkmodell». 
Modellen er forklart i det følgende. 

I tilleggsnotatet ble det vist at trafikken til/fra dagligvareforretningen kan fordeles som følger: 

• Strandveien/planområdet:  YDT 645 

• Strømsveien vest:   YDT 462 

• Strømsveien øst:   YDT 450 
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• Skjærva brygge:   YDT 31 

• Strømsveien:   YDT 590 

Posten «Strandveien/planområdet» er bilturer som produseres av de nye bosatte i planområdet. 
Denne trafikken belaster ikke rundkjøringen. Postene «Strømsveien vest/øst» er nyskapt trafikk til 
forretningen fra andre boligområder, det vil si at de kjører samme veg tilbake igjen. «Strømsveien» 
er trafikk som er på Strømsveien allerede i dag, men som velger å «svinge innom» den nye 
forretningen. 

I «trafikkmodellen» har vi forutsatt at antall boliger i planområdet har betydning for posten 
«Strandveien/planområdet». Denne posten utgjorde i tilleggsnotatet 14 % av beregnet trafikk til/fra 
boligene i planområdet. Vi har derfor forutsatt at 14 % av trafikken som nå produseres av boligene, 
skal til den lokale dagligvareforretningen, uavhengig av butikkens størrelse. 

Postene «Strømsveien vest/øst og Skjærva brygge» antas å bli påvirket av 
dagligvareforretningens størrelse fordi en mindre butikk vil være mindre attraktiv i forhold til 
konkurrentene. I nåværende planforslag har forretningen som nevnt en størrelse på 1500 m2 BRA. 
Dette utgjør 63 % av den opprinnelige størrelsen på 2400 m2 som var forutsatt i handelsanalysen. 
For ikke å underslå biltrafikk velger vi å bruke gjennomsnittet av 100 % og 63 %, altså 81 %, som 
skaleringsfaktor for nyskapt biltrafikk. Denne faktoren er benyttet på de tre postene «Strømsveien 
vest/øst» og «Skjærva brygge». 

Posten «Strømsveien», altså de som befinner seg på Strømsveien i dag og i fremtiden velger å 
«svinge innom» butikken, antas å være konstant. Denne posten er altså upåvirket av butikkens 
størrelse. 

Det er forutsatt at 3 % av yrkesdøgntrafikken genereres i største time om morgenen, og 15 % i 
største time om ettermiddagen. Dette er i tråd med opplysninger om døgnfordeling til hver butikk 
i Prosamrapport 121 «Turproduksjonstall for dagligvarebutikker». Det er forutsatt at butikken vil 
holde åpent om morgenen. Med bakgrunn i Prosam-rapport 121 er ÅDT er forutsatt å utgjøre 92 % 
av YDT. 

Detaljhandel 

Det planlegges inntil 2500 m2 detaljhandel (1500 m2 i alternativ 0+). Disse arealene fordeles på 
virksomheter som hver maksimalt kan være på 250 m2 . Nøyaktig hvilke virksomheter som 
etablerer seg, er ikke kartlagt. Vi har derfor valgt å beregne trafikken til disse formålene samlet. 

Som for dagligvarehandel har vi valgt å etablere en «trafikkmodell» som ikke bare er avhengig av 
arealene satt av til detaljhandel, men også av antall boliger. For Strandveien, altså turer som ikke 
belaster rundkjøringen, er det antatt at 3 % av biltrafikken som produseres av boligene, skal til og 
fra detaljhandelen. 

For postene «Strandveien vest/øst» og «Skjærva brygge» har vi valgt å bruke en «vanlig» 
beregning med en bilturproduksjonsfaktor. Statens vegvesens håndbok V713 oppgir 15–105 
bilturer per døgn per 100 m2. Vi har valgt å legge oss på en faktor på 40 bilturer per døgn per 100 
m2. Vi begrunner valget med at mange av kundene vil kombinere handel i disse butikkene med 
besøk i dagligvarebutikken, samt at denne type handel har en høyere andel lokal gang- og 
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sykkeltrafikk enn gjennomsnittet. Arealene avsatt til detaljhandel er betydelige og store. Større 
arealer / flere virksomheter øker sannsynligheten for at en kunde velger å besøke flere 
virksomheter på samme bilturen.  

I motsetning til «trafikkmodellen» for dagligvare, har vi for detaljhandel ikke forutsatt at noen av 
kundene allerede er på vegnettet i dag. Alle 40 bilturene per døgn per 100 m2 er altså nyskapte. I 
tillegg kommer lokaltrafikken til og fra boligene i planområdet, men disse belaster altså ikke 
rundkjøringen.  

Det antas at 5 % av turene genereres i største time i morgenrushet og 15 % i ettermiddagsrushet. 
Med bakgrunn i Prosam-rapport 121 er ÅDT er forutsatt å utgjøre 92 % av YDT. 

Boliger 

Det er gjennomført en trafikkregistrering ved boligområdet Elvebredden på motsatt side av elven, 
som viste at sentrumsnær blokkbebyggelse genererte lite biltrafikk i morgen- og etter-
middagsrushet, henholdsvis 0,23 og 0,22 bilturer pr. leilighet. Trafikkens retningsfordelingen til/fra 
boligområdet var 10 % / 90 % om morgenen og 67 % / 33 % om ettermiddagen (Notat: 
Trafikkregistrering ved boligområdet Elveparken, Sweco 13.09.2013). Genereringsfaktorer er 
diskutert med Statens vegvesen og som et utgangspunkt er det valgt å øke de observerte 
rushtidsfaktorene med 50 % for bruk i KU for Strandveien, til 0,35 biler per leilighet per time og 3,5 
bilturer per virkedøgn. Dette begrunnes blant annet i at avstanden til sentrum er noe større, samt 
at registreringen ble gjort i sommerhalvåret, da andelen som går og sykler er noe større enn hele 
året sett under ett. I Strandveien 1 legges det imidlertid til grunn en P-norm på 0,7 p-plasser per 
bolig som er vesentlig lavere enn i Elveparken. I Elveparken er det anlagt 1,36 parkeringsplasser 
per bolig. Vi har derfor valgt å nedjustere faktoren på 3,5 bilturer/døgn etter følgende metode: 

Forholdstallet mellom 0,7 og 1,36 er cirka 0,51. Man kunne nedjustert bilturproduksjonsfaktoren 
med dette forholdstallet direkte, men vi antar at bilturer per parkeringsplass går noe opp når 
parkeringsdekningen går ned, som følge av at det er de som virkelig trenger å kjøre bil, som velger 
å skaffe seg en parkeringsplasser. 6 av parkeringsplassene planlegges dessuten til bruk av et 
bilkollektiv, som kanskje vil få noe høyere aktivitet enn vanlige parkeringsplasser. Som en 
sikkerhet mot å beregne for lite trafikk, velger vi derfor å multiplisere forholdstallet med 1,5 (50% 
økning). Bilturproduksjonsfaktoren blir dermed 3,5 x 0,51 x 1,5 = 2,7 bilturer per virkedøgn . Vi har 
altså brukt en bilturproduksjonsfaktor på 77 % av den opprinnelige faktoren som korreksjon for 
lavere P-norm i Strandveien 1. 

Det er antatt at største time i morgen- og ettermiddagsrushet, hver utgjør cirka 10 % av virkedøgn-
trafikken. Forutsetningene for de ulike arealbruksformålene er oppsummert i Tabell 5-13. ÅDT er 
etter avtale med Statens vegvesen forutsatt å utgjør 90 % av YDT. 

Barnehage 

I både hovedalternativet  og alternativ 0+ legges det opp til etablering av barnehage med 8 
avdelinger, tilsvarende 108 barn. Vi antar at brukere av barnehagen i all hovedsak vil være de nye 
bosatte i planområdet, og at barnehagen i praksis ikke vil medføre nyskapte bilturer i Strømsveien. 
Vi har av den grunnen ikke inkludert barnehagen i trafikkberegningen. 
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Oppsummering av benyttete bilturproduksjonsfaktorer 

Benyttete bilturproduksjonsfaktorer er oppsummert i Tabell 5-13. 

Tabell 5-13. Bilturproduksjonsfaktorer for Strandveien 1 

 

5.8.5 Trafikkgenerering fra naboområdet Skjærva brygge 

Eierne av Strømsveien 161 og 163 arbeider med planer for å utvikle eiendommene under navnet 
Skjærva brygge. Området vil ha biladkomst fra den planlagte rundkjøringen i krysset Strømsveien/ 
Strandveien. Skjærva brygge er ikke en del av reguleringsplanforslaget, men siden utvikling av 
området vil ha betydning for avviklingen i rundkjøringen, er dette hensyntatt i trafikkvurderingen. 

Etter vår erfaring foreligger det ikke avklarte planer for området og vi har derfor tatt utgangspunkt 
i gjeldende regulering. I kommuneplanen er området vist som KF5 med kombinert formål 
bolig/forretning/tjenesteyting/kontor og et areal på ca. 2 600 m2. I vårt beregningseksempel for 
trafikk har vi antatt følgende ang. Skjærva brygge: 

• Utnyttelse 200%, dvs. 5 200 m2 gulvareal 
• Arealfordeling bolig 77 %, kontor, detaljhandel og service 23 %.  

Det er gjort følgende antagelser angående trafikkgenerering fra de ulike arealformålene: 

Detaljhandel 

Se tidligere omtale under avsnitt 5.8.4. 

Service 

For service er det brukt en genereringsfaktor på 10 bilturer per døgn per 100 m2. Håndbok V713 
opererer med et intervall på 6–12 bilturer per døgn per 100 m2. Vi har valgt å legge oss i den øvre 
delen av intervallet, da det forventes at servicevirksomheten vil bli mer «besøksintensiv» enn et 
gjennomsnittlig offentlig kontor. Som for detaljhandel antas det at 5 % av turene genereres i 
største time i morgenrushet og 15 % i største time i ettermiddagsrushet. Vi har forutsatt at ÅDT 
utgjør 92 % av YDT, altså det samme som for forretningsarealer. 

Boliger 

Vi kjenner ikke til P-normen som legges til grunn for Skjærva brygge, og har valgt å benytte 
bilturproduksjonsfaktoren som er avtalt med Statens vegvesen, altså 3,5 bilturer per bolig. Denne 
bilturproduksjonsfaktoren tilsvarer en høy P-norm for området. For øvrig antar vi samme 
forutsetninger knyttet til rushtidsandeler og ÅDT/YDT som for Strandveien 1. 

Til Fra YDT-andel Til Fra YDT-andel
Dagligvare (varierer) 92 % 50 % 50 % 3 % 50 % 50 % 15 %
Detaljhandel 40 + lokaltrafikk 92 % 50 % 50 % 5 % 50 % 50 % 15 %
Bolig 2.7 90 % 10 % 90 % 10 % 70 % 30 % 10 %
Barnehage                             -                               -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Arealbruksformål YDT per 100 m2 

eller per bolig
Andel om morgenen Andel om ettermiddagenÅDT/YDT
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Kontor 

For kontorene på Skjærva brygge er det med bakgrunn i Prosam-rappport 103 «Turproduksjons-
tall for kontorbedrifter og kjøpesentre» forutsatt en turproduksjonsfaktor på 8,4 bilturer per 
virkedøgn per 100 m2. Videre er det forutsatt at 15 % av bilturene avvikles i største time i 
henholdsvis morgen- og ettermiddagsrushet (de to timene utgjør til sammen 30 % av døgn-
trafikken). Vi antar at kontorvirksomheten holder stengt i helgen, og ÅDT antas å utgjøre 5 / 7 = 
71 % av YDT. 

Forutsetningene for de ulike arealbruksformålene er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tabell 5-14. Bilturproduksjonsfaktorer for Skjærva brygge 

 

Utbyggingsvolumene for Skjærva brygge som ligger til grunn for beregningene, er vist i Tabell 
5-15, og hvor stor biltrafikk området genererer er vist i Tabell 5-16. 

Tabell 5-15. Arealer Skjærva brygge 

 

 

 

 

Tabell 5-16. Turproduksjon for Skjærva brygge 

 
 

5.8.6 Hovedalternativet – Trafikkgenerering fra planlagt utbygging 

Utbyggingsvolumene i Strandveien 1 som ligger til grunn for beregningene, er vist i Tabell 5-17, 
og hvor stor biltrafikk området genererer er vist i Tabell 5-18. Beregningen er basert på 
bilturproduksjonsfaktorene fra Tabell 5-13. 

Til Fra YDT-andel Til Fra YDT-andel
Bolig 3.5 90 % 10 % 90 % 10 % 70 % 30 % 10 %
Detaljhandel 40 92 % 50 % 50 % 5 % 50 % 50 % 15 %
Kontor 8 71 % 90 % 10 % 15 % 25 % 75 % 15 %
Service 10 92 % 60 % 40 % 5 % 40 % 60 % 15 %

Arealbruksformål YDT per 100 m2 

eller per bolig
Andel om morgenen Andel om ettermiddagenÅDT/YDT

Til Fra Sum Til Fra Sum
Bolig Skjærva 175                         158                         2 16 18 12 5 18
Detaljhandel 160                         147                         4 4 8 12 12 24
Kontor 34                           24                           5 1 5 1 4 5
Service 40                           37                           1 1 2 2 4 6
Sum 409                         366                         12 21 33 28 25 53

Arealbruksformål
YDT [biltur/døgn]

ÅDT 
[biltur/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]

Arealbruksformål Areal [m2] Antall
Bolig 4 000                      50                  
Detaljhandel 400                         
Kontor 400                         
Service 400                         
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Tabell 5-17. Hovedalternativ, Utbyggingsvolum i Strandveien 1 

 

Tabell 5-18. Hovedalternativ, Turproduksjon for Strandveien 1 

 

Tallene for de ulike formålene kan ikke summeres direkte siden en del av boligturene også er 
inkludert i de andre tallene. Disse turene vil ikke belaste rundkjøringen i Strømsveien. 

5.8.7 Hovedalternativet, Trafikkbelastning i Strømsveien 

Planområdet ligger i et byområde med ulike løsninger på det omkringliggende veinettet som vil 
begrense muligheten for framtidig trafikkvekst i Strømmen-Lillestrømområdet. Det er derfor ikke 
egnet å basere trafikkvurderingen på en framskriving av dagens trafikkbelastning i Strømsveien til 
et prognoseår, basert på Vegvesenets generelle faktorer for årlig trafikkvekst. Det er derfor i dialog 
med Statens vegvesen, valgt å beregne framtidig trafikkbelastning på «2015-nivå», det vil si 
dagens trafikk + beregnet trafikk fra planforslaget og fra Skjærva brygge. 

Nyskapt trafikk fra dagligvareforretningen og detaljhandelen er geografisk fordelt ut fra 
handelsanalysens beregning av kundegrunnlaget. Av den nyskapte trafikken som belaster 
rundkjøringen, er følgende fordeling lagt til grunn: 

• Strømsveien fra/til Strømmen: 49 % 

• Strømsveien fra/til Lillestrøm: 48 % 

• Skjærva brygge: 3 % 

Boligtrafikken til/fra planområdet er fordelt ut i fra en antagelse om at trafikken ut og inn av 
områdene vil ha samme fordeling mot henholdsvis øst og vest som dagens trafikk i Strømsveien. 
Trafikken i Strandveien er stipulert til ÅDT 5 400, mens trafikken i Strømsveien øker fra dagens 
ÅDT 11 200 til cirka ÅDT 13 800. Rundkjøringen har størst trafikk i ettermiddagsrushet. 

Arealbruksformål Areal [m2] Antall
Dagligvare 1 500                      BRA, salgsareal er 1250 m2
Detaljhandel 2 500                      
Bolig 134 700                 1 600                      
Barnehage 1 300                      8 avdelinger / 108 barn
Sum 140 000                 

Kommentar

Til Fra Sum Til Fra Sum
Dagligvare 1969 1797 30 30 61 146 146 292
Detaljhandel 1118 1027 28 28 56 84 84 168
Bolig 4320 3888 43 389 432 302 130 432
Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0

Arealbruksformål
YDT [biltur/døgn]

ÅDT 
[biltur/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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Figur 5-50. Hovedalternativet, Beregnet ÅDT etter utbygging, 2015-trafikknivå 

 

 

Figur 5-51. Hovedalternativet, Beregnet rushtidstrafikk etter utbygging, 2015-trafikknivå, kjt/t 

Trafikkavvikling i krysset Strømsveien/ Strandveien 

Rundkjøringen er kapasitetsberegnet med programmet SIDRA som blant annet gir resultater i 
form av belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom 
trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet 
utnyttet. 

Kapasitet
umTrafikkvolsgradBelastning =

 

Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell, slik at 
forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 
er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den 
eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende 
belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større 
enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil 
først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at 
krysset vil avvise trafikk i periodene med overbelastning. 

Fremtidig situasjon
ÅDT

 Fv. 381
Fv. 381

5 400

Strandveien

400

13 800 16 700
13 800

Adkomst Skjærva brygge

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush 22  Ettermiddagsrush 29 
Klokken 0800–0900  13 Klokken 1500–1600  32

11 1 10  6 13 4 12  14
    426  458     630  866

 649  26 Fv. 381  777  222 Fv. 381
Fv. 381 5  565  Fv. 381 14  740 

400  370     828  599    
25  212 1 185 216  135 4 130

53  441 
 398  269

Strandveien Strandveien

1279 1991

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge
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Beregnet belastningsgrad, forsinkelse og kølengde for den nye rundkjøringen med utbygde 
områder, er vist i egne figurer. Rundkjøringen kan avvikle trafikken i prognosen. Krysset er lavt 
belastet i morgenrushet og har små forsinkelser. Det er Strandveien som er høyest belastet i 
morgenrushet. I ettermiddagsrushet har Strømsveien høyere belastningsgrad og den er høyest i 
Strømsveien fra vest, belastningsgrad 0,88. Forsinkelsene er imidlertid moderate med 
gjennomsnittlig 17 sekunder pr. kjøretøy fra vest og 8 sekunder pr. kjøretøy fra øst. 

 

 

 

Figur 5-53. Hovedalternativet, Beregnet gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy i rushene etter utbygging, 2015-
trafikknivå [sek] 

Det er også beregnet kølengder uttrykt som 95 %-fraktil, det vil si den lengden køen i 95 % av 
tiden ikke overstiger. For en beregningsperiode på 1 time vil dette si at køen ikke overstiger denne 
lengden i mer enn 3 minutter. Alle tall i figuren er oppgitt i meter. 

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

0.04 0.09

0.49 Fv. 381 0.80 Fv. 381
Fv. 381 0.30 Fv. 381 0.88

0.51 0.52

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

0.51 0.88

Strandveien Strandveien

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

7.5 13.1

5.9 Fv. 381 8.3 Fv. 381
Fv. 381 3.4 Fv. 381 16.8

7.2 11.6

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

Strandveien Strandveien

Figur 5-52. Hovedalternativet, Beregnet belastningsgrad i rushene etter utbygging, 2015-trafikknivå 
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Figur 5-54. Hovedalternativet, Beregnet kølengde (95 %-fraktil) i rushene etter utbygging, 2015-trafikknivå [meter] 
 

Beregningen viser lite kø i morgenrushet. I ettermiddagsrushet er 95%-fraktilen for kølengde 
beregnet til 164 meter fra vest og 102 meter fra øst. Gjennomsnittlig kølengde er vesentlig kortere. 

Framkommelighet for kollektivtrafikken 

Kollektivtrafikken har i hovedsak ingen tidsforsinkelse i krysset Strømsveien/ Strandveien i dagens 
situasjon fordi de kjører på forkjørsvei og fordi venstresvingetrafikken i Strømsveien er liten og 
sjelden lager forsinkelse. 

