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Planinitiativ, Reguleringsplan RA2 

 

Forslagstiller: Norconsult fremmer planinitiativ på vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. 

 

I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

ikraftsatt 01.01.2018, fremmes forespørsel om oppstartsmøte. Samtidig sendes planinitiativ med omtale av 

premissene for det videre planarbeidet. 

 

1. Bakgrunn 

Nedre Romerike Avløpsselskap renser i dag avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen og 

Skedsmo kommune. I tillegg pågår det i disse dager en utbygging av ledningsnettet mot Nittedal kommune 

for tilknytning til RA-2. Rensing av avløpsvannet tar utgangspunkt i fjellanlegget RA-2 som ligger tilknyttet 

selskapets eiendom i Strandveien 22.  

Rensing av avløpsvann er en av samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktorer. Det er en forutsetning for 

moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Hovedplan for avløp 2018-2033 er Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) sin overordnede operative 

plan for håndtering av avløpsvann for eierkommunene. Hovedplanen konkretiserer og gjør ytterligere 

prioriteringer på bakgrunn av føringene som er gitt i Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040.  

Renseanlegget overholder i dag samtlige krav som er stilt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva er ikke akseptabelt, både av hensyn til å overholde 

samlet utslippskrav for anlegget, og en stadig mindre toleranse mot å slippe ut urenset avløpsvann midt i et 

sentrumsnært område. En helhetlig avløpshåndtering med resipienten i fokus tilsier behov for en større grad 

av samordning av tiltak mellom NRA og eierkommunene for å oppnå optimale løsninger med hensyn på å 

redusere samlet utslipp fra transportsystem og renseanlegg. 

Basert på eierkommunenes egne prognoser vil totalt 129.000 innbyggere i 2016 (inkl. Nittedal) øke til 

242.000 innbyggere i år 2050 og 510.000 innbyggere i år 2100. Antall innbyggere i dagens eierkommuner 

forventes med andre ord å fordoble seg omtrent hvert 40-50`ene år. Dette stiller krav både til kapasiteten på 

renseanlegget og til tilfredsstillende overføringskapasitet på NRA sitt transportsystem. Kapasiteten må 
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dimensjoneres for å håndtere tilstrekkelig mengde avløpsvann og stoffmengder.  Deler av eksisterende 

renseanlegg vil nå sitt kapasitetstak i neste hovedplanperiode 2022-2025. 

I tillegg til overliggende krav om rensing av avløpsvannet på en betryggende måte, møter vannbransjen også 

større forventninger til at virksomhetene skal drives på en bærekraftig måte. Det vil bli viktigere å fokusere på 

reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp fra anleggene samt å utnytte tilgjengelige ressurser i 

kretsløpet på en mer effektiv måte. NRA har her store potensialer ved en effektiv bruk av både slam og 

avløpsvann som energibærere. 

Et sentralt element hos NRA for å nå de overordnede målene om reduksjon det totale energiforbruket og 

klimagassutslipp vil være bedre utnyttelse av de ressurser man har naturlig tilgang til i avløpsvannet ved 

blant annet utvikling av dagens behandling av slam (les. biogassanlegg). Styret i NRA IKS har nylig fått 

utarbeidet forprosjekt for etablering av biogassanlegg ved selskapets anlegg RA-2, og det arbeides nå videre 

med detaljering av denne prosessenheten. Biogassanlegget vil ved utnyttelse av tilgjengelig energi i 

metangassen produsert ved anlegget, redusere klimagassutslippene samtidig som denne energibæreren 

omdannes til elektrisk produksjon og oppvarming..  

