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1  Sammendrag  
Bakgrunn og hensikt  

Flateby Vannverk ASA fremmer forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 395,9 daa stort 
område i Østmarka, hvorav store deler av planområdet ligger innenfor markagrensen. 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny hovedvannledning fra Nedre 
Romerike vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby Vannverk sør-øst for 
Gjeddevann. Området ligger i Rælingen og Enebakk kommuner, med henholdsvis 81,2 daa i 
Enebakk og 314,7 daa i Rælingen.  

Bakgrunnen for planen er et behov for å sikre reservevannforsyningen og stabil og 
tilstrekkelig vanntilførsel i framtida. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby Vannverk å 
oppfylle kravene i drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta 
tilskuddsvann for å sikre tilstrekkelig kapasitet i fremtiden for å møte den ventede 
befolkningsveksten i forsyningsområdet de neste 50-100 årene.  

 

Planforslaget 
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommuner 
og innebærer en ca. 5,2 km lang ledningstrasé, hvorav 4,1 km er en vektet 
undervannsledning. Omtrent 4,1 km ligger i Rælingen, og ca. 1,1 km ligger i Enebakk. 

For å sikre en viss fleksibilitet ved utleggelse av vannledningen i terrenget, avsettes det en 
sone på 15 meter langs planlagt vannledning som reguleres til trasé for teknisk infrastruktur 
under bakken (vertikalnivå 1). I tillegg reguleres det en sikringssone rundt vannledningen på 
bakken (vertikalnivå 2) for å sikre tilgjengelighet til ledningen for vedlikehold og reparasjoner, 
samt for å hindre tiltak som kan skade eller hindre vedlikehold av ledningen. 

Det avsettes midlertidige rigg- og anleggsområder både i sjø og på land for å kunne etablere 
vannledningen. Arealer på land som ligger innenfor foreslått rigg- og anleggsbelte på 15 
meter avsettes permanent til landbruks-, natur- og friluftsformål i tråd med eksisterende bruk. 

Arealer på vannflatene og arealer på land som ligger innenfor sikringssone for nedslagsfelt 
drikkevann i kommuneplanene til Enebakk og Rælingen kommune reguleres til hhv. bruk og 
vern av sjø og vassdrag - drikkevann og sikringssone - nedslagsfelt drikkevann. 

Eksisterende bebyggelse og anlegg ved hhv. Nedre Romerike vannverk og Flateby 
Vannverk reguleres til vannforsyningsanlegg. 

Planforslaget viser følgende fordeling mellom arealformål på bakken (vertikalnivå 2):   

Formål Totalt 
areal 

Areal i 
Rælingen 

Areal i 
Enebakk 

Beskrivelse 

Vannforsyningsanlegg 12,5 daa 8,0 daa 4,5 daa Vannverk ved Nordbysjøen 
og Gjeddevann 

Veg 0,6 daa  0,6 daa Adkomstveg ved Flateby 
Vannverk 
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LNFR 21,3 daa 20,3 daa 1,0 daa Skog- og myrområder i 
Marka 

Drikkevann 361,5 
daa 

286,4 daa 75,1 daa Vannkildene Nordbysjøen 
og Gjeddevann 

 

I tillegg reguleres 78,1 daa til trasé for teknisk infrastruktur (vannforsyningsnett). 

 

Virkninger av planforslaget 
Vurderinger av virkninger av planforslaget viser at tiltaket i sum ikke vil medføre særlig 
negative virkninger sammenlignet med dagens situasjon. Virkningene er i hovedsak knyttet til 
følgende temaer:  

Landskap: Ledningen vil gi naturinngrep i anleggsperioden da det er nødvendig med hogst 
og rydding av vegetasjon innenfor en sone på 15 meter for å etablere ledningen på land. 
Tiltaket vil medføre permanent inngrep i landskapet med rydding av vegetasjon i et 
restriksjonsbelte på 6 meter bredde for å sikre muligheten til vedlikehold og reparasjon av 
ledningen. Da ledningstraseen hovedsakelig følger eksisterende skogsbilveier og stitraseer 
vil derimot ikke dette gi noen store konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon.  

Naturmangfold: Ved graving av grøft forstyrres toppjord og vegetasjon/rotsone i 
anleggsbeltet. Legging av sjøledning kan i anleggsfasen forstyrre vilt. Selve sjøledningen 
senkes ned på eksisterende innsjøbunn og vil normalt ikke medføre vesentlig påvirkning på 
vannmiljø. Graving av landtak kan ha betydelig effekt gjennom forstyrrelse av strandsone, 
innsjøbunn og kantvegetasjon, men effekten vil som regel være reversibel. Tiltaket vurderes 
generelt å ha et lavt konfliktnivå overfor naturmangfold.  

Friluftsliv og rekreasjon: Friluftslivet vil i liten grad bli påvirket permanent da vannledningen 
vil ligge under bakken og på sjøbunn. Traseen legges i hovedsak i eller langs eksisterende 
stier og skogsbilveier som kan få redusert fremkommelighet i anleggsperioden.  

Forurensning: Vannledningen vil ikke utgjøre en forurensningsrisiko i permanent tilstand, og 
det er ingen hygienisk eller miljømessig risiko knyttet til materialene som benyttes. Det vil 
gjennomføres skadereduserende tiltak i anleggsperioden for å redusere risikoen for 
forurensning fra maskiner og anleggsarbeid.  

Trafikkavvikling og støy i anleggsperioden: Anleggsarbeidene vil ha relativt lavt støynivå. 
Støykildene vil være lyd fra anleggsmaskiner, båter og biler. 

Nyere tids kulturminner: Det finnes ikke automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet, kun et fåtall av nyere tids kulturminner, hvorav ingen er av stor verdi. Det 
knytter seg ingen kulturminneverdier til de delene av traseen som føres i vann. Det knytter 
seg noe verdi til kulturmiljøet øst for Gjeddevann. Likevel vurderes tiltaket til å gi ubetydelig 
endring.  
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2  Overordnet kartutsnitt 

 
Figur 1: Planområdet ligger i den østre delen av Østmarka og strekker seg over kommunegrensen mellom 
Rælingen og Enebakk kommuner. 
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Figur 2: Planområdet utgjør en 5,2 km lang strekning som strekker seg fra Nedre Romerike Vannverk sitt anlegg i 
nordenden av Nordbysjøen til Flateby Vannverk ved Gjeddevann. Planområdet er vist med svart stiplet strek, 
mens ledningstraseen er vist med blå strek.  
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3  Bakgrunn  

3.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for at det kan anlegges ny vannledning for 
reservevann og tilskuddsvann fra Nedre Romerike Vannverk sin eksisterende hovedledning i 
nordenden av Nordbysjøen til Flateby Vannverk, via Nordbysjøen, Bikkjetjerna og 
Gjeddevann. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby Vannverk å oppfylle kravene i 
drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta tilskuddsvann for å sikre at 
kapasiteten til vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 
årene. På den måten kan det sikres stabil og tilstrekkelig vanntilførsel i framtida. 

Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommuner 
(se figur 1). Reguleringsplanen er dermed delt i to planer, med en plan i hver kommune. 
Planforslaget har planID 233 i Rælingen kommune og planID 472 i Enebakk kommune. Det 
er utarbeidet felles planbeskrivelse for kommunene med tilhørende fagnotater og 
merknadsbehandling, og egne plankart og bestemmelser for respektive kommuner.  

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagsstiller for planen er Flateby Vannverk, og plankonsulent er COWI AS. 