Etablering av rundkjøring i krysset vil derfor øke reisetiden noe fordi farten må reduseres og fordi 
bussen må vike for annen trafikk. Forsinkelsen er imidlertid relativt liten, jamfør Figur 5-53. I 
morgenrushet er gjennomsnittlig forsinkelse beregnet til 3 sekunder pr buss fra vest og 6 sekunder 
fra øst, mens den i ettermiddagsrushet er 17 sekunder pr buss fra vest og 8 sekunder fra øst. En 
fordel for kollektivtrafiken er at holdeplassene er utformet med høyere standard enn i dag, hvilket 
bedrer inn- og utkjøringsforholdene. 

Trafikksikkerhet 

Det er i dagens situasjon registrert én trafikkulykke i eller i nærheten av krysset i perioden 2004 til 
2015. Planforslaget vil medføre flere kjørende, gående og syklende i området, hvilket i seg selv 
kan øke sannsynligheten for en ulykke. Følgende elementer i planforslaget bør imidlertid bidra til 
lav ulykkesrisiko også i framtiden: 

• Krysset er utformet som rundkjøring med ett felt i tilfartene og realtivt god avbøyning som 
anses som en trafikksikker kryssutforming. 

• Fotgjengere får et godt krysningstilbud ved rundkjøringen der man kun krysser ett kjørefelt 
av gangen. I dag er det ikke tilrettelagt for kryssing ved bussholdeplassene. 

• Ny sykkelvei med fortau på nordsiden av Strømsveien som foreslått av Statens vegvesen. 
Dette er et tryggere alternativ for syklende enn dagens fortausløsning på sørsiden av 
Strømsveien vest for Strandveien. 

Det forventes derfor at tiltaket vil ivareta hensynet til god trafikksikkerhet. 

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

2 4

32 Fv. 381 102 Fv. 381
Fv. 381 18 Fv. 381 164

30 33

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

Strandveien Strandveien
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5.8.8 Hovedalternativet, Barns skolevei 

Utbyggingsområdet består av arealer i Skedsmo kommune og helt sør i området av arealer i 
Rælingen kommune. Aktuelle skoler i Skedsmo kommune kan være: 

• Sagdalen skole, barneskole, Bernt Ankers vei 11, Strømmen 
• Volla skole, barneskole, Nittedalsgata 59. Lillestrøm 
• Stalsberg ungdomsskole, Stalsberggata 45, Strømmen 
• Kjellervolla ungdomsskole, Vestbygata 59, Lillestrøm 

Aktuelle skoler i Rælingen kommune kan være: 

• Rud skole, barneskole, Skolevegen 22 
• Sandbekken ungdomsskole, Blystadveien 10, Løvenstad 

Hensynet til en trafikksikker skolevei er aller viktigst for de minste barna som skal til barneskolen. 
Det er ikke avklart om utbyggingsområdet i Strandveien vil sogne til samme barneskole uavhengig 
av kommunegrensen. Barneskolenes lokalisering er vist i figurer. 

Utbyggingsområdet i Strandveien 1 er langstrakt i nord-sør retning, cirka 400 meter, og avstand 
til skolene er litt avhengig av hvor det måles i fra. Hvis det måles fra cirka midt i området, ved 
administrasjonsbygget til RA2, er avstanden omtrent like lang til Volla skole, 1,3 km, og til 
Sagdalen skole, 1,4 km. Gangforbindelsen til Volla skole går via Strandveien eller internt gjennom 
boligområdet, videre via gang- og sykkelveien på sørsiden av Strømsveien fram til østsiden av 
brua der de kan krysse under Strømsveien og fortsette på nordsiden av veien fram til skolen. 
Barna må imidlertid krysse noen sidegater på strekningen mellom elva og skolen. Det er 
fortausløsning på denne strekningen. 

 
Figur 5-55. Gangforbindelse til Volla skole, ca 1,3 km, Skedsmo kommune (kartkilde: Finn.no) 

Gangforbindelsen til Sagdalen skole kan gå via Strandveien eller internt gjennom boligområdet, 
videre via Henrik Sørensens vei, undergangen under toget, gangveien vestover langs toget, 
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gjennom Stalsberg terrasse, undergangen under Rælingsveien, på fortauet langs gamle 
Strømsvei og i Bernt Ankers vei fram til skolen, men 4 gater må krysses. Et alternativ til å gå via 
Stalsberg terrasse, kan være å benytte gang- og sykkelveien langs Rælingsveien, men barna må 
da krysse Rælingsveien i gangfeltet ved Linjeveien og traseen er noe lengre. 

 
Figur 5-56. Gangforbindelse til Sagdalen skole, ca 1,4 km, Skedsmo kommune (kartkilde: Finn.no) 

Nærmeste barneskole i Rælingen kommune er Rud, som ligger ved Øvre Rælingsvei. 
Gangavstanden er cirka 1,9 km, og skolen ligger noe høyere enn Strandveien. Gangforbindelsen 
til Rud skole kan gå via Strandveien eller internt gjennom boligområdet, videre via Henrik 
Sørensens vei, gangveien østover langs jernbanen, underganger under jernbanen, Nedre 
Rælingsvei og Sorenskriverveien, på fortau langs Nedre Rælingsvei og via lokalgater uten fortau 
(bl.a Rundberghaugen) og gangvei opp til skolen. 

Som det framgår av beskrivelsene er ingen av skoleveiene til barneskolene uten konflikter med 
biltrafikken. Med utgangspunkt i Strandveien er det ingen hovedveier som må krysses i plan. 
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Figur 5-57. Gangforbindelse til Rud skole, ca 1,9 km, Rælingen kommune (kartkilde: Finn.no) 
 

 

5.8.9Alternativ 0+ – Trafikkgenerering fra planlagt utbygging 

Utbyggingsvolumene i Strandveien 1 som ligger til grunn for beregningene for Alternativ 0+, er vist 
i Tabell 5-19, og hvor stor biltrafikk området genererer er vist i Tabell 5-20. Beregningen er basert 
på bilturproduksjonsfaktorene fra Tabell 5-13. 

Tabell 5-19. Alternativ 0+, Utbyggingsvolum i Strandveien 1 

 

Arealbruksformål Areal [m2] Antall
Dagligvare 1 500                      BRA, salgsareal er 1250 m2
Detaljhandel 1 500                      
Bolig 59 700                   700                         
Barnehage 1 300                      8 avdelinger / 108 barn
Sum 64 000                   

Kommentar
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Tabell 5-20. Alternativ 0+, Turproduksjon for Strandveien 1 

 

Tallene for de ulike formålene kan ikke summeres direkte siden en del av boligturene også er 
inkludert i de andre tallene. Disse turene vil ikke belaste rundkjøringen i Strømsveien. 

5.8.10 Alternativ 0+, Trafikkbelastning i Strømsveien 

Planområdet ligger i et byområde med ulike løsninger på det omkringliggende veinettet som vil 
begrense muligheten for framtidig trafikkvekst i Strømmen-Lillestrømområdet. Det er derfor ikke 
egnet å basere trafikkvurderingen på en framskriving av dagens trafikkbelastning i Strømsveien til 
et prognoseår, basert på Vegvesenets generelle faktorer for årlig trafikkvekst. Det er derfor i dialog 
med Statens vegvesen, valgt å beregne framtidig trafikkbelastning på «2015-nivå», det vil si 
dagens trafikk + beregnet trafikk fra planforslaget og fra Skjærva brygge. 

Nyskapt trafikk fra dagligvareforretningen og detaljhandelen er geografisk fordelt ut fra 
handelsanalysens beregning av kundegrunnlaget. Av den nyskapte trafikken som belaster 
rundkjøringen, er følgende fordeling lagt til grunn: 

• Strømsveien fra/til Strømmen: 49 % 

• Strømsveien fra/til Lillestrøm: 48 % 

• Skjærva brygge: 3 % 

Boligtrafikken til/fra planområdet er fordelt ut i fra en antagelse om at trafikken ut og inn av 
områdene vil ha samme fordeling mot henholdsvis øst og vest som dagens trafikk i Strømsveien. 
Trafikken i Strandveien er stipulert til ÅDT 3 200, mens trafikken i Strømsveien øker fra dagens 
ÅDT 11 200 til cirka ÅDT 12 700. Rundkjøringen har størst trafikk i ettermiddagsrushet. 

 

 

Til Fra Sum Til Fra Sum
Dagligvare 1624 1487 25 25 50 120 120 241
Detaljhandel 652 599 16 16 33 49 49 98
Bolig 1890 1701 19 170 189 132 57 189
Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0

Arealbruksformål
YDT [biltur/døgn]

ÅDT 
[biltur/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]

Fremtidig situasjon
ÅDT

 Fv. 381
Fv. 381 12 700

3 200

Strandveien

400

12 700 14 500

Adkomst Skjærva brygge
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Figur 5-58. Alternativ 0+, Beregnet ÅDT etter utbygging, 2015-trafikknivå 

 

Figur 5-59. Alternativ 0+, Beregnet rushtidstrafikk etter utbygging, 2015-trafikknivå, kjt/t 

Trafikkavvikling i krysset Strømsveien/ Strandveien 

Rundkjøringen er kapasitetsberegnet med programmet SIDRA som blant annet gir resultater i 
form av belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom 
trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet 
utnyttet. 

Kapasitet
umTrafikkvolsgradBelastning =

 

Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell, slik at 
forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 
er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den 
eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende 
belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større 
enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil 
først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at 
krysset vil avvise trafikk i periodene med overbelastning. 

Beregnet belastningsgrad, forsinkelse og kølengde for den nye rundkjøringen med utbygde 
områder, er vist i egne figurer. Rundkjøringen kan avvikle trafikken i prognosen. Krysset er lavt 
belastet i morgenrushet og har små forsinkelser. Det er Strømsveien fra øst som er høyest belastet 
i morgenrushet, med en belastningsgrad på 0,40. I ettermiddagsrushet har Strømsveien høyere 
belastningsgrad og den er høyest i Strømsveien fra vest, belastningsgrad 0,68. Forsinkelsene er 
imidlertid moderate med gjennomsnittlig 5 sekunder pr. kjøretøy på Strømsveien fra begge 
retninger. Forsinkelsene er noe større på sidevegene, med en beregnet forsinkelse på 8 sekunder 
fra Strandveien og 10 sekunder fra Skjærva brygge. 

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush 22  Ettermiddagsrush 28 
Klokken 0800–0900  12 Klokken 1500–1600  31

11 1 10  6 13 3 12  14
    426  452     630  775

 538  19 Fv. 381  735  131 Fv. 381
Fv. 381 5  468  Fv. 381 14  700 

394  370     740  599    
19  101 1 89 128  93 3 90

39  262 
 190  186

Strandveien Strandveien

1057 1729

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge
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Figur 5-61. Alternativ 0+, Beregnet gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy i rushene etter utbygging, 2015-trafikknivå 
[sek] 

Det er også beregnet kølengder uttrykt som 95 %-fraktil, det vil si den lengden køen i 95 % av 
tiden ikke overstiger. For en beregningsperiode på 1 time vil dette si at køen ikke overstiger denne 
lengden i mer enn 3 minutter. Alle tall i figuren er oppgitt i meter. 

 
Figur 5-62. Alternativ 0+, Beregnet kølengde (95 %-fraktil) i rushene etter utbygging, 2015-trafikknivå [meter] 
 

Beregningen viser lite kø i morgenrushet. I ettermiddagsrushet er 95%-fraktilen for kølengde 
beregnet til 60 meter fra vest og 63 meter fra øst. Gjennomsnittlig kølengde er vesentlig kortere. 

Framkommelighet for kollektivtrafikken 

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

0.03 0.07

0.40 Fv. 381 0.66 Fv. 381
Fv. 381 0.29 Fv. 381 0.68

0.24 0.34

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

0.40 0.68

Strandveien Strandveien

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

6.3 10.3

4.4 Fv. 381 5.4 Fv. 381
Fv. 381 3.4 Fv. 381 5.4

5.6 8.4

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

Strandveien Strandveien

Fremtidig situasjon Fremtidig situasjon
Morgenrush Ettermiddagsrush
Klokken 0800–0900 Klokken 1500–1600

1 3

26 Fv. 381 63 Fv. 381
Fv. 381 17 Fv. 381 60

11 17

Adkomst Skjærva brygge Adkomst Skjærva brygge

Strandveien Strandveien

Figur 5-60. Alternativ 0+, Beregnet belastningsgrad i rushene etter utbygging, 2015-trafikknivå 
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Kollektivtrafikken har i hovedsak ingen tidsforsinkelse i krysset Strømsveien/ Strandveien i dagens 
situasjon fordi de kjører på forkjørsvei og fordi venstresvingetrafikken i Strømsveien er liten og 
sjelden lager forsinkelse. 

Etablering av rundkjøring i krysset vil derfor øke reisetiden noe fordi farten må reduseres og fordi 
bussen må vike for annen trafikk. Forsinkelsen er imidlertid relativt liten, jamfør Figur 5-61. I 
morgenrushet er gjennomsnittlig forsinkelse beregnet til 3 sekunder pr buss fra vest og 4 sekunder 
fra øst, mens den i ettermiddagsrushet er 5 sekunder pr buss fra både vest og øst. En fordel for 
kollektivtrafiken er at holdeplassene er utformet med høyere standard enn i dag, hvilket bedrer 
inn- og utkjøringsforholdene. 

Trafikksikkerhet 

Forholdene vil i hovedsak være som for Hovedalternativet, og det henvises til omtalen av dette. 

Det forventes at tiltaket vil ivareta hensynet til god trafikksikkerhet. 

5.8.11 Alternativ 0+, Barns skolevei 

Forholdene vil i hovedsak være som for Hovedalternativet, og det henvises til omtalen av dette. 
 

5.8.12 Oppsummering og konklusjon 

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.  
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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. 

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. 

5.9Støy  
5.9.1 Bakgrunn 

På oppdrag for Strandveien 1 AS er det utført beregninger av støy på fasader og på utendørs 
oppholdsplasser for eksisterende situasjon og for planlagt situasjon i planområdet. Vurderte 
støykilder er veitrafikk og jernbane. 

Formålet med støyberegningene er å se på konsekvensen av tiltaket for eksisterende og ny 
bebyggelse. Beregnede støynivåer er sammenlignet med grenseverdier i teknisk forskrift / NS 
8175 og gjeldende planretningslinjer for støy T-1442. Der det er nødvendig og mulig i forhold til 
nåværende planer, er det foreslått avbøtende tiltak. 

For fagtemaet støy, er influensområdet valgt ut med tanke på å dekke områder med merkbar 
endring av støysituasjon i forhold til eksisterende situasjon. Influensområdet er derfor valgt ut som 
det området der man enten får støynivå over gjeldene grenseverdier (se Tabell 5-25) grunnet 
tiltaket, eller der man for utbyggingsalternativet får en økning på 3 dB eller mer i forhold til 
eksisterende situasjon og samtidig har støynivå over gjeldende grenseverdi.  

5.9.2 Metode og beregningsgrunnlag 

Definisjoner 

Lden: A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra 
tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-
07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med 
anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet, beregnes som årsmiddelverdi, det 
vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller 
forskrift, kan ulike midlingstider gjelde. 
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Lekv: Tidsmidlet støynivå. Lekv er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for 
varierende støy over en bestemt tidsperiode, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. 

L5AF er det A-veide nivå, målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms, som overskrides ved 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall 
hendelser 

Metode 

Støyberegningene er utført ihht. "Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy" og "Railway traffic 
Noise – Nordic Prediction Method" med beregningsprogrammet CadnaA versjon 4.5. Det er 
beregnet 1. ordens refleksjoner.  

Det er benyttet digital terrengmodell. Planlagt bygning og endring i terreng er digitalisert manuelt. 
Tabell 5-21 viser de viktigste beregningsparametrene. 

 

  

Tabell 5-21. Viktigste beregningsparametere 
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Trafikktall  
 
Trafikkdata for vegtrafikk er hentet fra Statens vegvesens database samt oppdatert med tall fra 
trafikkberegninger utført av Swecos trafikkavdeling i forbindelse med konsekvensanalysen. 

Trafikktall for veier 

Tabell 5-22 viser veitrafikktall (ÅDT) som er benyttet i beregningene. Trafikken på Strandveien 
avtar sørover pga avkjøringer til garasjeanlegg. Fordeling er basert på beregninger utført av 
Swecos trafikkavdeling og vist i Figur 5-65. 

  

Trafikktall for jernbane 

Tabell 5-23 og Tabell 5-24 viser trafikktall for jernbanetrafikk som er benyttet i beregningene. 

Tabell 5-22. Trafikktall for veier, år 2030 

Tabell 5-23. Trafikktall for jernbanen 
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Grenseverdier 

Rælingen og Skedsmo kommune refererer til anbefalinger gitt i støyretningslinjen T-1442; 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Det er i avsnittene under gjengitt noen 
utdrag som omhandler støy fra kommuneplanene.  

Videre stiller både Skedsmo og Rælingen kommune seg positive til at grenseverdiene og 
forutsetningene for fortettingsområder/avviksområder i kommuneplanbestemmelsene legges til 
grunn i behandlingen. Begge kommuner vil vurdere dette. 

Utdrag fra Skedsmo kommuneplan 2015 – 2026, vedtatt 10.06.2015: 

§1-8.6, f) ”For blokkbebyggelse utenfor områder som er avsatt til sentrumsformål skal det avsettes 
minimum 60 m2 egnet uteoppholdsareal per boenhet, hvorav 10 m2 kan være på balkong eller 
terrasse. Kravene kan oppfylles i form av fellesareal. Areal som ligger i rød støysone skal ikke 
regnes med i minsteuteoppholdsareal (MUA). ” 

§1-8.6 c) ”For tiltak i områder avsatt til sentrumsformål skal det etableres offentlig strøkslekeplass 
på minimum 1.000 m2 for barn og unge, på tvers av aldersgrupper for variert lek, spill, aktivitet og 
opphold/rekreasjon innen 150 meter fra boliger i alle felt. ”  

§1-9, a) ”Innenfor fortettingsområdene: … Ved ny utbygging eller ved bruksendring til nye 
boenheter innenfor fortettingsområdene,…, kan bygninger med støyfølsomt bruksformål 
lokaliseres i område med inntil Lden 70 dB veitrafikkstøy og Lden 73 dB jernbanestøy, forutsatt at 
følgende tilleggskrav oppfylles: 

• Alle boenheter får minst et oppholdsrom og et soverom ut mot en stille side (fasadestøy 
under grensene for gul sone) 

• Støyretningslinjens krav til innendørs støyforhold skal tilfredsstilles for hele boligen. 

• Reguleringsplanen omfatter støyvurdering som viser støyreduserende tiltak samt 
støysoner for Lden 45 dB og Lden 50 dB.” 

Tabell 5-24. Trafikktall for jernbanen 



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 127 av 211 

 

 
Utdrag fra Rælingen kommuneplan mot 2025, vedtatt 26.08.2015: 

§2.1.2 ”Ved fortetting i støyutsatte områder (gul og rød sone slik dette er definert i Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012) som går utover gjeldende reguleringsplan 
må det utarbeides ny reguleringsplan.” 

§4.7.1 ”Lekearealene skal ligge sentralt i de områdene de skal betjene, ha trafikksikker atkomst, 
tilfredsstillende sol- og støyforhold…  

… Lekeplasser opparbeides i henhold til godkjent detaljert utomhusplan før brukstillatelse gis for 
boligene. Ved trinnvis boligbygging, skal tilhørende lekearealer opparbeides samtidig med 
boligene.” 

