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Ny førstegangsbehandling av reguleringsplan for Strandveien 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-10, 1. ledd, samt § 12-11, 
vedtar planutvalget å legge forslag til detaljreguleringsplan for Strandveien i Skedsmo og 
Rælingen kommuner, med plankart for vertikalnivå 2 og 3, datert 20.05.2017 og vertikalnivå 
1 datert 16.05.2017 og rådmannens forslag til bestemmelser datert 19.09.2017 ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Utleggelse til offentlig ettersyn forutsetter at tilsvarende planforslag vedtas utlagt til offentlig 
ettersyn også i Skedsmo kommune. 
 
Før planen kan tas til andregangsbehandling, skal kravene listet opp i kulepunkt i 
oppsummering og konklusjon i kapittel 6 i dette saksframlegget være oppfylt. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 24.10.2017  

 
Behandling: 
 

Frank Willy Ottesen (FrP) fremmet følgende omforente forslag til vedtak fra partiene FRP, Høyre, 
Krf og Ap: 
Se vedtak 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Ottesen ble satt opp mot rådmannens innstilling, forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 

1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-10, 1. ledd, samt § 

12-11, vedtar planutvalget å legge forslag til detaljreguleringsplan for Strandveien i 

Skedsmo og Rælingen kommuner, med plankart for vertikalnivå 2 og 3, datert 

20.05.2017 og vertikalnivå 1 datert 16.05.2017 og rådmannens forslag til bestemmelser 

datert 19.09.2017 ut til offentlig ettersyn. 

 

2. Før planen kan tas til andregangsbehandling, skal kravene listet opp være oppfylt. 
 



 Nettmodellering av eksisterende VA-nett, og plan for oppgradering av 

vannforsyningen slik at brannvannskapasiteten tilfredsstiller kravene i h.h.t. 

TEK. Må utføres før saken kan tas til andregangsbehandling.  

 Vurdering og dokumentasjon av luftkvalitet i henhold til gjeldende 

retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  

 Miljøoppfølgingsplan (MOP) og overvåkningsprogram for hele området: 

Miljøoppfølgingsplan og overvåkningsprogram må utbedres før saken kan 

tas til andregangsbehandling. 

 Utbyggingsavtale mellom forslagstiller/ utbygger og kommunene må utføres 

før saken kan tas til andregangsbehandling.  

 Oppdatering av faseplan knyttet til midlertidige byrom/anlegg og 

rekkefølgekrav til broforbindelse må inn i fase fire. Må utføres før saken kan 

tas til andregangsbehandling. I tillegg skal det gjøres en vurdering av bruk av 

masser fra eksisterende øy.   

 Oppmåling av eiendomsgrenser, jf. kap. 4, siste avsnitt om båthavnen, må 

utføres før saken kan tas til andregangsbehandling 

 Innarbeide en offentlig eierform på adkomstvei, gatetun, strøket og 

promenaden i planforslaget. 

 Innarbeide plassering av stasjonært avfallssug.  

 Innarbeide hensynssone med tilhørende bestemmelser rundt bekken som 

skal bevares i Rælingen  

 Innarbeide i bestemmelsene krav om utvidelse av eksisterende gang- og 

sykkelveg SGS7 videre mot gangbrua langs jernbanebrua.  

 Innarbeide bestemmelser som sikrer ivaretakelse av de største 

naturverdiene.  

 Innarbeide mulige løsninger for overvann som vil renne direkte ut mot 

Strandpromenaden og ikke via rensedammer og grønne rabatter 

3. Følgende skal i tillegg innarbeides og hensynstas før planen 2.gangsbehandles:  
 

 Planen støtter oppunder intensjonene i ”Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus” og felles strategi for Nedre Romerike der 

næringsutvikling, stedsutvikling og transport er vesentlige momenter. 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad i planen må sees i lys av disse 

strategiene/planer. 

 Planutvalget opprettholder kravet om minimum leilighetsstørrelse på 45m2 i 

Rælingen. Rælingen henstiller Skedsmo Kommune om å legge seg på 

samme nivå for hele planen, og det vises til at planforslaget avviker i fra 

Skedsmos gjeldende kommuneplan på dette punkt. Begrunnelsen er å 

redusere  boligsosiale utfordringer knyttet til trangboddhet. 

 Rælingen støtter Skedsmos vedtak som innebærer at forslagstillers forslag 

om maks 14 etasjer opprettholdes. Begrunnelsen er intensjonene i Regional 

plan for areal og transport i Oslo og Akershus” og felles strategi for Nedre 

Romerike næringsstrategi, der næringsutvikling, stedsutvikling og transport 

er vesentlige momenter. 

 Før andregangsbehandling skal Rælingens ønske om økt utnyttelse 

hensyntas på Rælingens andel av planområdet. 

 I bestemmelsenes § 3.14 siste setning; «og giftfrie» utgår og erstattes med 

«og fornybare». 



 Bestemmelsenes § 4.5 må omarbeides slik at planutvalgets tidligere vedtak 

om bruk av trematerialer bedre ivaretas. Jfr. Kommunestyrevedtak av 7/12-

2016 og intensjonene i dette som er at  trebaserte løsninger skal legges til 

grunn. 

 

 

 
Vedlegg 
1 Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 2 og 3 (innfelt), datert 20.05.17 
2 Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 1, datert 16.05.17 
3 Reguleringsbestemmelser (rådmannens forslag), datert 19.09.17 
4 Reguleringsbestemmelser (forsalgstillers forslag), datert 20.05.17 
5 Planbeskrivelse, datert 18.04.14 
6 Illustrasjonshefte, datert 15.05.17 
7 Byromsprogram, datert 18.05.17 
8 Konsekvensutredning, datert 07.04.17 
9 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), datert 01.11.16 
10 Handelsanalyse, datert 25.06.13 
11 Samfunnsnytteanalyse, datert 19.04.17 
12 Rælingen kommune - Vurdering av naturmangfold, datert 12.06.2017 
13 Perspektivtegninger som viser sikt fra bak eksisterende hus i Rælingen 
14 VA-rammeplan, datert 19.01.16, revidert 11.10.16 
15 Tekniske vegtegninger, datert 02.05.16 (med ulike revisjonsdato) 
16 Miljøtekniske undersøkelser, datert 18.12.15 
17 Vannlinjeberegninger, datert 22.12.15 
18 Grunnundersøkelser, datert 30.07.14 
19 Beskrivelse av faseplan, datert 20.05.17 
20 Vindanalyse, datert 04.05.16 
21 Luftkvalitetsvurdering 
22 Kapasitetsutredning brannvann, datert 24.03.17 
23 Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens kommunegrense, datert 

20.04.17 
24 Vurdering av byggehøyder mot elva 
25 Vurdering av ny broforbindelse fra øya og direkte til elvepromenaden, datert 17.03.17 
26 Miljøprogram miljøoppfølgingsplan, datert 07.04.17 
27 Overvåkningsprogram, datert 01.04.17 
28 Planprogram, datert 18.06.14 
29 Oversikt over vanninsektfauna i planområdet 
30 Økologiske krav og premisser for etablering av øya, datert 28.10.16 
31 Flomsonekart (dagens terreng og utfylling + heving av terrenget) 
32 Hydrauliske beregninger (høy vannføring i Nitelva) 
33 Hydrologiske kommentarer, datert 03.03.16 
34 Nitelva - Samvariasjon med Øyeren, datert 05.02.16 
35 Plantegning med snitt A-A, B-B og C-C, datert 14.04.15 
36 Profiltegning av snitt A-A, B-B og C-C 
37 Illustrasjonsplan, ny plan for bebyggelsesstruktur, datert 12.01.16 
38 Profil- og plantegning for nytt snitt Øy 
39 Områdestabilitet, datert 18.02.16 
40 Stabilitetsvurdering av midlertidig lagring av masser, datert 10.03.16 
41 Borplan, datert 30.06.14 
42 Oversiktskart, datert 30.06.14 
43 Total- slagsonderinger, datert 20.05.12 
44 CPTU – sonderinger, datert 12.03.13 
45 Resultater fra geoteknisk laboratorium, datert 28.03.12 
46 Oversiktskart med prøvepunkter 
47 Tolkning av analyseresultater 



48 Feltrapport miljøtekniske grunnundersøkelser land, datert august 13 
49 Feltrapport miljøundersøkelser sediment 
50 Analyseresultater fra ALS AS 
51 Plankart med flomutbredelse for en 200-års flom 
52 Rapport, medvirkningsmøte med ungdomsrådet 
53 Stabilitetsberegninger for dagens og for en framtidig situasjon 
54 Sluttrapport for forurenset grunn_R3 Entreprenør AS 
55 NVE rapport nr. 83-2016 

 

 

Saksutredning    
1. Sammendrag 

Reguleringsplanen ble behandlet første gang i planutvalget i Rælingen den 13.12.2016, 
og ble der vedtatt sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om å vurdere en del 
forhold ved planforslaget, bl.a. høyere utnyttelsesgrad i Rælingen innenfor planområdet 
for å øke antall boenheter og utnytte kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon. Den delen 
av reguleringsplanen som ligger i Skedsmo ble heller ikke lagt ut til offentlig ettersyn av 
hovedutvalget i Skedsmo etter deres behandling den 23.11.2016 da de to delene av 
reguleringsplanen avhenger av hverandre ved at kommunegrensen skjærer gjennom 
bygninger, veier og uteoppholdsarealer foreslått i planen. 
 
Forslagsstiller har etter tilbakesendelsen av reguleringsplanen vurdert kravene fra 
planutvalget i Rælingen om økt utnyttelsesgrad i Rælingen og mere fleksible 
planbestemmelser samtidig som det må sikres en god kvalitet i utbyggingen. På grunn av 
tilbakesendelsen til forslagsstiller ble det vurdert oppfyllelse av noen av punktene som 
skulle være ivaretatt før planen skal andregangsbehandles ifølge vedtak i begge 
kommuner. Forslagsstiller har justert planforslaget noe og har bedt om at deres justerte 
forslag legges frem til ny førstegangsbehandling. 
 
Det er utarbeidet et forslag til bestemmelser fra Skedsmo og Rælingen kommuner på 
grunn av at det er punkter i bestemmelsene administrasjonen ikke har lyktes å komme til 
full enighet med forslagsstiller om, se innstillingen til vedtak. 
 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av et større område i 
Skedsmo og Rælingen kommuner som eies av forslagstiller, Strandveien 1 AS. 
Eiendommene strekker seg ut til djupålen i Nitelva. Planområdet er totalt ca. 141 daa. 
For å skape de nødvendige rammene for et urbant utviklingsområde, blant annet 
gjennom å etablere en dobbel kvartalsstruktur, har planen til hensikt å fylle ut i elva. 
Medregnet utfylt areal vil ca. 75 daa av planområdet være bebyggbart. 
Noe av arealet som foreslås bygget ut i Rælingen kommune eies av Oppegaards 
Arvinger AS og er ca. 2,5 daa. Totalt er det foreslått ca. 6,7 daa kombinert bebyggelse og 
anleggsformål innenfor Rælingen kommunes areal av reguleringsplanforslaget. 
Forslagets hovedformål er bolig, men det legges til rette for etablering av funksjoner som 
forretning, offentlig/privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Det er foreslått regulert inn 
en større barnehage i området (felt BBH), med plass til opptil 108 barn og med et 
uteoppholdsareal på minimum 2600 m2. Det kan etableres maks. 4 000 m2 

forretning/tjenesteyting i området. 
Dersom det kun bygges bolig vil området kunne romme ca. 1600 boenheter av disse kan 
ca. 184 boliger bygges i Rælingen i henhold til nytt planforslag fra forslagsstiller. 
 
 



 
Plankart vertikalnivå 2 og 3 (innfelt) 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Forslagstiller har bedt om at deres justerte forslag legges frem til ny 
førstegangsbehandling. Saksframlegget baserer seg på saksframlegg lagt frem for 
planutvalget 13.12.16, men er oppdatert og supplert i henhold til de endringer som er 
gjort frem til ny førstegangsbehandling 
 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av et område på totalt ca. 
75 daa som blir bebyggbart ved utfylling i elva. Planområdet er på totalt ca. 141 daa der 
største delen av planområdet ligger i Skedsmo kommune (ca. 106 daa), mens 35 daa av 
planområdet ligger i Rælingen kommune. For å skape de nødvendige rammene for et 
urbant utviklingsområde, blant annet gjennom å etablere en dobbel kvartalsstruktur, har 
planen til hensikt å fylle ut i elva. Det var da ønskelig å se over kommunegrensen for en 
samlet utvikling. 
 
Reguleringsplanen ble behandlet første gang i planutvalget i Rælingen den 13.12.2016, 
og ble der vedtatt sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om å vurdere en del 
forhold ved planforslaget før kommunen kunne ta den opp til ny førstegangsbehandling. 
Reguleringsplanen består av et større område også i Skedsmo kommune, se vedtaket av 
saken i Skedsmo og Rælingen kommuner under kapittel 3 Tidligere behandling og 
vedtak. Som følge av vedtak i Rælingen kommune utførte forslagstiller vurderinger av økt 
utnyttelse innenfor Rælingens del av reguleringsplanen, se kapittel 4 om Sakens innhold 
i saksframlegget og forslagsstillers notat om dette i vedlegg 23. 
Forslag til reguleringsplan ble sendt inn på nytt fra forslagsstiller til Skedsmo og 
Rælingen kommuner den 23.05.2017. Det har vært møte med forslagsstiller etter mottak 
av forslaget. Dette gjelder spesielt forslag til bestemmelser når det gjaldt høyder på 
bygninger i både Rælingen og Skedsmo og når det gjelder faseplan med tidspunkt for 
ferdigstilling av øya samt gangbrua fra «strøket» i den nye bebyggelsen og over Nitelva 
til Lillestrøm. Det er laget et notat om vurdering av byggehøyder mot elva både for de 
høyeste bygningene i Skedsmo som foreslås med en høyde på 15 etasjer over 



elvepromenaden og for bryggehusene mot vika som ligger i både Skedsmo og Rælingen 
som forslås med 3 etasjer i Skedsmo og økt nå til 4 etasjer i Rælingen, se vedlegg 24. 
 
Forslagstiller er Sweco Norge AS på vegne av Strandveien 1 AS (tidligere 
Sentralrenseanlegget RA-2 AS). 
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
 
Førstegangsbehandling av reguleringsplanen i Skedsmo og Rælingen kommuner: 
Reguleringsplanen ble behandlet første gang i hovedutvalg for tekniske tjenester i 
Skedsmo kommune den 23.11.2016 og i planutvalget i Rælingen kommune den 
13.12.2016. 
Vedtaket i HUT i Skedsmo var gitt med forbehold om at tilsvarende planforslag ble 
vedtatt utlagt til offentlig ettersyn også i Rælingen kommune, samt at dersom Rælingen 
vedtar vesentlige endringer i sin behandling av saken må planen til ny vurdering av HUT 
før den legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg vedtok HUT at: Det stilles særdeles høye 
krav til arkitektonisk utforming og materialvalg til området generelt og høyhusene 
spesielt. Videre vedtok HUT at før planen kan tas til andregangsbehandling, skal kravene 
i avsnitt 3.26 i saksframlegget være oppfylt. Dette var de samme kravene som 
planutvalget i Rælingen stilte i kulepunkt nr. 1-8 i sitt vedtak som forutsetning for en 
andregangsbehandling. 
Planutvalget i Rælingen kommune vedtok imidlertid å sende planforslaget tilbake til 
forslagsstiller med anmodning om å vurdere en del forhold ved planforslaget før 
kommunen kunne ta den opp til ny førstegangsbehandling, se vedtaket under: 
 
Vedtak i planutvalget ved førstegangsbehandling 13.12.2016 i Rælingen kommune: 
Dette var et felles omforent forslag som ble satt opp mot rådmannens innstilling: 
 

1. Planutvalget ønsker en høyere utnyttelsesgrad i Rælingen innenfor planområdet 
for å øke antall boenheter og utnytte kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon. 

2. Forslagsstiller bes vurdere hvordan behov for større fleksibilitet i 
planbestemmelsene kan innarbeides for å ivareta framtidig innovasjon. Samtidig 
må det sikres tilstrekkelig styringsverktøy som sørger for god kvalitet i planen. 

3. Planen sendes tilbake til forslagsstiller for vurdering i henhold til punkt 1. og 2. 
4. Endring i § 3.17, nest siste setning:  

Det skal i den grad det er mulig satses på miljøvennlige produkter som er 
fornybare og har med lave klimagassutslipp. 
Lang levetid og god materialutnytelse utgår 

5. Endring i § 4.2. siste setning i avsnitt 3: Konstruksjonene skal hovedsakelig 
oppføres i trebaserte konstruksjoner. 
Massivtre som begrep utgår. 

6. Endring i § 4.5. setning 2:  
Materialer benyttet på bebyggelsen skal være vedlikeholdsvennlige. 
vedlikeholdsfrie utgår. 
Setning 3 strykes. 

7. Jfr. Kommunestyrevedtak 7/12-2016 og intensjonene i dette skal trebaserte 
løsninger legges til grunn. 

8. Planutvalget støtter rådmannens forslag om oppfølgingspunkter i 
saksframstillingens punkt 6: 

 
Forhold som skal være ivaretatt før planen 2. gangsbehandles: 

 Nettmodellering av eksisterende VA-nett, og plan for oppgradering av 
vannforsyningen slik at brannvannkapasiteten tilfredsstiller kravene i h.h.t. TEK. 

 Vurdering og dokumentasjon av luftkvalitet i henhold til gjeldende retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

 Miljøoppfølgingsplan (MOP) og overvåkningsprogram for hele området. 



 Utbyggingsavtale mellom forslagstiller/ utbygger og kommunene. 

 Oppdatering av faseplan knyttet til midlertidige byrom/anlegg og rekkefølgekrav til 
broforbindelse. 