Planområdet for ny vannledning strekker seg over Rælingen og Enebakk kommuner, og 
planen vil berøre følgende eiendommer (se også figur 3): 

Gnr/bnr Kommune 
82/35 Rælingen kommune 
82/47 Rælingen kommune 
83/10 Rælingen kommune 
80/2 Rælingen kommune 
79/1 Rælingen kommune 
80/4 Rælingen kommune 
4/2,8 Enebakk kommune 
4/114 Enebakk kommune 

 

Planområdet omfatter eiendommene 82/35 og 4/114 som eies av hhv. Nedre Romerike 
Vannverk IKS og Flateby Vannverk SA, samt mindre deler av private eiendommer langs 
traseen. I tillegg til overnevnte eiendommer er det noe umatrikulert grunn som vil bli berørt, 
som vist på figur 3. Dette er hovedsakelig arealer i vann.  
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Figur 3: Eiendommer som berøres av planlagt vannledning. Figuren viser kun de delene av hver eiendom som 
ligger innenfor selve planområdet og som blir berørt av tiltaket, og inkluderer dermed ikke det totale arealet for de 
ulike eiendommene. Dette medfører at det kan være kun små/smale deler av eiendommer som vises på kartet. 
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3.4 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 
Konsekvensutredning (KU) har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 
4.2 med tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17. Etter § 4 
i Forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket 
omfattes av § 6, § 7 eller § 8, og om planen er KU-pliktig.  
 
Forskriften skiller mellom planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram jf. § 6, planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes jf. § 
7, og planer og tiltak i § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn etter § 10.  
 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
 
Vurdering:  

Planarbeidet omfattes ikke av § 6 "Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding", da tiltaket ikke faller inn under noen av punktene i vedlegg 1. 

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding  
 
Vurdering:  

Planarbeidet omfattes ikke av § 7 som omhandler "Planer og tiltak etter andre lover som 
alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding", da planen ikke skal behandles etter 
annen lov enn plan- og bygningsloven. 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn (etter § 10) 
 
Vurdering:  

Planarbeidet faller inn under Vedlegg II, punkt 10, j). Vannledningsanlegg over større 
avstander, som skal konsekvensutredes hvis tiltaket kan få vesentlige virkninger etter 
forskriftens § 10. Det er vurdert at tiltaket ikke vil påvirke nærliggende naturreservater 
(Østmarka naturreservat og Nordre Øyeren naturreservat) eller verdifulle naturtyper og arter i 
nærheten av planområdet. Tiltaket er vurdert å ha lavt konfliktnivå overfor naturmangfold. 
Friluftslivet vil i liten grad bli påvirket da vannledningen vil ligge under bakken. Tiltaket 
medfører omdisponering av LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder), men 
ledningstraseen vurderes til ikke å medføre en "større omdisponering". Arealene er heller 
ikke av stor betydning for landbruksvirksomhet, da de omfatter myrområder og ekstensivt 
drevne barskogarealer. Forurensing av drikkevannskilde kan være en risiko i prosjektets 
anleggsfase. Tiltaket vurderes likevel ikke til å falle inn under punktet, da dette ikke anses 
som en stor nok konsekvens til at hele planen må konsekvensutredes. Utredning av 
problemet i planfasen vil minske faren for drikkevannsforurensning, og det er også mulig å 
reversere konsekvensen om den skulle inntreffe. 
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Konklusjon:  
Planen faller ikke under forskriftens krav til konsekvensutredning og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  

Det vil likevel redegjøres for virkninger av planen, og eventuelle avbøtende tiltak, på tema 
som naturmangfold/naturmiljø, friluftsliv, kulturmiljø, idrett, landskap og vannressurser. 
Planarbeidet vil utarbeides med fokus på at tiltaket vil medføre minst mulig inngrep og 
minimale terrenginngrep og forringelse av landskapsbildet.  

 

4  Planprosess 

4.1 Varsel om oppstart 
Igangsetting av det foreliggende planarbeidet ble først kunngjort 29.08.2019 i Romerikes 
blad, Enebakk Avis, samt på Rælingen og Enebakk kommuner sine hjemmesider. 
Hjemmelshavere, naboer, lag, aktuelle interesseorganisasjoner og offentlige 
høringsinstanser ble varslet med brev. Frist for å komme med innspill ble satt til 20.09.2019. 
Det kom inn 10 innspill til varsel om oppstart. Høringsinnspillene er oppsummert og 
kommentert i eget dokument (se vedlegg 7 Merknader til varsel om oppstart, august 2019).   

Plasseringen av vannledningen har blitt endret senere i planarbeidet. I dialog med Rælingen 
og Enebakk kommune har forslagsstiller valgt å legge om opprinnelig trasé, og dermed 
endre planområdet, fra å gå gjennom hele Nordbysjøen til å føres østover gjennom 
Bikkjetjern og Gjeddevann til Flateby Vannverk. I forbindelse med omleggingen var det også 
nødvendig med større arealer til midlertidige rigg- og anleggsområder. Nytt varsel om 
oppstart for ny trasé og endret planområde ble sendt til offentlige instanser og andre 
interessenter, samt kunngjort i Romerikes blad og Enebakk Avis, 10.12.2020. I 
kunngjøringen i Enebakk avis og Romerikes blad ble det oppgitt frist for innsending av 
innspill og merknader til 08.01.2021. Fristen ble senere forlenget til 17.01.2021. Det kom inn 
12 merknader til nytt varsel om oppstart, som er oppsummert og kommentert i eget 
dokument (se vedlegg 8 Merknader til revidert varsel om oppstart, desember 2020).  
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4.2 Behandling etter markaloven av 01.09.2009 

 
Figur 4: Kart med markagrensen markert (kilde: GeoNorge). 

Store deler av planområdet ligger innenfor markagrensen som behandles etter Markaloven. I 
henhold til Markaloven § 6 må det søkes om tillatelse til igangsetting av arbeid med 
reguleringsplan som vedrører Marka. Myndigheten til å gi slik tillatelse er delegert til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Det ble søkt Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) om tillatelse til oppstart av planarbeid i 
marka 07.06.2019. Statsforvalteren i Oslo og Viken ga tillatelse til igangsetting av 
planlegging i Marka 17.06.2019, med henvisning til at Markalovens § 7 Unntak for tiltak i 
kommunale eller statlige planer, punkt 4, åpner for offentlige infrastrukturanlegg som f.eks. 
vannforsyningssystem. Fylkesmannen finner dermed at markaloven åpner for ønsket formål 
og det gis tillatelse til oppstart. 

I det videre planarbeidet ber Fylkesmannen om at følgende momenter tillegges særskilt vekt: 

• Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur og 
kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes 

• Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle rødlistearter og naturtyper 
som berøres av tiltaket, må minimeres, utredes og vurderes i tråd med 
naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 første ledd.  

• Rigg- og anleggsområder m.v. bør i størst mulig grad søkes lagt til områder utenfor 
Marka og koblet opp mot eksisterende veier.  
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• Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og 
landskapsmessig eksponering.  

• Alle midlertidige anleggsområder må beplantes med stedegen vegetasjon og 
tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført. 

I forbindelse med omlegging av traseen i 2020, og nytt varsel om oppstart av planarbeidet, 
var det også behov for å søke på nytt om oppstart av planarbeid i marka fra Statsforvalteren. 
Ny søknad om tillatelse ble sendt 21.10.2020. Det ble gitt tillatelse til oppstart av planarbeidet 
for ny trasé i brev av 28.10.2020.  

I forbindelse med videre arbeid med reguleringsplanen for ny trasé har det dukket opp behov 
for å justere planområdet ytterligere for å sikre arealer til planlagt adkomstvei for traktor ned 
til dam nord i Gjeddevann. Etter avklaring med Statsforvalteren ble det derfor nødvendig å 
søke om ny tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeid for den aktuelle endringen. Siste 
søknad om tillatelse til planarbeid i marka ble sendt Statsforvalteren 24.03.2021. Tillatelse til 
endringen ble gitt i brev av 25.03.2021.  