§4.8.1 ”Alle boliger skal ha gode tilgjengelige utearealer egnet for opphold på egen tomt og/eller 
som fellesareal for flere eiendommer. ” 

Videre, i §5.4 vises det til Temakart for støy hvor det i avviksområdene kan tillates etablering av 
nye støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone på følgende vilkår: 

• Støynivå på private uteoppholdsarealer og (andel) felles uteoppholdsareal avsatt til 
lekeplass/nærmiljøanlegg skal ikke overstige Lden 55 dB fra veitrafikk. 

• Kravene til innendørs støynivå, inneklima og luftkvalitet skal være tilfredsstilt, jfr. TEK 
og NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter og standarder. 

• Minimum halvparten av antall rom til støyfølsomt bruksformål (soverom og stue) i hver 
boenhet skal ha vindu mot en stille fasade. Herunder skal minst ett soverom ligge mot 
en stille fasade (støynivå under Lden 55 dB utenfor fasade). 

• Behov for solavskjerming eller kjøling skal være ivaretatt. 

 

Utendørs støy – T-1442 

Miljøverndepartementets planretningslinjer T-1442/2012 skal legges til grunn ved planlegging og 
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Merk at T-1442 har differensierte krav til 
utendørs støy fra ulike kilder f.eks veg og jernbane, mens NS 8175 setter krav til samlet innendørs 
lydnivå fra utendørs kilder. 

Tabell 5-25. Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Alle 
tall er frittfelt A-veid lydnivå i dB re 20 μPa 
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For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige områder (grå og hvit 
sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy, og det kreves normalt ikke 
særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve 
en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og 
på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved 
søknad om rammetillatelse i byggesaker.  

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering 
av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille 
side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

I områder hvor gul eller rød sone fra flere kilder overlapper, kan kommunen vurdere å benytte 
strengere grenseverdier for å redusere samlet støybelastning. 

 
Innendørs støy – NS 8175 

Teknisk forskrift henviser til NS 8175 som også er revidert og tilpasset T-1442.  

Utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med anbefaling i T-1442. Innendørs 
krav er vist i Tabell 5-26.  

 

 

 

 

 

 

5.9.3 Beregningsresultater og mulige tiltak 

Det er beregnet støy fra jernbane og veitrafikk. Beregningsresultatene er vist i kapitlene under. 
Bygninger som har lydnivå på fasade over anbefalt grenseverdi i T-1442 ved ett eller flere punkter, 
er markert med en gul/rød prikk i støysonekartene. Bygninger med lydnivå under anbefalt 
grenseverdi, er markert med grå prikk.  

Utendørs lydforhold jernbane 

Det er beregnet støy fra jernbane til omkringliggende bebyggelse. Da støy fra jernbane ikke i 
vesentlig grad vil endres for eksisterende bebyggelse ved utbygging, er det kun beregnet lydnivå 
på fasader og bakkeplan for en framtidig situasjon med planlagte bygninger. Trafikkgrunnlag for 
beregning av jernbanestøy er hentet fra Jernbaneverket. 

Tabell 5-26. Utdrag fra NS 8175: Lydklasser for boliger innendørs. Alle tall er A-veid lydnivå i dB re 20 μPa 
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Fasadenivå 

I Figur 5-63 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.  

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. 

 
 

  

Figur 5-63. Beregnet støy fra jernbane for fremtidig utbygd situasjon 
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Utendørs lydforhold vegtrafikk 

Det er beregnet støy fra vegtrafikk til omkringliggende bebyggelse. Det er beregnet lydnivå på 
fasader og bakkeplan for dagens situasjon og en framtidig situasjon med nye bygninger og ny vei.  

Støy på fasader - Dagens situasjon 

I Figur 5-64 vises 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.  

 

Støy på utendørs oppholdsplass – Dagens situasjon 

Enkelte eksisterende boliger innenfor influensområdet som ligger langs Strømsveien, har støy 
over anbefalt grenseverdi. 

  

Figur 5-64. Beregnet støy fra veg for dagens plansituasjon, trafikktall fremskrevet 
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Støy på fasader – Fremtidig/planlagt situasjon 

I Figur 5-65 vises beregnet støy fra vegtrafikk med fremtidig planlagt situasjon for prosjektet. Bygg 
markert med gul/rød prikk har beregnet støy over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De høyeste beregnede fasadenivåene fra vegtrafikk til planlagte bygg er Lden 68 dBA (mot 
Strømsveien). Med riktig planløsning for leiligheter, vil det være mulig å tilfredsstille 
kommuneplanens krav for Skedsmo kommune innenfor avviksområdet/fortettingsområder med 
planlagt situasjon. Leiligheter mot Strømsveien må ha minst ett oppholdsrom og et soverom ut 
mot stille side (fasadestøy under grensene for gul sone) for å tilfredsstille krav i 
kommunedelplanen. 

Skedsmo kommune skriver i sin kommuneplan at det for nye boliger innenfor fortettingsområdene 
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. 

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. 

  

Figur 5-65. Beregnet støy fra vegtrafikk for fremtidig utbygd situasjon 
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Støy på utendørs oppholdsplass – Fremtidig situasjon 

Nye boliger må planlegges slik at de får tilfredsstillende støy og solforhold på uteplass. Store deler 
av utearealer på planområdet, på bytun og gatetun, har lydnivå under anbefalt grenseverdi Lden 
55 dBA. Samtlige kvartalslekeplasser er plassert i tun/bakgårder og er dermed godt skjermet for 
støy. Nærlekeplassen som er plassert mot Henrik Sørensens veg er ikke skjermet og vil dermed 
være utsatt for lydnivå over anbefalt grense. Lydnivå på samtlige kvartalslekeplasser er under 
anbefalt grenseverdi. Foreløpige beregninger viser at det kan bli en utfordring å møte gjeldende 
støykrav til private uteplasser (balkonger) for bygninger nærmest Strømsveien og Strandveien. 
Private uteplasser som ligger mot Strømsveien og Strandveien, bør innglasses.  

 
Samlet støyforhold fra veg og jernbane 

Figur 5-66 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. 

  
Figur 5-66. Støysonekart, veg og jernbane 
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Innendørs lydforhold 

 
Når mer detaljerte planer foreligger, må innendørs lydnivå estimeres basert på beregnet utendørs 
lydnivå og metodikk i NBI Håndbok 47. For de fleste leiligheter antas det at tilfredsstillende 
lydforhold kan oppnås ved bruk av balansert ventilasjon, standard isolerglassvinduer og moderne 
bindingsverksvegg. For fasader mot Strømsveien og Strandveien, må det tas høyde for ekstra 
lydisolering for fasade og lydvinduer.  

Når plantegninger for boliger foreligger, må det avgjøres om ekvivalent lydnivå eller maksimalt 
lydnivå er dimensjonerende for eventuelle tiltak. 

Krav til innendørs lydforhold er angitt i NS 8175. 

5.9.4 Oppsummering og konklusjoner 

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. 

5.10 Luftkvalitet 
5.10.1 Bakgrunn 

Formålet med luftkvalitetsvurderingen 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. 

Den viktigste kilden til luftforurensning i planområdet er identifisert som trafikkutslipp i 
nærområdet. Planområdet er avgrenset av Fv381 Strømsveien i nord. I tillegg går jernbanelinjen 
mellom Oslo og Lillestrøm forbi planområdet cirka 50 m mot sør. Mesteparten av jernbanetrafikk 
er elektriske tog, men det går fortsatt dieseldrevne tog på linjen. Dieseldrevne tog har vesentlig 
utslipp av nitrogenoksider og svevestøv.  Fv304 Nedre Rælingsveg ligger sør for jernbanen. 
Utslipp fra disse kildene er blitt undersøkt nærmere ved bruk av spredningsberegninger for både 
dagens situasjon og for fremtidens situasjon ved en realisering av planforslaget. Planforslaget 
medfører forlengelse av og økt trafikkmengde i Strandveien, som tas med i beregninger for 
fremtidens luftkvalitet. 
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5.10.2 Methode og beregningsgrunnlag 

Vurderingen av luftkvaliteten er gjort med bakgrunn i spredningsberegninger med hensyn på NO2 
og PM10. Ved hjelp av programvaren CadnaA med tilleggsmodulen Option APL (DataKustik) er 
det beregnet konsentrasjoner av de nevnte komponentene i avstand fra tilstøtende veger. 

Spredningsberegningene er gjort med bakgrunn i trafikkdata som ÅDT (årsdøgntrafikk), 
trafikkhastighet, prosentvis piggdekkandel i området, prosentvis tungtrafikkandel i området, 
jernbanetrafikk (dieseltog), meteorologiske data og bakgrunnskonsentrasjoner. 
Bakgrunnskonsentrasjonene er hentet ut fra internettsiden www.luftkvalitet.info. 

Ved vurderinger av områdets påvirkning og egnethet er miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, lagt til grunn. 

5.10.3 Beregningsresultater 

Dagens situasjon 

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 (Figur 5-67) og døgnmiddel PM10 
(Figur 5-69).  En smalere strekning langs vegkanten oppfyller kriteriene for rød 
luftforurensningssone med bakgrunn i årsmiddel NO2 (Figur 5-68). 

Dagens bruk av planområdet som renseanlegg og lager er ikke definert som følsomme for 
luftforurensning i henhold til retningslinje T-1520. 

Fremtidig situasjon 

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 (Figur 5-70) og døgnmiddel PM10 (Figur 5-72). Rød 
luftforurensningssonene for årsmiddel NO2 (Figur 5-71) og døgnmiddel PM10 (Figur 5-72) 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. 
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Figur 5-67. Spredningsberegninger av vintermiddel NO2 for dagens situasjon i planområdet, soneinndelt i 
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. 
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Figur 5-68. Spredningsberegninger av årsmiddel NO2 for dagens situasjon i planområdet, soneinndelt i 
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. 
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Figur 5-69. Spredningsberegninger for 8. høyeste døgnmiddel PM10 for dagens situasjon i planområdet, 
soneinndelt i luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. 
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Figur 5-70. Spredningsberegninger av vintermiddel NO2 for planforslaget, soneinndelt i 
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 10 m x 10 m 
rutenett. 
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Figur 5-71. Spredningsberegninger av årsmiddel NO2 for planforslaget, soneinndelt i 
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 5 m x 5 m rutenett. 
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Figur 5-72. Spredningsberegninger for 8. høyeste døgnmiddel PM10 for planforslaget, soneinndelt i 
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 5 m x 5 m rutenett. 
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5.10.4 Konklusjoner og avbøtende tiltak 

Boliger inkluderes blant bruksformålene som ved en realisering av planforslaget innføres til et gul 
og rød luftforurensningssoner med hensyn til NO2 og PM10. Dette gjelder bygningsfasader mot 
Fv381 Strømsveien og den nordligste delen av Strandveien. De planlagte lekeplassene i det 
nordligste byggefeltet blir skjermet i stor grad av byggene med fasade mot Strømsveien, mens 
den planlagte barnehagen har særlig gunstig plassering i forhold til luftkvalitet.   

Det anbefales flere tiltak for å redusere konsekvensene av trafikkutslipp for luftkvalitet ved de 
berørte boligområdene og lekeplassene. 

Avbøtende tiltak 

Biltrafikken fra nærliggende veger medfører det største kildebidraget til luftforurensning i området. 
Ved planlegging av luftfølsom arealbruk innenfor rød og gul luftforurensningssone er flere 
avbøtende tiltak aktuelle både med tanke på å bedre luftkvaliteten i området og sikre god 
luftkvalitet innendørs. Ved å legge vekt på de påfølgende tiltak, vil etablering av bolig og annen 
følsom arealbruk innenfor luftforurensningssonene kunne aksepteres. 

Tabell 5-27. Beskrivelse av tiltak som kan sikre tilfredsstillende luftkvalitet for beboere og brukere i 
planområdet 

Tiltak Kommentar 
Vegetasjonsskjerm mot 
Strømsveien  

Det er dokumentert at vegetasjon til en viss grad kan rense og 
filtrere forurenset luft for partikler og sot/støv og i mindre grad 
NO2.  Beplanting av området mellom gang- og sykkelveien 
langs Strømsveien og de nordligste boligblokkene inngår 
allerede i planforslaget. Det anbefales at denne utvikles til en 
tett vegetasjonsskjerm. 

Artsvalget er av betydning for renseeffekten, og bladflateareal 
og tetthet til vegetasjonen er de mest gunstige egenskapene. 
Helårsgrønne planter bør inkluderes på grunn av at de beholder 
blader om vinteren når konsentrasjoner av luftforurensning er 
høyeste.  Med hensyn til naturverdien i området bør stedegnete 
planter velges.   

Etasjefordeling i forhold til 
luftfølsom arealbruk 

Som hovedregel blir luftkvalitet bedre ved økt høyde over 
utslippskilder.  Med henvisning til planbestemmelsene skal 
første etasjene i byggene i BKB1 og BKB2 som berøres av 
luftforurensningssoner programmeres slik at det kan 
tilrettelegges for byliv på gateplan, med bevertning, forretning 
og annen publikumsrettet tjenesteyting.  Disse utgjør mindre 
luftfølsom arealbruk.  

Vektlegging på en slik etasjefordeling med begrensning av bolig 
til øvre etasjer kan sikre bedre luftkvalitet for beboerne innenfor 
luftforurensningssoner.    
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Plassering av inntak for frisk 
luft til bygg 

Plassering av friskluftinntaket kan spille en rolle for inntak av 
svevestøv og NO2 fra utelufta. Der utelufta er mye forurenset 
bør det benyttes filtre i luftinntaket, men det bemerkes at 
vanlige filtre er mer effektiv mot støv en de finere partikler som 
utgjør svevestøv, og de krever vedlikehold. Luftinntaket 
anbefales plassert så høyt oppe som mulig i laminære luftsoner 
og lengst mulig unna kildene.  

Sikre godt inneklima  Det må legges vekt på et godt inneklima for å redusere den 
totale belastningen for beboerne. Utforming av ventilasjon, 
plassering av luftinntak og materialvalg er av stor betydning for 
inneklimaet. Det bør søkes bruk av materialer som ikke avgir 
gasser. Byggteknisk forskrift § 13-1 stiller generelle krav til 
ventilasjon i bygninger.  Bygninger skal ha ventilasjon tilpasset 
rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at 
tilfredsstillende luftkvalitet sikres.  

Luftkvalitet i bygning skal være tilfredsstillende med hensyn på 
lukt og forurensning.  Inneluft skal ikke inneholde forurensning i 
skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og 
irritasjon. 

 

Tiltak i anleggsperioden 

Masseutskifting samt senere bygge- og anleggsarbeid vil kunne føre til mer oppvirvling av støv i 
området, særlig under graving og transport av masser.  Støv som oppvirvles fra massetransport 
og graving består i stor grad av større partikler enn svevestøv og partiklene vil deponeres 
forholdsvis nær utslippskilden.  For å hindre store mengder støv fra anleggsplassen, kan det 
gjøres enkle tiltak som for eksempel at det utarbeides en transportplan for all kjøring til og fra 
anlegget og inne på byggeplassen.  Hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser er 
relativt enkle tiltak for å hindre støv fra anleggsbiler og kan inngås i miljøoppfølgingsplan (MOP). 

5.11 Hydrologi / Flom  
 
5.11.1 Innledning 

Den foreliggende planen gir rom for at det kan etableres opp til 145 000 m2 BRA ny bebyggelse. 
Det legges til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg, forretning, offentlig/ 
privat tjenesteyting, barnehage med tilhørende uteområder kombinert med bydelshus samt kontor 
og bevertning. Forslag til ny reguleringsplan tar med seg deler av Strømsveien med ny 
kryssløsning til Skjervagapet og til Strandveien 1 samt området nord for Henrik Sørensens veg i 
Rælingen kommune.  

Arealplanlegging langs vassdrag 

Arealplanlegging som tar hensyn til naturfare er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for 
skader ved ekstreme naturhendelser som flom og ras. Den beste måten å forebygge på er å unngå 
å bygge i fareutsatte områder eller eventuelt ved å identifisere risiki og gjøre tiltak for å redusere 
eller unngå disse.  
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Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-Analyse) skal gjennomføres ved utarbeidelse av alle planer 
for utbygging og problemstillinger knyttet til flom og ras skal være en del av en slik analyse. 

De antatte effekter av pågående klimaendringer gir grunn til å være mer på vakt mot flom og skred, 
og prosesser relatert til disse. Hyppigere og mere ekstreme nedbørshendelser gir nye utfordringer 
for bygging og overvannshåndtering i både bebygde og ubebygde områder. 

For tiltak eller byggverk gjelder ”Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger” gitt i § 7 i ”Forskrift om 
tekniske krav til byggverk” (Byggteknisk forskrift, TEK 10). Denne er gjeldende for konstruksjoner 
og anlegg, også midlertidige.  

Dette er det også vist til i «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE 2014), som er NVEs 
retningslinjer for arealplanlegging langs vassdrag. Her stilles det krav til flomsikkerhet for ulik 
arealbruk langs vassdraget. Bolig, skole og næringsbebyggelse skal sikres mot 200-års flom. 

De generelle krav er som følger: 

• Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
 

• Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng 
ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

 

For sikkerhet mot flom og stormflo skal det dimensjoneres eller sikres mot flom slik at den største 
nominelle årlige sannsynlighet (returperioden2) avhengig av konsekvensgrad ikke overskrides.  

For byggverk/konstruksjoner hvor konsekvens anses som liten er denne største nominelle årlige 
sannsynlighet satt til 1/20 eller 20 års returperiode. For middels konsekvens, her innbefattet 
infrastruktur, er returperioden satt til 200 år og for byggverk/konstruksjoner med stor 
konsekvensgrad er returperioden på 1000 år.  

Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

Som NVE har også Statens vegvesen og Jernbaneverket egne retningslinjer med krav til 
undersøkelser og sikkerhet. Flom- og skredfare knyttet til omkringliggende arealer skal omtales 
og vurderes i planer som omhandler jernbane og veg. Bygging av veg og jernbane må heller ikke 
føre til økt vassdragsrelatert fare som flom, erosjon, dårligere områdestabilitet eller lignende.   

Statens vegvesens Håndbok N200 gir føringer for dimensjonering av veianlegg mot flomrisiko. 
Normalt legges 200 års gjentaksintervall til grunn for dimensjonerende flom ved permanente 
anlegg. For viktige veger uten reell omkjøringsmulighet kan det være aktuelt med et høyere 
gjentaksintervall være aktuelt. For veger med mindre viktighet kan det benyttes 50 års 
gjentaksintervall. Ved midlertidige arbeider kan også mindre gjentaksintervall benyttes, og det kan 
også tas sesonghensyn. 

                                                

2 Returperiode (gjentaksintervall) er et uttrykk for hvor ofte (hvert n-te år) det inntreffer flom til et visst nivå eller nedbør med en viss 
intensitet, ut fra statistiske vurderinger av nedbørs- og avrennings-observasjoner. 
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Fra Håndbok N400 (Bruprosjektering), har vi at fri høyde over vassdrag skal normalt velges slik 
at flomvannstanden tilsvarende en flom med returperiode på 200 år har minst 0,5 m klaring mot 
overbygningen. Klaringen bør velges større når flommen har stor vann-hastighet og fører med seg 
drivende gjenstander. Reglene gjelder ikke for kulverter som brukes til vanngjennomløp i fyllinger. 

5.11.2 Dagens forhold, planlagte tiltak og problemstillinger 

For flomvurderingene i tidligere rapport ble det benyttet NVEs beregninger fra området 
(Naserzadeh et. al, 2004 og 2005). Her er vannstand ved Lillestrøm beregnet til kote 105.30.  