Utbygging av det nye prosesstrinnet for behandling av avløpsslam trenger plass både i fjellanlegget og ute 

på daganlegget i Strandveien 22. I gjeldende reguleringsplan av 2015 for RA-2, er biogassanlegget med 

tilhørende prosessenheter allerede omtalt og plassert. Biogassanlegget har inngripen både i fjell- og 

daganlegget. Biogassanlegget er derved ikke noe nytt tema eller element i reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser. Det som fremgår nytt av forprosjektet til biogassanlegget, er en intern endring av 

biogassanleggets plassering i fjellanlegget. Den nye plassering er både mer optimal av hensyn til kvalitet på 

fjellet og nærhet til dagens slamavdeling. Endret intern plassering i fjellanlegget har medført ett plassbehov 

som går ut over anleggets regulert arealer.  Vi snakker om utvidelse av arealer for prosessanlegget inne i 

fjellet og en ny teknisk tunnel som forbinder biogassanlegget mot behandlingsanlegg for gass plassert 

utenfor fjellet i Strandveien 22 (les. daganlegget).  

Avhengig av hvilken løsning som blir valgt for bruk eller foredling av metangassen, vil det for 

biogassanlegget komme nye prosessbygg ute i Strandveien 22. Dette vil rokkere på eksisterende 

bebyggelse, og må også avklares i forhold til Bane Nors eiendommer og interesser. Daganlegget er i dag 

omfattet av flere reguleringsplaner, samt oppdelt på en uhensiktsmessig måte ved at GS-veg deler området i 

to. 

Det er derfor ønskelig å regulere hele anlegget i en felles reguleringsplan der man ivaretar både helheten i 

området og fremtidige arealbehov for anlegget. En helhetlig plan vil også ivareta naboer og andre interesser 

på en bedre måte enn ved dispensasjonssøknader eller reguleringsplaner for deler av området. 

 

Planlagte tiltak 

NRA sitt prosjekt for behandling av slam har initiert ett behov for justering/utvidelse av planområdet i 

gjeldende reguleringsplan for RA-2.  Det nye byggetrinnet til biogassanlegget går delvis ut over allerede 

regulerte areal.  

I hovedtrekk innebærer det planlagte gassanlegget en etablering av en ny prosessenhet for behandling av 

slam plassert i en ny utsprengt hall med tilknytning til eksisterende fjellanlegg. Det er i tillegg behov for en ny 

teknisk tunnel som krysser traseen for Gardermobanen og ut mot eksisterende tunnelinngang. Figur 1 viser 

tenkt plassering av de forskjellige prosessenhetene. På sikt vil det også være behov for å øke kapasiteten 

for behandling av avløpsvann inne i fjellet, og det er derfor viktig å se helheten i reguleringsbehovet allerede 

nå. 
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Figur 1. Situasjonsplanen illustrerer nytt og eksisterende anlegg. Nytt anlegg er markert med oransje.  

Kilde: Forprosjekt Biogassanlegg, Norconsult 16.02.18 
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Figur 2. Figuren viser 3D-illustrasjon av daganlegg. 

Kilde: Forprosjekt Biogassanlegg, Norconsult 16.02.18 

 

 

Figur 3. Situasjonsplan daganlegg.  

Kilde: Forprosjekt Biogassanlegg, Norconsult 16.02.18 
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Ut fra omfanget vil ikke dette kunne behandles som en reguleringsendring, og NRA har tatt innover seg at 

ønskede utvidelser utløser krav til revidering av gjeldende reguleringsplan, og som ordinær planprosess og 

ikke ved enklere prosess. NRA ser samtidig at gjeldende reguleringsplan allerede i dag er snever og legger 

klare begrensninger for fremtidig utviklingsmulighet av dagens renseanlegg. Når NRA uansett går i gang 

med reguleringsplan, ønsker NRA å skape forutsigbare rammer for videre drift på dagens anlegg, og søker 

nå å utvide planområdet i fjellanlegget for å imøtekomme behov sett i ett lengre perspektiv.  