For de deler av planområdet som ligger i marka må kommunens endelige planvedtak 
stadfestes av Klima- og miljødepartementet, jf. markaloven § 6 andre ledd. 

 

4.3 Medvirkningsprosess   
Planarbeidet følger medvirkningsprosesser som er gitt gjennom lov/forskrift. Dette 
innebærer:  

• Oppstartsmøte med kommunene 
• Kunngjøring og varsling av planoppstart til aktuelle interessenter (offentlige 

myndigheter, foreninger og interessegrupper, naboer, grunneiere mv.), med hensikt å 
gi mulighet til medvirkning innen en fastsatt frist for de som berøres av planen.  

• Offentlig ettersyn og politisk behandling av planforslag, med mulighet for medvirkning 
fra berørte interessenter.  

Flateby Vannverk har i tillegg til oppstartsmøte hatt dialogmøter med berørte kommuner, 
Rælingen og Enebakk, om utvikling av planen. Forslagsstiller har hatt som mål å komme 
fram til et omforent planforslag gjennom fortløpende avklaringer med kommunene.  

Det har vært dialog med grunneiere som er direkte berørt av den planlagte 
vannledningstraseen. I tillegg er det tatt særskilt kontakt med Viken fylkeskommune for 
avklaringer omkring arkeologiske undersøkelser i planområdet, og med naboer/grunneiere 
for avklaringer omkring arealbruk og adkomst i forbindelse med foreslåtte anleggs- og 
adkomstveier i tilknytning til planområdet. 

Forslagsstiller har også vært i kontakt med NVE om behov for konsesjonssøknad. 

 

4.4 Planprosessen  
Under vises en kort oversikt over planprosessen i reguleringsplanen:  
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Tidslinje Dato 

Oppstartsmøte 29.05.2019 

Søknad om tillatelse til igangsetting av 
planlegging i Marka 

07.06.2019 

Tillatelse til igangsetting av planlegging i 
Marka 

17.06.2019 

Varsel om oppstart 29.08.2019 

Frist for innspill til oppstartsvarsel 20.09.2019 

Revidert søknad om tillatelse til igangsetting 
av planlegging i Marka og endret planområde 

21.10.2020 

Tillatelse til igangsetting av planlegging i 
Marka 

28.10.2020 

Revidert varsel om oppstart 10.12.2020 

Frist for innspill til revidert oppstartvarsel 17.01.2021 

Søknad om tillatelse til igangsetting av 
planlegging i Marka for utvidet planområde 

24.03.2021 

Tillatelse til igangsetting av planlegging i 
marka for utvidet planområde 

25.03.2021 

Utarbeidelse av planforslag September 2020 – september 2021 

1. gangsbehandling av planforslaget Oktober 2021 – januar 2022 

Planforslaget lagt ut på offentlig ettersyn og 
høring, inkl. åpent møte 

Februar/mars 2022 

Vurdering av merknader og bearbeiding av 
planforslag 

Mars/april 2022 

2. gangsbehandling av planforslaget Mai – juni 2022 

Politisk behandling (inkl. ferie) Juni – august 2022 

Vedtak i kommunestyret August 2022 

3 ukers klagefrist på vedtaket September 2022 

Klima- og miljødepartementets behandling av 
kommunens planvedtak (26 uker) 

September 2022 – mars 2023 

Stadfestet plan etter markaloven Mars 2023 

 

4.5 Viktige vurderinger gjort i planforslaget 
Traseen for hovedvannledningen er endret underveis i planprosessen. Opprinnelig foreslått 
trasé gikk gjennom Nordbysjøen og østover til Gjeddevann, gjennom hovedsakelig uberørt 
natur, og innenfor grensen til Enebakk kommune. Da Enebakk kommune ikke kunne 
akseptere regelmessig rydding av skog/vegetasjon innenfor en sikkerhetssone på 6 meter 
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bredde langs ledningen, ble det lagt frem et forslag til en alternativ trasé som i mindre grad 
berører uberørt natur. Ny trasé følger i større grad eksisterende inngrep i naturen i form av 
skogsbilvei og sti-/skiløypetraseer på land. I tillegg vil ny trasé bedre mulighetene for 
vedlikehold på ledningen ved behov, da terrenget er betydelig slakere og mer tilgjengelig 
med nødvendig utstyr.  

Foreliggende forslag til trasé er lagt via Nordbysjøen og innover i fjordarmen på østsiden av 
Nordbysjøen, ved Bikkjetjerna, før den føres på land langs eksisterende skiløype og tursti, og 
videre langs eksisterende traktorvei og skogsbilvei før den til slutt føres gjennom Gjeddevann 
til Flateby Vannverk. Høsten 2019 ble det også gjennomført en detaljert kartlegging av 
sjøbunnen i Nordbysjøen som har medført at den aktuelle traseen gjennom Nordbysjøen har 
blitt noe justert i tillegg.  

I forbindelse med endret trasé ble det regulert et større rigg- og anleggsområde på 
Nordbysjøen og Gjeddevann for å sikre arealer som er nødvendig for utleggelse av 
sjøledning. Da det foreslås regulert rigg- og anleggsområder ved Flateby Vannverk og Nedre 
Romerike Vannverk sitt anlegg ved henholdsvis Gjeddevann og Nordbysjøen er planområdet 
utvidet slik at disse to eiendommene reguleres til vannforsyningsanlegg, i tråd med 
eksisterende situasjon ved Nordbysjøen og gjeldende regulering for Flateby Vannverk.  

Senere er planområdet justert ytterligere for å sikre arealer til adkomstvei for traktor ned til 
dam nord i Gjeddevann. Det skal i forbindelse med arbeidet anlegges en adkomstmulighet 
for traktor/skogsmaskiner ned mot dammen, som er tenkt anlagt langs en eksisterende 
stiforbindelse ned mot nordenden av Gjeddevann. En forbedret adkomst ned mot dammen er 
nødvendig for å gi skogsmaskiner lettere tilgang til området nord for 
Gjeddevannsdammen,samtidig som dette også vil bedre forholdene for NRV som dameier 
ved vedlikehold av selve dammen. Utvidelsen av planområdet ble gjort for å kunne tilpasse 
adkomsten til dammen i terrenget, som er nokså bratt. 
 

5   Planstatus og rammebetingelser  

5.1 Nasjonale føringer 
 
Nasjonale mål for vann og helse (2014)  
De nasjonale målene for vann og helse angir blant annet at vannforekomster som benyttes til 
vannforsyning så godt som mulig skal beskyttes mot forurensning, og at alle 
vannforekomster skal ha minst «god økologisk og kjemisk tilstand» etter fastsatte frister i 
godkjente forvaltningsplaner etter vannforskriften. Omfanget av utbrudd og tilfeller av 
vannbårne sykdommer skal reduseres. Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet skal 
økes gjennom økt forsyningssikkerhet og færre ikke-planlagte avbrudd og lekkasjer. Målene 
er også vedtatt for å oppnå tilfredsstillende forsyning av rent vann for alle.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planlegging (1995) 
Retningslinjene fastsetter at viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og 
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og 
kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og 
unges behov. Det offentlige skal ivareta at barn og unge sikres tilbud og muligheter som 
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samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. Retningslinjene angir at konsekvenser for barn og unge skal vurderes i 
plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.  

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging formidler den nasjonale 
prioriterte politikken og skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer.  