Det er i 2015 foretatt en ny beregning av flomvannstander i Øyeren. I planområdet er 200-års 
vannstand gitt til, etter en revisjon av vannlinjeberegninger og korrigering til nytt høydesystem 
(NN2000) i 2015, kote 105,9 (+30 cm sikkerhetsmargin) (M.Bakkan (NVE), pers.medd.).  

Store deler av området ligger i dag under denne kotehøyden, og vil ved en 200-års flom-hendelse 
stå under vann. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for at tomten skal være byggbar.  

På oppdrag fra Strandveien 1 AS er det derfor vurdert et planforslag hvor vesentlige deler av 
terrenget er hevet opp til kote 106,5 (cirka 60 cm over 200-års vannstand).  

Mot elven vil det være en avtrapping av høyden hvor en langsgående promenade blir liggende på 
kote 103,5 og på deler av elvefronten en bordgang ned mot kote 101,5. Dette vil gi en naturlig 
avslutning mot elven og heller ikke være problematisk om det en sjelden gang blir stående vann 
over disse.  

Utfyllingen i Nitelva vil i gjennomsnitt redusere bredden av elva ved normal vannføring, fra 210 
meter ned til 125 meter over en distanse på ca. 475 meter. I perioder med stor vannføring og flom 
vil denne reduksjonen være enda større. 

Endringen i elva er forholdsvis stor og det er derfor utført vannlinjeberegninger for å se på 
konsekvensene av en slik utfylling i Nitelva.  

Vannlinjeberegninger og vurdering av mulig flomfare innebærer beregning av hvor mye vann som 
kommer og hvor høyt dette vannet vil stige. Det er her foretatt beregninger for en 200-års 
flomhendelse ved to ulike situasjoner; 

• Dagens forhold med eksisterende terreng 

• Alternativ 1: Heving av vesentlige deler av terrenget opp til kote 106,5  

Dagens tilstand er modellert og denne modellen er kalibrert på grunnlag av sammenfallende 
målinger i felt. Modellen ga dermed grunnlag for å legge inn nye strukturer som heving av terreng, 
eventuelle flomvoller og andre mulige tiltak.  

Modellen er deretter kjørt for å besvare spørsmål knyttet til forventede vannstandsnivåer i Nitelva 
og beregnede vannhastigheter i det gjenværende elveløpet etter en utfylling.  

Både en og to-dimensjonale modeller er benyttet i denne vurderingen. Utvikling av en 2D modell 
ga mulighet til å sammenligne resultatene funnet med 1D-modellen og ga en mer detaljert oversikt 
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over vannhastighetene i Nitelva. Dette var særlig viktig for å se på problemstillinger knyttet til 
erosjon.  

Denne rapporten omfatter: 

• Beskrivelse av benyttet metode for å beregne vannstander i Nitelva, forutsetninger og 
inngangsdata. 

• Resultater av vannlinjeberegninger for en 200-årsflom ved dagens tilstand og etter utfylling 
i Nitelva, ved hjelp av en endimensjonal modell (HEC-RAS) og todimensjonal modell 
(TELEMAC 2D). 

• Konsekvenser av utfyllingen i Nitelva. 
• 200-års flomsonekart. 

Denne rapporten er utarbeidet etter gjeldende retningslinjer fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat, NVE.  

Plassering av planområdet 
Det planlagte tiltaket ligger i Nitelva, i Skedsmo- og Rælingen kommune, Akershus. Figur 5-73 
viser et oversiktskart over planområdet. Den delen av elva hvor det planlegges utfylling er vist i 
Figur 5-74.  

 

Figur 5-73. Oversiktskart over planområdet. 
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I gjennomsnitt vil bredden av elva være redusert fra 210 meter ned til 125 m. 200-års flom er 
beregnet til 105,9 moh. av NVE (M.Bakkan (NVE), pers.medd.,2015). Det er derfor planlagt å 
heve terrenget som er lavere enn kote 106,5 (dvs 60 cm over 200-års flomvannstand) opp til 
kote 106,5.  

En stor del av planområdet (80 - 90 %) ligger i dag lavere enn kote 106,5. Utfyllingen vil derfor 
føre til en tydelig endring av elva i planområdet (se Figur 5-74).  

 
Figur 5-74. Den delen av Nitelva hvor det tenktes utfylling. 

5.11.3 Vannlinjeberegninger 

Generelt 

For å planlegge sikker arealbruk langs vassdrag er det nødvendig å vite hvor høyt vannstanden 
går ved store vannføringer, som oftest en 200-års flom. Beregning av vannstand for en gitt 
vannføring kalles vannlinjeberegninger. 

Vannlinjeberegninger utføres ved hjelp av ulike hydrauliske datamodeller. De enkleste 
beregningene er endimensjonale, og brukes der vannet følger et godt definert løp i en retning. 
Hvis vannet strømmer i flere retninger, for eksempel ut over flomsletter, tilbake fra flomsletter eller 
kutter over meandersvinger, kan man bruke to- eller tredimensjonale strømningsmodeller. Disse 
er imidlertid tyngre i bruk og krever større mengde med terreng- og hydrauliske parametere. 

Nitelva bru 
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Uansett hvilken type modell som benyttes, omfatter beregningene de samme hovedoppgavene: 

1. Elven- og flomslettenes geometri legges i modellen. 
2. Elven- og flomslettenes ruhet (strømningsmotstand) legges i modellen. 
3. Vannføringen legges inn i modellen. 
4. Vannstand ved utløpet av beregningsstrekningen legges inn. 
5. Modellen «kjøres» og beregner i denne vannstand og vannhastigheter.  

 

Beregningsprogram 

En kort beskrivelse av de to ulike datamodellene som er benyttet i denne vurderingen. 

HEC-RAS (endimensjonal modell) 
Beregningen av 200-års vannstand ved planområdet er utført ved hjelp av dataprogrammet 
HEC-RAS 4.1.0 (US Army Corps of Engineers). Programmet er en endimensjonal modell for 
beregning av stasjonære og ikke stasjonære strømninger. Programmet beregner gjennomsnittlig 
vannstand og hastighet i profilene. For mer opplysninger om programmet, se: 
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/. 

TELEMAC 2D (todimensjonal modell) 
Til den todimensjonale beregningen har vi benyttet et program som beregner strømningen i to 
dimensjoner (retninger), TELEMAC 2D. TELEMAC 2D er utviklet av EDF (Electricity of France). 
Todimensjonal beregning kan gi noe bedre detaljer på hastighet, dybde og retning, fordi vannet 
strømmer i ulike retninger i elveløpet og på flomslettene. For mer opplysninger om programmet, 
se: http://www.opentelemac.org/. 

Grunnlag og forutsetninger 

Grunnlag og forutsetninger for vannlinjeberegningen: 

• Vannføring (beregnet 200-årsflom) 
• Elvas geometri 
• Elvas ruhet (strømningsmotstand) 

 
Elvas geometri 

En beskrivelse av elva og form på omkringliggende terreng må inn i beregningsmodellen. FKB 
data med 1 m-høydekoter er benyttet for området langs elvebredden. FKB data er justert opp til 
nytt høydegrunnlag NN2000 som beskrevet i Skedsmo kommunes opplysninger gitt på: 

https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/NN2000---Nytt-hoydesystem-i-Skedsmo-kommune/ 

I tillegg har vi målt opp 16 tverrprofiler i elva og vannstand med hjelp av ADCP, som er et 
instrument som måler dybde og vannhastigheter med bruk av akustisk doppler, se Figur 5-75, og 
en GPS med høy nøyaktighet vist i Figur 5-76. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en digital 
terrengmodell med fin oppløsning, hhv. 1 x 1 meter. 

  

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
http://www.opentelemac.org/
https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/NN2000---Nytt-hoydesystem-i-Skedsmo-kommune/
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Figur 5-75. ADCP-en er montert på en kajakk. Dybder i elva er målt ved 16 tverrprofiler 
(28.05.2013). 

Figur 5-76. Topcon GPS med høy nøyaktighet er benyttet for å måle høyden til vannoverflaten 
ved tverrprofilene. 
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Figur 5-77 viser nummereringen av de 16 tverrprofilene og oversikt over området modellert med 
den hydrauliske modellen HEC-RAS. Numrene til tverrprofilene tilsvarer avstander langs elva, 
målt nedstrøms fra og er i meter. Dermed er første profil i modellen, som finnes lengst nedstrøms, 
nummer 83 og profil 1 576 er siste profil, lengst oppstrøms. Lengden til modellerte strekningen blir 
derfor 1 576 – 83 = 1 493 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-77. Oppmålte tverrprofiler. 

 

Elvas ruhet 

I beregningsmodellen må elva og terrengets ruhet (strømningsmotstand) uttrykt ved Mannings-
koeffisient, n, legges inn. 

Data fra feltarbeidet (vannføring og vannstand målt den 28.05.2013) er brukt til å kalibrere 
modellen. Det er justert/kalibrert interne modellparametere (hydrauliske ruhetsverdier langs 
modellstrekningen) for å oppnå et oppsett der interne modellresultater sammenfaller med 
observerte målinger.   
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Følgende verdier er benyttet i 1D og 2D-modellen:  

• Elveløpet n = 0,03 
• Områder med «åker/jorde»: n = 0,04 

 

Grensebetingelser  

Vannstanden i Øyeren er dominerende for hele planområdet. Beregninger av vannstander utført 
av NVE er overført fra delprosjektene Fetsund og Lillestrøm der vannstandhøyder ved Fetsund 
bru i Glomma er funnet å tilsvare vannstandhøyder ved Rælingsbrua i Nitelva (Naserzadeh og 
Larsen, 2004).  

Denne verdien er i beregninger foretatt av NVE i 2015 oppjustert til kote 105,9 (NN2000). Denne 
beregnede vannstanden (kote 105,9) er benyttet som nedstrøms grense-betingelse modellen. 

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. 
Vannføring er satt til en skjønnsmessig verdi (21 m3/s) som korresponderer med den målte 
vannføringen i Nitelva den 28.05.2013. 

  
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 m.o.h oppstrøms for Nitelva bru og på 
kotehøyde 106,5 moh. nedstrøms for Nitelva bru. (Disse høydene er ikke inkludert økningen på 
19 cm til nytt høydegrunnlag (NN2000), men dette er inkludert i beregningene i modellverktøyene. 
Flomverk er inkludert i både 1D og 2D modellene.  
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Bruer 

Nitelva bru (Figur 5-79) og Lillestrømsbrua (Figur 5-80) er inkludert i 1D-modellen (HEC-RAS). 
Brutegninger er mottatt fra Statens Vegvesen (SVV v/ Sigmund Karlsen) den 22.11.2013. 
Høydene ved overkant og underkant av brubjelkene er vist i figurene nedenfor og oppgitt i NN54.  

Ved Nitelva bru treffer flomvannet brubjelken ved en 200-års flom. Lillestrømsbrua har en god 
klaring for 200-års flom. Rælingsbroa er ikke modellert i 1D-modellen fordi den har god klaring 
(broen er fortsatt flere meter over 200-års vannstand). 

Bruene ble ikke tatt med i 2D-modellen, da resultatene fra HEC-RAS viste at bruene ikke påvirket 
vannstanden i elva ved 200-års flom i Øyeren.  

  

Figur 5-78. Flomverk på motsatt side av planområdet. 
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Figur 5-79. Nitelva bru. 

  

Figur 5-80. Lillestrømsbrua. 
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5.11.4 Resultater 

Det ble først utviklet en hydraulisk modell for dagens forhold. Deretter ble denne modellen 
modifisert for å ta hensyn til utfyllingen i planområdet i Nitelva. Begge modellene er kjørt med 
samme vannføring (21 m3/s). Differansen i vannstand mellom de to situasjonene indikerer 
påvirkningen fra fyllingen. 

Resultatene fra den endimensjonale (HEC-RAS) og den todimensjonale (TELEMAC 2D) 
modellen er presentert i dette kapittelet. Resultatene er videre analysert og diskutert i senere 
avsnitt om oppsummering og konklusjon. 
 

HEC-RAS (endimensjonal modell) 

Dagens terreng 

Det er beregnet en 200-års vannstand for dagens terreng langs Nitelva. Figur 5-81 viser 
lengdeprofil (vannstand ved hver tverrprofil) av det modellerte området i Nitelva.  

Ytterligere hydrauliske parametere er vist i Tabell 5-28. Vannstanden er på kote 105,9 i alle 
tverrprofiler langs elvestrekningen. Gjennomsnittlig vannhastighet varierer fra 0,01 til 0,11 m/s. De 
største vannhastighetene er observert ved Nitelva bru hvor elveløpet er betydelig innsnevret.  

 

Figur 5-81. Lengdeprofil (200-års vannstand) – dagens tilstand 
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Alternativ 1 (Utfylling og heving av terrenget i Nitelva opp til kote 106,5) 

Tabell 5-28. Hydrauliske parametere ved 200-års vannstand – dagens tilstand 
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Det er simulert 200-års vannstand for alternativ 1. Utfyllingen er simulert med en skråningshelning 
lik 1:2. Figur 5-82 viser vannstand og tverrsnitt i elva ved tverrprofil 700. Plasseringen av 
tverrprofilet er som vist i plassering i kartet i Figur 5-83 og dekker området med ny øy.  

Strømningsarealet er i gjennomsnitt redusert med 35 %. Likevel er det ingen endring i 
vannstanden. Vannstanden er på kote 105,9 i alle tverrprofil langs elvestrekningen, noe som er 
likt med simuleringen av dagens tilstand.  

Gjennomsnittlig vannhastighet varierer fra 0,01 til 0,11 m/s. Endringen i vannhastighet er 
ubetydelig, med en økning på 0,01/0,02 m/s i området med utfylling. 

Ytterligere hydrauliske parametere er vist i Tabell 5-29.  

 

Figur 5-82 Tverrprofil 700 ved en 200-års flom. 
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Figur 5-83 Plassering av tverrprofiler, profil nr. 700 er markert.  
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Tabell 5-29. Hydrauliske parametere ved 200-års vannstand – alternativ 1. 
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TELEMAC 2D (todimensjonal modell) 

Dagens terreng 

Det er i TELEMAC 2D modellen brukt geometri, og ruhet som i HEC-RAS. Bunntopografi og 
terrenget for dagens tilstand er vist i Figur 5-85. Beregnet vannstand for en 200-års flom er for det 
hele modellerte området på kote 105,9 og dermed identisk med HEC-RAS beregningen. 200-års 
vannstand og flomsonekart for dagens tilstand i Nitelva er vist i vedlegg 4. Beregnet vannhastighet 
er vist i Figur 5-84. Vannhastighetene varierer fra 0,05 og 0,13 m/s ved innsnevringen av elva ved 
Nitelva bru. Vannhastighetene fra TELEMAC 2D samsvarer godt med vannhastighetene fra HEC-
RAS.  

 

 
 

Figur 5-84. Vannhastighet (i m/s) langs planområdet for dagens tilstand. 
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Alternativ 1 

Bunntopografi og terrenget for alternativ 1 er vist i Figur 5-86. Vannstanden for en 200-års er 
fortsatt på kote 105,9 for hele det modellerte området. Beregnet vannhastighet er vist i Figur 5-87. 
Vannhastighetene varierer fra 0,05 og 0,15 m/s ved innsnevringen av elva ved Nitelva bru. 
Resultatene fra 2D-simuleringen samsvarer godt med 1D-simuleringen utført i HEC-RAS, men 
viser litt høyere vannhastighet i enkelte områder enn den endimensjonale modellen.  

Figur 5-85 Bunntopografi og terrenget ved Strandveien for dagens tilstand (3D). Skaleringsfaktoren er på 4. 
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Figur 5-86 Bunntopografi og terrenget ved Strandveien for alternativ 1 (3D). Det er her brukt en skaleringsfaktor på 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-87 Vannhastighet (i m/s) langs planområdet for alternativ 1. 
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Høy vannføring i Nitelva 

Det er også sett på konsekvensene av utfylling på vannstand og vannhastighet for scenarioer hvor 
vannføringen fra Nitelva er høy men hvor vannstanden i Øyeren er lavere enn ved en 200-års 
flomhendelse. Det er utført ytterligere beregninger med den endimensjonale hydrauliske modellen 
for dagens tilstand og for alternativet med utfylling i elva. Det er beregnet for to forskjellige 
scenarier: 

• Vannføringer fra 59 til 167 m3/s, med en middels vannstand på 103,1 moh. i Øyeren 
• Vannstand fra 104 moh. ned til 102,25 moh., med en vannføring på 148 m3/s i Nitelva, 

tilsvarende en flom med et gjentaksintervall på cirka 200 år i Nitelva 

Resultatene for tverrprofil 454 til 1023 er vist i vedlegg 5. (Dette korresponderer til de tverrprofilene 
som er nærmeste planområdet).  

Beregningene viser at vannhastighetene langs planområdet påvirkes av vannstanden i Øyeren og 
tilhørende 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 viser at vannhastighetene generelt vil øke med ca. 15 til 30 % langs planområdet 
for alternativet med utfylling i Nitelva. Høyere strømhastigheter kan gi litt større risiko for erosjon 
og bunntransport (bunnsenkning over en lang periode) avhengig av materiale og kornstørrelse i 
bredder og bunn.  

Nedstrøms tverrprofil 454 vil de hydrologiske og hydrauliske forholdene være uendret. 

5.11.5 Oppsummering og konklusjon 

På oppdrag fra Strandveien 1 AS, og i forbindelse med plan for regulering av utbyggingsområdet 
ved Nitelva i Skedsmo- og Rælingen kommune, er det utført vannlinjeberegninger for å undersøke 
hvilke konsekvenser hovedalternativet har på vannstand og vannhastighet i Nitelva. 

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:  

• 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). 
Siden erosjon i hovedsak styres av vannhastighet, påvirkes den ikke heller i vesentlig grad. 

• 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 
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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 meter 
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 meter 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. 

Nitelva ved lav vannstand er vist i Figur 5-88. Som man ser her er dette tilnærmet vannkant ved 
en senere utfylling på området.  
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Figur 5-88 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) 
(+30 cm sikkerhetsmargin). Dette vil si at det for å være flomsikkert ved slike ekstreme hendelser 
må terrenget heves ytterligere 1-1,6 meter. 

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 (se avsnitt 5.12.5 vedrørende 
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 
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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. 

• Under utfylling av området bør det sikres på utsiden av området med siltgardiner, gjerne i 
doble rekker, for å unngå partikkelforurensning under anleggsfasen. Disse er flytende i 
toppen og vil derfor følge vannstandsvariasjonene i perioden. Fangdammer på land, og 
evt. filtreringer av avløpsvann fra anleggsområdet reduserer partikkelavrenningen fra 
anleggsområdet. 

 

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.  

 

Usikkerhet 

Vannstandshøyder ved Fetsund bru i Glomma er funnet å tilsvare vannstandshøyder ved 
Rælingsbrua i Nitelva (Naserzadeh og Pereira, 2005). Det er derfor benyttet 200-års vannstand 
beregnet av NVE for Fetsund bru i 2004, og senere oppdatert i 2015, som nedstrøms 
grensebetingelse i modellene benyttet i denne rapporten. NVE karakteriserer flomberegning for 
den nedre del av Glomma som god (klasse 1), og vannlinjeberegninger med en usikkerhet på +/- 
30 cm (Naserzadeh og Larsen, 2004). Det anbefales derfor å tilføye 30 cm på 200-års vannstand 
beregnet i denne vurderingen. 