 Vurdering av lavere byggehøyder mot elva. 

 Vurdering og utredning av broforbindelse fra øya direkte til elvepromenaden. 

 Oppmåling av usikre eiendomsgrenser innenfor planområdet, jf. 
avsnitt om båthavnen og avsnitt om gang- og sykkelfelt. 

 Maks. BRA justeres på plankartet for felt BKB7 på grunnlag av redusert høyde på 
bygninger i henhold til reguleringsbestemmelsene. 

 
Dispensasjon fra krav til områderegulering i Skedsmo kommune: 
For Skedsmo kommune sin del av reguleringsområdet ble det den 14.11.2012 gitt 
dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen i Skedsmo 2011-2022 om plankrav om 
områderegulering for Nitelva før detaljregulering av området kunne gjennomføres. 
 
Bakgrunnen for søknaden var at det fra søkers side synes å være flere tunge 
utredningskrav til dette delområdet (med tanke på blant annet trafikk, geoteknikk (mulig 
utfylling i elva), samt at et regulert naturområde er nærmeste nabo i Rælingen kommune. 
Søker mente at man ved å inkludere området i områdereguleringen ville kommunen 
risikere at planoppgavene ble unødvendig store og uoversiktlige, og ved å dele dem opp i 
en områderegulering og en detaljregulering ville framdriften bedre kunne opprettholdes i 
begge planene. 
Områdereguleringsplan for Nitelva ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Skedsmo 
kommune 23.11.2016. Det var da en samtidig behandlinga med Strandveien-saken. 
Offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen for Nitelva er over og forventes 
andregangsbehandlet innen utgangen av 2017. 
 
I vedtaket om dispensasjon ble det i tillegg vedtatt følgende: 
I dispensasjonen inngår også området som omfatter Strømsveien og arealet ned til 
Skjervagapet vestover til gnr 77 bnr 113. 
Området RA2 skal vises med alternative løsninger for å konkretisere mulighetsstudien. 
Gangbru over Nitelva skal inngå som en del av skisserte løsninger. 
 
Fastsetting av planprogram for KU: 
Samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble det også lagt ut 
planprogram for konsekvensutredning til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble revidert 
etter offentlig ettersyn og den 03.06.2014 ble planprogram for konsekvensutredning av 
reguleringsplanen fastsatt i Rælingen kommune. Den 18.06.2014 ble planprogram for 
konsekvensutredning av reguleringsplanen fastsatt i Skedsmo kommune, der det ble 
vedtatt følgende tillegg: 
Det utredes hvordan området kan utvikles med et urbant, bymessig preg med 
gatestruktur og parker/torg. Det forutsettes at det ikke bygges inntil elvebredden, og at 
det skal anlegges sammenhengende turvei langs Nitelva. Folkehelse tas inn som et tema 
i planprogrammet. 
 
Endring av arealdelen til kommuneplanen i Rælingen: 
Arealdelen til kommuneplanen for Rælingen kommune ble vedtatt endret 26.08.2015 i 
samsvar med at området nord for Henrik Sørensensveg ønskes utviklet til et område 
med mere sentrumsformål slik som det er vist i tilgrensende areal i Skedsmo kommune 
sin arealdel til kommuneplanen. Følgende mulige kombinerte formål ble derfor avsatt i 
arealdelen til kommuneplanen i Rælingen: bolig, forretning, kontor, tjenesteyting, 
bevertning. Se forslagsstillers planbeskrivelse som viser gjeldende arealdel til 
kommuneplanen og gjeldende reguleringsplaner for området i Skedsmo kommune. 
 
Andre planer/studier i Skedsmo kommune: 
Byutvikling og urban strategi – 2050 perspektiv. 
Mulighetsstudie – Forbindelsen Lillestrøm-Strømmen over Nitelva, 2011. 



 
3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

 
Gjeldende planstatus i Rælingen: 
 
Arealdelen til kommuneplanen for Rælingen: 
 

 
Utsnitt av gjeldende arealdel til kommuneplanen i Rælingen kommune 
 
I gjeldende kommuneplan 2014-2025 er planområdet som søkes regulert hovedsakelig 
avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål (KF3) og nåværende bruk og 
vern av sjø, vassdrag. Videre er Jonserudhavna avsatt til småbåthavn, samt at mindre 
deler av området er avsatt til nåværende friområder. I tillegg ligger det en hensynssone 
for flomfare på området. For gjeldende arealdel for Skedsmo kommune, se 
forslagsstillers planbeskrivelse; se vedlegg 5. 
 
Reguleringsplaner i Rælingen: 
 

 



Utsnitt fra reguleringsplanbasen til Rælingen kommune 
 
Utsnittet over viser i vest del av reguleringsplan for Området ved Strandveien med 
eiendommer i Skedsmo og gnr/bnr 106/241 m.fl. i Rælingen, vedtatt 10.02.2010, Plan-ID 
180. Denne planen omfatter dermed også område i Skedsmo kommune. 
På utsnittet over kan også sees avgrensning av eldre reguleringsplaner med stiplet svart 
strek, se utsnitt av disse planene under. 
Videre kan man i utsnittet over se avgrensning av forslag til detaljreguleringsplan for 
Strandveien vist med lilla skravur. 
 
Eldre reguleringsplaner som ikke er digitalisert: 
 

 
Reguleringsplan vist over for del av Henrik Sørensens veg trådte i kraft 13.03.1996. Plan-
ID 136. Deler av planområdet er i reguleringsplanen regulert til spesialområde 
naturvernområde og småbåthavn. Ny arealdel til kommuneplanen går foran denne 
reguleringsplanen, se utsnitt av arealdelen til kommuneplanen. Området i nordvest er i 
dag omregulert i reguleringsplan for Område ved Strandveien med eiendommer i 
Skedsmo og gnr/bnr 106/241 m.fl. i Rælingen, vedtatt 10.02.2010. 
 

 
Reguleringsplan vist over for Rv. 120, Skedsmo grense – Lillestrøm bru trådte i kraft 
09.12.1983. Plan-ID 98. Del av reguleringsplanen er endret etter vedtak av 
reguleringsplan for Gardermobanen for – dagsone Stalsberg – Nitelva som trådte i kraft 
04.04.1994. Plan-ID 132. 



 
For gjeldende reguleringsplanstatus i Skedsmo kommune henvises det til forslagsstillers 
planbeskrivelse, se vedlegg 5. 
 
 
Øvrig gjeldende planverk for Rælingen kommune: 

 Strategidokument for Næring og næringsutvikling, Rælingen kommune, vedtatt i 
kommunestyret i 2009. 

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

 Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2027, ble vedtatt i 
kommunestyret 14.06.2017. 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027, Rælingen kommune, vedtatt i 
kommunestyret 17.02.16. Kommunedelplanens hovedinnsatsområder er 
forebyggende og holdningsskapende arbeid og fysisk tilrettelegging. 

 Kommunedelplan grønn plan 2006-2017, Rælingen kommune. Gjeldende plan 
ble vedtatt av kommunestyret i 2007. Det er ikke planlagt noen revisjon av 
planen. 

 Hovedplan vei og veilys 2016-2026, Rælingen kommune, vedtatt i kommunestyret 
26.08.15. 

 Temaplan for støy vedtatt i 2013, Rælingen kommune. Gjeldende temaplan for 
støy ble vedtatt av kommunestyret 16.10.13 og gjelder for perioden 2013-2018. 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, planprogram vedtatt 19.06.13. 
Forslag til plan er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 22. september 2017. 

 
4. Sakens innhold  

 
Planprosess og medvirkning 
 
Krav om konsekvensutredning: 
Planforslaget utløste ved varsel om planoppstart krav om konsekvensutredning i henhold 
til forskrift om konsekvensutredninger fra 2009 for planer etter plan- og bygningsloven § 3 
d): Detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.  
 
Videre kom planforslaget innunder § 4: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn - Planer og tiltak som skal behandles etter forskriften dersom de:  

b) Er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller 
utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot 
prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot 
andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold. 

 
1. januar 2015 trådte det i kraft en ny forskrift om konsekvensutredning. Denne har 
tilbakevirkende kraft. Etter gjeldende forskrift om konsekvensutredning kommer 
planforslaget inn under § 2, planer som alltid skal behandles etter forskriften, bokstav d) 
Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål. 
 
1. juli 2017 trådte det i kraft enda en ny forskrift om konsekvensutredning. 
Overgangsbestemmelsen (§ 39) sier at: «for planer og tiltak som er tatt opp til behandling 
etter de to tidligere forskriftene, skal denne forskriften legges til grunn i den videre 
behandlingen av saken.» Etter denne forskriften kommer planforslaget inn under kapittel 
2, § 6: Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding, bokstav b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I 
pkt. 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
Planforslaget kommer også inn under § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes 
hvis de kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10, men ikke ha 



planprogram eller melding, bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, bokstav k) 
Deponier for masser på lang og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse. 
 
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan: 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet, den 09.01.2014, ble hele området fra 
jernbanetraseen i sør med eksisterende boligområder langs Henrik Sørensens veg i 
Rælingen, området øst for Strandveien og Nitelva, samt området sør for Skjervagapet 
tatt med innenfor avgrensing av reguleringsplanen for Strandveien 22 – Skjerva Brygge i 
Skedsmo og Rælingen kommuner. Etter at det viste seg at det var utfordrende å 
samkjøre de to prosjektene nord og sør for Strømsveien avgjorde Skedsmo kommune 
ved rådmannen den 26.08.2015, blant annet med bakgrunn i fremdrift, at Skjerva Brygge 
ikke skulle være med videre i denne reguleringsplanen. 
 
Oppstart av reguleringsplanarbeidet samt offentlig ettersyn av planprogram ble kunngjort 
i Romerikes Blad den 09.01.14, samt lagt ut elektronisk på kommunens hjemmeside 
samme dag. Det ble samtidig varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 
Naboer og berørte parter ble varslet i eget brev. Frist for å komme med merknad til 
planarbeidet og planprogrammet var 20. februar 2014.  
 
Det kom inn totalt 12 merknader til planforslaget i Skedsmo og Rælingen kommuner til 
varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram. Av disse var det merknader fra 
boligeiere/naboer i Rælingen på følgende eiendommer: Henrik Sørensens veg 10, 14 og 
26B. Merknadene er referert og kommentert i forslagstillers planbeskrivelse, se vedlegg 
5. 
 

 
Kartutsnitt som viser avgrensingen av planområdet ved varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid. 
 
Medvirkning: 
Det har vært avholdt en rekke dialog- og planleggingsmøter med Skedsmo og Rælingen 
kommuner fra oppstart av planarbeidet i 2012. 
Videre har det vært avholdt møter med fylkesmannen og fylkeskommunen i Oslo og 
Akershus henholdsvis 02.02.2015, 20.03.2015 og 07.12.2015 der representanter fra de 



to kommunene også var tilstede. I februar 2015 kom Fylkesmannen, Fylkeskommunen 
og NVE med foreløpig tilbakemelding på foreløpig tilsendt utredningsmateriale. 
Tilbakemeldingene gikk i hovedsak ut på utfordringene knyttet til utfylling i elva, 
naturmiljø og hydrologi. 
 
Det har også vært gjennomført følgende informasjonsmøter og medvirkningsmøter av 
forslagsstiller: 
 
Den 04.12.2014 avholdt forslagsstiller et folkemøte der det ble informert om 
reguleringsplanprosessen med utarbeidelse av planprogram, oppstart og 
konsekvensutredning og det ble vist skisser for hvordan det vil være mulig å skape en 
attraktiv bydel. 
 
Den 15.03.2016 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om prosessen der 
Naturvernforbundet i Skedsmo kommune, Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur 
og friluftsliv Akershus, Friluftsrådet i Rælingen kommune, Eldrerådet i Rælingen 
kommune, samt Eldrerådet i Skedsmo kommune var invitert. 
 
Den 17.03.2016 ble det avholdt eget medvirkningsmøte med ungdomsrådene i Skedsmo 
og Rælingen kommuner. Dette møtet var spesielt tilrettelagt for å få deres innspill og 
synspunkter til planforslaget og hva de ønsker seg i området, rapport fra møtet er 
vedlagt. 
 
Utvidelsen av planområdet innenfor Skedsmo kommune sine grenser ble varslet i eget 
brev til berørte parter 07.06.16. Det kom inn 1 merknad til den utvidede varslingen. 
Merknaden er referert og kommentert i forslagstillers planbeskrivelse. 
 
Forventet fremdriftsplan:  
Planutvalget – førstegangsbehandling:                                   24. oktober 2017 
Offentlig ettersyn:                                                                   nov. 2017/des. 2017 
Planutvalget – andregangsbehandling:                                   vår 2018 
Kommunestyret:                                                                     vår 2018 
 
 
Skisseforslag fra Oppegaards arvinger AS: 
 



 
Skisseforslag fra Oppegaards arvinger AS til deres eiendommer i tillegg til øya og bro. 
 
Oppegaards arvinger AS er eiere av vika og arealet ned mot denne i vest. Tidlig i 
planprosessen forslo forslagsstiller, nå Strandveien 1 AS, en utbygging av blokker også i 
vika helt inn mot båthavnen som også eies av Per Oppegaards arvinger. På bakgrunn av 
møter med Fylkesmannen og dennes skepsis til den store fyllingen ut i elva og på 
bakgrunn av hensyn til bakenforliggende eksisterende bebyggelse langs Henrik 
Sørensens veg justerte forslagsstiller planforslaget slik at det ikke ville bli noen utbygging 
i selve den eksisterende vika i Rælingen. På bakgrunn av dette ble det sendt en skisse til 
Rælingen komme fra Oppegaards arvinger AS som de mente kunne ivareta hensynet til 
bakenforliggende bebyggelse. Rælingen kommune informerte om at dette forslaget må 
det samarbeides med forslagsstiller, Strandveien 1 AS, om med hensyn til blant annet 
konsekvensutredning for naturmiljø. Noe slikt samarbeid har ikke ført fram selv etter 
møte kommunene avholdt med de to partene den 22.01.2016. 
 
Rælingen kommune har ikke kunnet vurdere skisseforslaget fra Oppegaards arvinger AS 
opp mot forslaget fra Strandveien 1 AS da det ikke foreligger nødvendige utredninger og 
konsekvensanalyser av forslaget. 
 
Det har videre blitt vurdert å benytte Urbant jordskifte slik at planskapt nettoverdiøkning 
kan fordeles mellom de to partene. Dette syntes ikke å føre fram da verdien av en vik 
som ikke er avsatt til byggeområde i arealdelen til kommuneplanen har liten verdi og 
dermed vil få en liten nettoverdiøkning. Verdiøkningen bestemmes av Jordskifteretten 
etter at reguleringsplanen er vedtatt og dette avhenger av at det settes krav om 
gjennomføring av et slikt Urbant jordskifte i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
I planforslaget har det blitt lagt inn lave bygninger langs kanten av vika som ligger i både 
Skedsmo og Rælingen kommuner. Av disse bygningene vil tre bygninger og noe av en 
fjerde bygning ligge innenfor Oppegaard arvinger AS sin eiendom. Arealet som er 
foreslått til kombinert bebyggelse og anleggsformål av denne eiendommen er ca. 2,5 
daa. 
I nytt planforslag, som resultat av oppmodingen fra planutvalget i Rælingen om å vurdere 
en høyere utnyttelse i Rælingen, er de tre bygningene langs vika som ligger i Rælingen, 



samt den ene bygningen som delvis også ligger inne i Skedsmo, økt fra 3 etasje til 4 
etasjer, se Rådmannens vurderinger av alternativer for økt utnyttelse i Rælingen i kapittel 
5.  
 
Boligområdet ved Henrik Sørensensveg og avgrensning av reguleringsplanen: 
Jernbaneverket krever en byggegrense på hele 30 m fra eksisterende jernbanetrasè. 
Forslagsstiller mente da at det ikke var regningssvarende å foreslå en høyere utnyttelse 
av det lille området som ville bli liggende igjen av eksisterende boligområde mellom 
Henrik Sørensens veg og byggegrensen mot jernbanen. Dette området ligger også høyt 
og en høyere bebyggelse her ville dermed få mye støy fra jernbanen. Boligområdet i 
Rælingen kommune beliggende mellom Henrik Sørensens veg og jernbanetraseen i sør 
ble dermed ikke tatt med videre innenfor reguleringsplanforslaget. 
 
 
Endringer i planforslag etter forrige førstegangsbehandling: 
 
Forslagsstillers vurdering av høyere utnyttelsesgrad i Rælingen: 
I vedlegget fagnotat 1.19 i nytt planmateriale: «Vurdering av økt utnyttelsesgrad for 
arealer innenfor Rælingens kommunegrense» har forslagstiller satt opp 5 ulike alternativ 
for høyere utnyttelse i Rælingen. Dette er gjort på bakgrunn av anmodning fra 
planutvalget om at forslagstiller skulle vurdere mulighet for høyere utnyttelsesgrad i 
Rælingen innenfor planområdet for å øke antall boenheter og utnytte 
kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon. Til slutt i notatet er det gjort en sammenstilling 
av de tre siste alternativene der det har vært vurdert økt høyde på bebyggelsen og med 
naturmangfold, trafikk og byforming/estetikk som tema. 
 
Generelt sett mener forslagsstiller at det er begrensede muligheter for å øke 
utnyttelsesgraden utover det opprinnelige forslaget uten at det vil gå på bekostning av 
viktige parametere for bokvalitet som innsyn, utsikt, sol, lysforhold og arealer til lek og 
rekreasjon. De viser også til at andre viktige parametere som kan påvirkes av økt 
utnyttelsesgrad er lokalklimatiske forhold i byromsnettet og tiltakets påvirkning på 
omgivelser og nærliggende bebyggelse. 
 