Det foreslåtte utvidede planområdet vil foruten å gi NRA god fleksibilitet til utvidelse av fjellanlegget gi sterke 

signaliser om en langsiktig tankegang. For utnyttelse av vertikalnivå 1 (under bakke) må en ha nødvendig 

overdekning til vertikalnivå 2 (bakkenivå). Forslag til nytt planområde legger til grunn minimum 15-20 meter 

avstand fra taknivå i bergrommet til terrengoverflaten og en hensiktsmessig utvidelsen av flateareal. 

Begrensninger i overdekning mellom taknivå i bergrommet og terrengoverflaten antas å gjelde spesielt 

arealer grensende mot Sagelva i vest, og det arealet som ligger inneklemt mellom dagens to tunnelløp ut 

mot Strandveien i øst. I sistnevnte området er det også sterke interesser knyttet mot BaneNor sin kryssende 

Gardemobane og den lokale jernbanen på bakkenivå.  
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2. Eksisterende forhold 

2.1 Lokalisering 

Renseanlegget er lokalisert ved Nitelva i Strandveien 22 og det aktuelle planområdet omfatter i hovedsak 

arealer i Skedsmo kommune, men også deler av Rælingen kommune. Fjellanlegget ligger i sin helhet i 

Skedsmo kommune, mens daganlegget ligger på vil berøre arealer i begge kommuner. Vi ser det derfor som 

naturlig at plansaken behandles av Skedsmo kommune. 

 

 

Figur 4. Oversiktskart med avmerket aktuelt planområde. Kilde: kartgrunnlag, Statens Kartverk- Norgeskart 

 

Det foreligger ikke noen endelig planavgrensning, og dette vil være et relevant forhold å få avklart i et 

oppstartmøte. Utgangspunktet er at reguleringsplanen omfatter gjeldende regulering av fjellanlegget hvor det 

legges opp til et utvidelsesareal, som sikrer forutsigbare rammer for videre drift på dagens anlegg. 

Foreløpige utkast til skisser i forhold til eksisterende og foreslåtte utvidelse går fram av figur 5 og 6 i det 

nedenstående. 
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Figur 5. Illustrasjonen viser gjeldende regulering av fjellanlegget (markert med orange) og foreslåtte utvidelse (markert 

med skravur). Planområdet for Gardermobanen er markert med gul skravur. 

 

Figur 6. Illustrasjonen foreslått utvidelse av daganlegget til NRA i forhold til andre planforslag i området. GS-veien i 
sørøst er foreslått lagt om og koblet på traseen i Strandveien i nord. 
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2.2 Planfaglig tema i relasjon til eksisterende forhold 

 

Natur og ressursgrunnlaget 

Nitelva øst for aktuelt planområde er angitt som et viktig bekkedrag. Planforslaget kommer ikke i berøring 

med elva. Masse fra tunnelarbeidet kan brukes til oppfylling av i foreslått boligareal på fylling i Nitelva. Dette 

forutsettes avklart i egen reguleringsplan. 

 

Landskap 

Anlegget vurderes i utgangspunktet å ha liten innvirkning på landskapet, men terrengtilpasning vil være et 

aktuelt tema i forhold til gjennomføring av planlagte tiltak. Størstedelen av anlegget vil ligge inne i fjellet og 

ha liten påvirkning på landskapet. 

 

Verneinteresser 

Kulturminnekart på Skedsmo kommune sin kartløsning angir en Sefrak-registrert bygning innenfor det 

området som er aktuelt å regulere. Bygningen er en enebolig. Boligene som ligger inne på arealet til NRV, 

antas å bli revet for å ha tilstrekkelig areal for ny GS-veg opp til Strandveien. 

 

Figur 7. Sefrak-registrering er markert på kartutsnittet.  
Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 
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Trafikkforhold 

Dagens adkomst til området er ikke i samsvar med regulert avkjøring til Strandveien 22. Nytt planforslag bør 

vurdere om eksisterende adkomst er mer hensiktsmessig slik at denne kan flyttes. Avkjøringen bør også 

vurderes i forhold til planlagt gatestruktur i boligområdet Hestehavn mot Nitelva.  