Nøyaktigheten i de beregnede flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. Elvetverrsnittet er oppmålt med ADCP og nøyaktig GPS 
og antas å ha en feilmargin på 5-10 cm. I tillegg kommer en usikkerhet i terrengmodellen. 
Terrengmodellen bygger på 1 meter koter for planområdet og resten av det modellerte området. 
Forventet nøyaktighet er +/- 50 cm i forhold til virkelige høyder i området. Dette vil kun påvirke 
avrenning over terreng og vil i mindre grad påvirke resultatene av vannlinjeberegningen. 

5.12 Geotekniske grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering 
5.12.1 Innledning 

Det aktuelle området ligger mellom Strandveien, Henrik Sørensens veg og Nitelva, sør for 
Strømsveien. Tomten er i dag delvis bebygget av industribygg med asfalterte arealer rundt. Deler 
av tomten ligger på et nivå like over normal vannstand i Nitelva og er oversvømt deler av året. På 
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kvartærgeologisk kart er det angitt at løsmassene på tomten består av elveavsetninger nærmest 
Nitelva, tykk marin avsetning i nordøstre del av tomten og fyllmasser på den sørlige delen av 
tomten. Det er opplyst at fyllmassene er tilført fra byggingen av et fjellanlegg i nærheten, og at det 
er et tidligere elvefar som er fylt igjen. 

5.12.2 Metode og beregningsgrunnlag 

Felt- og laboratoriearbeider 

Felt- og laboratoriearbeider er utført i to omganger. I mai 2012 ble det utført grunnundersøkelser 
av Sweco Sverige nord på området, og i mai 2014 ble det foretatt supplerende 
grunnundersøkelser av Romerike Grunnboring AS sør på tomten. For plassering av borpunkter 
vises det til vedlagte borplan. 

I mai 2012 ble det utført grunnundersøkelser på den nordlige delen av tomten av Sweco Sverige. 
Den grunnundersøkelsen dekker borpunkter 1-12 i borplanen. Det ble utført 4 totalsonderinger, 8 
slagsonderinger, 3 CPTU-sonderinger, samt tatt opp en prøveserie med Ø50 mm uforstyrrede 
sylinderprøver. Laboratorieundersøkelsene ble utført av Sweco Geolab i Stockholm. Ved CPTU-
sonderingene i punkt 4 og i punkt 8 har det vært problemer med loggingen av data, slik at de 
registrerte verdiene ikke er pålitelige. Borpunktene 1-12 er innmålt med koordinater og høyde av 
Nedre Romerike Vannverk IKS. 

I mai 2014 utførte Romerike Grunnboring AS supplerende grunnundersøkelser som dekker 
borpunktene 13-26 vist i borplanen. Det er boret 12 stk. totalsonderinger for å kartlegge dybder til 
faste masser eller berg. Totalsondering gir normalt sikker bergbestemmelse ved at det bores ned 
til berg og inn i berg. Det er også foretatt 6 stk. CPTU-sonderinger. I tillegg er det tatt opp en 
prøveserie (Ø54 mm) med uforstyrrede sylinderprøver. Løsmasseprøvene er analysert i 
geoteknisk laboratorium hos Multiconsult AS i juni 2014. Borpunktene 13-26 er innmålt med 
koordinater og høyde av Romerike Grunnboring AS. 

Stabilitetsvurdering 

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 bebyggelsesplan ble det også gjort en ny beregning for et nytt snitt B-B for en kunstig 
øy utenfor planlagt bebyggelse øya, 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.  
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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 
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.   

5.12.3 Grunnforhold 

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 16. 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. Rutineundersøkelsene 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. 

5.12.4 Geotekniske vurderinger 

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. 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 nærmere Avsnitt 5.12.5). 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 
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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. 

5.12.5 Stabilitetsvurderinger 

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. For nærmere beskrivelse se vedlegg 12. 

Stabilitetsvurdering for midlertidig lagring av masser på tomt i Strandveien 1. 

I stabilitetsberegningene er en sprengsteinsfylling lagt 15 m fra dagens elvekant. I beregningene 
har fyllingshøyde vært fra 2 til 5 m, og helning på fyllingen sone skråninger har vært 1:1,5. 
Landskapsmessig utforming på tomten vil innebære at fyllingen har ujevn høyde på ulike deler av 
området. Områdestabiliteten på tomten er vurdert å være tilstrekkelig for midlertidig lagring av 
sprengstein på tomten med fyllingshøyde opptil ca. 4 m. For nærmere beskrivelse av se vedlegg 
13. 

5.13 Miljøtekniske undersøkelser og forurensning 
5.13.1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Strandveien 1 AS gjennomført en miljøteknisk undersøkelse 
av masser på land og i sedimenter i Nitelva. Området er nå frigitt for annen aktivitet. 
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5.13.2 Arealbruk og historikk  

 

Figur 5-89. Flyfoto over det undersøkte området 

Det undersøkte området utgjør et areal på ca. 125 000 m2 (se vedlegg 15). Det ligger i Skedsmo 
og Rælingen kommune med gårds og bruksnr 77/1182, 106/2 og 106/794. Tomten ligger i 
Sagdalen, med Lillestrøm på motsatt side. Tomten grenser mot Nitelva mot øst og boliger og 
næring mot vest. Mot sør er tomten delvis avgrenset av jernbane, mens mot nord er relativt 
trafikkert vei (Strømsveien), med deler av Nitelva (vik) på andre siden av veien.  

Planlagt arealbruk 

Området planlegges regulert til kombinertformål, og fremtidig bygging av ca. 1 300 boliger, 
forretnings-lokaler og en barnehage. For nærmere beskrivelse av tiltaket se avsnitt 3.   

Tidligere arealbruk 

Utslipp av spillvann fra tettbebyggelsen på Nedre Romerike ble tidligere, etter å ha passert private 
slamavskillere eller septiktanker, sluppet ut i vassdragene via kommunale fellesledninger. Hvilket 
også var tilfelle for Nitelva. I 1965 ble Strandveien 1 AS stiftet som et aksjeselskap med formål å 
samle og behandle spillvannet fra de tre kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. I 1966 
startet sprenging av tunneler. Sprengstein fra tunellene ble brukt til utfylling av tomta i blant annet 
i Nitelva. Det ble også tilkjørt steinmasser fra drivingen av Rælingstunellen (veiprosjekt), som ikke 
var en del av renseanlegget. 

Området har blitt brukt til laboratorievirksomheten og lager for renseanlegg og vannbehandling 
helt frem senere tid. Siden nedleggelsen av driften har det vært liten aktivitet på denne delen av 
tomten som nå søkes omregulert til boligformål.  
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Mulige kilder til forurensing 

På tegningen er det gitt en oversikt over aktivitet på tomten og på nabotomter.  

 

Figur 5-90 Oversikt over mulige kilder til forurensing 

Nedenfor gis en kort omtale av de mulige kildene til forurensning i grunn og sedimenter i området: 

Laboratorium: Her ble det gjennomført kjemiske analyser av prøver fra renseanlegg. Ikke kjent at 
det finnes kilder til forurensing her.  

Kaldt lager: Dette var lager for rørdeler og annet materiale brukt av selskapene. Ikke kjent at det 
finnes kilder til forurensing.  

Garasje: Dette var garasje for lastebiler og traktorer etc. tilhørende selskapene. Det er et sluk eller 
rist. Det er ikke kjent hvor dette sluket fører hen. Det kan ha blitt foretatt vask av kjøretøy, men 
evt. forurensing fra denne aktiviteten ansees som beskjeden.  

Småbåthavn: Det er ikke kjent hvilken aktivitet som har foregått her. Men det er et kjent problem 
at det ofte er knyttet forurensing knyttet opp mot småbåthavner, hvor det ofte kan forekomme 
forhøyde konsentrasjoner av blant annet PCB, TBT og enkelte tungmetaller (bla. kobber) fra 
skutebunnsmaling, impregnering osv. 

På motsatt side av tomta var det tidligere en treforedlingsindustri. Dersom det har forekommet 
impregnering av trevirke var det vanlig med impregnering med tjære og kreosot. Dette inneholder 
store mengder med PAH. Det er ikke uvanlig å finne forhøyde nivåer av PAH i sedimenter i 
nærheten av gammel treforedlingstomter. 

 

Garasje 
  

Entreprenør verksted, 
med nedgravd tank.  

Fjellanlegg tidligere 
tilhørende Forsvaret, 

å  f  

Laboratorium 

Kaldt lager 

Verksted, med smørebukk. 

   

Småbåthavn/kai 
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Difuse kilder til sediment 

Kommunalt avløpsvann 

Utslipp fra avløpsrenseanlegg kan medføre forurensning av sedimentene, spesielt for større 
tettsteder/byer. Utslipp fra renseanlegg med enkel renseprosess (mekanisk rensing) vil kunne 
være av større betydning enn utslipp fra renseanlegg med mer avanserte renseprosesser. Utslipp 
fra spredt bebyggelse antas å være av liten betydning. 

Overvann og avrenning 

Diffuse kilder som overvann fra tettbygde strøk og avrenning fra nedbørsfeltet kan være viktige 
kilder til forurensning. Overvann vil særlig inneholde veistøv og forurensning fra trafikk. 

Småbåthavner 

Forurensning til vann og sediment fra aktiviteter i småbåthavner kan komme fra oljesøl, bunnstoff 
og drivstoff. 

Flyfotografier 

Det foreligger to eldre serier som dekker det aktuelle området. Seriene er fra henholdsvis 1955 
(antagelig) og en serie fra 5/5-1980. I tillegg foreligger det selvsagt flyfoto ut fra dagens situasjon. 
Det er også lagt inn flyfoto fra 2003.  
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Figur 5-91. Flyfoto fra 1955 
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Figur 5-92. Flyfoto fra 1980 
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Figur 5-93. Flyfoto over tiltaksområdet i 1955 

Som man kan se av flyfotoet fra 1955, er det ingen bygg i tiltaksområdet. Deler av Nitelva går inn 
i det som i dag utgjør tomta som er undersøkt. Det kan tyde på at området var opparbeidet til 
jordbruksarealer eller at det var et ubenyttet sumpområde. Bildet viser også at det var stor 
industriell aktivitet på motsatt side av Nitelva, trolig treforedling. 
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Figur 5-94. Flyfoto over tiltaksområdet i 1980 

På bildet fra 1980 ser man at det meste av tomta som er undersøkt, er fylt ut til tilsvarende dagens 
arealutforming. men ingen av byggene på tomta er oppført. Det er noe redusert industriell aktivitet 
på motsatt side av tomta. Undersøkelsene tyder det på at det er brukt sprengstein til utfylling fra 
utdriving av fjellanlegget.  

 

Figur 5-95. Flyfoto over tiltaksområdet i 2003 
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På flyfotoet fra 2003 så er alle de byggene som står på tomta oppført. På motsatt side har man 
startet med boligutvikling av den tidligere industritomta. 

 

Figur 5-96. Flyfoto over tiltaksområdet i dag 

Dagens flyfoto viser at det er etablert en ny kjørevei langs den undersøkte tomta, forøvrig er tomta 
lite forandret i forhold til 2003. Det er imidlertid etablert et deponi med stein og jordmasser syd for 
bygningene til mellomlagring av masser. Denne haugen er undersøkt i forbindelse med 
prøvetakingen. På motsatt side av Nitelva kan man se at boligutviklingen er stort sett ferdig.  

5.13.3 Normverdier og vurderingsgrunnlag 

Normverdier land 

Miljødirektoratet (tidligere Klif) har utarbeidet et system for hvordan risikoen ved en 
grunnforurensning bør vurderes i forhold til mulige konflikter med areal- og resipientbruk. Det er 
utarbeidet 5 tilstandsklasser hvor normverdien for tilstandsklasse 1 viser en ren naturtilstand. 

Arealbruksvurderinger  

Her vil det bli gitt en redegjørelse for akseptkriterier fastsatt etter § 2-5 i forurensingsforskriften, 
og vurdert opp mot nye normverdier. I veileder for tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-
2553/2009) deles arealer inn i følgende eksisterende eller planlagt arealbruk: 

• Boligområder  
• Sentrumsområder, kontor og forretning  
• Industri og trafikkarealer 
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Kvalitetskriteriene for boligområder er lagt til grunn for vurderingen av resultater fra 
undersøkelsene som er gjennomført. Denne arealbruken er mest relevant i forhold til fremtidig 
arealbruk.  

Akseptert tilstandsklasse i boligarealer 

I Figur 5-97 er det gitt en fremstilling av hvilke tilstandsklasser som aksepteres i boligområder. 
Dette gjelder også for barnehager. 

 

Figur 5-97 Kvalitetskriterier i jord for skoler og boliger (hentet fra TA 2553/2009). 

 

Normverdier og tilstandsklasser, grunn 

Normverdi er den konsentrasjonen av et stoff som forteller om grunnen kan ha en 
forurensningsrisiko på grunn av stoffet eller ikke. Når konsentrasjonene er under normverdiene, 
anses jorda for å være upåvirket ev forurensninger, mens høyere konsentrasjoner kan utgjøre en 
risiko for helse eller miljø. 
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Tabell 5-30 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand 

 

Modellen som ligger til grunn for inndeling av jordmasse i fem helsebaserte tilstandsklasser av 
jord, er basert på ulik bruk og i hvilken grad mennesker er eksponert (Tabell 5-30).  

Tilstandsklasser for metaller og organiske parametere i jord vises i Tabell 5-31 og Tabell 5-32. 

 

  

Tabell 5-31. Tilstandsklasser forurenset jord i veileder - metaller 
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Verdier for når jord er å anse som farlig avfall 

Konsentrasjoner som overskrider øvre grenseverdi i tilstandsklasse 5 er definert som farlig avfall. 
Eventuell håndtering av masser i denne kategorien vil være regulert i forskrift om farlig. 

 
Normverdier sedimenter 
Miljøklassifisering av vann og sediment 

Klassifiseringssystem som beskrevet i  er benyttet. Det er brukt samme fargekoder som for 
forurenset grunn. Normverdier er tilsvarende det som er benyttet i Miljødirektorates 
klassifiseringssystem for forurensede sedimenter. Øvre grense hva som ansees som rene 
sedimenter er øvre grenseverdi i blått felt. Tilsvarende er øvre grense for de andre 
tilstandsklassene anse å ligge under denne tilstandsklassen.  

 

  

Tabell 5-32. Tilstandsklasser forurenset jord i veileder – Organiske parametere 

Figur 5-98. Klassifisering av sedimenter 
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Tilstandsklasser  

Nedenfor er det vist tilstandsklasser for et utvalg av de stoffer som er aktuelle for vurdering ved 
tomten. Kilde: Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og 
for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA-2803/2011). Videre er det kommet 
bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i 
vann, sediment og biota (TA 3001/2012). Denne er det nyeste (datert februar 2013) 
veiledningsmaterialet som finnes, men det er usikkert hvilken formell status denne har. Nivåene 
er blitt noe strengere enn i forhold til TA-2803/2011, men det er valgt å bruke disse siden de ar de 
nyeste og også omfatter ferskvannssedimenter. Til orientering så gjelder TA-2803/2011 i utgangs-
punktet for marine sedimenter, men det er valgt å bruke disse tilstandsklassene for karakterisering 
av sedimentene hvor det ikke forefinnes relevant data i TA 3001/2012.   Til orientering er listene 
med miljøgifter mer omfattende.  

Tabell 5-33. Tilstandsklasser metaller i sediment. Konsentarsjonene angir øverste grense for klassene. 

 

Der hvor det er markert med strek (-) betyr det at det ikke er nok data til å beregne klassegrenser 
i veiledningen. Det er i de tilfeller valgt å se på tilstandsklasser for marine sedimenter.   
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Tabell 5-34. Tilstandsklasser organiske parametere i sediment (eks. PAH). Konsentarsjonene angir øverste grense for 
klassene. 

 

Tabell 5-35 Tilstandsklasser PAH i sediment. Konsentarsjonene angir øverste grense for 
klassene 
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5.13.4 Gjenomførte undersøkelser 

Det er gjennomført prøvetaking av masser på land og prøver av sedimenter i Nitelva. Prøve-
takingene ble gjennomført i to ulike perioder, omtalt nedenfor.  

Miljøtekniske grunnundersøkelser på land 

Feltarbeider på land ble gjennomført i perioden 13-15 august 2013. Prøvetaking ble hovedsakelig 
gjennomført med boring med skovelbor. I enkelte av områdene hvor det var stor mektighet med 
fyllmasser, som hovedsakelig består av stor stein og pukk, ble punktene forboret med odex med 
foringsrør ned til bløte masser. To punkter ble tatt som sjakteprøver med gravemaskin. Alle 
punktene er beskrevet i feltrapporten i vedlegg 21.  

 
Figur 5-99. Foto av rigger brukt til prøvetaking og forboring 

På Figur 5-99 sees utstyret som ble benyttet til prøvetaking. Til venstre sees borrigg med odex 
som ble benyttet til forboring gjennom deler av området hvor det var stor mektighet av stor stein. 
Denne boreriggen var fra firmaet Sør-Norsk Boring. Det ble tatt enkelte blåseprøver ved denne 
boringen. Boreriggen til høyre er en geoteknisk borerigg også kalt naverbor fra firmaet Mesta, og 
ble brukt til å ta uforsyrrede prøver, se Figur 5-101. 
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Figur 5-100. Forboret punkt med odex 

 

 

Figur 5-101. Foto av en representativt boreprøve. 

  

Etter at punktene var innmålt med 
GPS og markert i felt med spray, ble 
prøvene tatt med naverbor (se Figur 
5-101). Det ble så boret med 
naverbor, med lengde 1 meter. Det 
ble boret enten til man støtte på stor 
stein/fjell eller tett leire, se vedlagt 
feltlogg i vedlegg  21. 
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To prøvepunkter ble valgt å ta med gravemaskin (tilkjørte masser), da disse var lite tilgjengelige 
for odex boreriggen og at man ikke ville kommet gjennom med naverboret. På Figur 5-102 sees 
prøvetaking med gravemaskin.  

 

Figur 5-102. Foto graving 

  

Tiltaksområde Rælingen 

Det ble gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelse ved RA2 den 28.05.2013 med rigg fra 
Mesta. Feltarbeidet ble ledet av Aina Winther fra Sweco Norge AS. Punktene som ble forsøkt 
boret er vist på prøvetakingskartet.  

Undersøkelsen viste at det var svært vanskelige grunnforhold å bore i over hele dette området.  
Det ble forsøkt å bore på flere ulike steder på tomta uten at man fikk opp prøve. Ved ett punkt sør 
på området, punkt 62, var det mulig å få hentet opp en prøve. Dette var nær vannkanten og 
massene bestod av sandig leire. Prøven ble ikke analysert.  

På bakgrunn av erfaringer fra boringen i fra mai 2013 ble det ikke boret i dette området, da det 
ikke forventes å påtreffe forurensing i slike typer masser. At området er rent, er bekreftet med de 
prøver som er tatt like ved i tiltaksområde Skedsmo.  
 