Kort oppsummering av utfallet av vurderingene i notat 1.19 for de to første alternativene: 
 
Alternativ 1 a - økt utfylling i Nitelva: Dette alternativet har forslagsstiller valgt å ikke gå 
videre med både på grunn av egne faglige vurderinger og på grunn av at fylkesmannen 
har gitt tydelige signaler på at de er kritiske til den foreslåtte utfyllingen i Nitelva og at de 
er svært skeptiske til en ytterligere utfylling i Nitelva. 
 
Alternativ 1b - skifte av utfylling i Nitelva mellom Rælingen og Skedsmo kommune, ved at 
utfylling i Skedsmo reduseres og vika i Rælingen fylles ut: Dette alternativet har 
forslagsstiller valgt å ikke gå videre med på grunn av at dette vil medføre at plangrepet 
med dobbel kvartalsstruktur vil bli lidende. Begge kommuner har gitt utrykk for at de er 
enige med forslagsstiller i at dette er et vikt prinsipp og uttrykt at de ønsker å fastholde på 
dette plangrepet. Vika i Rælingen er også vurdert som den mest opprinnelige og 
naturnære, i motsetning til de mer rette elvekantlinjene i Skedsmo som består av utfylte 
masser. 
 
Til slutt i notatet er det gjort en sammenstilling av de tre siste alternativene der det 
vurderes ulike alternativer for økt høyde på bebyggelsen og med naturmangfold, trafikk 
og byforming/estetikk som tema. De tre alternativene som er vurdert av forslagstiller er: 
 
Alternativ 2a - felt BKB6 økes med 1 etasje til maks 4 etasjer samt at deler av det 
sørligste kvartalet (felt BKB7) omformes og etasjehøyden oppjusteres til maks. 
10 etasjer: 
 



 
Skjematisk perspektiv av alternativ 2a. 
 
 
Alternativ 2b - øke utnyttelsen for alle arealer knyttet til Bryggehusene i 
Rælingen og Skedsmo: 
 

 
Skjematisk perspektiv av alternativ 2b. 
 
Alternativ 2c - økt høyde i Rælingen innenfor felt BKB6 med 1 etasje til maks 4 
etasjer, samt oppjustering av høyden innenfor BKB7 til maks 6 etasjer: 
 



 
Skjematisk perspektiv av alternativ 2c. 
 
Kort oppsummering av utfallet av vurderingene fra forslagsstiller: 
 
Tema naturmangfold: 
Alternativene 2b ga negative konsekvenser for naturmangfold på grunn av 30% større 
fotavtrykk av bryggehusene og mer forstyrrelser i forhold til vika i Rælingen, mens både 
alternativ 2a og 2c vil gi liten konsekvens for naturmangfoldet. 
 
Tema byforming og estetikk: 
For temaet byforming og estetikk vurderer forslagstiller det slik at alle de tre alternativene 
2a, 2b og 2c vil påvirke eksisterende småhusbebyggelse sør for Henrik Sørensens veg i 
noe negativ retning med hensyn til sikt, og tilpasning til strøks-/bebyggelseskarakter. 
Kanalhusene i alternativ 2b harmonerer i mindre grad med omkringliggende 
naturområder, sammenlignet med husrekken i opprinnelig planforslag. Fotavtrykket for 
disse blokkene er ca. 30% større enn for de mindre husene i opprinnelig planforslag. 
Alternativ 2b gir imidlertid gode utsiktsforhold over elva for de nye boligene. Alternativ 2a 
gir negativ konsekvens i forhold til å bevare det overordnete plangrepet, samt at 
høyhusene ligger nært opp til bryggetorget og vil store deler av året kaste skygge over 
området. Alternativ 2c har positiv konsekvens i forhold til å bevare det overordnede 
plangrepet samt å videreføre prosjektintensjonene som foreligger mht. differensiering av 
bomiljø og bygningskarakterer. Kanalhusene i dette alternativet harmonerer fortsatt med 
omkringliggende naturområder, selv om byggehøyden oppjusteres med 1 etasje. 
Forslagsstiller viser også til at det er utarbeidet solstudie av dette alternativet, som de 
mener viser at foreslåtte høyder ikke vil få vesentlig betydning for solforhold. 
 
Tema trafikk: 
For alle de tre alternative vurderingene av økt høyde på bygninger i Rælingen, og 
dermed økt antall boliger fra mellom 32 i og opp til 45 ekstra boliger er det utført ÅDT-
beregninger for økt trafikk i krysset Strandveien/Strømsveien. Beregningene viser at den 
lille økningen i antall boliger vil ha liten betydning for trafikkavviklingen i den nye 
rundkjøringen i dette krysset. 
 
Forslagsstillers konklusjon for de tre ulike alternativene 2a til 2c for økt utnyttelse i 
Rælingen: 



Forslagsstiller har ut fra vurdering av de tre ovenfor nevnte fagtemaene rangert alternativ 
2c som det beste. 2c gir også den nest høyeste prosentvise økningen i antall leiligheter i 
Rælingen. Men forslagsstiller mener at prosjektet vil få de beste rammene for god 
bokvalitet ved å følge opprinnelig plan, dvs. slik reguleringsplanen som var fremmet ved 
den første førstegangs-behandlingen. Se under kapittel 5 for rådmannens vurdering av 
alternativer for økt utnyttelse i Rælingen. 
 
Foreslåtte endringer av bestemmelsene, samt forlag til endrete bestemmelser fra 
kommunene: 
 
Planutvalget i Rælingen ba i sitt vedtak i pkt. 2 forslagsstiller om å vurdere hvordan 
behov for større fleksibilitet i planbestemmelsene kan innarbeides for å ivareta framtidig 
innovasjon. Samtidig som det sikres tilstrekkelig styringsverktøy som sørger for god 
kvalitet i planen. 
Forslagsstiller har gjort dette ved å lage litt mer «runde» formulering av bestemmelsene 
og da blant annet for punktene 4-7 i planutvalgets vedtak.  
Videre er det foreslått tatt ut noen av bestemmelsene, som f.eks. hele § 3.11 om 
universell utforming da dette uansett var bestemmelser som følger lovverket. 
Forslagsstiller har tatt ut kravet fra § 4.2, andre avsnitt, om at det skal avholdes 
arkitektkonkurranse for feltene BKB3, BKB4 og BBH inkludert tilliggende uteareal. En slik 
bestemmelse vil ikke være gyldig, og rådmannen i Skedsmo har konkludert med at dette 
kravet i stedet vil bli stilt i utbyggingsavtalen mellom forslagstiller/utbygger og 
kommunene. 
Forslagstiller mener at deres innsendte forslag til bestemmelser ikke legger noen 
hindring for å ivareta innovasjon, enten det dreier seg om å skape ny og spennende 
arkitektur, eller å åpne for at alternative tekniske løsninger skal kunne benyttes dersom 
det kan dokumenteres at kravet er oppfylt på en måte som er minst like god eller bedre 
enn tradisjonelle løsninger. De mener videre at bestemmelsene legger opp til at 
prosjektet til enhver tid skal oppfylle eller ligge i forkant av gjeldende tekniske forskrifter. 
Dette mener de svarer godt på politikernes vedtak om større fleksibilitet for dermed å 
ivareta framtidig innovasjon. 
 
 
Kommentarer fra forslagsstiller til punktene 4-7 i vedtaket i planutvalget den 13.12.2016 i 
Rælingen: 
 
Pkt. 4. Endring i § 3.17, nest siste setning: 
Det skal i den grad det er mulig satses på miljøvennlige produkter som er fornybare og 
har 
lave klimagassutslipp. 
Forslagstillers kommentar: 
§ 3.17 har i gjeldende versjon av reguleringsbestemmelsene fått nummereringen § 3.14. 
Forslagstiller har sett behovet for å omformulere hele bestemmelsen slik at den er mer i 
tråd 
med prosjektets ambisjoner og ønske om utvikling. Planutvalgets forslag til formulering 
har de 
erstattet med følgende setning: «Det skal ved utforming og utbygging av området, legges 
vekt på miljøvennlige løsninger, samt klimavennlige og giftfrie byggematerialer.» 
 
Pkt. 5. Endring i § 4.2. siste setning i avsnitt 3: 
Konstruksjonene skal hovedsakelig oppføres i trebaserte konstruksjoner. 
Massivtre som begrep utgår. 
Forslagstillers kommentar: 
§ 4.2 har i gjeldende versjon av reguleringsbestemmelsene fått nummereringen § 4.5 – 
om 
arkitektonisk kvalitet og materialvalg. Følgende formulering er brukt mht. ønske om bruk 
av 



trebaserte konstruksjoner: «For felt BKB5 og BKB6 skal naturmaterialer som 
eksempelvis tre 
og stein benyttes i utstrakt grad.» 
 
Pkt. 6. Endring i § 4.5. setning 2: 
Materialer benyttet på bebyggelsen skal være vedlikeholdsvennlige. vedlikeholdsfrie 
utgår. 
Setning 3 strykes. 
Forslagstillers kommentar: 
§ 4.2 har i gjeldende versjon av reguleringsbestemmelsene fått nummereringen § 4.5 – 
om 
arkitektonisk kvalitet og materialvalg. Vedlikeholdsfrie er tatt ut av bestemmelsen. 
 
Pkt. 7. Jfr. Kommunestyrevedtak 7/12-2016 og intensjonene i dette skal trebaserte 
løsninger legges til grunn. 
Forslagstillers kommentar: 
Bestemmelsen i § 4.5 «For felt BKB5 og BKB6 skal naturmaterialer som eksempelvis tre 
og 
stein benyttes i utstrakt grad.» mener vi er tråd med intensjonene i 
kommunestyrevedtaket. 
Videre vil bordgang, utsiktspunkter, samt deler av promenade og brokonstruksjoner 
anlegges med trebaserte løsninger. Dette skal være ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
 
Under er opplistet de viktigste siste endringene i bestemmelsene fra forslagsstiller i 
tillegg til de bestemmelsene som ble endret med bakgrunn i vedtaket i planutvalget i 
Rælingen, se over: 
 
§ 4.2: Minste avstand for åpning i bebyggelsen i feltene BKB2 – BKB4 og BKB7 – BKB10 
er endret fra 4 m til 6 m. 
 
§ 4.4 Det er nå angitt bare en maks. høyde (det samme er det på plankartet) og det er 
gitt en tilleggsbestemmelse om at: «Heissjakter, ventilasjonsanlegg, trappehus, og rom 
for værbeskyttelse naturlig tilhørende takterrasser tillates likevel å stikke inntil 3 m over 
angitt maksimal byggehøyde. Slike konstruksjoner kan ikke overskride 1/3 av takflaten, 
og skal underordne seg bygningenes hovedform. Takene skal vurderes som en del av 
områdets taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske 
uttrykk.» 
 
§ 4.9 er det for mindre forretninger innenfor felt BKB2-BKB10 tillatt med enkeltvis maks. 
størrelse 500 m2. Dette er en dobling fra 250 m2 i forrige forslag til bestemmelser. 
 
§10.1 pkt. 4: «Før rammetillatelse gis skal det for aktuelt felt utarbeides sol- og 
skyggediagrammer for jevndøgn samt midtsommer, dette for å vurdere konsekvenser for 
uteoppholdsarealer. 
Det tas utgangspunkt i følgende ved saksbehandling; minimum 25 % av felles 
uteoppholdsarealer skal ha sollys minst 5 timer ved jevndøgn.» 
 
Forslag til bestemmelser fra Skedsmo og Rælingen kommuner: 
Rådmennene mener at noen av forslagene til endringer fra forslagstiller kan føre til at 
man mister noe av den tiltenkte styringen bestemmelsene skulle ha for arkitektonisk 
kvalitet i bebyggelsen og estetikk, se vedlagte forslag til endret bestemmelser fra begge 
kommuner, datert 19.09.2017. 
 
Oversikt over de viktigste forslag til endring i bestemmelsene vedr. arkitektonisk kvalitet: 
 
§4.2 andre avsnitt: For feltene BKB7 – BKB10 har kommunene lagt inn i bestemmelsene 
en enda større bredde for åpningene mellom byggene enn det forslagsstiller har foreslått 



slik at disse åpningene igjen økes fra 6 til 8 m. Dette vil gi bedre sikt mellom bygningen 
sett fra Strandveien, samt mer sol på tunene i den nye bebyggelsen på ettermiddagen. 
 
§4.4 andre avsnitt: Det er lagt inn en bestemmelse om takoppbygg som tillates over 
maks. kotehøyd for at den ekstra oppbyggingen ikke skal føles enda høyere enn 
nødvendig: «Med unntak av heissjakter og trappehus skal slike konstruksjoner ligge 
minimum 3,0 meter tilbaketrukket fra fasadeliv.» I den samme bestemmelsen er det lagt 
inn en bestemmelse om at «Innenfor felt BKB6 tillates ikke heis-/trappeoppbygg, 
takterrasser og rom for værbeskyttelse naturlig tilhørende takterrasser over angitt maks 
kotehøyde.». Dette siste på grunn av at man ikke ønsker takoppbygg i tillegg til det som 
er vist i illustrasjoner vedlagt planmaterialet. 
 
§ 4.5 avsnitt 3: For å holde fast på at materialbruken langs vika skal være tre som 
hovedmateriale og at det skal være dempet bruk av farger her foreslår rådmannen 
følgende for denne bryggebebyggelsen: «I området BKB5 og BKB6 skal det benyttes tre 
som hovedmateriale med innslag av stein eller tegl og i dempede fargetoner.» 
 
§ 4.5 avsnitt 4: Det er tatt inn en generell bestemmelse om bygningsfasader: «Lange 
fasader skal brytes opp ved sprang i fasadeliv og varierende material- og fargebruk. 
Innganger til boligene skal være inntrukne fra fasadeliv mot gatene. Det skal være en 
variasjon i fasadeuttrykket ved det enkelte bygg, slik at man får en variasjon oppover i 
etasjene.» 
 
§4.5: Det er lagt inn en bestemmelse om at: «Før rammetillatelse skal det fremmes 
estetikksak for hovedutvalg for tekniske tjenester/planutvalget.» Dette er vanlig å stille 
krav om i Skedsmo kommune og at dette derfor også bør gjøres i Rælingen kommune. I 
rekkefølgebestemmelsene §10.1 er det også stilt krav om at det skal legges ved material- 
og fargeprøver til rammesøknad. 
 
§ 4.6: Det er tatt en bestemmelsen: «Alle balkonger skal være delvis eller helt inntrukne i 
fasader.» Rådmannen mener det er en kvalitet for bebyggelse dersom balkonger er 
inntrukne i bebyggelsen fordi dette skaper variasjon i fasaden og det fører til mindre 
behov for skjerming av balkonger med ulike skjermer som ikke er tilpasset byggene. 
 
Andre bestemmelser enn arkitektonisk kvalitet som Rælingen og Skedsmo kommuner 
har lagt inn i forslag til bestemmelsen: 
 
§3.1: Det er tatt inn igjen bestemmelsen om at utomhusplanen skal vise regnskap for 
håndtering av overvann og vegetasjon, blågrønn faktor, der det er satt et krav om 
blågrønnfaktor som ikke skal være lavere enn 0,7. Dette mener kommunene er viktig å 
fastholde i et såpass stort utbyggingsområde og på grunn av at det for utfylling i elven må 
kompenseres med å få vannelementer inn i byggeområdet. 
 
§3.11: Det er krav til avfallssug innenfor sentrumsformål i arealdelen til kommuneplanen 
innenfor sentrumsformål i Skedsmo kommune. Siden Skedsmo kommune ser hen til 
sentrumsformål for dette området og det samtidig er krav til avfallssug for såpass mange 
boliger i arealdelen til kommuneplanen i Rælingen får også dette området krav til bruk av 
avfallssug. 
 
§ 4.8 andre avsnitt: For å få et så grønt preg som mulig er det tatt inn i bestemmelsenes 
at minimum 50 % av felles leke-/uteoppholdsarealer skal ha et grønt preg. 
 
Forslag til endring av rekkefølgebestemmelser: 
 
§10.1 pkt. 8: Bestemmelsen: «Før det gis rammetillatelse skal nødvendig barnehage- og 
skolekapasitet være på plass» er tatt inn igjen i bestemmelsene på grunn av at det er 
viktig at dette er på plass før det gis tillatelse til å bygge ut de enkelte trinnene i planen. 



Det stilles også krav til dette i både Skedsmo og Rælingen sine arealdeler til 
kommuneplanen. 
 
§10.2 pkt. 4: Det er lagt til en bestemmelse om at «Før det gis igangsettingstillatelse til 
bygg innenfor det aktuelle felt, må det dokumenteres at byggegrunn/utfylte masser er 
stabile.» på grunn av at rapport for geoteknikk sier at det kan bli store setninger over tid 
ved utfyllinger i området. 
 
§10.2 pkt. 1: Når det gjelder rundkjøringen i Strømsveien ønsker Skedsmo kommune at 
denne sammen med tilliggende fortau vest for rundkjøringen blir bygget allerede før det 
gis tillatelse til å starte opp arbeider innenfor planområdet. Forslagsstiller mener at 
rundkjøring og fortau skal komme etter at det gis brukstillatelse innenfor planområdet. 
 
§10.3 pkt. 3: Tidspunktet for når øya skal bygges ferdig er flyttet til når de første 3 
byggefeltene skal være ferdigstilt, slik at øya som avbøtende tiltak kommer tidlig. 
 
§10.3 pkt. 7: Det stilles krav om at hele gang- og sykkelfelt SGS5 og SGS6 og hele 
kjørevegen i Rælingen er ferdig bygget før det gis brukstillatelse for første bolig i felt 
BKB3, BKB8 og BKB9. Dette mener Rælingen kommune er viktig for å få en god nok 
standard, både trafikksikkerhetsmessig og kapasitetsmessig på gang- og sykkeltraseen 
som vil være den raskeste måten å komme seg til Lillestrøm stasjon på. Det det er heller 
ikke tydelig om hele strekingene av disse veiene skal bygges slik dette står i 
forslagsstillers bestemmelser. 
 