 

Figur 8. Kartutsnittet viser vegadkomster i det aktuelle området.  

Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning. 

Dagens reguleringsplaner viser en delvis sammenhengende GS-vei mellom NRA sitt dag- og fjellanlegg. 

Dagens GS-vei deler området til NRA, og all trafikk inn i fjellanlegget må krysse GS-veien. Med hensyn til 

den generelle trafikken inn og ut av fjellanlegget samt endret trafikkmønster knyttet til det nye 

behandlingsanlegg for biogass er det er et sterkt ønske fra NRA om å fjerne denne GS-veien og legge den 

langs eksisterende kjøreveg ut mot GS-nettverket i Strandveien. Denne forbindelsen vil også være betydelig 

utfordrende med hensyn til anleggstrafikk i anleggsfasen. Videre vil den delen av gassanlegget som ligger i 

dagen ligge svært nært GS-veien, noe som kan oppleves som utrygt av forbipasserende.  

I henhold til Statens vegvesen sitt vegkart er sykkelrute langs Strømsveien angitt som nasjonal sykkelrute for 

tur/fritid (Pilgrimsruta- 7). Ruta er tilrettelagt på gang- og sykkelveger samt på turveger. På strekningen 

mellom Halden og Lillehammer er ruta skiltet. Sykkelrutekartet til Statens vegvesen viser imidlertid et 

opphold i sykkelruta på strekningen langs Strømsveien nord for aktuelt planområde. Her er det i dag ikke 

tilfredsstillende gang- og sykkelvegløsning. Forslagsstiller har drøftet dette i møte med Statens Vegvesen, og 

SVRØ er i gang med arbeid for å bedre GS-veien langs Strømsveien. De vil derfor ikke lenger skilte nasjonal 

sykkelrute 7 gjennom Engaveien, og har ingen motforestillinger til omlegging av GS-veg gjennom området til 

NRA.  
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Figur 9. Kartutsnittet viser nasjonal sykkelrute for tur/fritid markert med rød linje. Aktuelt planområde er 

markert med rød sirkel. Kilde: Statens vegvesen, vegkart 

 

 

Figur 10. Nasjonal skilting av Engaveien. Kilde: Google Maps 
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Sykkelkart for Skedsmo kommune viser sykkelruter i området 

  

Figur 11. Sykkelkart for Skedsmo kommune viser sykkelruter i området. Kilde sykkelkart for Skedsmo kommune 

 

Gang- og sykkelvegnett på 

strekningen mellom kryssene 

Engaveien/Strandveien og 

Strandveien/Henrik Sørensens vei 

bør med bakgrunn i planforslaget 

legges om. Som kompenserende 

tiltak for å oppnå et 

sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett vil opparbeidelse av 

gang- og sykkelvei langs 

Strandveien nord for utearealene til 

NRA, med kobling mot eksisterende 

gang og sykkelveg. Denne 

forbindelsen vil gå utenom selve 

anlegget og vil ikke komme i konflikt 

med aktiviteten her. Utbedring av 

gang- og sykkelvei på Strømsveien 

vil også gi en alternativ forbindelse. 

 

  

Sykkelrute 4: Skjettenruta-asfalt (grønn strek) 

Figur 12. Kartutsnittet viser mulig ny gang og sykkelveg (rød heltrukken linje) 
og den strekningen som vil bli erstattet (rød stipla linje).  
Kilde: Kommunens kartløsning 



 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\69\5166941\5 arbeidsdokumenter\60 arealplan\planinitiativ\brev_planinitiativ_oversendt.docx 2018-03-20  |  Side 12 av 20 
 

Risiko og sårbarhet 

Flomsonekart viser i henhold til kart fra NVE flomsone med gjentaktintervall på 200-års flom. Det planlegges 

at denne flomsonen vises i nytt plankart dersom denne ikke bortfaller som følge av ny boligbygging ved 

Strandveien. 