De nasjonale forventningene påpeker at vannforekomster som benyttes til vannforsyning 
skal beskyttes mot forurensning slik at brukerkonflikter unngås og at befolkningen er sikret 
tilstrekkelige mengder rent og trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til 
infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer. 

 
Øvrige retningslinjer 
Vassdragene innenfor planområdet er ikke vernet gjennom rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag. Øvrige nasjonale føringer vurderes ikke som relevante for planarbeidet. 
 

5.2 Regionale føringer 
 
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), 01.09.2009 
Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 
Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø 
med kulturminner. Iht. markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka, men det åpnes 
for unntak for visse tiltak, blant annet offentlige infrastrukturanlegg som 
vannforsyningssystem. 
 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (2016-2021)  
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann innenfor vannregion Glomma. Miljømålene i forvaltningsplanen er å 
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand for alt vann i vannregionen. Planen viser hvordan 
miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller 
gjenopprette tilstanden der det er nødvendig. Miljømålene skal legges til grunn for 
kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. 

Planområdet ligger innenfor vannområde Øyeren hvor de viktigste påvirkningene er 
avrenning fra landbruk, avrenning fra husdyrhold, kommunalt avløp, avløp i spredt 
bebyggelse, avrenning fra byer/tettsteder, avrenning fra vei/infrastruktur, bekkelukking, og 
langtransportert forurensning. 
 

5.3 Kommunale føringer 
 
Kommuneplanens arealdel 2014–2025 – Rælingen kommune 
De deler av planområdet som ligger innenfor Rælingen kommune er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til drikkevann (Nordbysjøen). Arealer på land i nordenden av Nordbysjøen er 
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avsatt til LNFR-område. Planområdet ligger i tillegg innenfor sikringssone – vannforsyning 
(H110-1) som omfatter Nordbysjøen med nedslagsfelt, hvor bygge- og anleggsvirksomhet, 
lagring og annet som kan medføre skadelig avrenning er forbudt. 

 
Figur 5: Gjeldende kommuneplan (arealdelen) for Rælingen kommune. 

 

Kommuneplanens arealdel 2015–2027 – Enebakk kommune 
De deler av planområdet på land som ligger innenfor Enebakk kommune er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-områder, mens vannarealer er avsatt til 
drikkevann (Gjeddevann) og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
Deler av området ligger i tillegg innenfor «sikringssone for nedslagsfelt drikkevann – 
Gjeddevann», hvor alle tiltak etter pbl § 1-6 som kan medføre fare for forurensning av 
drikkevannet er forbudt og gjeldende klausuleringer for drikkevannet skal overholdes. 
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017–2028 (Rælingen kommune) 
Kommunedelplanen utpeker delområder med stor tetthet av kulturminner (vedlegg A). Disse 
områdene berøres ikke av tiltaket. I kommunedelplanen påpekes at det kan være 
enkeltobjekter med høy verneverdi som ikke er omtalt, som for eksempel kulturminner i 
skogen, rester etter damanlegg etc. 

 
Kommunedelplan Grønn plan, vedtatt 18.04.2017 (Rælingen kommune)  
Grønn plan skal ivareta en samlet forvaltning innenfor område natur, landskap og friluftsliv. 
Planen setter mål for de tre områdene, blant annet følgende:  

Natur 

• Ta vare på et representativt utvalg av arter og mangfold 
• Verne om hensynskrevende arter (rødlistearter) 
• Øke forståelsen av forvaltning av biologisk mangfold  

Landskap:  

• Flere kulturminner er ivaretatt og synliggjort 
• Styrke kulturhistorisk forståelse og sosial tilhørighet og identitet 
• Gi befolkningen kjennskap til og kunnskaper om kommunens kulturminner 
• Sikre viktige kulturlandskap fra Fjerdingby i nord til Enebakks grense i sør 
• Unngå gjengroing 
• Verne om representative områder for utbygging eller andre tekniske inngrep 
• Ta vare på faste kulturminner i kulturlandskapet.  

Figur 6: Gjeldende kommuneplan (arealdelen) for Enebakk kommune. 
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Friluftsliv  

• Ivaretakelse av grønstruktur og satsing på friluftsliv er sentralt for kommunen og skal 
være en viktig del av kommunens identitet 

• En bredere del av befolkningen benytter friluftslivsmulighetene 
• Løyper, turveier og sykkelstier opparbeides til benyttelse for alle deler av 

befolkningen for å gi muligheter til økt fysisk aktivitet 
• Økt fysisk aktivitet og turmulighet styrkes i og mellom områder nord i kommunen 
• Kommunens turnett utvikles slik at det inngår i et større sammenhengende område i 

Østmarka 
• Kultivering av vassdrag for fritidsfiske i marka 

 

5.4 Gjeldende reguleringsplaner  
Mesteparten av planområdet er uregulerte arealer som ligger i Marka. 

Tomten til Flateby Vannverk er i reguleringsplan fra 1993 regulert til allmennyttig formål hvor 
det kan oppføres bygninger og anlegg til bruk for vannverket. 

 

5.5 Tilgrensende planer  
Det er ingen planer som grenser inn til planområdet. 

 

 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVEDVANNLEDNING NORDBYSJØEN – 
FLATEBY VANNVERK 

 
PLANID 233 (Rælingen) / PLANID 472 (Enebakk)  Side 20 av 52 

6  Beskrivelse av planområdet  

6.1 Beliggenhet 

 
Figur 7: Planområdets beliggenhet. 

Planområdet ligger i østre deler av Østmarka, delvis innenfor Rælingen kommune og delvis 
innenfor Enebakk kommune. Østmarka er en betegnelse på skogsområdene øst for Oslo, og 
strekker seg over kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Med unntak av 
strekningen over Gjeddevann til Flateby Vannverk ligger planområdet innenfor 
markagrensen.  

Planområdet utgjør en 5,2 km lang strekning som strekker seg fra Nedre Romerike Vannverk 
sitt anlegg i nordenden av Nordbysjøen videre sørover gjennom Nordbysjøen, deretter 
østover i fjordarmen på østsiden av Nordbysjøen, gjennom Bikkjetjerna, og videre gjennom 
skogs-/ myrområder før den til slutt føres gjennom Gjeddevann til Flateby Vannverk sitt 
anlegg, se figur 7 og 8. Bredden på planområdet er 15 meter for å sikre tilstrekkelig areal 
under anleggsfasen, med unntak av vannverkene samt på vannflatene i Norbdysjøen og 
Gjeddevann, hvor det er tatt med større arealer for å sikre tilstrekkelig areal til utleggelse av 
sjøledning. Planområdet har et areal på 81,2 dekar i Enebakk kommune og 314,7 dekar i 
Rælingen kommune. Totalt samlet areal i begge kommuner er 395,9 dekar. 
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Figur 8: Kart over planområdet og trasé for vannledningen med omkringliggende markaområder. 
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6.2 Dagens arealbruk 
Planområdet består av vannarealer i Nordbysjøen og Gjeddevann samt noe skogs- og 
myrareal. Totalt er det ca. 361,5 dekar vannareal (91,3 %), hvorav 75,1 dekar ligger i 
Enebakk og 286,4 dekar ligger i Rælingen, og ca. 21,3 dekar skog- og myrareal (5,4 %), med 
henholdsvis 1 dekar i Enebakk og 20,3 dekar i Rælingen. I tillegg er det totalt ca. 12,5 dekar 
bebyggelse til vannforsyningsanlegg (3,1 %), hvorav 4,5 dekar ligger i Enebakk og 8 dekar 
ligger i Rælingen. Omkringliggende arealer består av skog og myr som brukes som 
turområder, både med turstier og traktor/skogsbilveger på sommerhalvåret, og skiløyper på 
vinterhalvåret. Det er også noen hytter ved Gjeddevann. 