Forholdet til Skedsmo kommune 
Det er utarbeidet et felles reguleringsplanforslag som legges frem til politisk behandling i 
begge kommunene - Rælingen og Skedsmo. Dette baseres på en totalvurdering av 
konseptet og de konsekvenser planforslaget vil kunne ha. Planområdets beliggenhet, ved 
og i Nitelva, er svært viktig i denne sammenhengen. Videre er det ønsker om en helhetlig 
og sammenhengende utvikling av området. 
 
Et felles planforslag forutsetter hovedsakelig at begge kommunene legger tilnærmet 
samme planforslag ut på offentlig ettersyn. Det vil være rom for mindre justeringer i de to 
kommunene, men hovedkonseptet i planen må være gjeldende. Dersom det oppstår stor 
divergens i vedtakene, vil resultatet være at man må rykke et skritt tilbake. Det er en 
gjensidig forutsetning i forslag til vedtak om offentlig ettersyn at dette vedtas i begge 
kommuner.  
 
Saksframleggene for de to kommunene vil i hovedsak basere seg på de samme 
temaene, men forholde seg til de maler som kommunene har. Enkelte tema som i 
hovedsak berører den ene kommunen, vil kunne være mer utfyllende beskrevet og 
kommentert i den kommunen forholdet gjelder. 
 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av et større område gnr. 
77 bnr. 1182 i Skedsmo kommune og samt gnr. 106 bnr. 794 i Rælingen kommune som 
begge eies av forslagstiller, Strandveien 1 AS. Eiendommene strekker seg ut til djupålen 
i Nitelva. Planområdet er totalt ca. 141 daa. For å skape de nødvendige rammene for et 
urbant utviklingsområde, blant annet gjennom å etablere en dobbel kvartalsstruktur, har 
planen til hensikt å fylle ut i elva. Medregnet utfylt areal vil ca. 75 daa av planområdet 
være bebyggbart. 
Noe av arealet som foreslås bygget ut eies av Oppegaards Arvinger AS. Dette arealet er 
på ca. 2,5 daa. Totalt er det foreslått ca. 6,7 daa kombinert bebyggelse og anleggsformål 
innenfor Rælingen kommunes areal av reguleringsplanforslaget. 
 



 
Illustrasjonsplan – her ser man en endret løsning for bygninger i felt BKB7 i Rælingen. 
 
Det opplyses om at ikke alle illustrasjoner, f.eks. i rapporter til konsekvensutredningen 
ikke er oppdatert i forhold til det siste planforslaget fra forslagsstiller, se illustrasjonsheftet 
for oppdaterte illustrasjoner i vedlegg 6. 
 
Planforslaget gir rom for at det kan etableres 145 000 m2 BRA ny bebyggelse (130 800 
m2 BRA i Skedsmo, og 14 200 m2 BRA i Rælingen, dvs. 2700 m2 BRA mer ved foreslåtte 
høyre utnyttelse i Rælingen). Dette tilsvarer en utnyttelse på ca. 180%. Forslagets 
hovedformål er bolig, men det legges til rette for etablering av funksjoner som forretning, 
offentlig/privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Det er foreslått regulert inn en større 
barnehage i området (felt BBH). Det kan etableres maks. 4 000 m2 

forretning/tjenesteyting i området. 
 
Dersom det kun bygges bolig vil området kunne romme ca. 1600 boenheter (ca. 184 
boenheter i Rælingen og resten i Skedsmo). 
 
Bebyggelsen består hovedsakelig av hus med gjennomsnittlig 5 etasjer, med variasjon 
mellom 4 og 6 etasjer. I tillegg åpner planforslaget for at enkelte hus innenfor strukturen 
kan ha 7/8 etasjer. I sørøst foreslås et område med 3- 4 etasjers bryggehus, og langs 
Nitelva foreslås fire, slanke, høyhus i ca. 14/15 etasjer. Disse høyhusene er forslått i 
Skedsmo kommune sin del av planen. 
 
Utfylling i elva for å etablere bebyggelse vil medføre tapt elvebredde, kantsone og 
mudderbanker, som er viktige leveområder for planter og dyr. For å kompensere tapet 
foreslås det etablert en ny, ca. 10 daa stor, øy i Nitelva. En bro foreslås etablert fra 
rådhusparken i Lillestrøm, via øya, til utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet, den nye 
bydelen, bærer preg av nærheten til Nitelva, og det legges til rette for å kunne oppleve 
naturkvalitetene i området. 
 



Dersom reguleringsplanen for Strandveien blir vedtatt, vil prosjektet være avhengig av 
tilkjørte masser, nærmere bestemt ca. 123 000 m3 (løse masser). I forbindelse med 
regulert utvidelse av fjellanlegget til NRA skal det tas ut masser i to omganger. Det er 
allerede gjennomført sprenging av den første hallen som skal inneholde 
overvannsrenseanlegget. Det er gitt dispensasjon fra gjeldende kommuneplan i Skedsmo 
til etablering av midlertidig massedeponi (med vilkår om behandling etter 
forurensningsloven). Dispensasjonen er tidsbegrenset til 12 måneder fra 
igangsettingstillatelse eventuelt gis. Grunnet manglende tidssammenfall mellom 
sprengning og etablering av lagringsområde, ble det fra første sprengning tilført 
lagringsplassen om lag 20 000 lm3 sprengstein. Det er ikke tatt prøver av berget, men det 
er antatt å være av rimelig god kvalitet og godt egnet for bruk som fyllmasse på 
Strandveien prosjektet. Det er forventet at det fra bygging av den neste fjellhallen til NRA 
kan tilføres ytterligere 45 000 lm3 sprengstein. I tillegg kommer eksisterende løsmasser 
fra området i størrelsesorden 44 000 m3. Totalt er det derfor ventet at det kan tilføres ca. 
109 000 m3 masser lokalt. 
 
Beskrivelse av Rælingens del av reguleringsplanen: 
Mulig utbygging: 
Forslaget til reguleringsplan gir mulighet til å bygge ca. 184 leiligheter i Rælingens del av 
reguleringsplanforslaget. Det er også her muligheter for etablering av funksjoner som 
forretning, offentlig/privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Dette vil nok bli i mindre 
skala enn lengre nord på grunn av adkomst og nærhet til hovedvei. 
 
Utfylling og øy: 
Innenfor Rælingen kommune sitt areal er det i reguleringsplanen foreslått at den store 
vika skal bevares med en hensynssone for naturmiljø. Videre vil det bli bare en mindre 
utfylling i elva i nord mot kommunegrensen for videreføring av kvartalsstrukturen sørover 
mot de lavere bygningene langs vika med fire etasjer i Rælingen og med tre etasjer i 
Skedsmo. Den kompenserende øya vil bare så vidt, med en smal stripe i sør, bli liggende 
innenfor Rælingens kommunegrense, samt at foreslått utsiktsplass på pelet bordgang 
med adkomst fra brua over øya vil ligge i Rælingen. 
 

 
Lave bygninger ut mot vika som foreslås bevart i Rælingen 
 
Gang- og sykkelfelt: 
Det er forslått en videreføring av gang- og sykkelfelt langs Henrik Sørensens veg 
sørøstover mot Lillestrøm i samme bredde som langs Strandveien, men bare med en 
rabatt på en halv meter mellom kjørevei og gang-sykkelfelt. Det er samtidig vist støttemur 
mot vika slik at minst mulig av kantsonen mot vika, som forslås bevart, skal berøres. 



Gang- og sykkelfeltet går inn på naboeiendommen eid av Oppegaards arvinger AS og 
må fradeles denne eiendommen ved kommunal overtakelse når gang- og sykkelfeltet er 
ferdigstilt. Eiendomsgrensen her er usikker og må måles opp etter at reguleringsplanen 
har vært til førstegangsbehandling. 
 
Eksisterende bekk: 
Ved Henrik Sørensensveg i felt BKB6 er det i byromsprogrammet vist eksisterende bekk 
og det er i bestemmelsenes § 4.2 stilt krav om at denne bekken som renner ut i vika skal 
holdes åpen. At bekken holdes åpen er positivt for de som skal bo i området og for 
naturmangfoldet. I byromsprogrammet foreslås det å anlegge en naturlekeplass nord for 
bekken. Til 2. gangsbehandling bør det legges en hensynssone rundt bekken, samt at 
det legges inn bestemmelser for denne hensynssonen om hvordan bekken skal bevares. 
 

 
Fullt utbygd område med båthavnen i Rælingen til venstre på bildet 
 
Båthavnen: 
Eksisterende båthavn Jonserudhavna / Monicbåthavn i Rælingen er tatt med innenfor 
planavgrensningen. I følge forslag til bestemmelser vil det ikke lenger være tillatt å lagre 
båter på land her. Dette er etter ønske fra både Skedsmo og Rælingen kommuner da 
området med båthavnen vil bli liggende inn mot en av gang og sykkeltraseene fra det nye 
byggeområdet ved Strandveien. Skedsmo kommune vil også utvikle Rådhusparken for 
mere bruk av allmennheten og ønsker derfor ikke utsikt til et lagerområde for båter. 
Båthavnen eies av Oppegaards arvinger AS og festetes ut til drivere av båthavnen. 
Driverne av båthavnen har ytret ønske om fremdeles å lagre båter på havnen da det vil 
bli dyrt å lagre disse et annet sted. De har også foreslått å opprette bygninger på 
båthavnen for lagring av båter, noe som heller ikke er ønskelig i dette smale området 
mellom gangvei og elvebredden. 
Plassering av øya inn mot vika og båthavna i Rælingen har medført at båthavnen i 
Rælingen er blitt endret og lagt mer mot øst i forslaget til reguleringsplan. Båthavnen går 
dermed lenger inn på eiendommen gnr/bnr 105/8 som eies av Skedsmo kommune og 
lengre inn på gnr/bnr 105/1 eid av Rælingen kommune enn i dag. Dersom planen vedtas 
vil det oppstå spørsmål om erverv av areal fra de to kommunene. Eiendomsgrensene 
mellom de to kommunale eiendommene er ikke oppmålt, det er heller ikke grensen 
mellom Skedsmo kommune sin eiendom og båthavnen eller grensen mellom båthavnen 
og eiendommen i vika. Dette bør måles opp etter at reguleringsplanen har vært til 
førstegangsbehandling. 
 



For forslaget til økt utnyttelse i Rælingen vises det til kapittel 4 om sakens innhold 
og videre punktet om «Forslagsstillers vurdering av høyere utnyttelsesgrad i 
Rælingen», samt rådmannens vurdering av alternativer for økt utnyttelse i 
Rælingen i kapittel 5 under. 
 

5. Rådmannens vurdering 
 
Planforslaget er, i tråd med planprogram vedtatt 18.06.14, konsekvensutredet for 
følgende tema: Landskap, Grønnstruktur og friluftsliv, Naturmiljø og biologisk mangfold, 
Kulturminner/Kulturmiljø, Barn og unges interesser, Konsekvenser for sosial infrastruktur 
og offentlige møteplasser, Folkehelse, Trafikk og kollektivtrafikk, Støy, Hydrologi/Flom, 
Grunnundersøkelser, Geotekniske stabilitetsvurderinger, Miljøtekniske undersøkelser og 
forurensning, Vurdering av bordgang- og brukonstruksjoner. I tillegg er det utført: 
Handelsanalyse, Samfunnsnytteanalyse og ROS-analyse. 
 
Konklusjoner og anbefalinger fra utredninger og analyser vil bli gjengitt og vurdert under 
de ulike hovedtemaene nedenfor. 
 
I tillegg til hovedalternativet som er beskrevet i planprogrammet, er det til ny 
førstegangsbehandling utarbeidet en skisse/kapasitetsstudie av en alternativ utbygging 
uten utfylling i Nitelva. Alternativet er tatt med i oppdatert konsekvensutredning og 
omtales som alternativ 0+. Illustrasjonen under viser 0+ alternativet. For 
hovedalternativet se Illustrasjonsplan under presentasjon av planforslaget. 
 

 
Landskapsplan alternativ 0+ 
 
Kommuneplan/reguleringsplan 
Planområdet er ca. 141 daa stort (ca. 106 daa i Skedsmo og ca. 35 daa i Rælingen). I de 
gjeldende kommuneplanene for de to kommunene er den delen av planområdet som er 
på land avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planområdet strekker 
seg imidlertid ut i Nitelva. Nitelva er et vernet vassdrag og avsatt til nåværende bruk og 



vern av sjø og vassdrag i de to gjeldende arealdelen til kommuneplan. Store deler av 
planområdet er for øvrig også belagt med hensynssone flomfare, se avsnitt under om 
Hydrologi og flom. 
 
Planforslaget regulerer kombinert bebyggelse- og anleggsformål ut i elva. Dette er med 
andre ord ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. For å skape nødvendige rammer for 
en urban byutvikling mener forslagstiller at utfylling i elva er nødvendig. Utfyllingen gir 
mulighet for etablering av to rekker med kvartaler i nord-sør retning, og danner således et 
sentralt strøk (med bygninger på begge sider), og et sørvendt torg i nordre del av 
området. Dette legger, ifølge forslagstiller, forholdene til rette for mere urbane karakterer 
enn man ellers ville oppnådd, særlig med tanke på differensiering av bomiljø og 
bygningskarakter, og å skape variasjoner i møte med elva. Videre hevder de 
planforslaget på denne måten sikrer både miljø- og byutviklingskvalitetene tett på 
kollektivknutepunktet og sentrum av Lillestrøm. 
 
På grunn av områdets sentrale beliggenhet, har administrasjonene i de to kommunene 
valgt å se hen til kommuneplanens bestemmelser i Skedsmo for sentrumsformål når det 
gjelder for eksempel krav til byromsprogram, boligsammensetning, parkering, 
uteoppholdsareal og avviksområde for støy. 
 
Det er usikkerhet med hensyn til hvor vidt kvalitetene i området blir urbane nok da det 
hovedsakelig reguleres til boligformål. Området er forholdsvis sentralt plassert i forhold til 
Lillestrøm stasjon, og en høy tetthet er i tråd med nasjonale forventninger knyttet til areal- 
og transportplanlegging. Det vil være nødvendig med en viss mengde folk i området for 
at man skal få en ønsket etablering av utadrettede virksomheter på gateplan i området. 
 
Nitleva inngår i forvaltningsklasse 1 i de rikspolitiske retningslinjene for vernede 
vassdrag. Her gjelder at inngrep i vassdragsbeltet som er til skade for pedagogiske 
verdier, friluftslivverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, 
eller opplevelsesverdier, bør unngås. Til arealdelen til kommuneplanen for Rælingen er 
det gitt følgende bestemmelser i § 6.2 om inngrep i vassdrag: «Lukking av bekker og 
elver, samt oppfyllinger og terrenginngrep som endrer vassdragets naturlige løp eller 
endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen i vassdraget og i de områdene 
som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, er forbudt.  
Naturlig kantvegetasjon skal opprettholdes og utvikles. Det er ikke tillatt med oppfyllinger 
eller å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag i en sone på 10 m fra Nitelva/Øyeren, målt i 
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, uten godkjenning av kommunen. 
Også skjøtsel og uttak til ved i denne sonen må godkjennes av kommunen.  
Forbudene i første og andre avsnitt gjelder ikke tilretteleggingstiltak for allmennhetens 
ferdsel langs vassdraget som stier og turveier, etter godkjenning av kommunen.» 
 
Det er gjennom den videre vurdering i saksframlegget vurdert de ulike temaene, som 
naturmangfold, vannlinjeberegninger og tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel 
langs elva ut fra konsekvensutredningen som er gjort av planforslaget. 
En utbygging basert på utfylling i elva vil få konsekvenser for det landskapet og 
elverommet som er der i dag. Spesielt vil det få konsekvenser for naturmangfoldet, i det 
dagens mudderbanker og kantsoner vil bli borte. For å bøte på dette etableres en ny øy 
forbeholdt fugle- og dyrelivet i elveløpet, og nye kantsoner langs elvebredden, se for 
øvrig under om vurdering av de miljørettslige prinsippene / naturmangfoldloven. 
 
Boligsammensetning: 
Boligsammensetningen er fra forslagstiller foreslått som følger, ref forslagstillers 
bestemmelser datert 20.05.17: «I planområdet skal det, for hvert delfelt, settes krav til 
varierte leilighetsstørrelser. I hvert delfelt skal minimum 30 % av leilighetene være på 75 
m2 BRA eller større. Av disse kan maksimalt 20 % bygges med utleieenhet på maks 20 
m2 BRA. Maksimum 50 % av leilighetene kan være på mellom 25 og 50 m2 BRA. Av 
disse kan maksimum 15 % være mellom 25 og 35 m2 BRA.» 



 
Foreslåtte boligsammensetning avviker noe fra gjeldende kommuneplan i Skedsmo, i 
den forstand at man kan tillate flere mindre leiligheter. Rådmannen har derfor justert 
bestemmelsen i sitt forslag datert 19.09.17 til følgende: «I planområdet skal det, for hvert 
delfelt, settes krav til varierte leilighetsstørrelser. I hvert delfelt skal minimum 30 % av 
leilighetene være på 75 m2 BRA eller større. Av disse kan maksimalt 20 % bygges med 
utleieenhet på maks 20 m2 BRA. Maksimum 35 % av leilighetene kan være på mellom 
25 og 50 m2 BRA. Av disse kan maksimum 15 % være mellom 25 og 35 m2 BRA.» Med 
unntak av at man setter en nedre grense for de minste leilighetene vil denne 
formuleringen være i samsvar med kommuneplanens formulering. 
I Rælingen er det ikke fastsatt konkrete føringer for boligsammensetningen, men 
ettersom dette i stor grad dreier seg om byutvikling i Skedsmo, anser rådmannen at det 
er naturlig at de føringer Skedsmo har legges til grunn i hele planområdet, også den 
delen som ligger i Rælingen.  
 