 

Figur 13. Flomsone for 200-års flom er markert på plankartet.  
Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 

NRA har egne ROS-analyser for sine anlegg. For å redusere risikonivået gjennomføres et omfattende arbeid 

med risiko- og sårbarhetsanalyser der formålet er å avdekke svakheter og foreslå tiltak for å redusere 

risikonivået.  

Det eksisterende anlegget er definert som et særskilt brannobjekt i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven. Utvidelse av anlegget skal ikke øke risikoen i området. Ved etablering av 
gassbehandlingsanlegg vil risikoen knyttet til denne driften være det samme som omtalt i gjeldende 
reguleringsplan og som vil utførlig behandles i selve detaljprosjekteringen, og det vil ikke gjøres egne 
risikovurderinger i reguleringsplanen utover dette.  
 

Sosial infrastruktur 

Planforslaget berører etter det vi kjenner til ikke temaet sosial infrastruktur. 

 

Teknisk Infrastruktur 

Gardermobanen og Hovedbanen er viktige forbindelsesårer for tog gjennom og i nærheten av planområdet. 

Gardermobanen er en forbindelse for høyhastighetstog som går gjennom Romeriksporten tunnel, og vil 

således være et forhold å hensynta når det gjelder fjellanlegget og fremtidig utvidelse av denne. Planlagte 

tiltak vil komme delvis i sikringssone for Gardermobanen. Hovedbanen går i dagen gjennom området, og 

planforslaget vil omfatte areal som ligger i nær tilknytning til denne. Planforslaget vil berøre deler av 
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BaneNor sin eiendom og deler av gassanlegget vurderes å legges i fyllingsfoten for Hovedbanen bak NRA 

sitt anlegg. 

Forslagstiller har hatt et innledende møte med BaneNor i forhold til reguleringsplanarbeidet. BaneNor har 

ingen vesentlige merknader til planinitiativet så langt. Det er etablert kommunikasjon med ansvarlig for 

Gardermobanen, Hovedbanen og eiendomsavdelingen til BaneNor. Det skal etableres kommunikasjon 

mellom NRA og avdeling for kjørestrøm for å sikre god dialog og felles utnyttelse av areal ved den sørlige 

inngangen av fjellanlegget.  

 

Estetikk og byggeskikk 

Planlagte bebyggelse vil fremstå som industri/næringsbygg, og ligge skjermet på området i forhold til innsyn. 

Dagens administrasjonsbygg vil vektlegge byggeskikk og estetikk ved fremtidige utvidelser. 

Reguleringsplanen vil videreføre dagens prinsipp om flateregulering. Dersom det er behov for ytterligere 

detaljering av daganlegget, kan dette løses gjennom en utenomhusplan som behandles administrativt. 

 

Barns interesser 

Barns interesser antas ikke å bli berørt av planforslaget.  

 

Universell utforming 

Universell utforming vektlegges ved gjennomføring av tiltak i tråd med retningslinjer styrt gjennom 

Arbeidstilsynet og krav til arbeidsplasser. 

 

3. Planstatus 

Planområdet er delt mellom Skedsmo og Rælingen kommune. Til tross for et ønske om felles 

reguleringsplaner for området og sammenfallende arealbruk, er det delvis ulike planer, arealformål og 

bestemmelser for foreslått planområde på hver side av kommunegrensen. Anlegget ligger i hovedsak i 

Skedsmo kommune, og det er derfor ønskelig at Skedsmo kommune behandler planforslaget. I henvisninger 

til overordnede planer og retningslinjer er det derfor vist til Skedsmo kommunes planverk. 

3.1 Overordnet plan 

Overordnet plan for området er kommuneplanens arealdel 2015-2026. Planforslaget er delvis i samsvar med 

gjeldende kommuneplan, men innebærer noe avvik.  