Gjeddevann og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilder. Nordbysjøen har i dag kun 
funksjon som krisevannkilde for deler av Rælingen og Skedsmo. Gjeddevann benyttes som 
råvannskilde for Flateby Vannverk som forsyner Flateby med drikkevann. Inntaket ligger 
sentralt i vannkilden i forhold til damkonstruksjonen som ligger nord i vannkilden. Flateby 
Vannverk og Nedre Romerike Vannverk har vannrettigheten i Gjeddevann. Noen gårder i 
Ytre Rælingen har rettigheter til vannet og benytter det tidvis til vanning. For øvrig er det 
noen hytter som henter vann fra Gjeddevann. 

6.3 Stedets karakter og historikk 
Østmarka er et viktig rekreasjons- og friluftsområde for befolkningen i Oslo, Rælingen, 
Enebakk, Lørenskog og Ski kommuner. Historisk har området vært benyttet til skogsdrift og 
uttak av tømmer, samt torvproduksjon og isdrift, men ble utover 1900-tallet stadig viktigere 
som område for friluftsaktivitet og rekreasjon.  

Under andre verdenskrig ble Østmarka brukt av motstandsbevegelsen til skjulested, 
treningsområde og flyslipp. Flyktningeruta fra Oslo til Sverige gikk også gjennom Østmarka. 
Denne passerer ca. 1 km på sørsiden av planområdet. Skogsveiene i Østmarka er 
hovedsakelig anlagt etter andre verdenskrig, og hadde blant annet i funksjon å erstatte 
tømmerfløting. I dag fungerer disse også som veiforbindelser samt som tur-/sykkelveier og 
langrennstraseer. I 2009 ble Østmarka varig sikret som område for friluftsliv, naturopplevelse 
og idrett gjennom markaloven. Loven sikrer Markas grenser og har til hensikt å bevare et rikt 
og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner1. 

Det ble på 70-tallet lagt en vannledning fra Gjeddevann til Vestre Morttjern, med naturlig fall 
til Nordbysjøen, som overførte vann fra Gjeddevann til Nordbysjøen fram til 1985. Ledningen 
er ikke synlig i dag og naturen er reetablert i den gamle traseen. 

6.4 Landskap  
Østmarka har et kupert terreng med langsgående rygger og daler i nord/sør-retning. 
Landskapet i området er variert, og består av store og små vann og tjern, myrer, bekker, 
kløfter og åser, samt skog. Mesteparten av skogen i marka er furudominert naturskog.  

Østmarka skiller seg fra resten av Oslomarka ved at den hører til et grunnfjellsområde 
dannet for 200-1500 millioner år siden. Vegetasjonen her er ganske åpen, med mye 
furuskog. Selve planområdet for ledningstraseen ligger i vann eller i lavereliggende 

 
1 (Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, 2009) 
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områder/søkk med barskog og myr. Ledning på land følger i hovedsak etablert 
skiløype/sti/skogsbilveg i produksjonsskog med norsk gran som dominerende treslag.  

6.5 Kulturminner og kulturmiljø  
I og ved utredningsområdet er det registrert kulturminner i form av eldre plasser (SEFRAK-
bygg), teknisk-industrielle kulturminner, samt kulturminner i utmark og kulturhistoriske 
landskap. Ved Østre Morttjern rett utenfor planområdet, men innenfor utredningsområdet, 
ligger det flere eldre plasser. Det er plassene Dammen (gbnr 4/6), Myra (gbnr 4/11), 
Finnhaugen (4/13), Østre Nordli (7/77) og Nordli (7/24). Området er i tidligere utkast til 
Enebakk kommunes kulturminneplan definert som et eget kulturmiljø, og utgjør 1 av 71 
utvalgte delområder i planen. Plassene er beskrevet som viktige minnesmerker over en 
annen tid da folk klarte seg med små kår på de marginale plassene i skogen. 
Kulturminneplanen ble aldri vedtatt. 

Utover de nevnte plassene finnes det rester etter en kanal mellom Gjeddevann og Østre 
Morttjern, steingjerder ved plassen Solberg (gbnr 4/18) og rester etter tufter ved Tangen.  

Det er ingen registrerte fornminner (automatisk fredete kulturminner) der tiltaket skal 
gjennomføres. Viken fylkeskommune utførte arkeologisk undersøkelse av planområdet våren 
2021. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det ble gjort 
funn av en nyere tids tuft, steinstreng og rydningsrøys ved sydenden av traseen inntil 
Gjeddevann, men disse er ikke fredet og vil dermed ikke påvirke planen.    

6.6 Landbruk  
Det drives hogst på skog i Østmarka. Skogsområdene langs ledningstraseen består av skog 
med både høy, middels og lav bonitet samt impediment (mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogproduksjon). Det er ikke dyrket mark innenfor planområdet (NIBIO Kilden, 2021).  
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Figur 9: Skogbinitet i planområdet. Kilde: NIBIO Kilden, 06.2021. 

  

6.7 Naturmangfold  
COWI har utredet naturmangfoldet i tiltaksområdet og influensområdet langs traseen 
(Reservevannledning Flateby Vannverk. Vurdering av tiltakets virkninger på naturmangfold, 
COWI, 12-2021). 

Planområdet berører vann, skog og våtmark i et område med kalkfattig berggrunn. På land 
er det aller meste av traseen lagt til eksisterende skogsbilveg og skiløypetrase gjennom 
grandominert produksjonsskog. Våtmark i form av fattigmyr forekommer også innenfor 
planområdet.  

Verneområder 
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På vestsiden av Nordbysjøen er et område med gammel barskog. Dette området er vernet 
som naturreservat; Østmarka naturreservat, se figur 10. Området blir ikke direkte berørt av 
tiltaket, men Nordbysjøen og Gjeddevann drenerer til Nordre Øyeren naturreservat.  

 
Figur 10: Østmarka naturreservat (rødoransje skravur). 

Naturtyper 
Det er ikke registrert verdifulle naturtypelokaliteter i tilknytning til traseen i Naturbase. 

Planområdet ligger i og langs produksjonsskog med norsk gran som dominerende treslag. 
Skogen kan beskrives som bærlyngskog. Floraen preges av relativt nøysomme arter, men 
mer krevende arter som hengeaks, markjordbær og gulstarr er også påvist enkelte steder.  

Skogen er produksjonsskog i relativt ekstensiv drift. Trærne har overveiende små-middels 
dimensjoner og det er lite stående eller liggende død ved. Det påvises ikke arealer i skog 
som er aktuell å avgrense som verdifulle naturtypelokaliteter. 

Ledningstraseen ligger i nærhet til og har dels overlapp med myr (figur 11):  

1. Mindre myrkompleks som kan beskrives som åpen låglandsmyr i innlandet og vurderes 
som lokalt viktig (Miljødirektoratet 2015). Lokaliteten vurderes å ha noe verdi jf. 
Miljødirektoratet (2021).  

2. Myrkompleks ved Bikkjetjenna. Myra kan beskrives som åpen låglandsmyr i innlandet og 
vurderes som lokalt viktig etter metodikk i Miljødirektoratet (2015). Myrkompleksene vurderes 
å ha noe verdi jf. Miljødirektoratet (2021).  

3. Bukta i Norbysjøen har små gjenstående myrflate-fragmenter etter oppdemming av 
Nordbysjøen. Disse har også verdi da de representerer et betydelig karbonlager og har 
karbonbindingsevne.  
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Figur 11: Markering av forekomster av myr langs planområdet.  