Byform, byggehøyder og estetikk: 
Området foreslås utformet som en moderne, kompakt bydel med parker, torg og gater 
innimellom en klassisk kvartalsstruktur. Gatene er mellom 16 og 25 meter brede, og 
kvartalene ca. 60 x 60 meter. Torget i nord er ca. 40 x 80 meter og sentralparken ca. 70 x 
25 meter. Det er 15 meter fra elvekant til veggliv på elvepromenaden. 
 
Plangrepet – bue-/viftemotivet – er hentet fra elvas geometri, og skal gjenspeile Nitelvas 
meander-form gjennom landskapet. Dette gir et strøk og en elvepromenade i bueform, 
som også videreføres av gangbroa til utviklingsområdet ved rådhuset i Skedsmo.  
 
Planens to «hovedakser» - strøket og elvepromenaden – har forskjellig karakter. Strøket 
er en bilfri og parkmessig opparbeidet bygate, primært flankert av boligbebyggelse. I hver 
ende etableres torg; i nordenden det urbane handelstorget, og i sørenden bryggetorget. 
Strøkets bueform gjør at området «avdukes» stegvis, og at hvert hjørne av kvartalene 
langs Strandveien spiller rolle som fondmotiv under vandringen mot torget i nord eller 
mot øya i sør. 
 
Elvepromenaden har en tydeligere offentlig karakter og stemning. Ingen boliger tillates på 
bakkeplan, og alle lokalene skal ha utadrettede virksomheter – som for eksempel kafeer, 
kajakkutleie, gallerier og kiosker. Hvert hus tilbyr forskjellige kvaliteter til promenaden. 
 
Gjennomsnittlig byggehøyde er 5 etasjer, med en variasjon mellom 4 og 6 etasjer. 
Enkelte hus innenfor strukturen kan ha 7/8 etasjer, og i sørøst foreslås et område med 4 
etasjers bryggehus i Rælingen og 3 etasjers bryggehus i Skedsmo. Langs Nitelva 
foreslås fire, slanke, høyhus i ca. 14/15 etasjer. 
 
Forslagsstiller trekker frem nødvendigheten av en høy utnyttelse for å rettferdiggjøre 
inngrepet og utfyllingen i elva – gi mest mulig by når en beslaglegger naturområder. 
Samtidig er det ikke ønskelig å bygge ned elvebredden, og bebyggelsen samles i fire 
høyehus med orientering øst-vest. Slik sikres sikten til elva fra strøket og den tilliggende 
bebyggelsen best mulig. Samtidig plasseres husene med en avstand som sikrer gode 
solforhold på elvepromenaden på ettermiddags- og kveldstid. Alle husene får utadrettede 
virksomheter på bakkeplan – kote +103,5 – og mellom husene etableres offentlig 
tilgjengelige parker og gårdstun. 
 
Forslagsstiller hevder videre at avstanden til elveparken og boligene på motsatt side av 
Nitelva er så stor at skygge fra husene vil ha marginalt sjenerende virkning – skyggen 
sveiper over parken og når husene ca. kl. 17 vårjevndøgn – midtsommer når skyggene 
aldri over elva.  
 
Kvalitetene ved å bo i høyden er i ferd med å bli oppdaget, også i Norge. I mange 
nyoppførte prosjekter har etterspørselen etter boliger høyt oppe i etasjene vært stor. Ved 



å bygge høyt mot Nitelva gis flere mulighet til å bo tett på naturen, og med storslått utsikt 
oppover og nedover elva – uten at det går ut over resten av bydelen i stor grad. Mot øya 
og gang- og sykkelforbindelsen i sør trappes byggehøyden ned til 3 -4 etasjer, slik at 
bebyggelsen får en skala som harmonerer med omkringliggende områder. 
 
Rådmennene er enig med forslagstiller i at området, både på grunn av den sentrale 
beliggenheten og på grunn av inngrepet ved utfylling i elven, bør ha en høy utnyttelse. 
Rådmannen er også enig i at bebyggelsen har en god orientering, og utforming med 
tanke på opplevd skala fra promenaden. Imidlertid er fjernvirkningen og den negative 
påvirkningen på landskapsbildet, jf. konklusjonen i konsekvensutredningen (vedlegg 8) 
ikke tillagt nok vekt. Det er også uheldig at bebyggelsen kaster skygge på de offentlige 
friområdene og deler av bebyggelsen i Elveparken, selv om det ikke gjelder sommerstid. 
Videre er rådmannen i Skedsmo også skeptisk til bokvaliteten i så høye bygg som det 
foreslås ut mot Nitelva.  
 
Til forrige førstegangsbehandling ble det anbefalt med bakgrunn i dette at det til 
andregangsbehandling skulle gjøres en vurdering av å ta ned høyden på de fire 
høyhusene. Sett i lys av ny førstegangsbehandling ble forslagstiller bedt om å vurdere 
byggehøydene mot elva, se forslagstillers vurdering i vedlegg 24. Forslagstiller 
argumenterer i sin vurdering for de fire høyhusene med nærheten til Lillestrøm stasjon og 
høy tetthet, åpnere form, bedre solforhold og flere boenheter med utsikt til elva, 
attraktivitet, høy sosioøkonomisk indeks, identitet og byform. Rådmannen i Skedsmo 
mener imidlertid alt dette kan opptre selv om de fire høyhusene reduseres i høyde. I 
tillegg er det rådmannens oppfatning at en bebyggelse i 15 etasjer vil være svært 
eksponert, dominerende og fremmed i forhold til tilliggende boligbebyggelse og 
omgivelsene rundt. Det bygges nær Nitelva, som er vår «strandsone», vår diamant og 
fremtidige turområde. Til sammenligning er boligene på Sørenga kun 6 – 7 etasjer høye, 
selv om de har avstand til sjøkant og et stort grøntareal i midten. Rådmannen i Skedsmo 
ser ingen grunn til at det skal tillates mye høyere høyder/utnyttelse her enn et prosjekt 
midt i Norges hovedstad. Rådmannen er også redd slike høyder vil skape presedens for 
andre prosjekter. Med bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at de fire høyhusene tas 
ned til en høyde på maks 8 etasjer. Kotehøyden må innarbeides i de juridiske 
dokumentene til andregangsbehandling. 
 
God estetikk oppfatter rådmennene langt på vei er ivaretatt i reguleringsplanens 
bestemmelser. Rådmennene har imidlertid funnet det nødvendig å gjøre noen justeringer 
i forhold til forslagstiller sitt forslag. § 4.5 i rådmannens forslag til bestemmelser lyder: All 
ny bebyggelse i området skal ha god arkitektonisk kvalitet i utforming, materialvalg og 
detaljer. Bebyggelse skal oppføres uten svalganger. De ulike bygningsvolumene skal 
variere seg imellom og ha et uttrykk forskjellig fra nabolaget. Hoved- eller 
sekundærmaterialene samt fargebruk skal varieres for å oppnå variasjon samtidig som 
en helhet sikres. 
Fasader på felt BKB3 og BKB4 skal ha spesielt høy materialkvalitet og utføres på en 
måte som mest mulig demper inntrykket av bygningens størrelse, f.eks. gjennom 
variasjon som gir inntrykk av at det er flere bygg. 
I området BKB5 og BKB6 skal det i hovedsak benyttes tre som hovedmateriale med 
innslag av stein eller tegl og i dempede fargetoner. Med dempede menes at det skal 
unngås bruk av f.eks. knall rødt eller gult, og at det skal benyttes pastell, naturfarger eller 
gråtoner.  
Mellom etasjer med boliger og etasjer med aktive fasader med publikumsrettede 
funksjoner skal det være skille med for eksempel arkader, inntrukne fasader eller at dette 
gjøres synlig med ulik materialbruk. Lange fasader skal brytes opp ved sprang i fasadeliv 
og varierende material- og fargebruk. Innganger til boligene skal være inntrukne fra 
fasadeliv mot gatene. Det skal være en variasjon i fasadeuttrykket ved det enkelte bygg, 
slik at man får en variasjon oppover i etasjene. Tekniske anlegg som elektriske 
fordelingsskap/traforom, heisoppbygg, ventilasjonsanlegg med mer skal integreres i den 
arkitektoniske utformingen. 



 
Se rådmannen i Rælingen sin vurdering av estetikk og arkitektonisk kvalitet i vurderingen 
av alternativer for økt utnyttelse i Rælingen under i kapittel 5. 
 
Før rammetillatelse skal det fremmes estetikksak for hovedutvalg for tekniske 
tjenester/planutvalget. 
 
Videre skal Byromsprogram, datert 28.10.16 i vedlegg 7, legges til grunn for videre 
detaljering og prosjektering, og være retningsgivende for utforming av bebyggelse og 
uteoppholdsarealer, jfr. § 3.3. 
 
Teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp, overvann, avfallshåndtering) 
Vei/parkering 
Strandveien er hovedadkomst til planområdet, og opparbeides som gate med 
langsgående gang-/sykkelvei. Første avkjøring er «Bygata» som leder til torget. 
Gaterommet utformes som toveis gate med kantparkering. De fire neste gatene 
opparbeides som «Gatetun» der kjøreadkomst til eiendommene og fremkommelighet for 
bil nedprioriteres i forhold til gående, lek og opphold i gatetunet. «Strøket» er et 
langsgående, urbant utformet parkdrag mellom boligkvartalene, som binder kvartalene i 
den nye bydelen sammen. All adkomst og motorisert kjøring nedprioriteres i forhold til 
hensynet til gående, syklende, aktiviteter og øvrig bruk av byrommet. 
 
Detaljplaner for vei er godkjent før førstegangsbehandling av planen. Byggeplaner skal 
være godkjent før rammetillatelse gis, jf. 10.1, pkt. 12 i bestemmelsene. 
 
Parkeringskrav er i henhold til gjeldende kommuneplan for sentrumsformål i Skedsmo 
kommune, og skal hovedsakelig etableres under bakken. Plankart for vertikalnivå 1, 
under bakken i vedlegg 4, viser utstrekningen av parkeringskjellere. Det kan etableres 
noe kantparkering i bygata (jf. Byromsprogrammet, vedlegg 7. 
 
Rådmennene har til ny førstegangsbehandling sett at det i en så stor og ny bydel vil være 
mer hensiktsmessig å regulere adkomstvei, gatetun, strøket og promenaden til offentlig 
formål (fremfor felles med tinglyst ferdselsrettsavtale). Rådmennene vil derfor anbefale at 
dette innarbeides i de juridiske plandokumentene til andregangsbehandling.  
 
Rådmennene har videre i sitt forslag til bestemmelser flyttet tidspunktet (rekkefølgekravet) for 
anleggelse av rundkjøring i Strømsveien fra brukstillatelse til igangsettingstillatelse. 
 
Vann og avløp 
Det foreligger godkjent rammeplan for VA til førstegangsbehandling. 
 
Før det gis rammetillatelse innenfor planområdet skal det foreligge godkjent byggeplan 
for den del av VA-anlegget som tiltaket er avhengig av, helt frem til hovedledningsnettet, 
jfr. § 10.1 pkt.11 i bestemmelsene. 
 
Før det gis brukstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge godkjent 
dokumentasjon av VA-anlegget som tiltaket er avhengig av, helt fram til 
hovedledningsnettet, jfr. § 10.3 pkt. 13. 
 
Overvann 
Prinsippene om lokal overvannshåndtering skal legges til grunn for utbygging og tiltak i 
planområdet. Det skal redegjøres for behandling av takvann, overflatevann og 
drensvann. Det tillates ikke økt vannføring i vassdragene nedstrøms planområdet. Det 
skal gjennomføres nødvendige fordrøyningstiltak for å sikre dette. Minst 50 % av 
takoverflatene i planområdet skal være grønne og ha fordrøyning av overvann som 
hovedfunksjon, jfr. § 3.4. 
  



Overordnet plan for håndtering av overvann er godkjent før førstegangsbehandling. 
Vedlagte VA-plan i vedlegg 14 viser avrenningsmønster og flomveier samt lokasjoner for 
rensedam for overvann. 
 
Ved Torget i nord er det lagt opp til etablering av en rensepark hvor overvannet renses 
naturlig i et basseng (#VU1). Regnvann fra tak og harde flater ledes ut i renseparken. 
Tanken er at biologisk rensing av overvannet kan inngå som et synlig og pedagogisk 
element i byrommet. Høydeforskjellen tas opp i forskjellige terskler der vannet ledes 
gjennom. Ulike planter med rensende egenskaper benyttes. Det legges til rette for solrike 
sitteplasser, også lange benker som kan fungere for skoleklasser/ store grupper. 
 

 
Illustrasjon som viser rense dammen ved torget 
 
Avfallsløsning 
Avfallsløsning skal være avfallssug. I henhold til gjeldende kommuneplan i Skedsmo og i 
Rælingen skal det være stasjonært sug ved etablering av over 250 boliger. Plassering av 
stasjonært sug er ikke regulert inn i planforslaget. Rådmennene mener dette må 
innarbeides i planen til andregangsbehandling. 
 
Tilgjengelighet for alle/Universell utforming 
Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres etter prinsippene for Universell utforming og 
tilgjengelighet, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 og i henhold til TEK 10, 
teknisk forskrift til plan – og bygningsloven. Universell utforming skal legges til grunn både 
ved oppføring av bygninger og ved opparbeiding av utomhusareal, slik at de i så stor grad 
som mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, også de med nedsatt 
bevegelsesevne, orienteringsevne eller miljøhemning. 
 
Vurdering av bordgang- og brokonstruksjoner 
Bordgang og bru skal fungere som en ny gang- og sykkelforbindelse mellom Lillestrøm 
sentrum og den nye bydelen. Ved etablering skal naturopplevelsen langs Nitelva være i 
fokus. Prinsipper for utforming av bordgang og bro er vist i byromsprogrammet, se 



vedlegg 7. Ved forrige førstegangsbehandling fremkom det av bestemmelsene at endelig 
utforming skulle tegnes gjennom arkitektkonkurranse. På samme måte som for 
høyhusene er det ikke mulig å stille slike krav i reguleringsbestemmelsene. Rådmennene 
har derfor konkludert med at også dette er tema for utbyggingsavtalen mellom 
forslagstiller/utbygger og kommunene. 
 
I forrige saksframlegg ble det stilt krav om en utredning og vurdering av en direkte 
forbindelse til elvepromenaden via øya (en tilleggsforbindelse som danner en såkalt 
Ypsilon-bro) før saken kunne tas til andregangsbehandling. Slik vurdering er gjort av 
forslagstiller til ny førstegangsbehandling, se vedlegg 25. Forslagstiller mener en slik 
tilleggsforbindelse vil kunne svekke «adkomsttorget» eller det såkalte «Bryggetorget» og 
gi utfordringer med å skape et levende og attraktivt torg. De er også redd en ekstra 
broarm vil svekke næringsvirksomhet i det sentrale «strøket», mens de tror eventuelle 
næringsformål på promenaden vil understøttes av beboernes og besøkendes ønske om å 
henvende seg til vannet. Spesielt trekker forslagstiller frem at to broarmer vil være 
negativt for naturmangfoldet. I tillegg vil det kunne ha negativ påvirkning på flomforhold 
som følge av oppstuving. Det vurderes i Skedsmo kommune til at det ikke er ønskelig å gå 
videre med to broløsninger på bakgrunn av denne vurderingen fra forslagsstiller. 
 
Landskap 
Den foreslåtte utbygging i Strandveien vil få konsekvenser for landskapsbildet. Per i dag 
er mesteparten av landområdet ubebygd, og fremstår som et naturpreget område. Resten 
av planområdet er en del av elverommet. 
 
Den omfattende utfyllingen i Nitelva og endringen av elvas forløp, har ifølge 
konsekvensutredningen en viss negativ virkning for landskapsbildet. 
Konsekvensutredningen mener på den annen side at prosjektets landskapsutforming, 
med positive kvaliteter i form av variert beplantning, nye uterom og opparbeiding av 
områder som i dag fremstår som uskjøttede, vil veie opp for den negative påvirkningen 
elvas endrede forløp vil ha på landskapsbildet.  
Den største konsekvensen for landskapsrommet skyldes byggehøyden langs elva. 
Skedsmo har i sin utredning pekt på at 15 etasjer virker for dominerende i dette 
landskapsrommet, og vil som nevnt i kapittel 5 i avsnitt om Byform, byggehøyder og 
estetikk anbefale at høydene tas ned til maks 8 etasjer. 
 



 
Illustrasjon som viser utbyggingsområdet og høyhusene sett fra Elveparken i Skedsmo. 
 
 
 
Rådmannens vurdering av alternativer for økt utnyttelse i Rælingen: 
Rådmannen har sett på de fem ulike alternativene for økt utnyttelse som forslagsstiller har 
satt opp som mulige løsninger på bakgrunn av planutvalgets anmodning om å vurdere 
høyere utnyttelsesgrad i Rælingen. 
 
Vurdering av alternativ 1 a – økt utfylling og 1 b – skifte av utfylling: 
Av vedtaket i Rælingen om økt utnyttelse i Rælingen kan man lese at intensjonen er at det 
ønskes at politikerne mener at det skal vurderes å øke antall boenheter i Rælingen fordi 
Rælingens areal ligger nærmere kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon. Her hadde man 
nok i tankene en større økning enn det som forslagsstiller foreslår med ca. 40 ekstra 
boliger. Rådmannen mener imidlertid at det ikke vil være hensiktsmessig å hverken å 
foreslå økt utfylling med utfylling også i vika i Rælingen, da dette sannsynligvis ikke blir 
godkjent av fylkesmannen og man ikke vil få videreført den bymessige dobbeltsidige 
kvartalsstrukturen inn i Rælingen, eller å fylle ut i Rælingen i stedet for i Skedsmo på 
grunn av at man da ikke får til plangrepet med dobbelt kvartalsstruktur som kommunene 
ønsker å fastholde. 
 