 

3.2 Rikspolitiske retningslinjer 

Planforslaget vil berøre følgende rikspolitiske retningslinjer: 

▪ Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

▪ Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

▪ Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

▪ Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

▪ Statlig retningslinje for klima og energiplanlegging 
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3.3 Regionale føringer 

▪ Fylkesdelplan Romerike møter fremtida 2004-2025 

▪ Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur 

 

3.4 Føringer i kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026, vedtatt av kommunestyret 10.06.15. I hovedsak er aktuelle arealer 

regulert gjennom detaljplaner.   

|  

Figur 14. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Aktuelt planområde for reguleringsplan på bakkenivå er markert med rød 

sirkel. Kilde: Kartgrunnlag, Skedsmo kommune sin kartløsning 

 

Området som er aktuell i forhold til utarbeidelse av reguleringsplan er i kommuneplanens arealdel angitt 

som: 

▪ Hensynssone 320_2- fareområde for flom. 

▪ Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

▪ Eksisterende Bane, kollektivnett, kollektivknutepunkt 

▪ Eksisterende og fremtidig veg 

▪ Eksisterende Offentlig og privat tjenesteyting 

▪ Grønnstruktur, friområde, park 

 

3.5 Detaljplan 

Det foreligger flere reguleringsplaner i området både på bakkenivå og under bakken. Området er allerede 

regulert, primært gjennom reguleringsplan ID-542 Sentralrenseanlegg Skedsmo kommune og ID-475 
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Skedsmos del av Sentralrenseanlegget i Strandveien. Ny reguleringsplan vil da erstatte hele eller deler av 

reguleringsplan 266, 475, 542 under og på bakken, og medføre enkelte endringer av disse. 

 

 

Figur 15. Kartutsnittet viser formålene i de gjeldende reguleringsplaner i det området som er aktuelt for daganlegget. 

Kilde: Kommunens kartløsning 

 

Planlagte utarbeidelse av reguleringsforslag vil omfatte dagens regulering for både fjell- og daganlegget med 

nødvendig utvidelsesarealer.  
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PlanID- 266 Reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Stalsberg-Nitelva i Skedsmo kommune, 

vedtatt 27.04.94 

 

Figur 16. Kartutsnittet viser gjeldende reguleringsplan for Gardermobanen, parsell Stalsberg-Nitelva markert med blå 
strek. Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 

 

Planlagte etablering av biogassanlegg vil komme i berøring med deler av areal regulert til jernbaneformål 

mellom jernbane og daganlegget i nord. Reguleringsplanforslaget vil derfor innebefatte deler av dette 

arealet. 

 

PlanID- 475 Områderegulering av Skedsmo’s del av sentralanlegget i Strandveien, Vedtatt 01.06.94. 

(plankartet omfatter også Rælingen kommune) 

Planen omfatter kombinert formål Kontor/industri/lager. I tillegg innebefatter reguleringsplanen 

vegforbindelser. Utnyttelsesgraden i området er angitt til 35% BYA. 

Planlagte tiltak vil nødvendiggjøre etablering av bygninger innenfor det kombinerte formålet. Det vil i så måte 

være aktuelt å tilrettelegge for en høyere utnyttelsesgrad i området enn hva gjeldende planbestemmelser 

åpner for. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er det vesentlig at planforslaget innebefatter etablering av ny 

gang- og sykkelveg, som vil erstatte det partiet som i dag går gjennom anlegget. Dette med bakgrunn i 

fremtidige etablering av daganlegg samt ny tunellforbindelse. Planforslaget vil i såfall medføre endringer i 

gjeldende områderegulering for Skedsmo’s del av sentralanlegget. Reguleringsforslaget vil dessuten 

innebefatte reguleringsplan for Sentralrenseanlegg Skedsmo kommune, for å ivareta sammenhengende 

samferdselslinjer på en god måte.     
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Figur 17. Kartutsnittet viser gjeldende områderegulering av Skedsmo’s del av sentralanlegget i Strandaveien markert 
med blå strek. Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 

 

PlanID- 542  Reguleringsplan for Sentralrenseanlegg Skedsmo kommune, gnr./bnr. 77/1183 m.fl, 

vedtatt 30.03.16. (Planen omfatter formål på bakkenivå og under grunnen). 