Miljøundersøkelser sediment 

Feltarbeider i Nitelva ble gjennomført 21. august 2013. Prøvene ble tatt med ekmangrabb på 5 
liter, med båt lånt av Nedre Romerike Vannverk IKS. Det ble etablert 21 prøvepkter 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. Flere steder er vegetasjonen så 
tett at det forhindret prøvetaking med grab eller tilgang med båten.  
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Figur 5-103. Ekmann grab sedimentprøvetaker 

 

Vegetasjon observert bestod i stor grad av Vasspest og Rusttjønnaks. Dette er planter som man 
ofte finner i næringsrike innsjøer og vassdrag. Slike vassdrag karakteriseres ofte med grumsete 
vann på grunn av planktonalger, men kan også ha mye vannvegetasjon. Næringsrike innsjøer og 
vassdrag finnes særlig i jordbruksområder og i eller ved tettbygde strøk. På Figur 5-104 sees det 
undersøkte området, som er kraftig bevokst med ferskvannsplanter. Dette området var enten så 
grunt eller så tett bevokst at man ikke får tatt prøve fra båt med grab. Det er heller ikke tilgjengelig 
for prøvetaking med rigg sommerstid.  På oversiktskartet vil det derfor de ut som om prøve-
punktene i sediment ligger et stykke ut i elva, men det skyldes at det tette grøntområdet ikke vises 
på kartet. Prøvene som er tatt i Nitelva gir et godt og representativt bilde om hvilke 
forurensningssituasjon som foreligger i elva.   

Som det kommer frem av kornfordelingsdiagram (vedlegg 23) samt beskrevet i feltrapport 
(vedlegg 22), er hovedvekten av sedimentene siltige med kornfordeling 2 - 63 µm. Det er ofte med 
slike fine partikler at flere miljøgifter transporteres, hovedsakelig de organiske miljøgiftene som 
ikke er vannløselige.  

  

Tekniske data Ekman grabb: 

• Prøve område: 225 cm ² 
• Prøvevolum: 5 liter 
• Dropp lodd: 500 g * 
• Utførelse: AISI 316 rustfritt stål 
• Finish: Electro polish 
• Dimensjoner når armert: 270 x 215 x 425 

mm 
• Vekt: 5,8 kg 

*Det ble benyttet ekstra dropp-lodd da det originale 
loddet kan være for lett ved korte dropp.  
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Figur 5-104. Oversiktsfoto over undersøkt område i sediment 

Vannet i Nitelva ved prøvetakingsområdet må karakterisere som relativt grumsete med dårlig sikt 
på under 1 meter. Plantene som er observert tyder på at bunnen er relativt næringsrik, noe som 
ikke er unaturlig i og med at dette er rett utenfor et renseanlegg for kloakk. Dette tyder på at 
sedimentene inneholder svært mye næringssalter. Næringssaltene vil blant annet bestå av 
fosfater, nitrater og mineraler. 

Det ble videre observert både større og mindre fisk, noe som er positivt med tanke på oksygen-
innhold i vannet. Det ble også i flere av punktene observert vannboende dyr i sedimentene, blant 
annet fåbørstemark.  

5.13.5 Analyseresultater 

Analyserapportene fra ALS ligger vedlagt i vedlegg 23. Alle resultater oppgitt som TS resultater.  

Analyser av jord 

Det er utarbeidet tabeller som er tolket i henhold til tilstandsklasser for forurenset grunn, som gitt 
i Tabell 5-31 og Tabell 5-32. Siden det er mange prøvepunkter, blir tabellene meget store, og er 
derfor av praktiske årsaker laget ved i A3 format i vedlegg 20. 
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Tungmetaller  

Tabellen med oversikt over tungmetallresultatene viser at  samtlige resultater ligger innenfor 
tilstandsklasse 1 og 2, med hovedvekt på tilstandsklasse 1 (bakrunnsnivå). Dette tyder på at det 
ikke er tilført metallforurensing til grunnen.  

Organiske parametere 

Konsentrasjonen av organiske parametere ligger i stor grad i tilstandsklasse 1, men det finnes 
noen unntak som omtales nærmere i dette avsnittet.  

Prøvepunkt 21, prøve 1 

 

Figur 5-105. Prøve av punkt 21 

  

Det er funnet forhøyde nivåer av PAH, med 
benso(a)pyren i tilstandsklasse 3. Men resultatet 
ligger helt i nedre del av tilstandsklassen.  

Dette punktet ligger i hjørnet av Strømsveien (sterkt 
trafikkert) og Strandveien. Dette punktet vil derfor 
kunne motta avrenning fra veitrafikk. Det er videre 
observert Humusholdig jord /sand + noe tegl i dette 
punktet. Dette tyder på at det kan ha blitt deponert 
bygge og rivemasser i området som kan være lett 
forurenset.  

Det er eller ikke funnet nivåer over tilstandsklasse 1 
for andre parametere i dette punktet.  
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Prøvepunkt 20 prøve 12 

 

Figur 5-106. Prøve av punkt 20 

 
Prøvepunkt 31 prøve 42 

 

Figur 5-107. Bilder av prøvepunkt 31 

I dette punktet ble det observert Fyllmasser av hovedsakelig pukk, men med sand i bunn av 
odexboringen (2-3 m). Denne var farget sort og luktet kraftig av olje (se bildet til venstre). Det ble 
tatt prøve av denne massen, som ikke uventet viser høye konsentrasjoner av THC (oljeprodukter). 
Nivåene ligger i tilstandsklasse 5 (svært dårlig/sterkt forurenset). Prøven er dominert av de tyngre 
komponentene i fraksjonen C12-C35, med hovedtyngde over C16. Men det forekommer også 
høye nivåer av de lettere hydrokarbonene i C8-C10 og C10-C12.  

  

Dette punktet ligger nedstrøms de tilkjørte 
deponimassene som ligger på tomta. Det ligger 
også innenfor det som er fylt ut i Nitelva. 

Det er tatt to prøver i dette punktet og prøven i sjiktet 
0-1 meter viser svært lave konsentrasjoner av PAH 
(tilstandsklasse 1). Men det er imidlertid påvist 
forhøyde nivåer av PAH i sjiktet 1-1,3 m hvor det ble 
observert silt og leire. Bor stoppet mot stor stein på 
ca 1,3 m. Denne prøven vil trolig representere de 
sedimentære massene i Nitelva før utfylling. I og 
med at det er påvist forhøyde PAH nivåer i 
sedimentene i Nitelva kan dette være årsaken til at 
det påvises PAH i dettesjiktet.  

Det er ikke funnet nivåer over tilstandsklasse 1 for 
andre parameter i dette punktet. 
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Ved kromatogramtolkning har man fått følgende tilbakemelding: Blanding av parafinlignenede 
produkt, høytkokende. Hydrokarboner som drivstoff, smøremidler, girkasseolje osv. og/eller fra 
tjæreprodukt som asfalt, bitumen eller lignende. 

Dette kan tyde på at det kan ligge spill eller søl i grunnen av oljeprodukter som for eksempel 
spillolje eller lignede. Det kan ha vært lagret fat eller andre lagringsmedier som har lekket. Eller at 
det er brukt forurensede masser i forbindelse med utfyllingen av området.  

Det er tatt en prøve av massene under de forurensede massene, i sjiktet 3-4 m (bildet til høyre). 
Det ble her påvist sand og silt, med spor av teglstein. Det var tørre masser, og ikke tegn til 
grunnvann. I denne prøven er det ikke påviste eller svært lave konsternasjon (alle i tilstandsklasse 
1) av THC. Dette tyder på at det ikke foregår vertikal spredning av forurensingen.  

Omfanget av det forurensede området er beskrevet under Prøvepunkt 32 prøve 45. 
  

Prøvepunkt 32 prøve 45 

 

Figur 5-108. Bilder av prøvepunkt 32 

Dette punktet var relativt likt i grunnforhold som punkt 31. Det var i sjiktet 1,5-3 m brun sand (bildet 
til venstre). Men det kunne antydes lukt. Men massen var langt mindre sort og visuelt kontaminert. 
Prøven av disse blåseprøvene viste også forhøyde konsentrasjoner av oljeprodukter, men i lavere 
nivåer enn i punkt 31. Nivåene her ligger i tilstandsklasse 4 og 5, med de lettere fraksjonene i 
klasse 5.  

Også her viser kromatogramtolkning følgende: Blanding av parafinlignende produkt, høytkokende. 
Hydrokarboner som drivstoff, smøremidler, girkasseolje osv. og/eller fra tjæreprodukt som asfalt, 
bitumen eller lignende, altså noe av den samme type forurensing som i punkt 31. 

  



RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 189 av 211 

 

 

Figur 5-109. Garasje hvor oljeforurensning er påvist 

På Figur 5-109 vises området hvor det er påvist oljeforurensning med en antatt 
forurensingsspredning. Det er beregnet at de sterkest forurensede massene som inneholder olje, 
trolig utgjør et areal på rundt 1 000 m². Dersom man går ut fra at dette er et sjikt på rundt 1,5 m 
utgjør dette et volum på rundt 1 500 m³.  

For å få et mer nøyaktig oversalg over utbredelsen bør det gjennomføres flere prøvetakinger i 
dette området. Dette kan enten gjøres før detaljprosjektering eller i forbindelse med utgraving av 
tomta. Det er i undersøkelsen ikke foretatt prøvetaking av masser under byggene, slik at en ikke 
har kunnskap om disse er forurensede. Det vør derfor foretas undersøkelser av denne grunnen 
når bygningen er revet. Dette kan i så fall kombineres med en prøvetaking av det arealet som er 
antatt forurenset med olje utenfor garasjen.  

Analyser av sedimenter 

Det er utarbeidet tabeller som er tolket i henhold til tilstandsklasser for forurensede sedimenter, 
som gitt i Tabell 5-33, Tabell 5-34, Tabell 5-35. Siden det er mange prøvepunkter blir tabellene 
meget store, og er derfor av praktiske årsaker laget ved i A3 format i vedlegg 20. 
 
 
Tungmetaller  
 
For metallene er det gjennomgående lave konsentrasjoner av arsen og krom (hovedsakelig 
tilstandsklasse 1) og bly og kadmium (hovedsakelig tilstandsklasse 2).   
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For kobber er det gjennomgående høye nivåer av kobber. Kobber har tatt over for blant annet TBT 
som impregnering og antigro middel i båtmaling. Det har også tatt over som impregnering av 
tømmer etter at CCA (kobber, krom og arsen) impregnering ble forbudt i Norge. Det er videre kjent 
fra en rekke undersøkelser av blant annet havner at kommunalt avløpsvann og kloakk kan være 
kilde til kobberforurensning. I og med at det er punktene som er nærmest land som har de høyeste 
nivåene av kobber, kan det tyde på at kloakk kan være en kilde til forurensingen. 

For kvikksølv er det store variasjoner i nivåene, fra tilstandsklasse 1 til 4.  Kvikksølvforurensning i 
Norge kan skyldes både nasjonale utslipp og langtransportert forurensning fra andre deler av 
verden. I atmosfæren er kvikksølv utsatt for langtransport, som gjør at den fraktes med 
luftstrømmer langt fra utslippskildene. Det er videre kjent at kvikksølv kan sirkulere i miljøet 
gjennom komplekse, biogeokjemiske sykluser. Ut fra analysen, og hvor det er påvist forhøyde 
nivåer av kvikksølv, er det vanskelig å peke på en entydig kilde. Det tyder derfor på at dette 
gjenspeiler den generelle tilstanden i Nitelva.  

For sink er konsentrasjonene svært jevne og ligger stort sett på samme nivå i alle prøver. Alle 
prøvene med unntak av én er i tilstandsklasse 3. Det må derfor antas at nivået representerer det 
generelle bakgrunns nivået til sedimentene og ikke er direkte betinget av lokale kilder. Det kan 
imidlertid være andre årsaker enn geologien. Det kan for eksempel ligge andre forurensningskilder 
lenger opp i Nitelva eller Sagdalselva, som kan påvirke nivåene i Nitelva.  

Konsentrasjon av nikkel er også i et relativt jevnt nivå og varierer i sjiktet mellom tilstandsklasse 2 
og 3. Ut fra prøvene kan det heller ikke her leses noen kilder til forurensing, slik at det også her 
antas at dette gjenspeiler det generelle nivået av nikkel i sedimentene i Nitelva.  

 
Organiske parametere 

De organiske parameterne omtales under egne avsnitt.  

PCB 

Polyklorerte bifenyler (PCB) er en felles betegnelse av en gruppe kjemikalier som industrielt ble 
utviklet på 1920-tallet. På grunn av sine kjemiske egenskaper ble det brukt i en rekke produkter. 
Produkter dette inngikk i var elektronisk utstyr (bla trafoolje) som var mest kjent, men det ble også 
brukt i byggeprodukter, skipsmaling, selvkopierende papir, osv. Selv om PCB ble forbudt i 1980 
utgjør dette fortsatt en betydelig forurensningskilde i blant annet sedimenter. Resultatene viser at 
nivåene, med tre unntak, ligger i tilstandsklasse 2 med hensyn til PCB. Det er i tre av punktene 
påvist nivåer i tilstandsklasse 3. Det er kjent at PCB transporteres ved langtransportert 
forurensing, både ved nedbør og sedimenttransport i elver og vassdrag. Kommunale avløp vil 
også kunne være en kilde til PCB-forurensing. Det er ingen kjente kilder utenom 
kloakkrenseanlegget til PCB i nærområdet. Kilden til PCB skyldes derfor trolig diffuse kilder og 
langtransportert forurensing. 

PAH   

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en felles betegnelse for en gruppe stoffer som 
består av to eller flere aromatiske ringer. De ulike stoffene har forskjellige kjemiske og fysiske 
egenskaper avhengig av den kjemiske strukturen. 
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De minste PAHene, (for eksempel naftalen), har en viss grad løselighet i vann og de fordamper 
også lettest. Større PAH-forbindelser (flere ringer) har veldig lav vannløselighet og er mindre 
flyktighet. Derfor finnes PAH som oftest ikke i store mengder i vannmassene, men de vil ofte knytte 
seg til større organiske partikler. Dette vil derfor medføre at PAH kan spres over lengre avstander 
via partikler, noe som for eksempel vil være tilfelle i Nitelva. Alle PAH er lipofile (løses i og kan 
lagres i fett), og kan derfor bioakkumuleres. Mange PAH er toksiske og kreftfremkallende 
(karsinogene), som for eksempel benzo[a]pyren. I analysene er det også vist andel av de 
karsinogene PAH, men det finnes ingen tilstandsklasse for dette slik at det ikke er vist i 
sammenstillingen i vedlegg 20. PAH kan nedbrytes av bakterier og sopp, men dette skjer sakte. 

Analyseresultatene viser at det er varierende nivåer av de ulike PAH, alt fra tilstandsklasse 1 til 
tilstandsklasse 4 (en prøve har tilstandsklasse 5 av pyren). De PAH som har gjennomgående 
høyest nivåer er; Antracen, Fluoranten, Pyren, Benso(a)antracen, Benso(b)fluoranten og 
Benso(k)fluoranten.  

Pyren er den dominerende (bestående av fire bensenringer). Det er kjent at dette er et 
forbrenningsprodukt fra for eksempel avgasser fra biler, er også brukt kommersielt til å lage 
fargestoffer. Andre dominerende er Fluoranten som forekommer i blant annet i kull, tjære, bitumen 
og diesel.  

Kilder til PAH forurensing: PAH kan stamme fra mange forskjellige kilder, både naturlige og 
menneskeskapte. PAH kan dannes som resultat av forbrenning, dannes i fossiler (eks. olje, kull 
etc.) eller oppstå i biologiske prosesser (f.eks. mikrobiell aktivitet). Ulike PAHer kan også ha ulik 
industri som kilde. Kilden til PAH kan ofte være vanskelig å bestemme, da stoffene  kan 
forekomme både naturlig og tilført. Man kan se opprinnelsen av PAH ved å se på sammensetning 
av PAH i det studerte området. Tyngre PAH, som pyren, fluoranten og benzo[a]pyren, er typisk 
pyrogene, det vil si kan stamme fra forbrenning. Naftalen, fenantren og dibenzotiofen finnes ofte i  

ulike fossile brensel produkter. Benso(a)antracen og Benso(b)fluoranten kan begge inngå i 
oljeprodukter og for eksempel tjære. Benzo[a]pyren er også en viktig miljøindikator. Dette er den 
best studerte kreftfremkallende PAH, og høye nivåer er uønsket i miljøet. Undersøkelsen viser 
imidertid gjennomgående lav nivåer, for det meste i tilstandsklasse 2 og noen i 3. Som tidligere 
nevnt har det vært et treimpregneringsanlegg i Lillestrøm, dette kan være en kilde til PAH. Ellers 
så ligger den sterkt traffikerte Strømsveien nær Nitelva, og kan være en kilde, hvilket indikeres 
ved forekomsten av pyren som er en pyrogen avledet PAH, dvs stammer fra forbrenning (fra eks 
bilmotor).  

 
THC  
 
Totale hydrokarbon nivåer (THC) er bare undersøkt på land. Den inngår imidlertid ikke i 
standardpakke for analyser på sedimenter. Dette finnes helle ikke tilstandsklasser for THC i 
sediment. Det er derfor ikke analysert på THC, men prøvene er visuelt beskrevet (vedlegg 22). 
Dersom det skulle være forhøyde nivåer av THC i prøvene, ville det blitt observert både ved lukt 
og utseende. Det er ikke observert under feltarbeidet. Det er derfor ikke mistanke om at 
sedimentene er forurenset av THC. 
  

TBT  
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Tributyltinn- (TBT) og trifenyltinnforbindelser (TFT) er kunstig framstilte tinnorganiske forbindelser 
som er meget giftige for mange marine organismer. Stoffene ble tidligere benyttet i bunnstoff til 
båter, men dette er nå forbudt. De ble også brukt som treimpregneringsmidler for å hindre begroing 
og råte. Dette er nå forbudt. TFT ble også brukt som plantevernmiddel. 

Nivåene av TBT synes å være relativt lave og varierer mellom tilstandsklasse 1 og 2, med to 
prøver i tilstandsklasse 3. Det er en mindre småbåthavn sør for tomta, men det er ikke noe i 
resultatene som tyder på at denne er en større kilde til TBT forurensing. Slik at kildene også her 
vil kunne vær diffuse og funn skyldes transport forurensing via partikkeltransport.  

5.13.6 Vurdering av resultater 

Forurenset grunn 

Grunnen ved renseanlegget synes som generelt lite forurenset av metaller. For organiske 
parametere er 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 er også godt. 

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 forurensings-
parameteren. Det er ikke mulig å peke på noen eksakte kilder til forurensingen som er påvist i 
sedimentene.  

5.13.7 Tiltak ved gjennomføring 

Før søking om igangsettelse må det utarbeides en tiltaksplan som beskriver de konkrete tiltak som 
må gjøres for å oppnå miljømålene for området. Dette er en foreløpig anbefaling av tiltak slik 
planene om utbygging og utfylling foreligger i dag. 

Miljømål for området 

Eiendommen er planlagt brukt til bolig, men med parkering i de nederste etasjene. Det er også 
planlagt en barnehage på eiendommen. Det foreslås følgende miljømål for tomten: 

• Det skal ikke forekomme forurensning på tomten som kan være helseskadelig eller ha 
andre negative konsekvenser for brukerne. 

• Det skal ikke forekomme spredning av forurensning fra eiendommen slik at det har 
miljøskadelige konsekvenser for omkringliggende områder eller resipienten, Nitelva. 

• Grunnarbeidene skal utføres på en slik måte at håndtering og disponering av massene 
ikke har varige negative helse- eller miljøkonsekvenser. 

• Tiltaksarbeidene i Nitelva skal utføres slik at spredning av forurensede sedimenter unngås. 
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Land 

Her gis det en redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle kravene i 
forurensningsforskriftens § 2. 

Bygg 

Bygg som står på tomten må kartlegges og det må utarbeides en egen miljøsaneringsrapport i 
henhold til krav i TEK10, kapittel 9 om ytre miljø. En miljøsaneringsrapport kan med fordel sees i 
sammenheng med tiltaksarbeider i grunn og opparbeidelse av grunnarealer. Dersom kartlegging 
av bygg viser tilfredsstillende resultater kan deler av bygningskonstruksjonen gjenbrukes og/eller 
gjenvinnes. Dette vil spare både kostnader og miljø. For eksempel kan betong som ikke er 
forurenset knuses ned og benyttes som fyllmasser lokalt på tomten.  