Vurdering av alternativ 2 a, 2 b og 2 c om økt utnyttelse for allerede foreslått bebyggelse: 
Ut fra de vurderingene som forslagsstiller har gjort, se kort resyme med tegninger over i 
kapittel 4, og dennes konklusjon mener også rådmannen at alternativ 2c er best dersom 
man skal vurdere en økt utnyttelse av allerede foreslått bebyggelse i Rælingen. Dette 
alternativet gir lite virkning for naturmangfoldet i vika, samtidig som at det ikke gir skygge 
for strøket og bryggetorget og bryggehusene harmonerer fortsatt med omkringliggende 
naturområder, selv om byggehøyden oppjusteres med 1 etasje. Rådmannen er imidlertid 
uenig med forslagsstiller om at dette alternativet ikke gir vesentlige betydning for 
solforhold. Alternativet 2 c gir en ubrutt fasade mot Strandveien i felt BKB7 i Rælingen og 
ved at det gis mulighet til å bygge opp til 6 etasjer langs Strandveien vil det bli veldig lite 



kveldssol inne på tunet i dette kvartalet. Det vises her også til kommentarer fra 
Barnerepresentanten i Rælingen kommune i avsnittet om barn og unges interesser. 
Bygningen vil også virke massiv med mange vinduer og balkonger vendt ut mot 
Strandveien og eksisterende nabobebyggelse. Den eksisterende nærmeste 
nabobebyggelsen består av to nye boligbygg der det vestre boligbygget er en vertikalt delt 
tomannsbolig og det østre boligbygget er en enebolig med en egen leilighet i 
underetasjen, se bilder under. Støykart for støy fra jernbane viser også at det er gul 
støysone på fasader mot jernbanen og antall boliger med støy som krever tiltak med 
støyskjerming og innglassing av balkonger vil dermed øke med økt antall leiligheter og økt 
høyde på bygning. Rådmannen mener ut fra de negative konsekvensene bl.a. for 
solforhold på tunet i ny bebyggelse i felt BKB7 at det bør tillates at bare bryggehusene 
langs vika får økt etasjehøyde.  
 
Perspektiver sett fra bak eksisterende boliger i Rælingen mot ny bebyggelse i felt BKB7: 

 
Perspektivtegningen til høyre viser at det blir bedre sikt fra nabohus i Rælingen i det 
opprinnelige forslaget som vist til høyre. Se vedlegg til saken som viser det samme fra 
flere standpunkter fra bak den eksisterende bebyggelsen i Rælingen. 
 
Skedsmo kommune ønsker ikke å tillate en tilsvarende økning av høyder på 
bryggehusene innenfor sin del av reguleringsplanen. Videre ønsker rådmannen i 
Rælingen ikke at det skal kunne tillates takterrasser i tillegg til den 4. etasjen som her 
tillates da dette heller ikke samsvarer med illustrasjoner vist i planmaterialet, se 
rådmannens forslag til endrete bestemmelser i kapittel 5 i saksframstillingen. 
 
Mulig antall boliger i Rælingen ut fra alternativt forslag 2 c: 
Ut fra nytt forslag fra forslagsstiller vil ca. 184, dvs. 40 ekstra, boenheter av de ca. 1600 
kunne bygges i Rælingen dersom det bygges bare boliger i Rælingen og ingen 
forretninger og kontorer. På grunn av at rådmannen i Rælingen mener at noe av forslaget 
om økt utnyttelse i Rælingen bl.a. fører til dårlige solforhold på uteoppholdsarealer for ny 
bebyggelse bør det tillates en noe lavere utnytting som gir ca. 10-12 ekstra leiligheter på 
bryggehusene i tillegg til forslag om ca. 144 boenheter i Rælingen ved forrige 
førstegangsbehandling. Forslagsstiller mener for øvrig at forslaget, slik forelå ved den 
første førstegangsbehandling, ville dette gitt den beste utformingen og funksjonaliteten for 
ny bebyggelse i Rælingen. 
 
Barn og unges interesser: 
Barnerepresentanten i Rælingen kommune viser til illustrasjonshefte i vedlegg 6 som viser 
nytt forslag med en økt utnyttelse av den delen som ligger i Rælingen. 
Barnerepresentanten stiller spørsmål ved noen av følgene dette får, spesielt med tanke på 
uteoppholdsarealene som er viktige for barn og unge. I forslaget legges det opp til høyere 
bebyggelse. Dette vil medføre dårligere solforhold i områdene rundt byggene, og også på 
bryggetorget. Når det legges opp til så mye helt ny bebyggelse nært et eksisterende 
bymiljø, mener barnerepresentanten det må være mulig å legge bedre til rette for at også 
uteoppholdsarealene får god kvalitet. Barn og unge tilbringer mye tid utendørs, og det bør 
også legges opp til at det er naturlig å møtes og ferdes utendørs. Ved å legge opp til 
smale og skyggefulle arealer mener hun at det ikke oppmuntres til ferdsel og aktivitet 
utendørs. Sol- og skyggediagrammene i illustrasjonsheftet viser tydelig en økt andel 



områder som blir skyggelagt ved dette forslaget kontra forslaget ved den første 
førstebehandlingen av reguleringsplanen. 
 
Barnerepresentanten viser også til notatet 1.19 «Vurdering av økt utnyttelsesgrad for 
arealer innenfor Rælingens kommunegrense». Her påpekes det at høyhusene i vesentlig 
grad vil påvirke den eksisterende småhusbebyggelsen sør for Strandvegen og i Henrik 
Sørensens veg i negativ retning. 
 
Sol/skygge-kart fra opprinnelig forslag til høyre og nytt forslag til venstre: 

  
Kartene viser at det blir mer sol i boligfelt BKB7 i Rælingen i opprinnelig forslag til høyre 
ved fem-tiden på ettermiddagen i juni når de minste barna vil være ute og leke på tunet. 
 
Videre er ikke planområdet tilrettelagt for lek eller aktivitet i dag. Strømsveien og Henrik 
Sørensens vei er viktige transportakser for barn og unge på fritiden. 
 
I reguleringsplanen avsettes i henhold til gjeldende kommuneplan 2 strøkslekeplasser, en 
ved torget i nord, 1 200 m2 stor, spesielt tilpasset de minste barna, og en i den sentrale 
parken ved siden av barnehagen, tilpasset alle aldersgrupper. Samlet oppfyller disse 
plassene kravet til beliggenhet på maksimalt 150 m fra alle boliger. I tillegg skal alle 
kvartalene ha hver sin nærlekeplasser på minst 150 m2. Dette vil oppfylle kravet og 
beliggenhet innenfor maksimalt 50 meter fra alle boliger.  
 
Utbyggingen forventes å ha positiv effekt i forhold til barn og unge gjennom tilføring av 
varierte møteplasser for lek og opphold både for små og store. Det vil også bli bedre 
tilrettelegging for sykkel og gange gjennom planområdet. Tilretteleggingen langs 
elvepromenaden som planforslaget medfører vil sannsynligvis også appellere til barn og 
unge. 
 



 
Illustrasjonsplan som viser strøkstorget 
 
Sosial infrastruktur og offentlige møteplasser 
De nærmeste barneskolene til planområdet er Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune og 
Rud i Rælingen kommune. Skolene ligger ca. 1-1,5 km unna. Når det gjelder kapasitet, så 
er det per i dag liten eller ingen kapasitetsreserve for å dekke behov som følger av denne 
utbyggingen. Også når det gjelder barnehager er det en underkapasitet per i dag. 
 
I planforslaget reguleres en større barnehage midt i planområdet (Felt BBH). Det åpnes i 
tillegg for etablering av enda en barnehage nord i planområdet (Felt BKB2). 
  
Videre stiller planen rekkefølgekrav til nødvendig barnehage- og skolekapasitet før 
rammetillatelse kan gis, jfr. § 10.1, pkt. 8. Dette er også i henhold til krav i arealdelen til 
kommuneplanen sine bestemmelser i Skedsmo og Rælingen. 
 



 
Illustrasjon som viser barnehage mot høyhusene 
 
Handel: 
I følge reguleringsbestemmelsene § 4.9 tillates en større dagligvareforretning på opptil 1 
500 m2 innenfor felt BKB1 i Skedsmo. Varemottak, lager, sosiale og tekniske rom 
medregnes ikke i dette handelsarealet. I tillegg tillates tjenesteyting (helserelatert, 
restaurant, kafe eller annen form for bevertning, kiosk, frisør forsamlingslokale – ikke 
uttømmende liste) og mindre forretninger innenfor felt BKB2-BKB10 med enkeltvis maks 
størrelse 500 m2, med samlet størrelse inntil 2 500 m2. Del av BKB6, BKB7 og BKB8 
ligger i Rælingen kommune. 
 
NCM Development AS utarbeidet en handelsanalyse for planforslaget, se vedlegg 10. 
Handelsanalysen konkluderer med at en realisering av planforslaget med totalt 4000 m2 
forretning/ tjenesteyting ikke vil medføre merkbare konsekvenser for den eksisterende 
handelsnæringen i Skedsmo, heller ikke i nærområdet. 
 
Risiko og sårbarhet (ROS) 
Sweco Norge AS har utarbeidet ROS-analyse for planforslaget, se vedlegg 9. I alt 57 
faretema for tiltakets reguleringsplanfase er vurdert. Av disse ble 32 farer/uønskede 
hendelser funnet relevant for tiltaket. 
 
For at planforslaget skal gjennomføres, og at risikonivået skal forholde seg lavere enn det 
som er beskrevet, anbefaler ROS-analysen at følgende risikoreduserende tiltak vurderes 
og innarbeides i forslag til plankart og bestemmelser: 
 
 

Tema Mulige tiltak 

Flom og 
kvikkleire 

•Heving av terrenget 
•Utfylling av steinmasser mot Nitelva ved behov. 
•Kontinuerlig geoteknisk vurdering og stabilitetsanalyser hvis behov. 
•Utvise særlig varsomhet ved boring og graving i risikopunkt. 



•Unngå unødvendige inngrep i Nitelva. 
•Oppmerksomhet på naturlige flomveger 
•Erstatte avrenningsmuligheter ved fjerning av naturlige overvannsdren. 
•Planlegging av anleggsarbeidet etter naturgitte forhold. 

Forurensning • Ved påvisning av forhøyede konsentrasjoner av radongass må det 
gjennomføres 
avbøtende tiltak. Ved utbygging legges radonduk, lufting i bygg mv. ihht. krav 
slik det fremgår av teknisk forskrift (TEK 10). Målinger vil påvise behovet for 
eventuelle avbøtende tiltak for å oppfylle TEK 10. 
•Prøvetakning underveis ved mistanke om grunnforurensning, og varsling av 
forurensningsmyndigheter ved alvorlige funn. 
•Etablering av sikkerhetsrutiner for håndtering av kjemikalier og drivstoff. 
•Rutiner for oppsamling og rensing av små-utslipp. 
•Tilgang på teknisk utstyr for oppsuging av utslipp ved behov. 
•Vannprøver ved mistanke om utslipp. 
•Vanning av veger som tiltak for støvbinding. 
•Spyling og veivaskemaskin på ankomstveger etter behov. 
•Rutiner for spyling og renhold av kjøretøy og anleggsmaskiner. 
•Vaskeplass med oljeavskiller. 

Naturmiljø • Legge anleggsarbeidet på en tid på året som i størst mulig grad ikke 
påvirker 
biologiske prosesser og biodiversitet i Nitelva. 
•Kokosmatter/partikkelfilter o.l. for reduksjon av partikkelfrigjøring som en 
følge 
av graving og fysiske inngrep i elvekanten. 
•Etablering av sikkerhetsrutiner for håndtering av kjemikalier og drivstoff. 
•Rutiner for oppsamling og rensing av små-utslipp fra maskiner/kjøretøy. 
•Tilgang på utstyr for oppsuging av utslipp ved behov. 
• Jevnlige vannprøver i Leira ved mistanke om utslipp. 

Trafikk •Trafikkplan for anleggsfasen inkludert skiltplan. 
•TS-revisjon for tiltaksområdet hvis nødvendig. 
•Separering av trafikk ved bruk av skilt, gjerder, bom, og veiskiller. 
• Informasjon til beboere, skoler, og næringsliv i forkant av anleggsarbeidet. 
•Særlige tiltak og info ved nærliggende skole, idrettsanlegg o.l. ved behov. 
•Kontroll av entreprenør, og rutiner for sikring av farlig last. 
•Redusert hastighet. 

 
Rådmannen er av den oppfatning at nødvendige tiltak er vurdert og innarbeidet i 
planmaterialet. 
 
Utbyggingsrekkefølge / faseplan: 
Planlagt utbyggingsrekkefølge er vist i vedlagte faseplan, se vedlegg 19. 
 
I første fase skal fjellmasser fra utvidelse av overvannsrenseanlegget (OREA) lagres 
midlertidig i Strandveien.  
 
I fase to etableres ny øy utenfor den eksisterende sør i planområdet. Ny byggegrunn 
etableres nord i planområdet – området fylles opp til kote + 103. Øya etableres først, 
deretter fraktes toppmasser fra området i nord til øya, slik at øya kan dekkes med 
stedegne toppmasser. Så fylles området i nord med masser. Deponiet etableres som 
grøntområde. 
 
Fase tre avhenger av mere masser (det er et ønske å benytte masser i forbindelse med 
andre utsprengning i fjellhallen til biogassanlegget). Øya fylles til prosjektert toppkote, og 
det søndre utbyggingsområdet fylles opp til kote +103. De første tre kvartalene etableres 
(felt BKB1, BKB2 og BKB10). Overskuddsmasse fra kjellerne under de to kvartalene langs 
Strandveien brukes til oppfylling av gate, torg og rensepark til kote +106,5. Utearealene 



opparbeides iht. illustrasjonsplanen. Strøket knyttes sammen med eksisterende vei til 
roten av moloen, og videre til ny gangvei til Strandveien. Oppfylt byggegrunn som ikke 
bebygges, anlegges som grøntområde. 
 
I fase fire etableres de tre neste kvartalene (BKB3, BKB8 og BKB9) og barnehagen 
(BBH). Overskuddsmasse fra kjellerne under de to neste kvartalene langs Strandveien 
brukes til oppfylling av gate, strøk og sentralpark til kote +106,5. Utearealene opparbeides 
iht. illustrasjonsplanen. Promenaden etableres, og knyttes sammen med strøket over 
dagens molo. Oppfylt byggegrunn som ikke bebygges, anlegges som grøntområde. 
 
I siste, og femte fase, etableres de siste kvartalene (BKB4 og BKB7) og bryggehusene 
(BKB5 og BKB6). Utearealene opparbeides iht. Illustrasjonsplanen. Gangbro til motsatt 
elvebredd etableres. Mesteparten av dagens øy mudres og graves vekk, og blir 
toppmasser for uteområdene i tredje byggefase. 
 
Etablering av øya er en viktig premiss for utfylling og utbygging i elva. Rådmannen er 
derfor opptatt av at denne sikres etablert tidlig i prosessen, men bare dersom det skal 
bygges ut i elva. Rekkefølgen som skissert ivaretar dette hensynet langt på vei. Både 
masser til byggegrunn og masser til øya må også få tid til å sette seg. I tillegg må øya få 
mulighet til å etablere seg som den biotopen den har til hensikt å være for dyre og 
fuglelivet, samt livet i elva. Rådmannen mener forøvrig at det i massene fra dagens øy 
finnes stort potensiale for verdifulle arter å ta vare på. Dette bør vurderes nærmere i 
faseplanen. 
 
Rådmannen mener det må sikres en midlertidig bruk av de utfylte områdene som ligger på 
vent. Faseplanen legger opp til at disse skal anlegges som gresslette. Rådmannen har tatt 
inn i reguleringsbestemmelsene at det skal etableres midlertidige anlegg på disse 
arealene dersom de blir liggende ubebygd mer enn to år, jf. §3.16. Byromsprogrammet 
viser til mulige løsninger for midlertidige byrom/anlegg. Videre mener rådmannen det er 
viktig for utbyggingsområdets kommunikasjon med sentrum i Lillestrøm at broforbindelsen 
kommer på plass så tidlig som mulig. Broa går over øya, noe som gjør at denne bør være 
på plass. Rådmannen mener således at det vil være hensiktsmessig å knytte dette 
rekkefølgekravet til det som i faseplanen er benevnt som fase fire. Faseplanen må både 
med tanke på midlertidige byrom/anlegg og broforbindelse omarbeides til 
andregangsbehandling. 
 
Grønnstruktur og friluftsliv 
I planarbeidet har det vært fokus på at området skal ha en blågrønn struktur. Offentlige og 
semi-offentlige uteoppholdsarealer, i form av bytorg, bygate, park og strandpromenade er 
sentrale elementer i planforslaget. Vegetasjon 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 for fordrøying av takvann. 50 % av takene skal være grønne, og det kan 
etableres takterrasser. Byromsprogrammet, se vedlegg 7, beskriver utforming og innhold i 
de de ulike rommene, jf. kapittel 5 avsnitt om Teknisk infrastruktur, vil rådmennene 
anbefale at det innarbeides flere offentlige (fremfor fellesarealer med ferdselsrett) 
gater/torg i planen til andregangsbehandling. 
 



 
Illustrasjon som viser bordgang over øya til utbyggingsområdet sett fra fuglekikketårnet 
 
Nitelva er ikke spesielt tilgjengelig fra planområdet i dag. Området på land har vært preget 
av gamle verksted/ lagerlokaler på Skedsmo-sida av planområdet. Med bro over elva fra 
parken ved rådhuset i Skedsmo, via øya og promenaden langs elva (eventuelt gjennom 
strøkstorget), er planforslaget med på å legge til rette for en sammenhengende og 
opplevelsesrik turvei med forskjellige muligheter og opplevelseskarakterer langs Nitelva. 
Det legges også til rette for at man kan gå i land med småbåt eller kajakk fra elven, noe 
som er med å bygge opp under friluftslivet til vanns. Noen begrensninger legges likevel i 
forhold til bruk av småbåt/kajakk knyttet til det indre løpet rundt øya. Dette er hovedsakelig 
for at man ikke skal forstyrre naturmangfoldet på øya og ødelegge dens funksjon. 
 