 

Figur 18. Kartutsnittet viser gjeldende Reguleringsplan for Sentralrenseanlegg Skedsmo kommune på bakkenivå, 
markert med blå strek. Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 
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PlanID- 265 Gardermobanen Lørenskog grense- Stalsberg, vedtatt 27.04.94 (Under grunnen)  

 

Figur 20. Kartutsnittet viser gjeldende reguleringsplan for Gardermobanen Lørenskog grense- Stalsberg under 

bakkenivå, markert med blå strek. Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 

Figur 19. Kartutsnittet viser gjeldende Reguleringsplan for Sentralrenseanlegg Skedsmo kommune under bakkenivå, 
markert med blå strek. Kilde: Skedsmo kommune sin kartløsning 
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3.6 Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning med ikrafttredelse den 01.07.2017 legges til grunn. Forslagstiller skal 

vurdere om planen omfattes av §§ 6 til 8.  

Vedlegg I og II lister opp en rekke tiltak som hhv skal og kan utløse krav om konsekvensutredning.  Etter 

vurderinger av paragrafene og tiltak angitt i vedleggene, vurderer Norconsult det slik at det ikke foreligger et 

tydelig krav om konsekvensutredning. Reguleringsarbeidet faller ikke innunder forskriftens § 6, da 

reguleringen ikke inneholder tiltak angitt i vedlegg I. Planlagte tiltak omfattes heller ikke av §7 som gjelder 

planer og tiltak som omfattes av annet lovverk. 

Det blir derfor en vurdering i forhold til forskriftens § 8. Utgangspunktet for vurdering av krav til 

konsekvensvurdering er om planer og tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det antas at 

etablering av biogassanlegg og en fremtidig utvidelse av renseanlegget ikke vil innebære endringer/tiltak av 

et slik omfang, at det vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som en generell regel gjelder 

det at alle planer etter loven skal beskrive planens hovedinnhold og virkninger. Dette gjelder uansett planens 

omfang og betydning. Det er utarbeidet et omfattende forprosjekt i forhold til biogassanlegget, og tiltaket vil i 

det videre uansett bli svært grundig vurdert med en detaljeringsgrad som går langt utover KU i forbindelse 

med reguleringsplanarbeidet. Eventuelle virkninger/ulemper for miljøet vil bli ivaretatt ved behandling av 

utslippstillatelsen for biogassanlegget. Kommunen vil dessuten kunne sette krav om KU/utredning i 

byggesak. 

I kommuneplanens arealdel er daganlegget vist som kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det foreligger 

dessuten vedtatte reguleringsplaner som omfatter dette området. Planlagte tiltak er i hovedsak i samsvar 

med arealbruken i disse planene, men innebærer noen endringer bl.a. i forhold til utnyttelsesgrad og 

omlegging av gangveg.  

Utvidelsen av fjellanlegget er antagelig ikke i tråd med kommuneplanen, men kommuneplanen er tegnet ut 

kun i areal på bakken. Planlagte tiltak går slik sett ikke frem av overordnet plan. Det foreligger imidlertid en 

vedtatt reguleringsplan under bakken som omfatter eksisterende fjellanlegg, samt Gardermobanen. 

Planforslaget vil innebefatte en utvidelse av dette området på inntil 200 dekar. En ny reguleringsplan under 

bakken som omfatter eksisterende anlegg og planlagte utvidelse, vil uansett gjelde foran gjeldende arealdel. 

Vi kan ut i fra ovennevnte ikke se at det foreligger et tydelig krav til utarbeidelse av konsekvensutredning. En 

omfattende planbeskrivelse vil uansett følge planen og belyse innhold og vise hva planen vil medføre. 