Disponering av forurensede masser 

I utgangspunktet kan det meste av massene omdisponeres på tomten og brukes som fyllmasser 
lokalt. Masser foran garasjen har vist seg å være sterkt forurenset av THC (olje), og det anbefales 
at disse kjøres ut av tomten. Disse massene må leveres til godkjent mottak for disponering av 
sterkt forurensede masser. 

Dersom det blir behov for å kjøre ut masser som for eksempel følge av at det vil bli 
overskuddsmasser som følge av utgraving bygging av bebyggelsen, må også masser som 
overstiger tilstandsklasse 1 leveres til godkjent mottak.   

I konkurransegrunnlaget må det stilles et klart krav om at mottaksanlegget skal ha konsesjon fra 
miljømyndighetene til å ta i mot slike typer masser. De mottakene som er listet her er derfor ment 
som eksempler for aktuelle mottak for de ulike kategoriene.  

Hvordan massene er disponert må bli rapportert i sluttrapport fra tiltaket. 

Følgende mottak som er godkjente, vil kunne være aktuelle for levering av lett forurensede 
masser:  

• Oslo - Grønmo 
• Akershus - Dal-Skog, Esval, Bøler og Ødegård 
• Buskerud - Lindum, Oredalen, Nilsemarka 
• Vestfold – NOAH 

  
 

Det er beregnet at de sterkest forurensede massene som inneholder olje, trolig utgjør et areal på 
rundt 1 000 m². Dersom man går ut fra at dette er et sjikt på rundt 1,5 m utgjør dette et volum på 
rundt 1 500 m³. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for å avgrense omfanget av sterkt 
forurenset masse. Det må også gjennomføres prøvetaking av masser under byggene når disse er 
revet.  

Det er også påvist sporadisk PAH forurensing. Her bør også masser i tilstandsklasse 3 og 4 
leveres godkjent mottaksanlegg. Masser i tilstandsklasse 3 kan alternativt benyttes lokalt i sjiktet 
under 1 meter.  
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Massene som er dokumenter rene (innen tilstandsklasse 1) trenger ikke bli levert som forurenset 
masse, men vil kunne benyttes som fyllmasser ved andre byggeprosjekter. 

Det anbefales at det gjennomføres en ny vurdering av områdene der det skal opprettes 
barnehage. Ved gjenbruk av masser som overflatejord i barnehager må de tilfredsstille 
kvalitetskrav i henhold til veileder TA-2261. Det må dokumenteres at den endelige overflatejorda 
tilfredsstiller kvalitetskriteriene/normverdiene. Når barnehagen er ferdig bygget skal det tas 10 
overflateprøver av den endelige overflatejorden, fordelt på et 10 x 10 meter rutenett over 
uteområdet. Prøvetakingen kan utelates i de deler av barnehagen der det er tilkjørt ny jord som 
tilfredstiller dokumentasjonskravene i veileder TA-2261. Dokumentasjonen sendes til kommunen. 

Behandling av vann 

Det er ikke forventet at det vil trenge inn grunnvann i gravegropen i det sjiktet som er forurenset. 
Det er påvist grunnvann ved ca. 4 meter, som trolig er Nitelva som går inn i det utfylte området. 
Det er imidlertid ikke påvist forurensing i de massene som ligger i mettet sone. Så lenge det i 
forbindelse med utgraving av de sterkt forurensede massene ikke graves ned til grunnvann, vil det 
være liten fare for forurensing av grunnvannet. Det anbefales at utgraving av de sterkt forurensede 
massene gjennomføres ved oppholdsvær og i perioder med lav vannstand, og at grop og masser 
bør tildekkes ved avsluttet arbeidsdag dersom massene er sterkt forurenset. Dette for å forhindre 
at eventuelt regnvann kontaminerer grunnvannet. Ved slike forholdsregler vil det derfor ikke være 
aktuelt med egen vannbehandling i forhold til forurensing. Eventuelt lensevann kan pumpes inn 
på kommunalt nett. Dette må forhånd være godkjent av Skedsmo kommune.  

Tidsplan for gjennomføring 

Det er usikkert når gravearbeidene er planlagt å starte opp. Men trolig vil det gå 1 – 2 år før 
tiltaksarbeider vil være aktuelt. Denne rapporten vil inngå i konsekvensutredningen for 
Strandveien 1. Ved søking av igangsettelse vil det være behov for å utarbeide en tiltaksplan. 

 
Risiko for spredning 

Transport av forurenset masse ut av tomten, skal foregå på en slik måte at det ikke spres langs 
vei. Det vil ikke være behov for tildekking av masser under transport. Det er liten risiko for 
spredning av forurenset støv som vil påvirke de som utfører graving eller oppholder seg i området 
under utgravingene. Det skal utarbeides en beredskapsplan for å sikre gode rutiner for håndtering 
av uventet forurensning.  

 
Kontroll og overvåking 

Det vil være et krav om at tiltaket overvåkes under tiltaket. Alt feltarbeid skal utføres i henhold til 
NS 3430. Det skal under tiltaket kunne dokumenteres at både arbeid og kvalitetssikring er utført 
iht. dette. Før tiltakene og gravearbeidene igangsettes, skal området klareres med hensyn til 
eventuelle kabler og rør som kan være nedgravd i bakken.  

Prøvetaking skal gjennomføres i henhold til NS-ISO 10381-5 (Jordkvalitet - Prøvetaking - Del 5: 
Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle 
lokaliteter) samt NS 9420 (Retningslinjer for feltarbeid i forbindelse med miljøovervåking og –
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kartlegging). Det vil også bli gjennomført en sluttkontroll for å dokumentere at de massene som 
blir liggende igjen tilfredsstiller stedspesifikk normverdi.  

 

Følgende vil gjelde: 

• Miljøkonsulent må delta på oppstartsmøte hvor tiltaksplanen skal gjennomgås med 
graveentreprenør. 

• Miljøkonsulent bør følge opp prosjektet jevnlig for å sikre forsvarlig håndtering av 
forurenset grunn. 
 
 

Prøvetaking under tiltak 

Arbeidene vil bli fulgt opp med prøvetaking. Det vil bli stilt krav om at entreprenøren følger opp 
med egenkontroll og dokumentasjon. Det vil bli stilt krav om at prøvetaking skal bli gjort av 
personell med tilstrekkelig miljøkompetanse for slik prøvetaking. Før gravearbeidene starter, vil 
rutiner avklares med tiltakshaver og entreprenør, slik at en vil ha tilstrekkelig med tid til å ta prøver, 
avvente analyseresultat og beslutte endelig håndtering.  

 
Kjemiske analyser 

Det vil bli stilt krav om at kjemiske analyser av masser som graves ut og analyseres av 
entreprenøren blir foretatt av akkreditert laboratorium.  

 
Sediment 

I og med at sedimentene er forurenset vil det være forbudt å spre forurensing ved for eksempel 
utfylling i Nitelva selv om også resten av elva skulle være forurenset. Sedimentene er som nevnt 
til dels sterkt forurenset av PAH. Dersom det graves eller mudres i strandlinjen og utover, må det 
derfor settes opp et siltskjørt for å hindre spredning av forurensning.  

I henhold til forurensingsforskriftenes kapittel 22 er mudring og utfylling i vassdrag forbudt, unntatt 
når tillatelse er gitt i medhold av § 22-6 i forurensingsforskriften. Utfylling fra land er unntatt kravet 
om tillatelse, men det fritar ikke for å iverksette krav om tiltak for å hindre spredning under tiltak. 
Dvs. at det må settes opp spunt eller siltskjørt for å hindre spredning.  

For opprettelse av nye mudderbanker må det utføres en supplerende undersøkelse av 
sedimentene, og utarbeides en tiltaksplan for arbeidene.  

Utfylling for nye mudderbanker og for kunstig øy i Nitelva vil kreve tillatelse gitt i medhold av § 22-
6 i forurensingsforskriften. Søknad om utfylling må godkjennes av fylkesmannen i Akershus. 

Det anbefales at de forurensede sedimentene tildekkes med finere masser før utfylling, både for 
utfylling fra land og for kunstig øy. Dette for å unngå at forurensningen spres oppover i de 
utfyllende massene. 
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Aktuelle tiltak ved utfylling fra land er kort beskrevet nedenfor.  

Tildekking av sedimenter 

Forurensede sedimenter bør tildekkes før det fylles ut. Tildekking skal hindre spredning og sørge 
for at forurensningen ikke virvles opp ved utfylling. Tildekking gjøres i henhold til tildekkings-
veileder TA-2143. Der det er myke sedimenter, som mudder, kreves det at tildekkingen foregår 
forsiktig, og eventuelt i flere lag. Tildekking av sedimenter kan gjøres fra fallbunnslekter eller fra 
gravemaskin på lekter.  

 
Spunting 

Hensikten med spuntingen er å etablere en tett skjerm som hindrer en ukontrollert spredning av 
forurensede partikler som følge av oppvirvling under utfylling. Videre vil den fungere som en 
forsterkning i front av utfyllingen, noe som i seg selv vil være positivt. Den vil blant annet sikre 
landarealet mot utgliding og evt. utvasking av finstoff ved for eksempel flom eller sterkt strøm i 
Nitelva.  

Under utfylling i sjøen bak spunten vil det oppstå overskuddsvann som vil være partikulært 
forurenset. Partiklene vil være forurenset og må behandles eller leveres som forurenset. Vannet 
bak spunten må derfor pumpes opp og sedimenteres. Det partikkelfrie vannet kan ledes til 
kommunalt nett.  

Det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser på området, slik at dette legges til grunn for 
spunting.  

Kvadratmeterpris for spunting ligger erfaringsmessig på mellom 1 000-1 500 kr/m². For at spunten 
skal fungere er man avhengig av å kunne pele ned til faste masser eller fjell. 

 
Utfylling med siltgardin 

For utfylling i vassdraget vil utfyllingen virvle opp forurensing og medføre spredning av 
forurensede sedimentene utenfor. Selv om massene utenfor tiltaksområdet er forurenset, er 
spredning av forurensede masser ikke lovlig i henhold til § 7 i forurensingsloven, samt kapittel 22 
om mudring og dumping i sjø og vassdrag i forurensingsforskriften. For å hindre spredning må det 
derfor settes opp en siltgardin utenfor dumpeområdet. Dette er en duk som settes opp utenfor et 
tiltaksområde i sjø eller vassdrag. Den skal holdes flytende og følge vannspeilet, med feste i 
bunnen. Duken skal slippe gjennom vann men skal holde tilbake forurensede sedimentpartikler. 
Det må settes krav til lysåpning i siltskjørtet, med tanke på partikkelstørrelse i sedimentene slik at 
partiklene holdes tilbake. Erfaring fra andre oppdrag er at duken kan gå tett av finstoff i 
sedimentene. Undersøkelsen viser at det er svært grunt i området som skal fylles ut, med dyp på 
+/- 1 meter. Det kan derfor være utfordrende å få festet en duk til sedimentene, siden det er relativt 
myke sedimenter samt at det vil være meget kort avstand til festepunkt og flytepontonger.  

Etter at utfyllingen er gjennomført fjernes siltskjørtet. Dette er da erfaringsmessig forurenset av 
oppvirvlede partikler og må leveres som forurenset til godkjent mottaksanlegg eller behandlings-
anlegg. Fyllingsfoten må etter endt utfylling sikres med plastring av stor stein. Dette vil redusere 
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utvasking og erosjon fra strømning og bølgeaktivitet noe, men det vil med denne metoden være 
en større utvasking av finstoff i fra grunnen enn fra et område hvor det er en tettere spunt.  

Oppsummering tiltak ved utfylling fra land i Nitelva 

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. 

5.14 Vurdering av bordgang- og brukonstruksjoner 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Strandveien 1 AS gjennomført vurdering av bordgang- og 
brukonstruksjoner.  
 
Bordgangen og ny forbindelse til sentrum er vurdert å ha dekke av tre, og ha varierende bredde 
for å gi et organisk uttrykk.  

 
Bordgang langs elvepromenaden 

Bordgangen langs elvebredden kan eksempelvis fundamenteres med peler av stål eller tre. 
Hovedbæring kan utføres med ståldragere eller tredragere. Ståldragere kan spenne over større 
avstander, og kan redusere behovet for mange fundamentakser. Velger man tredragere som 
hovedbæring må man tenke seg flere oppleggsakser. Over hovedbæringen legges strøved av 
impregnert konstruksjonsvirke. 

 
Bru/bordgang fra sentrum 

Bru/bordgang fra sentrum etableres for kryssing av Nitelva. Fra sør i nytt boligområde føres gang-
/sykkelveg over elven før vegen lander på nyetablert øy ute i Nitelva. Denne gangbrua vil være 
ca. 60 m lang. For å minimere inngrep i elvebunn kan man tenke seg to opplegg i elva, som gir en 
spennvidde på ca. 20 m. Som hovedbæring kan det benyttes slanke stålfagverk, med en bygge-
høyde på ca. 1 m. Fagverk gir stor stivhet med lav konstruksjonshøyde, noe som kan være 
ønskelig her. Fagverk kan være underliggende eller ligge på siden av gang-/sykkelbanen. Benytter 
man fagverk som ligger på siden av gang-/sykkelbanen vil disse oppfattes som en del av 
rekkverket, og brua vil få en lav opplevd byggehøyde.  

Der gang-/sykkelbanen går over nyetablert øy kan man benytte samme spennvidder som over 
elva, eller man kan redusere spennvidder og byggehøyde på brua.  

For hovedkryssingen av Nitelva, på østsiden av ny øy, ligger brua høyere enn den gjør på 
vestsiden av ny øy. Dette medfører tilstrekkelig seilingshøyde for båttrafikk på elva. Denne 
kryssingen er ca. 100 m. Dersom man utformer denne brukryssingen på samme måte som mellom 
øya og boligområde vil kan kunne klare seg med 4 oppleggspunkter i elva. 
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Elvekryssingene kan fundamenteres på friksjonsbærende stålkjernepeler. Fundamentene består 
av 3-4 peler og et pelhode i betong. Dette kan utformes slik at overkant betong er på nivå med 
elvebunn. På denne måten vil vannstrømningen i elva være lik slik den er i dag, og inngrepet i 
elvebunnen være relativt lite. Et slikt fundament utformes til å tåle isgang i elva, og vil ikke være 
synlig over vannet. Opp fra pelhodet stikker en slank søyle som støtter brukonstruksjonen. Denne 
fundamenteringsløsningen gjelder for begge brukryssingene. For bordgangen på øya kan man 
benytte sålefundamenter. Geotekniske setningsvurdering gjennomført av Sweco viser at man må 
påregne noe setninger på nyetablert øy. Fundamenter på øya vil følge setningene, og bæresystem 
for bordgangen over øya utformes med noe fleksibilitet i form av ledd eller lignende.  
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6 Sammenstilling av konsekvensanalysen 
6.1 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 

Hovedalternativet tilfører landskapsbildet en rekke positive kvaliteter i form av variert beplantning, 
nye, åpne og bearbeidede uterom, promenade og en parkmessig opparbeiding av områder som i 
dag fremstår som rotete og uskjøttede. Av særlig betydning her er prosjektets utforming som 
synliggjør naturens kretsløp gjennom håndteringen av overflatevann og vegetasjonsbruk. For 
hovedalternativet gir den omfattende utfyllingen av Nitelva og endringen av elvas forløp en negativ 
virkning for landskapsbildet. Elvebredden har  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 betydningsfulle 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 begrensede høyde. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha 
liten positiv til ubetydelig konsekvens for landskapsbildet.  

Grønnstruktur 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 vurderes å være stor positiv. I alternativ 0+ er utnyttelsen mindre og 
konsekvensgraden er middels positiv. 

Naturmiljø og biologisk mangfold 

Planområdet vurderes 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 vurderes å være liten til middels negativ. Alternativ 0+ har ingen 
vesentlige påvirkninger og konsekvensgraden er ubetydelig. 

Kulturminner / 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 trekkes fram som viktige kulturminner.  
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Ingen kulturminner blir fysisk berørt av tiltaket. Det visuelle omfanget for Dampsagtomten med 
nærliggende områder er vurdert å gi ingen-liten negativ konsekvens, uavhengig av alternativet. 
Vi minner 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. 

Barn 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 begge tiltakene er satt til 
middels positiv. Begrunnelsen er knyttet til at området ikke har særlige verdier som blir negativt 
berørt, samtidig som arealene forventes å bli tilført til dels store nye verdier gjennom utbygging. 
Forslagene til avbøtende tiltak bør integreres i planforslaget og sikres juridisk der dette er 
håndterlig.  

Sosial infrastruktur og offentlige møteplasser 

Når det gjelder temaet offentlige møteplasser så tilfører hovedalternativet området 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. Disse vil kunne fungere både som attraktive uteoppholdsarealer for beboerne i 
planområdet, og være tilgjengelig for allmennheten. Blant disse er elvepromenaden, 
sentralparken, gangbrua, renseparken, bordgangen og den nye øya. Hovedalternativet gir en 
urban elvefront med 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 
vurderes derfor 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. Dette vil totalt sett medføre færre 
offentlige møteplasser og med overvekt av privatiserte uterom. Konsekvensen av offentlige 
møteplasser for alternativ 0+ vurderes derfor til liten positiv. 

 

6.2 Rangering av alternativene 
6.2.1 Premisser for rangeringen 

Målet med denne konsekvensutredningen er å gi en systematisk og etterprøvbar fremstilling av 
hvordan tiltaket påvirker velferden for samfunnet. Redegjørelsen gir dermed et grunnlag for å 
kunne rangere de to alternativene.I denne sammenhengen er det vesentlig å understreke at de 
fleste konsekvensene av tiltaket vil inntreffe etter at tiltaket er realisert. I sammenstillingen er det 
også avgjørende å sette de enkelte temaene inn i en mer overordnet sammenheng. 
Sammenstillingen tar dermed ikke sikte på å vurdere enkelttemaer opp mot hverandre, men 
benytte dem som kunnskapsgrunnlag i en overordnet fremstilling. Denne fremstillingene vil 
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vektlegge de mer grunnleggende virkningene av tiltaket og fremheve hvilke samfunnsverdier som 
svekkes eller forsterkes av tiltaket. 

I rangeringen av alternativene ligger følgende verdivalg til grunn for rangeringen: 

Regionalt framfor lokalt 

Planområdet sett i en regional kontekst er vektlagt i forhold til en lokal kontekst 

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. 

Tiltaket ligger 500-1000 meter og dermed innenfor gangavstand fra Lillestrøm jernbanestasjon. 
På denne måten vil ethvert tiltak i planområdet innfri de regionale målsetningene om større 
befolkningskonsentrasjoner. Følgelig vil også hovedalternativet, som utnytter en større del av 
området enn alternativ 0+, styrke denne målsetningen. Samtidig vurderes hovedalternativets 
negative konsekvenser hovedsakelig som lokale. Dette gjelder blant annet konsekvenser for 
landskapsbildet som i særlig grad er negative for områdene som ligger rundt planområdet. 
Nitelvas naturverdier forekommer ikke bare i selve planområdet, men langs hele strekningen fra 
Hvam til Sørumsneset. I tillegg finnes det slike, og ofte større, områder i / langs Leira og Øyeren. 
På lokalt og regionalt nivå er denne naturtypen med tilsvarende funksjonsområder og tilhørende 
rødlistearter, både flora og fauna, ikke sjelden og generelt i en god tilstand. 