Konsekvensutredningen konkluderer med at planforslaget er stort positivt med tanke på 
grønnstruktur og friluftsliv. Begrunnelsen for dette er at det ved utbygging skapes en 
sammenhengende blågrønn struktur med en gjennomgående gang- og sykkelvei langs 
Nitelva i et område der det i dag er mer begrenset tilgang til elva. Rensedam som 
planlegges vil også gi en pedagogisk verdi. 
Se også Rælingen kommunes kommentarer om friluftsliv og fysisk aktivitet under kapittel 
5.1 om God folkehelse i befolkningen. 
 
Kulturminner 
Det er ingen fredete kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Det er lite 
potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner på land, men det er 
middels potensial for slike funn i elva.  
 
Det fremkommer av reguleringsplanens bestemmelser, § 3.9, at: dersom det i forbindelse 
med tiltak på land eller i vassdrag oppdages automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet umiddelbart stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Akershus 
fylkeskommune, kulturseksjonen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 



Jordvern, kulturlandskap (KOSTRA) 
Ikke relevant 
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 
Folkehelse: 
Utbyggingen vil gi rom for en økt befolkning som genererer mer trafikk og medfølgende 
støy og eventuell luftforurensning enn dagens situasjon. Samtidig vil nærhet til Lillestrøm 
stasjon gi grunnlag for redusert bilbruk fra området. Det etableres nye møteplasser i 
området og tilgjengeligheten til elva og mulighetene for nærrekreasjon vil øke. Støy skal 
håndteres i tråd med Skedsmo kommuneplan sine bestemmelser for avviksområdet, se 
avsnittet om støy under.  
 
Til ny førstegangsbehandling har forslagstiller fått Sweco til å utføre vurdering av 
luftkvalitet i henhold til gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet (T-1520), se 
vedlegg 21. Sweco konkluderer i sin rapport med følgende:   
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 i nord i 
reguleringsplanen. 
 
Rådmannen er ellers av den oppfatning at så lenge gjeldende retningslinjer og 
bestemmelser overholdes vil folkehelseperspektivet i planen være godt ivaretatt. 
 
 
Friluftsliv og fysisk aktivitet (se før): 
Rælingen kommune stiller spørsmålstegn ved planbeskrivelsen som på s. 35 sier at: 
«Elvas vestlige bredd er i dag privatisert og ikke tilgjengelig for allmennheten», da i alle 
fall deler av området ned mot elva er åpen for allmenheten, selv om det er Strandveien 1 
AS som eier dette i dag. 
Med grunnlag i illustrasjonene i figur 1 og 2 i notat 1.9 samfunnsnytterapporten, så mener 
Rælingen kommune at 0+-alternativet med utbygging bare på land i utgangspunktet ser 
bedre ut med tanke på ferdsel. Gruset turvei langs elva kan fungere bedre som ferdsel 
enn en bryggekant og bordgang. En gjennomgående turvei langs elva ville nok være mer 
attraktivt for brukerne enn en ferdselsåre mellom blokker eller traséen med brostein ut mot 
elva, selv om dette sikkert også kan bli fint. 
Med prosjektet slik det er foreslått vil det være viktig at det ikke blir et ikke-område 20 år 
fremover i tid inntil hele området blir bygget ut. De områdene som fylles ut, men som ikke 
blir bygget ut med en gang bør opparbeides slik at de kan benyttes til friluftsaktiviteter. 
 
Støy 
Kommuneplanen åpner for såkalt avviksområde når det gjelder håndtering av støy, og at 
bygninger med støyfølsomt bruksformål beliggende innenfor fortettingsområdene kan 
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 støyutredning som viser støyreduserende tiltak samt 
støysoner for Lden 50 dB. 
 

Strandveien ligger ikke innenfor avviksområde i kommuneplanen verken for Skedsmo eller 
Rælingen. Skedsmo har i sin utredning anbefalt, med bakgrunn i områdets sentrale 



beliggenhet tett på Lillestrøm stasjon og mellom Lillestrøm og Strømmen, at tilsvarende 
støykrav som gjelder for disse områdene i Skedsmo legges til grunn i reguleringsplanen. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Trafikk 
Planområdet genererer lite trafikk i dag. Utbyggingsområdet er relativt sentrumsnært, og 
vil ha god gang- og sykkelveiforbindelse til blant annet Lillestrøm sentrum og Lillestrøm 
stasjon. Det er også god forbindelse til Sagdalen stasjon og Strømmen. Biltrafikken fra 
området er beregnet med utgangspunkt i registrering av biltrafikken fra boligområdet i 
Elveparken i Depotgata i Lillestrøm. Registreringen viser moderat bilbruk i rushene. Den 
planlagte utbyggingen av området kan øke trafikken i krysset Strandveien x Strømsveien 
med ca. ÅDT 5 200. Det antas at denne trafikken fordeler 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 en ombygging av krysset Strandveien x 
Strømsveien til rundkjøring i planen. Kapasitetsberegninger av rundkjøringen viser at den 
har kapasitet til å avvikle den nye trafikken fra planforslaget i tillegg til dagens trafikk. I den 
mest belastede veiarmen utnyttes 55 % og 87 % av kapasiteten i henholdsvis morgen- og 
ettermiddagsrushet. Det er beregnet 16 sekunders forsinkelse 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. 
 
For å kunne sykle og gå sikkert mot Lillestrøm stasjon er opparbeiding av gang- og 
sykkelfelt i forsalg til bestemmelser fra kommunene lagt inn krav om opparbeidelse 
tidligere enn det utbygger foreslår, dvs. før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor 
felt BKB3, BKB8 eller BKB9.  
Videre ønskes det at det til andregangsbehandling skal innarbeides krav i bestemmelsene 
om utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg SGS7 videre mot gangbrua langs 
jernbanebrua, se rådmannens konklusjon i kapittel 6. 
 
Hydrologi og flom: 
Planområdet er flomutsatt. I henhold til TEK10 er det 200-års flom som er lagt til grunn for 
planforslaget, dvs. kote +105,9, pluss 0,30 cm sikkerhetsmargin. Prosjektet tillater ikke 
rom for varig opphold under kote +106,2, jf. § 4 i bestemmelser til planforslaget. Mot 
elvepromenaden foreslås at enkelte lokaler kan ha en del som «slippes ned» på lavere 
kote. I disse lokalene kan det kun etableres del av virksomhet som vil tåle å stå under 
vann. Som eksempel nevnes kajakkutleie, del av cafe (kun med bord og stoler) el.l. 
 
Parallelt med reguleringsplanarbeidet har det pågått arbeid med å områderegulere 
Nitelva. I områdereguleringsplanen legges det inn byggegrenser for å sikre tilstrekkelig 
areal til fremtidig flomsikring opp til 1000-års flom på østsiden (Lillestrømsiden) av elva. 
Bakgrunnen for dette er en samfunnsnyttig vurdering i forhold til tettheten av verdier som 
eventuelt må sikres/ evakueres. Dersom Strandveien skulle sikres mot en eventuell 1000-
års flom ville dette medføre at terrenget må heves ytterligere ca. 1,6 meter (ca. 1 meter 
ved 500-års flom). Vedrørende flomsikring mot 1000-års flom, vil dette måtte avklares på 
kommuneplannivå. 
 
Det er utført vannlinjeberegninger (vedlegg 17) for å undersøke hvilke konsekvenser en 
utfylling har for vannstand og vannhastighet i Nitelva. NVE har beregnet dimensjonerende 
vannstand til H200 = 105,9 moh. Dette er benyttet som nedstrøms grense i hydrauliske 
beregningsmodellene. 
 
De viktigste funnene fra beregningene er at utfylling i elva ikke har konsekvenser på 
vannstand og kun marginal konsekvens for vannhastighet (økning mellom 0,01 til 0,02 m/s 
langs planområdet). Dette skyldes hovedsakelig at ved høy vannstand i Øyeren stues 



vannet opp i de nedre deler av Nitelva, slik at vannlinjenes fall og strømhastighet avtar. 
Vannhastighetene langs planområdet påvirkes av vannstanden i Øyeren og vannføring i 
Nitelva. De største vannhastighetene i Nitelva vil oppstå ved en kombinasjon av lav 
vannstand i Øyeren og en høy vannføring i Nitelva. Beregningene for de to scenariene 
med lav vannstand i Øyeren viser at vannhastigheten vil øke med ca. 15-30 % langs 
planområdet som følge av utfylling i Nitelva. Jo større vannføring desto større 
vannhastighet. Men hastigheten vil variere avhengig av hvilket tverrsnitt det ses på. 
Eksempelvis tverrsnitt 851, 143 meter nedstrøms Nitelva bru, vil hastigheten i dag variere 
mellom 0,11 til 0,29 fra vannføring på 59 m3/s. Etter utfylling vil denne hastigheten være 
fra 0,14 til 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. Slik vil det være for hvert 
tverrsnitt, men med litt forskjellig 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 således kun lokale endringer i vannhastighet. 
 
Geoteknikk og stabilitet 
Sweco Norge AS har i forbindelse med planarbeidet utført geotekniske undersøkelser, se 
vedlegg 18.  
 
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. 
Blokkene må derfor fundamenteres på spissbærende peler til berg. Det anbefales 
borende peler pga. skrått berg. Ved oppfylling av tomten til flomsikker høyde 106,5 (ca. 60 
cm over kotehøyde for 200-års flom), er en fylling av sprengstein stabil ved en 
fyllingsvinkel på ca. 1:3. Oppfylling av tomten vil imidlertid gi store setninger over lang tid. 
Fylling vil også være følsom for teledannelser ved vinterarbeid. Ved grunnarbeider på 
denne årstiden, må det tas spesielle hensyn for å unngå frost i massene. 
 
Den geotekniske grunnundersøkelsen, datert 30.07.14, skal legges til grunn for videre 
detaljering og prosjektering, jf. § 3.6 i reguleringsbestemmelsene. Rådmannen har i tillegg 
tatt inn følgende rekkefølgekrav i sitt forslag til reguleringsbestemmelser: Før det gis 
igangsettingstillatelse til bygg innenfor aktuelt felt, må det dokumenteres at 
byggegrunnen/utfylte masser er stabile. 
 
Det har etter tilbakemelding fra NVE også vært dialog mellom hydrolog og geotekniker, se 
notat, datert Sweco 03.03.16 i vedlegg 33. Det er ikke konkludert med at det er større 
utfordringer i forhold til sedimentering, bunnsenkning og erosjon. Utforming av bro og 
bordgang kan få konsekvenser i forhold til oppstuvning ved flom, og bør dermed vurderes 
i forhold til dette. 
 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Energi og klima: 
Prosjektet planlegges og prosjekteres i henhold til den til enhver tid gjeldende teknisk 
forskrift. Strandveien ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og alle nybygg 
innenfor planområdet forutsettes tilkoplet fjernvarme. Imidlertid er det tilføyd i 
reguleringsplanens bestemmelser § 3.14 Prosjektet skal ha høye miljømessige og 
tekniske ambisjoner, og skal til enhver tid oppfylle eller ligge i forkant av gjeldende 
tekniske forskrifter. Alle byggetiltak skal søke enkle, robuste og langlivede 
energiløsninger, med vekt på energiøkonomiske løsninger knyttet til utforming og 
detaljering av bygningskroppen. Det skal ved utforming og utbygging av området, legges 
vekt på miljøvennlige løsninger, samt klimavennlige og giftfrie byggematerialer. 
 



Reguleringsplanens bestemmelser legger også til rette for at det etableres 
bilkollektivordninger, jf. § 5.2. 
 
Miljøtekniske undersøkelser og forurensning: 
I forbindelse med planarbeidet er det utført miljøtekniske undersøkelser av masser på 
land og sedimenter i Nitelva. Undersøkelsene er utført av Sweco Norge AS. 
 
Grunnen ved renseanlegget synes generelt lite forurenset av metaller. For organiske 
parametere er det funnet et område sør for garasjen i Skedsmo kommune 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 
forurensingsparameteren. Det er ikke mulig å peke på noen eksakte kilder til 
forurensingen som er påvist i sedimentene. 
 
Før det kan gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent tiltaksplan, jfr. § 10.1 pkt. 10 
som beskriver de konkrete tiltak som må gjøres for å oppnå miljømålene for området:  

 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 område 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. 
 
Vurdering av de miljørettslige prinsippene, naturmangfoldloven: 
Det er i vedlegg 12 i notat om vurdering av naturmangfold fra Rælingen kommune, datert 
12.06.2017 gjort rede for hvordan de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, er 
vurdert og benyttet i arbeidet med detaljreguleringsplan for Strandveien i Skedsmo og 
Rælingen kommune. Dette notatet er revidert opp mot det nye planmaterialet til ny 
førstegangsbehandling av reguleringsplanen. Det er ikke utarbeidet en utbyggingsavtale, 
men det er bl.a. utarbeidet en miljøoppfølgingsplan, samt et miljøovervåkningsprogram. 
Det gjøres her en oppsummering av denne vurderingen: 
 
Forslagsstillers vurdering av de miljørettslige prinsippene 
Forslagsstiller vurderer planområdet til å ha middels til stor verdi for naturmiljø. Ved 
utfylling av Nitelva reduseres den viktige naturtypen «bekkedrag» på strekningen der 
tiltaket gjennomføres og leveområder for flere arter som er nær truet eller sårbare 
påvirkes. Samlet sett vurderer forslagsstiller konsekvensen av tiltaket for naturmiljø som 
liten til middels negativ og planens samla belastning vurderes som ubetydelig. Videre 
vurderes det dithen at planforslaget ikke vil ha noen negativ virkning for Nitelvas 
vannkvalitet. De negative miljøbelastningene ønskes det tatt høyde for gjennom 
avbøtende tiltak. 
 



 
Verdikart for planområdet som viser hvor de mest verdifulle områdene er i dag. 
Gul/oransje: liten til middels verdi, rødt: stor verdi for naturmiljø. 
 
Rådmannens vurdering 
Området i Strandveien som forslås utbygd har per i dag store naturverdier. Nitelva i sin 
helhet er et vernet vassdrag, med et stort antall påviste arter og naturtyper. Planområdet 
må ses i sammenheng med vassdragets nærhet til andre verdifulle områder, slik som 
Sørumsneset naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat (Ramsarområde), som er av 
internasjonal betydning for trekkfugl.  
Planforslaget er et stort tiltak som gir sterke føringer for framtidig arealdisponering og som 
vil medføre inngrep som vil være irreversible. Området skal transformeres til et bykvartal 
med urbane kvaliteter, og det vil bety stor grad av endring for naturmiljøet innenfor 
området. Det vil si at selv om planen, slik den er fremlagt i dag av forslagsstiller, ikke 
medfører risiko for naturen/eller at belastningen blir vurdert som ubetydelig, vil naturens 
status være svekket dersom det viser seg at natur og de urbane områdene vanskelig lar 
seg forene. Videre vil planen kunne skape presedens, med bakgrunn i at det er en av de 
første planene av denne størrelsen og type som foreslås etter at den Samordna regionale 
planen for areal og transport ble vedtatt.  
Det er imidlertid rådmannens vurdering at man kan redusere de negative konsekvensene 
for natur i ganske stor grad ved å tilpasse planen. Det er derfor i utformingen av planen 
arbeidet for å finne gode løsninger for naturen og avbøtende tiltak, og for å sikre at disse 
gjennomføres. Det er vurdert dithen at det er rimelig å stille strenge krav til avbøtende 
tiltak med bakgrunn i det overnevnte. Rådmannen mener derfor det er viktig, og riktig, at 
hensynet til naturen, har stått sterkt i planutformingen, og at dette hensynet fremdeles vil 
være viktig i arbeidet frem mot sluttbehandling av planforslag, og at man bruker de 
miljørettslige prinsippene aktivt i denne prosessen. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
På grunnlag av beskrivelsene av kartleggingen og den øvrige redegjørelsen gjort i KU 
tema naturmiljø og biologisk mangfold vurderer rådmannen det dit hen at 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å si hva som finnes av naturmangfold i dag og hvilken 



tilstand denne naturen er i og at § 8 således er ivaretatt med tanke på dette. Det er 
imidlertid rådmannens vurdering at det er usikkerhet knyttet til effekten og belastningen 
planforslaget vil ha for naturen på området og for de omkringliggende områdene. § 8 om 
kunnskapsgrunnlaget anses således oppfylt, samtidig som det er vanskelig å si om denne 
kunnskapen er tilstrekkelig. På grunn av denne usikkerheten har det vært nødvendig å 
vurdere føre-var prinsippet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning 
Hvilke tilsvarende tiltak og inngrep som er planlagt i området, i tillegg til 
detaljreguleringsplanen for Strandveien, er gjort rede for i KU tema naturmiljø og biologisk 
mangfold. Flere av disse tiltakene sammenfaller i tid og rom.  
 
Rådmannen vurderer det dit hen at den samla belastningen av tiltaket ikke vil være 
ubetydelig. Det er en viss fare for at vannkvaliteten i Nitelva vil kunne bli negativt påvirket 
og den sammenhengende blå grønne vannstrengen totalt sett vil bli fragmentert. Dette vil 
påvirke den viktige og sårbare naturen både innenfor planområdet og utenfor 
planområdet. 
 