 

4. Forslagstillers faglige begrunnelse 

Planlagte tiltak innebærer behov for utvidelsesmuligheter inne i fjellanlegget, for å styrke og utvide dagens 

næringsvirksomhet. Reguleringsplanen vil tilrettelegge for å drive avløpsrensing på en slik måte at det gir 

samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i regionen.  

Planområdet vil omfatte areal i to kommuner som allerede er regulert i ulike reguleringsplaner. Det er behov 

for en sammenhengende og likelydende arealplan på tvers av kommunegrenser og eksisterende planer. Det 

vil være behov for omregulering til arealformål tilpasset planlagt arealbruk. Reguleringsplanen vil ivareta 

dette og gi en oversiktlig og forutsigbar plansituasjon, som sikrer helhetlige løsninger i området.  

Planforslaget vil legge vekt på trafikksikker løsning som sikrer god fremkommelighet for myke trafikanter. 

Dette i form av omlegging av den gang- og sykkelveien som i dag går gjennom anlegget slik at myke 

trafikanter ledes utenfor området til NRA. Dette vil gi en mer bedre løsning med hensyn til trafikksikkerhet, da 

gående og syklende ikke lenger vil være avhengig av å krysse arealer der det foregår aktiviteter med tunge 

kjøretøy, anleggsmaskiner osv. Løsning for dette er nærmere beskrevet tidligere i dokumentet, jf. omtale i 

punkt 2.2 Trafikkforhold. 
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Det er videre ønske om økt arealutnyttelse i et allerede etablert industriområde. Planforslaget vil innebære 

høyere utnyttelse som gir muligheter for videre utvikling og etablering av nødvendig bebyggelse og 

parkeringsareal innenfor eksisterende område. 

 

5. Konsekvenser av planforslaget 

NRA ønsker forutsigbare rammer for videre drift på dagens lokasjon av anlegget, og søker nå å utvide 

planområdet i fjellanlegget for å imøtekomme fremtidige behov sett i ett lengre perspektiv.  

Det foreslåtte utvidede planområdet vil foruten ivaretagelse av NRA sine interesser gi en god fleksibilitet til 

utvidelse av fjellanlegget, samtidig som det gis sterke signaliser om en langsiktig tankegang. Forslaget til nytt 

planområde legger til grunn en hensiktsmessig utvidelse av fjellanleggets flateareal.  

Nyttiggjøring av overskuddsmasser fra uttak fjell bør i størst mulig grad benyttes til samfunnsmessige gode 
formål dersom dette er mulig. Det vil således være aktuelt å nytte sprengstein fra fjellhallene til utfylling i 
forhold til planlagte boligprosjekt i Hestehavn. Den korte transportavstanden vil her også gi gevinst i forhold 
til kostnader og utslipp. 
 
Oppdragsgiver har ønske om en omlegging av eksisterende gang- og sykkelvei som i dag går gjennom 

anlegget. Denne vil i så fall erstattes av ny etablering og sammenbinding med eksisterende gang- og 

sykkelvegnett i området utenfor arealet som nyttes til daganlegg. Løsningen vil gi økt trafikksikkerhet ved at 

gang- og sykkelveien går utenfor aktivitetsområdet.  

 

6. Planlagt fremdrift 

• Mars: Innledende møter og informasjonsutveksling 

• April: Oppstartsmøte med Skedsmo kommune 

• Mai: Varsel om oppstart, planprogram på høring 

• September: Innlevering planforslag 

• November/des: Første gangs offentlig ettersyn av planforslag 
 

Den 15. mars ble det gjennomført innledende møter med BaneNor og Statens vegvesen, Region Øst. 

Møtereferat foreligger og kan ettersendes. 

Med vennlig helsing 
Norconsult AS 

Petter Kittelsen   