Byutvikling fremfor boligutvikling 

En utvidelse av Lillestrøm by og knutepunktet Lillestrøm stasjon er vektlagt i forhold til å utvide 
eksisterende småhusbebyggelse på sørsiden av Nitelva 

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.Skedsmo kommunes kommuneplan 
er opptatt av bybåndet mellom Strømmen, Lillestrøm og Kjeller og ønsker en bymessig utvikling i 
bybåndet der målet er å utvikle og vedlikeholde kvaliteter som gjør kommunen til en av landets 
mest attraktive bosteds- og etableringskommuner. En urban utvikling anses i kommuneplanen å 
være en viktig betingelse for å nå kommunens øvrige utviklingsmål, inklusive bærekraft, 
konkurranseevne, kommuneøkonomi og forutsetninger for gode levekår og folkehelse. 
Kommunen fokuserer på videre fortetting i sentrum – eller sentrale deler av Lillestrøm og 
Strømmen – i tråd med statlige føringer. Begge alternativene vil skape et større 
publikumsgrunnlag for så vel kollektivtransport som forretninger og andre servicetilbud i Lillestrøm 
sentrum. Hovedalternativet vil imidlertid i større grad enn alternativ 0+ utvide og forsterke byen 
Lillestrøm. Dette skyldes blant annet tiltakets utforming. Elvepromenader og interne strøksgater 
tilfører området en urban karakter og skaper mange sosiale møteplasser. Den reduserte distansen 
til eksisterende stasjon og sentrum setter tiltaket samtidig i forbindelse med den historiske delen 
av Lillestrøm.  
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Langsiktig framfor kortsiktig  

Konsekvenser av midlertidig karakter er vurdert som mindre utslagsgivende enn konsekvenser 
av varig karakter. Dette innebærer blant annet at en negativ virkning i anleggsfasen er tillagt 
mindre betydning enn virkninger i som oppstår etter at tiltaket er etablert. På denne måten står 
også de omfattende, men forbigående ulempene i et avklart forhold til tiltakets lange 
tidshorisont. Midlertidig omlegging av veier, støy og andre ulemper som tiltaket påfører 
omgivelsene i anleggsperioden, vil oppveies av blant annet at tiltaket legger til rette for 
gangavstand til Lillestrøm sentrum. Gange eller økt bruk av sykkel vil gi reduserte 
klimagassutslipp. Hovedalternativet, som legger grunnlaget for en større 
befolkningskonsentrasjon, styrker på denne måten samfunnsverdiene i større grad enn alternativ 
0+. 

Muligheter fremfor forringelse  

Styrking av samfunnsverdier er vektlagt i forhold til svekkelse av samfunnsverdier. 

Planområdet fremstår i dag med ulik karakter og arealbruk. Her finnes både lagerarealer, 
industribygg, båthavn, grøntområder og en strandsone som varierer i takt med vannmengden i 
Nitelva. En realisering av tiltaket vil innebære at både arealbruk og karakter endres vesentlig. 
Tiltaket innebærer et konsentrert boligområde med tilhørende servicefunksjoner og 
rekreasjonsområder. Konsekvensutredningen viser at denne omdisponeringen av området i stor 
grad gir positive virkninger for samfunnsverdiene i området. Dette gjelder begge alternativene, 
men i større grad for alternativ 0+ enn for hovedalternativet. 

6.2.2 Rangering og konklusjon 

Tabellen under viser rangeringen utfra premissene i avsnitt 6.2.1.  

Tabell 6-1. Oppsummering og sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser. 
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Hovedalternativ 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. 
Hovedalternativets negative konsekvenser anses som lokale. 

 

6.3 Oppsummering av andre vurderte tema  

I tillegg til temaene for ikke-prissatte konsekvenser er det i konsekvensanalysen vurdert 
konsekvenser for temaene folkehelse, trafikk og kollektivtrafikk, støy, hydrologi/flom, 
grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger, miljøtekniske undersøkelser og forurensing, og 
vurdering av bordgang- og brukonstruksjoner. Disse er ikke en del av sammenstillingen for ikke-
prissatte konsekvenser, men oppsummeres i dette kapittelet. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), Handelsanalysen samt Samfunnsnytteanalysen kommer i 
egne rapporter.  

Folkehelse 

Tiltaket åpner for en befolkning på ca. 4 000 nye beboere innenfor planområdet. Tiltaket vil dermed 
generere mer trafikk og medfølgende støy og eventuell luftforurensing, jamfør egne utredninger.  

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 konsekvensvurdere. Konsekvensen av tiltaket er satt til lite negativ til ubetydelig. 
Begrunnelsen er knyttet til de verdier i området som kan bli negativt påvirket. Ved en ideell 
utbygging, der de avbøtende tiltakene er integrert i gode planløsninger vil konsekvensene kunne 
bli svært positive.  

Trafikk og kollektivtrafikk 

Utbyggingsområdet er relativt sentrumsnært og vil ha god gang- og sykkelveiforbindelse til blant 
annet Lillestrøm og Lillestrøm stasjon. Den planlagte utbyggingen av områdene kan øke trafikken 
i krysset med cirka ÅDT 5 200. 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 13 700 
(2015-nivå). 

For å tilpasse krysset til økt sideveistrafikk inngår ombygging til rundkjøring i planen. 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. 

Kapasitetsberegninger av rundkjøringen viser at den har kapasitet til å avvikle den nye trafikken 
fra planforslaget i tillegg til dagens trafikk. Bergningene viser gode avviklingsforhold i 
morgenrushet, mens det om ettermiddagen er mere anstrengt trafikkavvikling. Det er beregnet en 
forsinkelse på 16 sekunder per kjøretøy i Strømsveien fra vest om ettermiddagen. 
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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. 

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. 

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. 

Boliger inkluderes blant bruksformålene som ved en realisering av planforslaget innføres til et gul 
og rød luftforurensningssoner med hensyn til NO2 og PM10. Dette gjelder bygningsfasader mot 
Fv381 Strømsveien og den nordligste delen av Strandveien. De planlagte lekeplassene i det 
nordligste byggefeltet blir skjermet i stor grad av byggene med fasade mot Strømsveien, mens 
den planlagte barnehagen har særlig gunstig plassering i forhold til luftkvalitet.   

Det anbefales flere tiltak for å redusere konsekvensene av trafikkutslipp for luftkvalitet ved de 
berørte boligområdene og lekeplassene. 

Hydrologi / Flom 

Flomsonekart viser at cirka 90 % av hele reguleringsområdet ligger under vannet ved en 200-års 
flom. Sentralrenseanlegget RA2 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 er 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 
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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. 

Geotekniske grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering 

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 ertilfredsstillende for 
dagens situasjon. Ved oppfylling av tomten til flomsikker høyde (106,5 m) er en fylling av 
sprengstein stabil ved en fyllingsvinkel på ca. 1:3. Oppfylling av tomten vil imidlertid gi store 
setninger over lang tid.  

Det må tas hensyn til 200 års flom ved utbygging. Det er en kotehøyde på 105,3 m pluss 0,5 m i 
sikkerhetsmargin som legges til grunn for flomsikker høyde. Løsmassene er telefarlige. 
Vinterarbeider medfører fare for teledannelse under fundamenter med påfølgende setnings-
problemer. Dersom grunnarbeidene skal foregå på vinterstid må det tas spesielle hensyn for å 
unngå frost i massene. 

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.  

Miljøtekniske undersøkelser og forurensing  

Grunnen ved RA2 synes som generelt lite forurenset av metaller. For organiske parametere er 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 er også godt. 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 forurensings-parameteren. 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. 
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7 Referanser 
 

7.1 Kilder 

Kilder kultur 
Askeladden 17.12.2013 (Riksantikvarens database over fredete kulturminner, listeførte kirker og 
eldre bygninger (SEFRAK)). 
Skedsmo kommunes hjemmeside, kultur, idrett og fritid 
(https://www.skedsmo.kommune.no/#/Kultur-idrett-og-fritid|22/vis-alle-kategorier). 
Grønn plan 2006-2017, landskap (Rælingen kommune). 
Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune (planutkast 01.11.10). 
Høringsforslag planprogram – kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014 – 2025, 
januar - 2013 (Rælingen kommune). 

Kilder for Sosial infrastruktur 
Akershusstatistikk og kart, Akershus fylkeskommune 
NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring 
Vekstkommuneproblematikk  
Demografi i Rælingen (Rælingen kommune) 
Skolebruksplan, Rælingen kommune 
Folke- og boligtellingen, boliger, 19. november 2011 
Barnehagebehovsplan Skedsmo kommune vedtatt 23.04.2014 
Vedlegg 1.2.2 til Barnehage behovsplan Informasjon om hver barnehage  

Kilder folkehelse 
Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune 
Folkehelseinstituttet, Folkehelseprofiler for Skedsmo og Rælingen, 2015 
Helsedirektoratet, Folkehelse og kommuneplanlegging, 2011 
Kartportaler for kommunene på nedre Romerike 
Kommuneplan Rælingen, 2014 – 2025 
Kommuneplan for Skedsmo, 2015-2026 
Skedsmo kommune, sykkelkart og barnetråkkregistrering 
Ungdata nøkkeltallsrapport, Skedsmo 2013, Rælingen 2014 

Kilder Landskap 
Byromsprogram for Strandveien (2016). 
Kart og ortofoto. 
Miljødirektoratet: http://kart.naturbase.no/ 
Prosjekthefte og illustrasjonsplan for Strandveien 1 (2015). 
Puschmann, Oskar. (2005) Nasjonalt referansesystem for landskap: Beskrivelse av Norges 45 
landskapsregioner. (www.nibio.no). 
  

https://www.skedsmo.kommune.no/#/Kultur-idrett-og-fritid|22/vis-alle-kategorier


RAPPORT, KONSEKVENSUTREDNING STRANDVEIEN  SWECO NORGE AS, 07.04.2017 

 

STRANDVEIEN  Side 207 av 211 

 

Kilder Grøntstruktur og friluftsliv 
Direktoratet for naturforvaltning, 2004. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Håndbok 
nr. 25. 
Rælingen kommune, 2006. Kommunedelplan Grønn plan 2006 - 2017. Friluftsliv. 
Rælingen kommune, 2007. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av 
Kommunestyret i Rælingen 18. april 2007 
Rælingen kommune, 2009. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 - 2020. 
Vedtatt 09.12.2009. 
Rælingen kommune, 2015. Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. 
Planbeskrivelse – Offentlig ettersyn. Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 18.06.2014. 
Skedsmo kommune, 2012. Grøntsoneplan for Skedsmos byggesone. Vedtatt 10.10.2012. 
Skedsmo kommune, 2011. Mulighetsstudie - Forbindelsen Lillestrøm-Strømmen over Nitelva. 
Planavdelingen. Oktober 2011 
Skedsmo kommune, 2013. Kommuneplanens arealdel 2011-2022. Planbestemmelser. Vedtatt 
08. juni. 2011, og endret i henhold til vedtak i Kommunestyret i PS11/118 den 07.12.11, og PS 
13/6 den 30.01.13. 
Sigrid Louise Bjørnstad og Hege Cecilie Ludvigsen, rådgivere Skedsmo kommune 
Eva Pettersen, rådgiver Rælingen kommune 
Pål Svendsen, Monic Yachting AS 
 

Kilder Naturmiljø 
Bjørkøyli, T., O. Haaverstad, Ø. Røsok & L. Dervo, 2013. Forvaltningsplan for Nordre Øyeren 
naturreservat og Sørumsneset naturreservat. Rapport nr. 2/2013. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Oslo. 
Brabrand, Å., 2013. Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig 
forvaltning. Rapportnummer 29. Naturhistorisk museum UiO, Oslo. 
Gjerde, L., 2007. Vannveiene i Skedsmo - utkast. Naturveilederen 1. Norske Naturveiledere, 
Lillestrøm. 
Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold. Håndbok nr. 13 2. utgave. 
Klima- og mijødepartemmentet, 2016. Naturmangfoldloven kapittel II. Alminnelige bestemmelser 
om bærekraftig bruk. 
Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.), 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 
Trondheim. 
Miljødirektoratet, 2015. Veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning av naturtyper på land 
og i ferskvann. Utkast til faktaark 2015 – Åpen naturlig fastmark. Versjon 7. august 2015. 
Sandaas, K., J. Enerud, & L. Holmsen, 2012. Store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira. 
Skedsmo kommune, Lillestrøm. 
 
Sigrid Louise Bjørnstad, rådgiver miljø Skedsmo kommune / prosjektleder Vannområde Leira – 
Nitelva 
Terje Skibakk, lokalkjent NOF 
Yngve Kvebæk, lokalkjent, Nordre Øyeren fuglestasjon 
Skedsmo kommune, 2015. Brev av 27.04.2015, ved Hege Cecilie Ludvigsen. 
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Kilder Kultur 
Akershus fylkeskommune (2007): Spor for fremtiden. Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus 2007 - 2018. 
Johannesen, Jørgen (epost 18.12.2013): rådgiver ved Maritimt museum 
Holt, Ole (tlf 02.01.2014): lokalhistoriker Rælingen kommune 
Pettersen, Eva G., (epost av 02.06.2015): avd. landskapsarkitekt, Rælingen kommune 
Riksantikvaren (17.desember 2013): Kulturminnesøk i Askeladden, Riksantikvarens database 
over fredet kulturminner, listeførte kirker og eldre bygninger registrert i Sefrak.  
Rælingen kommune (2005): Grønnplan 2006-2017, landskap. Temakart 
Rælingen kommune (2013): Høringsforslag planprogram . Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2014-2025, januar 2013. 
Teksum, Jan O. (epost av 27.05.2015): avdelingssjef, allmenn kultur Skedsmo kommune. 
Skedsmo kommune (planutkast 01.01. 2010): Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune. 
Skedsmo kommune (19.desember 2013): Informasjon om kulturminner i Skedsmo kommune 
(https://www.skedsmo.kommune.no/#/Kultur-idrett-og-fritid|22/vis-alle-kategorier) 
Trømborg, Malin (epost 19.12.2013): rådgiver ved kulturminneseksjonen i Akershus 
fylkeskommune 

Kilder Barns og unges interesser 
Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune 
Kartportaler for kommunene og Akershus fylkeskommune 
Barnetråkkregistrering, Skedsmo kommune  
Ungdata nøkkeltallsrapport, Skedsmo 2013, Rælingen 2014 
Skolebruksplan, Rælingen kommune 2010-2015 
Kart, skolekretser i Skedsmo, Skedsmo kommune 

 
Kilder Hydrologi 
Naserzadeh, A. og Larsen, C. K, NVE, 2004/6, Delprosjekt Fetsund. 
Naserzadeh, A. og Pereira, J., NVE, 2005/13, Delprosjekt Lillestrøm. 
NVE, 2014, Flaum- og skredfare i arealplanar 2/2011.Oppdatert i 2014. 
US Army Corps of Engineer – HEC-RAS , 2014, http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-
ras/. 
Telemac 2D, 2014, Electricite de France (EDF), http://www.opentelemac.org/. 
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Referanser miljøtekniske undersøkelser 
Miljøverndepartementet; LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(Forurensningsloven). 
Miljøverndepartementet; FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften). 
Kommunal- og regionaldepartementet; FOR-1997-01-22-35 Forskrift om godkjenning av foretak 
for ansvarsrett. 
MILJØDIREKTORATET 1999, TA-1629/99, veileder 99:01 Veiledning om risikovurdering av 
forurenset grunn. 
MILJØDIREKTORATET 2008, Veileder for undersøkelse av forurenset grunn, risikovurdering og 
tilstandsklasser for jord. 
MILJØDIREKTORATET 2009, Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2 (TA-2547/2009). 
MILJØDIREKTORATET 2009, Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 (TA-2548/2009). 
MILJØDIREKTORATET 2009, Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). 
MILJØDIREKTORATET 2007, Veileder for risikovurdering av forurenset sediment TA-
2230/2007. 
MILJØDIREKTORATET 2008, Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i 
vann og sedimenter TA 2229/2007. 
MILJØDIREKTORATET 2011, Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011. 
MILJØDIREKTORATET 2011, Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av 
forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA 2803 2011. 
MILJØDIREKTORATET 2012, Veileder Håndtering av sedimenter TA 2960/ 2012. 
MILJØDIREKTORATET 2012, Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av 
miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota TA 3001/2012. 

 

7.2 Nettsider/databaser 

Skedsmo kommune 2015. Flomsonekart   

http://skedsmo.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/map.html?appid=5fea29c1ddc344d48bbd5b
38cf240916&group=46b8b441049f4409950506c834a1f4ad&webmap=cd66e0ba8ad24ac792e5
38c7ba8a47f5 

Artskart.no 

Naturbase.no 

Rælingen kommune 

Skedsmo kommune 
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8 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Planprogrammet 
 
Vedlegg 2 – Oversikt over vanninsektfauna i planområdet 
Vedlegg 3 – Økologiske krav og premisser for etablering av øya 

Vedlegg 4 – Flomsonekart (dagens terreng og utfylling + heving av terrenget) 
Vedlegg 5 – Hydrauliske beregninger (høy vannføring i Nitelva) 
Vedlegg 6 – Hydrologiske kommentarer 
Vedlegg 7 – Nitelva - Samvariasjon med Øyeren  

Vedlegg 8 – Plantegning med snitt A-A, B-B og C-C 
Vedlegg 9 – Profiltegning av snitt A-A, B-B og C-C 
Vedlegg 10 – Illustrasjonsplan, ny plan for bebyggelsesstruktur 
Vedlegg 11 – Profil- og plantegning for nytt snitt Øy 
Vedlegg 12 – Områdestabilitet 
Vedlegg 13 – Stabilitetsvurdering av midlertidig lagring av masser 
 
Vedlegg 14 – Borplan 
Vedlegg 15 – Oversiktskart  
Vedlegg 16 – Total- slagsonderinger 
Vedlegg 17 – CPTU – sonderinger 
Vedlegg 18 – Resultater fra geoteknisk laboratorium 

Vedlegg 19 – Oversiktskart med prøvepunkter 
Vedlegg 20 – Tolkning av analyseresultater 
Vedlegg 21 – Feltrapport miljøtekniske grunnundersøkelser land 
Vedlegg 22 – Feltrapport miljøundersøkelser sediment 
Vedlegg 23 – Analyseresultater fra ALS AS 
 
Vedlegg 24 – Plankart med flomutbredelse for en 200-års flom 
Vedlegg 25 – Rapport, medvirkningsmøte med ungdomsrådet 
Vedlegg 26 – Stabilitetsberegninger for dagens og for en framtidig situasjon 

Vedlegg 27 – Sluttrapport for forurenset grunn_R3 Entreprenør AS 
Vedlegg 28 – NVE rapport nr. 83-2016 
 
 
Andre vedlegg: 

1.1 – Illustrasjonshefte 
1.2 – Planbeskrivelse 
1.3 – Plankart 
1.4 – Reguleringsbestemmelser 
1.5 – Byromsprogram 
1.7 – Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
1.8 – Handelsanalyse 
1.9 – Samfunnsnytteanalyse 
1.10 – VA-rammeplan 
1.11 – Tekniske vegtegninger 
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1.12 – Miljøtekniske undersøkelser 
1.13 – Vannlinjeberegninger 
1.14 – Grunnundersøkelser 
1.15 – Beskrivelse av faseplan 
1.16 – Vindanalyse 
1.17 – Luftkvalitetsvurdering 
1.18 – Kapasitetsutredning brannvann 
1.19 – Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens kommunegrense 
1.20 – Vurdering av byggehøyder mot elva 
1.21 – Vurdering av ny broforbindelse fra øya og direkte til elvepromenaden 
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