Artsforekomster 
I artskart er det registrert kreps og fiskeørn i tilknytning til Nordbysjøen. Fiskeørn, gulspurv  
og grønnfink er observert næringssøkende og det foreligger en observasjon av ulv. 
Leveområde for spissnutefrosk er registrert like nord for planområdet. I omkringliggende 
skoger er det gjort registreringer av hønsehaukreir.  

For fremmede karplanter i kategoriene svært høy og høy risiko ble det på befaring 
gjennomført av COWI (2020/2021) gjort funn av legesteinkløver (SE) og vinterkarse (SE) 
langs skogsbilvegen. Fremmede skadelige arter vurderes å representere lav risiko i dette 
prosjektet. 

Nordbysjøens verdi settes til svært stor da den er leveområde for edelkreps. Planområdet for 
øvrig vurderes å ha noe verdi for vanlige arter. 

Vannforekomster 
Både Nordbysjøen og Gjeddevann hører til vannregion Glomma og vannområde Øyeren. 
Nordbysjøen (vannforekomst Nordbytjern med ID 002-5423-L på vann-nett.no) er en 
middelsstor, kalkfattig og humøs vanntype med god økologisk tilstand. Den kjemiske 
tilstanden er ukjent iht. vann-nett.no, men vannkvaliteten er akseptabel som krisevann til 
drikkevannsproduksjon. Innsjøen er påvirket av fremmede arter (ørekyte) i middels grad og 
vannforsyningsreservoar i liten grad. 

Gjeddevannet (vannforekomst Gjeddetjern med ID 002-3191-L) er en humøs vanntype. Den 
økologiske tilstanden er vurdert som god, men pålitelighetsgraden er lav og basert kun på 
ph. Den kjemiske tilstanden er ukjent iht. vann-nett.no, men vannkvaliteten er akseptabel 
som råvann til drikkevannsproduksjon. Gjeddevann er påvirket av avrennning fra hytter i 
området (i liten grad) og av vannuttak (i ukjent grad). 

 

For nærmere beskrivelse vises det til rapport om naturmangfold (COWI, 12-2021).  

 

1 
2 

3 
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6.8 Friluftsliv og rekreasjon  
Den delen av planområdet som ligger i Rælingen kommune hører til Rælingsmarka som er 
registrert som svært viktig friluftsområde i friluftskartleggingen til kommunen (kilde: 
naturbase.no). Her er det et nettverk av stier og turveier samt gamle setervanger og vann.  

Arealer på land i nordenden av Nordbysjøen ligger innenfor Myrdammen-området som er 
registrert som svært viktig friluftsområde, statlig sikret og svært populært både sommer og 
vinter (kilde: naturbase.no).  

Videre er også Gjeddevann med tilhørende strandsone i Enebakk kommune registrert som 
viktig friluftslivsområde.  

Det finnes mange turmuligheter i området både sommer- og vinterstid. 

Sommerstid 
Eksisterende bilveier til vannverkene ved Flateby og Nordbysjøen benyttes til sykkel- og 
turvei sommerstid, angitt med blått på figur 12 nedenfor. Det er i tillegg mange stier i området 
som er merket av skiforeningen, se figur 13. 

 
Figur 12: Sykkelveier sommerstid. Kilde: skiforeningen.no 
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Figur 13: Turveier -og stier i området. Kilde: ut.no. 

Vinterstid 
Flere skiløyper krysser planområdet, se figur 14. Skiforeningen står for preparering av 
skiløypene i området. Under befaring 01.03.2019 ble det observert at Nordbysjøen i tillegg 
benyttes under særskilte isforhold til skøyteturer på vinteren. Myrdammen blir benyttet til 
isfiske.  
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Figur 14: Kart over preparerte skiløyper. Farge på løypene angir løypens prepareringsstatus per 05.03.2019. 
Kilde: skiforeningen.no. 

6.9 Vei og trafikkforhold  
Det er etablert grusvei (Gjedde 

vannsveien) inn til Flateby Vannverk. Denne har også en avgreining til området sør for 
Gjeddevann. Det går grusvei (Myrdamvegen/Nordbysjøen turvei) inn til Nordbysjøens 
nordende. Ledningstraseen på land mellom Nordbysjøen og Gjeddevann vil i hovedsak ligge 
langs skogsbilvei og stitraseer. Skogsbilveien har god veistandard og går fra Nedre 
Rælingsveg ved Nordby inn til nordvestsiden av Gjeddevannet. Veien er privat eid og 
benyttes hovedsakelig til skogdrift og av Nedre Romerrike Vannverk for atkomst til dammen 
nord i Gjeddevann.  

6.10 Universell utforming  
Området ligger i marka som i svært liten grad er tilrettelagt utover enkle stier og grusveier. 
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6.11 Barn og unges interesser 
Planområdet berører ikke steder som er spesielt tilrettelagt for barn og unge. Det vises til 
generell beskrivelse i 6.8 Friluftsliv og rekreasjon. 

6.12 Teknisk infrastruktur  
Elvia AS har en høyspenningsluftledning (22kV) samt en nettstasjon rett nord for 
damkonstruksjonen for strømforsyning til Nedre Romerikes Vannverks eksisterende anlegg 
ved Nordbysjøen. Det går også en høyspenningsluftledning (22 kV, Norgesnett AS) over 
Flateby Vannverks eiendom på østsiden av Gjeddevann.  

6.13 Grunnforhold 
Berggrunnen i planområdet er preget av glimmerskifer, glimmergneis, metasandstein og 
amfibolitt, sammen med dioritisk til granittisk gneis. 

Berggrunnen er delvis dekket av løsmasser i form av morene og torv. Variasjon i topografi, 
løsmassedekke, eksposisjon og markfuktighet bidrar til økologisk variasjon. Vannene har 
dels løsmassestrand, dels fjell i dagen og er humøse. 

7 Beskrivelse av tiltaket, inkludert anleggsgjennomføring 
Det skal etableres en ny vannledning for reservevann og tilskuddsvann fra Nedre Romerike 
Vannverk sin eksisterende hovedledning i damkonstruksjonen i nordenden av Nordbysjøen 
til Flateby Vannverk, via Nordbysjøen og Gjeddevann. Dette for å sikre fremtidig 
vannforsyning i Flateby. Planlagt vannledning vil ligge på sjøbunn i Nordbysjøen og 
Gjeddevann, og på land (i grøft under bakken) på strekningen mellom Nordbysjøen og 
Gjeddevann. Totalt vil 78 % av trasélengden legges i vann (sjøledning). Vannledningen er 
planlagt med en ledningsdimensjon på 315 mm eller 250 mm i diameter (ytterdiameter). Den 
totale traseen på ca. 5200 m deles opp i følgende strekninger: 

 1 Sjøledning i Nordbysjøen, lengde = 2310 m 
 2 Landledning i skogen frem til Bikkjetjern, lengde = 155 m 
 3 Sjøledning i Bikkjetjern, lengde = 165 m 
 4 Landledning i sti, på vei og i terreng mellom Bikkjetjern og   
  Gjeddevann, lengde = 950 m 
 5 Sjøledning i Gjeddevann, lengde = 1505 m 
 6 Landledning frem til tilkobling til eksisterende anlegg, 50m  

Sjøledning i Nordbysjøen 
Rør til sjøledningen i Nordbysjøen er planlagt fraktet inn på semitrailer til en lagerplass ved 
demningen i Nordbysjøen, se illustrasjon av mulig lager- og riggplass i figur 15. 