Detaljreguleringen i Strandveien vil være en av de første reguleringssakene hvor man får 
testet føringen med valg av vekst over vern med tanke på den nye regionale planen for 
areal og transport. Saken er således prinsipiell og kan skape presedens i saker fremover. 
Dette kan være med på å tilføre et utbyggingspress på tilsvarende sentrale områder hvor 
det er tilsvarende naturverdier, noe som i teorien kan bidra til å øke den samla 
belastningen for denne type natur på sikt, selv om det ikke finnes konkrete planer for dette 
i dag.  
 
Det er også rådmannens vurdering at det er viktig å se detaljreguleringsplan for 
Strandveien i en større sammenheng, særlig fordi det gjelder utbygging av et såpass 
vassdragsnært område. Tiltak i tilknytning til (og til og med ut i et vassdrag) vil 
nødvendigvis påvirke områder nedstrøms. Det er samtidig viktig å se vurderingene i 
naturmangfoldloven i sammenheng med annet lovverk, eksempelvis vannressursloven, 
vannforskriften og laks- og innlandsfiskeloven. 
 
Skedsmo kommune har, i forbindelse med sin behandling av planen, understreket 
viktigheten av at detaljreguleringsplanen for Strandveien ses i sammenheng med 
områdereguleringsplanen for Nitelva. Fordi det eksisterer usikkerhet knyttet til om de 
avbøtende tiltakene vil fungere tilfredsstillende og etter hensikt, i praksis og i tid, er det 
rådmannen i Skedsmo sitt ønske å i særlig grad ivareta andre områder i nær tilknytning til 
planområdet. Skedsmo kommune foreslår derfor i områdereguleringsplanen for Nitelva å 
regulere fire områder til naturvernformål. Dette er et bevisst valg i forhold til en helhetlig 
vassdragsforvaltning, for i størst mulig grad å ta vare på de gjenværende mudderbankene 
og våtmarksområdene, samt beholde en mest mulig sammenhengende grøntstruktur for 
dyre- og fuglelivet i vassdraget. 
 
Med bakgrunn i dette, er det rådmannens vurdering at den samla belastningen for natur 
ikke vil være ubetydelig, og at det er usikkert hvordan utbyggingspresset på disse 
arealene blir i fremtiden. Det er imidlertid slik at dersom man klarer å beskytte tilsvarende 
områder er det mulig å konkludere med at den samla belastningen, på tross av denne 
usikkerheten, ikke vil være av for stor betydning. 
 
§ 9 Føre- var-prinsippet 
Rådmannen vurderer at planforslaget, slik det foreligger medfører sannsynlighet for skade 
på naturtypene mudderbanker og kantsoner og herunder pusleplantevegetasjonen med 
tilhørende rødlistearter. Hensynet til natur er derfor, tillagt vekt i planutforming, og må 
også tillegges vekt i planbehandling. I planen, slik den er fremlagt til 
førstegangsbehandling, tas det sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfold. 
Det er i prosessen med planutformingen jobbet med de miljørettslige prinsippene slik at 



planen nå er utformet på en måte som skal forebygge og avbøte skade på natur (se 
avsnitt om §§ 11 og 12). 
 

 
Illustrasjon som viser regnskap over hva vi mister (mudderbanker og kantlinje) og hva vi 
får (overflate) 
 
For å håndtere en del av den usikkerheten som fremdeles gjenstår, særlig knyttet til 
sikringen av de avbøtende tiltakene, er det rådmannens oppfatning at kommunen bør 
stille krav om at miljøoppfølgingsplan (MOP) og miljøovervåkningsprogrammet skal være 
ferdig, overordnet for hele planområdet, i forkant av andregangsbehandling av plan. 
Grunnen til dette er at utbyggingsområdet vil bli solgt til andre etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. Det som er vurdert av forslagsstiller og som ligger til grunn for 
rekkefølgebestemmelser og reguleringsbestemmelser er lettere å videreføre dersom det 
er nåværende forslagsstiller som får i oppgave å lage overordnede planer for 
gjennomføring av avbøtende tiltak. Dette forutsetter derfor at det avklares hvordan 
miljøoppfølgingsplanen og miljøovervåkningsprogrammet skal se ut og hva det skal 
inneholde og når det skal gjelde, og hvem det skal gjelde for, i forkant av vedtak av 
reguleringsplanen. 
 
Det er derfor rådmannens vurdering at den beskrevne usikkerheten ikke er så stor at 
planen ikke kan gå til førstegangsbehandling. Det forutsettes imidlertid at det kan tas 
høyde for noe av denne usikkerheten frem mot sluttbehandling av plan, gjort rede for 
under avsnittet om §§ 11 og 12. 
 
§ 11 og 12 Kostnadene av miljøforringelse og Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder 
Det er rådmannens vurdering at de avbøtende tiltakene som er foreslått vil være gode 
virkemidler for å minimere den belastningen planen vil få for naturen i området, og for å 
unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig miljøoppfølgingsplanen og 
miljøovervåkningsprogrammet, som vil kunne stille detaljerte krav til hvordan naturen skal 
hensyntas under utbygging og til når tiltak/sikringstiltak trer inn etter at de avbøtende 



tiltakene som øya, mudderbanker og kantsoner er etablert, vil være viktige for å ivareta og 
minimere belastningen på natur. 
 
Det er imidlertid rådmannens oppfatning at en miljøoppfølgingsplan ikke kun primært må 
omhandle øya, men også annen vegetasjon, kantvegetasjonen, mudderbanker, 
vannkvaliteten i Nitelva, naturen i hensynssonene, den resterende naturen, samt de 
øvrige avbøtende tiltakene. Videre må planen stille krav til hvordan naturen skal 
hensyntas både i anleggsfasen og etterpå. Den må beskrive hvilke krav det stilles til 
tidspunkt for enkelte tiltak i anleggstiden, med tanke på f.eks. fugl, fisk, annen fauna og de 
andre naturverdiene i området. Planen må også utarbeides av eksperter innenfor 
fagområdet i forkant av vedtatt detaljreguleringsplan for Strandveien. 
 
Videre må overvåkningsprogrammet, som skal etableres for å overvåke naturen i 
anleggsfasen og bruksfasen, dvs. tiden etter ferdigstillelse av anlegget, omhandle 
følgende tema: øya, mudderbankene, kantvegetasjonen, vannkvaliteten i elva, fugle- og 
fiskelivet, samt viktige prosesser som styrer disse verdiene, f.eks. erosjon og 
sedimentasjon. Programmet må også utarbeides på en slik måte at det stiller krav om 
tiltak/sikringstiltak som skal tre i kraft dersom definerte verdier for det enkelte naturtema 
overskrides. Detaljer om programmets varighet og hvilke parametere som skal overvåkes 
må fastsettes før vedtak av reguleringsplan for Strandveien. 
 
Det er videre rådmannens oppfatning at øya bør etableres tidlig slik at når første utfylling 
ut i elva i nord skjer skal også øya være på plass. Dette for at øya så tidlig som mulig kan 
kompensere noe for det som blir borte av naturverdier i dette området. 
I forslag til planbestemmelser har rådmennene flyttet ferdigstilling av øya fram til når det 
gis brukstillatelse for første byggefelt på området da dette også samsvarer med det som 
står i faseplanen. 
 
Det er rådmannens oppfatning at det må jobbes videre med miljøprogrammet frem til 
endelig politisk behandling. Det må bli tydeligere og mer detaljert, som beskrevet over. 
Innspill fra høringen er også viktige for å kunne videreutvikle miljøoppfølgingen. Og 
rådmannen mener at det bør bes spesifikt om en vurdering av dette fra relevante 
faginstanser, som fylkesmannen, i forbindelse med at planforslaget sendes på høring. 
 
Rådmannen setter det derfor som en forutsetning at det avklares hvordan 
miljøoppfølgingsplanen og miljøovervåkningsprogrammet skal se ut og hva det skal 
inneholde, når det skal gjelde, og hvem det skal gjelde for, i forkant av vedtak av plan.  
 
Det er rådmannens vurdering at dersom man får på plass en god sikring av dette frem til 
sluttbehandling av plan vil § 11 og 12 om kostnaden av miljøforringelse og miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder være ivaretatt på en god måte i planutforming og planforslag. 
 
Det vil gjøres en ny vurdering av de miljørettslige prinsippene før andregangsbehandling 
av reguleringsplanen, da man blant annet vil være sikrere på gjennomføringen av de 
avbøtende tiltakene. 
 
Vurdering av vannforskriften § 12 
Det er i vedlagte notat Vurdering av naturmangfold (vedlegg 12) gjort en vurdering av 
vannforskriften § 12 med bakgrunn i reguleringsplanforslaget. Det gjøres her en 
oppsummering av denne vurderingen: 
 
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs 
rammedirektiv for vann, gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster. 
Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva og i avrenningssonen til 
vannforekomst 002-1653-R Nedre Nitelva. Denne vannforekomsten er antatt å være i 
dårlig økologisk tilstand og i risiko for ikke å nå miljømålet om god økologisk tilstand innen 
2021. Vannområde Leira-Nitelva inngår i Vannregion Glomma. Regional forvaltningsplan 



for Glomma ble vedtatt 1. juli 2016 og er i tråd med EUs vanndirektiv. En vedtatt regional 
vannforvaltningsplan medfører at kommunen må legge den til grunn i sin kommunale 
forvaltning og planlegging. Samtidig er kommunen nå forpliktet til å vurdere § 12 i 
vannforskriften i forbindelse med behandling av detaljreguleringsplanen for Strandveien. 
 
Det er rådmannens vurdering at det er en mulighet for at Nitelvas vannkvalitet kan 
forringes som en følge av planforslaget. Det er imidlertid slik at dersom man klarer å sikre 
naturen, herunder vannkvaliteten, som beskrevet under avsnittet om § 12 miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (se kapittelet om vurderingen av naturmangfold over), kan dette 
tas høyde for. Det er imidlertid viktig at det fremgår tydelig av 
miljøovervåkningsprogrammet hva som overvåkes, hvordan overvåkningen skal foregå og 
hvilke grenseverdier som tolereres før det skal iverksettes tiltak. Det er også viktig at det i 
forkant av planvedtak er enighet om hvilke tiltak som skal iverksettes ved hvilke 
grenseverdier og hvem som skal gjennomføre/bekoste dem. Dersom dette sikres anser 
rådmannen at vilkårene slik de er beskrevet over er innfridd. 
Rådmannen vil imidlertid bemerke at revidert VA-rammeplan viser at noe av overvannet 
vil renne ut mot Strandpromenaden og ikke via planlagte rensedammer og grønne 
rabatter langs Strandveien. Dette bør løses i det videre arbeidet med planen før 2. 
gangsbehandling. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Når det gjelder drift og vedlikehold av den offentlige infrastrukturen i området som blir 
liggende i Rælingen kommune, så har det blitt diskutert med Skedsmo kommune at man 
må bli enige om en fordelingsnøkkel mellom kommunene i forhold til hvor mye av 
utbyggingen av boliger og andre bygg som kommer i Rælingen. Dette gjelder bl.a. veier, 
overvann/grøfter og del av øya og utsiktsplass på pelet bordgang som blir liggende i 
Rælingen kommune. Det foreligger avtale for eksisterende infrastruktur i området med 
Skedsmo kommune i dag. 
Videre bør det fremforhandles en utbyggingsavtale mellom kommunene og forslagsstiller / 
utbygger som definerer hva utbygger skal opparbeide av infrastruktur i området og hva 
slags krav det stilles til utførelse. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
Samfunnsnytte: 
Vista analyse har utarbeidet en analyse av samfunnsnytten i prosjektet, se vedlegg 11. 
Det er lagt til grunn i analysen at man kan benytte massene fra utvidelsen av NRA sin 
fjellhall til utfylling i elva. Utredningsalternativene i analysen er: 

 Alternativ 0: Utvikling uten boligbygging. Massene fra etablering av fjellhallen 
fraktes ut av området. 

 Alternativ 0+: Utvikling med delvis boligutbygging. Ingen utfylling av masser i 
elven. Massene fra etablering av fjellhallen fraktes ut av området. 

 Alternativ 1: Utvikling med full boligutbygging. Utfylling av masser i elven. Massene 
fra fjellhallen brukes til utfylling. 

 
I planprogrammet for konsekvensutredningen ble det fastsatt at det kun var to alternativer, 
ref. 0 og 1 over, som skulle utredes. Rådmannen innså underveis i planarbeidet at man 
ville vært mer tjent med om også et mellomalternativ (også kalt kommuneplanalternativet, 
i tråd med kommuneplanens arealformål) hadde blitt utredet. Samfunnsnytteanalysen ble 
da utfordret i forhold til å vurdere mellomalternativet. (Til ny førstegangsbehandling er 
også konsekvensutredningen supplert med 0+ alternativet.) 
 
Analysen konkluderer med at det er mange positive sider som gir samfunnsnytte ved 
planlagt full utbygging i Strandveien 1; Utbyggingen representerer i stor grad svar på mål 
og føringer for arealplanlegging, sentrumsutvikling og boligbygging med god kvalitet ved 
kollektivknutepunkt i Osloregionen. Bybygging langs elva vil gi båndbyen Lillestrøm-
Strømmen et fortrinn som boligmarked for den voksende befolkningen i regionen. 
Kvalitetene knyttet til aktiviteter og opplevelser langs elva er også viktige fortrinn. 



 
De positive sidene må veies mot negativ påvirkning på naturen i og ved Nitelva. 
Samfunnsanalysen vurderer de negative miljøvirkningene i et samfunnsperspektiv 
gjennom påvirkning på økosystemtjenester, mens konsekvensutredningen gir det fulle 
bildet av tiltakets konsekvenser for natur og miljø. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Selv om det er noen forhold som ønskes nærmere vurdert (se kulepunkter under), er 
rådmannen av den oppfatning at planforslaget er godt utredet og at det vil være viktig nå å 
få planforslaget ut på offentlig ettersyn. Planen er kompleks og av prinsipiell karakter. En 
utfylling i Nitelva vil kunne få presedens for andre liknende saker. Likevel mener 
rådmannen at det for Strandveiens del er gjort tilstrekkelige vurderinger av samlet 
belastning og konsekvenser i forhold til avbøtende tiltak. Rådmannen mener også at 
forslagsstiller har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering av mulighetene for å øke 
utnyttelsen i de områder som ligger på Rælingens side av kommunegrensen. 
Reguleringssaken dreier seg om utvikling av en ny bydel i Lillestrøm og rådmannen er i 
den sammenheng opptatt av at Rælingen skal støtter opp rundt de prinsipper Skedsmo 
legger til grunn for sin byutvikling. Bestemmelsene som er utarbeidet som alternativ til 
forslagsstillers bestemmelser ivaretar etter rådmannens vurdering både kvalitet i 
prosjektet og tilstrekkelig høy utnyttelse i hele planområdet.    
 
Forhold som skal være ivaretatt før saken kan tas til andregangsbehandling: 
De følgende punktene var listet opp i saken ved den forrige førstegangsbehandlingen. 
Noen av kulepunktene er utført eller delvis utført til ny førstegangsbehandling. 
Rådmannens kommentar følger til hvert punkt i kursiv. 

 Nettmodellering av eksisterende VA-nett, og plan for oppgradering av 
vannforsyningen slik at brannvannskapasiteten tilfredsstiller kravene i h.h.t. TEK. 
Ikke utført. Må utføres før saken kan tas til andregangsbehandling. 

 Vurdering og dokumentasjon av luftkvalitet i henhold til gjeldende retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  
Utført 

 Miljøoppfølgingsplan (MOP) og overvåkningsprogram for hele området 
Delvis utført. Miljøoppfølgingsplan og overvåkningsprogram må utbedres før saken 
kan tas til andregangsbehandling. 

 Utbyggingsavtale mellom forslagstiller/ utbygger og kommunene 
Ikke utført. Må utføres før saken kan tas til andregangsbehandling. 

 Oppdatering av faseplan knyttet til midlertidige byrom/anlegg og rekkefølgekrav til 
broforbindelse. 
Ikke tilstrekkelig utført. Broforbindelse må inn i fase fire. Må utføres før saken kan 
tas til andregangsbehandling. I tillegg ønsker rådmannen en vurdering av bruk av 
masser fra eksisterende øy. 

 Vurdering av lavere byggehøyder mot elva. 
Utført. Rådmannen i Skedsmo anbefaler maks 8 etasjer på høyhusene. Nye 
høyder må innarbeides i planforslaget før saken kan tas til andregangsbehandling. 

 Vurdering og utredning av broforbindelse fra øya direkte til elvepromenaden. 
Utført. 

 Oppmåling av eiendomsgrenser, jf. kap. 4, siste avsnitt om båthavnen. 
Ikke utført. Må utføres før saken kan tas til andregangsbehandling 

 
I tillegg har rådmannen til ny førstegangsbehandling noen nye kulepunkt på listen over 
forhold som skal være ivaretatt før saken kan tas til andregangsbehandling: 

 Innarbeide en offentlig eierform på adkomstvei, gatetun, strøket og promenaden i 
planforslaget. 

 Innarbeide plassering av stasjonært avfallssug. 

 Innarbeide hensynssone med tilhørende bestemmelser rundt bekken som skal 
bevares i Rælingen 



 Innarbeide i bestemmelsene krav om utvidelse av eksisterende gang- og 
sykkelveg SGS7 videre mot gangbrua langs jernbanebrua. 

 Innarbeide bestemmelser som sikrer ivaretakelse av de største naturverdiene. 

 Innarbeide mulige løsninger for overvann som vil renne direkte ut mot 
Strandpromenaden og ikke via rensedammer og grønne rabatter. 

 
 
Rådmannen finner det riktig å gjøre oppmerksom på at omfang av endring som følge av 
innspill og det som nevnes over vil avgjøre om planen må ut igjen på nytt offentlig 
ettersyn, og at dette vil bli vurdert etter høringsperioden. 
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å vedta forslag til reguleringsplan for Strandveien i 
Skedsmo og Rælingen kommuner, lagt ut til offentlig ettersyn. 

 
 
Rælingen, 11.10.2017 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
 

 

 