Her vil det også etableres riggplass for sveising av rørene. Samtidig med sveising av rørene 
kan det graves grøfter for landtak i størrelsesorden 15-20m i hver ende av traseen, enten 
med gravemaskin på flåte eller med en amfibiegravemaskin. Sjøledningen kan produseres i 
lengder av f.eks. ca. 1000 m, vektes med betonglodd og lagres flytende på vannoverflaten 
ute i Nordbysjøen, før de skjøtes sammen med sveising på flåte og hele ledningen senkes i 
sjøen. Etter at ledningen er senket på plass i traseen, gjenfylles landtaksgrøftene med de 
eksisterende massene som er gravd opp. Det er vanligvis ikke behov for å tilføre eksterne 
masser, med mindre det er fjell som må sprenges for å opparbeide grøft. 
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Samlet anleggstid for sjøledningen i Nordbysjøen antas å være ca. 3 måneder inkludert 
trykkprøving og nedrigging. 

 
Figur 15: Mulig lagerplass for rør og riggplass for sveising ved demningen i Nordbysjøen. 

 

Landledning mellom Nordbysjøen og Gjeddevann 
Traseen på land mellom Nordbysjøen og Gjeddevann består av ulike markslag (figur 16). 
Ledningen vil gå gjennom noe myr og vanlig skogsmark, og ellers ligge langs skogsbilveier 
og i stitraseer. I tillegg vil ca. 165 meter av ledningen legges som undervannsledning i 
Bikkjetjern.  

 
Figur 16: Oversikt over markslag for landtraseen mellom Nordbysjøen og Gjeddevann. 

Topografi Lengde (m) Beskrivelse Kommune

Myr 98 Myr ved landtak sør i Bikkjetjern (48m), Myr ved landtak nord 
i Bikkjetjern (50m) Rælingen

Skogsbilveg 372
Skogsbilveg mellom landtak Gjeddevann og snuplass (125m), 
skogsbilveg fra østsiden av snuplassen og ned til skiløypen 
som går mot Bikkjetjern (247m)

Rælingen

Skog/Utmark 170
Myr/utmark øst for snuplass og over til skogsbilveg mot 
Gjeddevann (60m). Skog/utmark fra landtak Gjeddevann og 
opp til skogsbilveg (110m)

Rælingen

Skiløype/nærfø
ring til skiløype 446

I skiløype og nærføring langs skiløype fra skogsbilveg og ned 
til Bikkjetjerna (309m), Skiløype fra myrkant nordvest fra 
landtaket ved Bikkjetjerna og videre til landtak ved 
Brasmetjern (137m)

Rælingen

Adkomstvei 345 Trase for anleggsmaskiner rundt Bikkjetjern Rælingen
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Det vil være behov for å rydde/planere en anleggsmaskintrasé på ca. 345 meter i en 
eksisterende stitrase på østsiden av Bikkjetjern, som stedvis allerede er blitt benyttet av 
skogsmaskiner ved hogst (figur 17). Dette er nødvendig for å framføre anleggsmaskiner som 
skal opparbeide grøfter og trekke inn rør mellom Nordbysjøen og Bikkjetjern.  

 
Figur 17: Oversikt over landtraseen mellom Nordbysjøen og Gjeddevann. 

For å gjennomføre anleggsarbeidene trengs et anleggsbelte på 15 meter. Dette for at 
anleggsmaskiner skal kunne manøvrere rundt hverandre og for å legge de oppgravde 
massene i traseen på en forsvarlig måte. Det skal også være plass til lagring av sveiset 
ledning og eventuelt betonglodd samt monteringsmulighet innenfor anleggsbeltet. Rørene 
transporteres til en lagerplass som ligger sentralt i traseen, som vist i figur 17. Rørene 
sveises på strategiske sveiseplasser ute i traseen og trekkes inn i grøftene. I myrområder 
(ca. 100 meter av traseen) må ledningen belastes med betongvekter på samme måte som 
for undervannsledninger.  

Det vil bli forsøkt å legge vannledningen slik at fjell unngås i størst mulig grad, men det må 
forventes at man påtreffer fjell noen steder i traseen, hvor det blir nødvendig med sprenging 
for fremføring av vannledningen. Til dette benyttes små og kontrollerte sprengsalver slik at 
inngrepene i terrenget blir så små som mulig. 

I grove trekk blir det følgende arbeidsoperasjoner:  

1. Hugging og rydding av ca. 15 m bred trase / anleggsbelte (topplaget legges til side og 
tilbakeføres etter at ledningen er installert) 

2. Sveising av PE-ledning og inntrekking i traseen 
3. Graving av grøft (ca. 1m bred og 1,5m dyp). Gravemaskin tar seg frem på 

tømmerstokker i myrområder. 
4. Inntransport og montering av belastningslodd på ledningen ved Bikkjetjern og i 

myrområdet rundt. Her trengs sannsynligvis traktor med henger eller tilsvarende. 
Traktor kan benytte skogsbilvei og skiløype ned til Bikkjetjern. Loddene vil ha en vekt 
på 105kg/stk. 
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5. Gravemaskin legger ledningen ned i grøfta, fyller igjen grøfta og bidrar med 
montering av betonglodd der det er nødvendig. 

6. Tappere og luftere plasseres når traseens lengdeprofil er kjent. Her trengs 
elektromuffer, sveisemaskin og aggregat. 

7. Avsluttende arbeider med opprydding, finpussing av overflater, planting. 
8. Oppfylling av ledning, desinfisering og trykkprøving. 

Ledningstraseen må driftes på en slik måte at dersom det skulle bli behov for akutt 
reparasjon/utbedring, må dette arbeidet kunne settes i gang uten betydelige forarbeider. Det 
legges derfor en sikringssone på 6 meter (3 meter til hver side av senter ledning) langs 
ledningen som skal kunne ryddes av Flateby Vannverk ved behov slik at tilgang til ledningen 
ikke blir unødvendig hindret. Avhengig av tilvekst/bonitet antas det å bli behov for rydding av 
traseene med intervall 5-10 år. 

Anleggstid for landledningen, eksklusiv etterarbeid og beplantning, antas å være ca. 4 
måneder. 

Sjøledning gjennom Gjeddevann 
For anleggsutførelsen gjelder de samme operasjonene som er beskrevet om 
undervannstraseen i Nordbysjøen. Arbeidene i Gjeddevann kan foregå samtidig som 
arbeidene i Nordbysjøen. Det vil bli kjørt inn materialer til en riggplass og sveiseplass som vil 
bli liggende nær Flateby Vannverk.  

Anleggstid for sjøledningen i Gjeddevann antas å være ca. 2,5 måneder. 

Rekkefølge på arbeidene 
Den gunstigste fremdriften for hele prosjektet vil være: 

1. Undervannsledning i Nordbysjøen 

2. Landledning mellom Nordbysjøen og Gjeddevann 

3.  Undervannsledning i Gjeddevann 

Total anleggstid antas å være ca. 10 måneder. Finpussing og beplantning i traseen utføres 
vanligvis ca. ett år etter at anleggsarbeidene er sluttført, senest i løpet av første hele 
vekstsesong.  

For nærmere beskrivelse vises det til notat om anleggsgjennomføring (COWI, 17.12.2021). 

 



8 Beskrivelse av planforslaget  

8.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål  
Under vises nedskalerte plankart for planforslaget. Plankart i større målestokk følger 
planforslaget som egne vedlegg. 

Planen reguleres i to vertikalnivåer i og med at tiltaket vil berøre arealer både under 
bakkenivå og på sjøbunn. 

Vertikalnivå 2 (på bakkenivå) 
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Samlet plankart (vertikalnivå 2) for begge kommuner: 

 
Figur 18: Plankart (vertikalnivå 2) over det totale planområdet, inkludert arealer i både Enebakk og Rælingen 
kommuner. Kommunegrensen er vist med rosa strek. 
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Enebakk kommune:  

 
Figur 19: Plankart (vertikalnivå 2) for den delen av planen som omfatter Enebakk kommune.Kommunegrensen er 
vist med rosa strek.  
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Rælingen kommune:  

 
Figur 20: Plankart (vertikalnivå 2) for den delen av planen som omfatter Rælingen kommune.Kommunegrensen er 
vist med rosa strek.  
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Arealformål (vertikalnivå 2) Feltkode Totalt 
areal 
(daa) 

Areal i 
Rælingen 
(daa) 

Areal i 
Enebakk 
(daa) 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)     

Vannforsyningsanlegg BVF 12,5 8,0 4,5 

     

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
(§ 12-5, nr. 2)  

    

Veg SV 0,6 - 0,6 

     

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift (§ 12-5, nr. 5) 

    

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag 

L 21,3 20,3 1,0 

     

Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone (§ 12-5, nr. 6) 

    

Drikkevann VD 361,5 286,4 75,1 

     

Sum  395,9 314,7 81,2 

 
 

Hensynssoner (vertikalnivå 2) Feltkode Totalt 
areal 
(daa) 

Areal i 
Rælingen 
(daa) 

Areal i 
Enebakk 
(daa) 

a.1) Hensynssoner (§12-6)       

Andre sikringssoner H190 77,8 62,1 15,7 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370 1,5 0,5 0,9 

Nedslagsfelt drikkevann H110 13,8 9,3 4,5 

Sum 
 93,1 71,9 21,2 
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Vertikalnivå 1 (under bakkenivå) 

 
Figur 21: Plankart for vannledningen i vertikalnivå 1 (under bakkenivå). 
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Arealformål (vertikalnivå 1) Feltkode Totalt 
areal 
(daa) 

Areal i 
Rælingen 
(daa) 

Areal i 
Enebakk 
(daa) 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)  

    

Vannforsyningsnett SVF 78,1 62,4 15,7 

     

Sum  78,1 62,4 15,7 

 

8.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – trasé for teknisk 
infrastruktur (vannforsyningsnett) – vertikalnivå 1 
Omfatter vannledningens trasé under bakkenivå, totalt 78,1 daa. Vannledningen er planlagt 
med en ledningsdimensjon på 315 mm eller 250 mm i diameter (ytterdiameter). For å sikre 
en viss fleksibilitet ved utleggelse av vannledningen i terrenget, avsettes det en sone på 15 
meter langs planlagt vannledning som reguleres til trasé for teknisk infrastruktur 
(vannforsyningsnett). Innenfor denne sonen skal vannledningen legges slik at sprengning og 
inngrep i terrenget minimeres. Etter at ledningen er lagt skal dens faktiske plassering i 
terrenget måles inn. 

8.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål – vertikalnivå 2 
Omfatter skogsvei, skiløype, samt skogs- og myrområder, som må benyttes til rigg- og 
anleggsområde i forbindelse med etablering av vannledning. For gjennomføring av anlegget 
tillates nødvendig hogst i en bredde på 15 meter, se nærmere beskrivelse i 8.9 
Bestemmelsesområde (midlertidig bygge- og anleggsområde). I tillegg kan ledningseier uten 
nærmere tillatelse foreta hugging og rydding av de deler av arealene som ligger innenfor en 
avstand av 3 meter fra faktisk lagt senter ledning, se beskrivelse av sikringssone – 
vannforsyningsanlegg i kapittel 8.7. Dette gjelder strekningen på land og arealer på bakken 
(vertikalnivå 2). Landbruks-, natur- og friluftsområder sikrer også arealenes bruk som en del 
av marka. 

8.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (drikkevann) – 
vertikalnivå 2  
Omfatter arealer på vannflater (vertikalnivå 2) som må benyttes til rigg- og anleggsområder i 
anleggsfasen. Der vannledningen vil ligge på bunn av Nordbysjøen og Gjeddevann reguleres 
vannflaten over regulert område for vannforsyningsnett (vertikalnivå 1) til drikkevann i tråd 
med gjeldende klausuleringer som drikkevannskilder. Det er lagt inn bestemmelse om at alle 
tiltak etter pbl § 1-6 som kan medføre forurensning av drikkevannet er forbudt. Dette 
inkluderer tiltak som ikke rammes av byggesaksbestemmelsenes definisjoner av tiltak (jf. pbl 
§ 20-1). Gjeldende klausuleringer for drikkevannet skal overholdes.  

8.5 Bebyggelse og anlegg (vannforsyningsanlegg) – vertikalnivå 2 
Omfatter arealer til eksisterende bebyggelse og anlegg ved Nedre Romerike Vannverks- og 
Flateby Vannverks anlegg, for drift og opprettholdelse av disse. I forbindelse med anleggelse 
av vannledningen skal det etableres en pumpestasjon inne i eksisterende bygningsmasse på 
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Nedre Romerike Vannverks anlegg ved Nordbysjøen, som vil medføre et utvidet effektbehov 
mot kraftnettet. Dersom økt effektbehov i forbindelse med ny pumpestasjon går utover 
kapasitet på eksisterende nettstasjon tillates etablert ny nettstasjon innenfor området.  

For Flateby Vannverk er arealformål og reguleringsbestemmelser i gjeldende reguleringsplan 
(planID 373) innarbeidet i bestemmelsene til foreliggende planforslag. Bestemmelsene tillater 
opparbeidelse av inntil 10 parkeringsplasser. Plassene vil benyttes av ansatte ved Flateby 
vannverk og tilreisende ved møter, samt av trailere og nødvendig manøvrering av disse.  

8.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (veg) – vertikalnivå 2 
Omfatter felles kjøre/-adkomstvei til Flateby Vannverks eksisterende anlegg ved 
Gjeddevann. Adkomstveien er regulert i henhold til gjeldende reguleringsplan for anlegget, 
og for å sikre adkomstvei og anleggsvei i forbindelse med etablering av ny vannledning. Som 
i gjeldende reguleringsplan (planID 373) sikres det at eiendommene 4/114 og 4/2, 8 kan 
bruke veien.  

8.7 Sikringssone – vannforsyningsanlegg (H190) – vertikalnivå 2 
Det skal settes av en sikringssone på 6 meter langs ledningstraseen. Innenfor denne sonen 
kan ledningseier uten nærmere tillatelse foreta hugging og rydding av traseen for å sikre 
tilgang til ledning for drift, vedlikehold, reparasjon og fornyelse. I anleggsfasen vil det være 
behov for å gjøre lokale tilpasninger av ledningen for å tilpasse seg terrenget. I 
reguleringsplanen settes derfor sikringssonen til 15 meter bredde. Dette gir en midlertidig 
tillatelse til å plassere ledningen innenfor sonen og til å foreta hugging og rydding av traseen. 
Dette sikrer nødvendig fleksibilitet ved anleggelse av ledningen. Etter at ledningen er lagt vil 
den reelle sikringssonen være på kun 6 meter bredde, nærmere bestemt 3 meter til hver side 
av faktisk lagt senter ledning. Ved eventuelle gravearbeider skal det tilstrebes å tilbakeføre 
terrenget til samme tilstand som før gravearbeidet startet. 

Innenfor en avstand av 3 meter til hver side av faktisk lagt senter ledning tillates heller ikke 
gjennomført tiltak som kan medføre skade på vannforsyningsanlegg under grunnen eller 
hindre framtidig vedlikehold på ledningen. Ved eventuelle tiltak som berører sikringssonen 
for vannledningen skal tiltaket forelegges ledningseier. Begrensningene i sikringssonen skal 
normalt ikke være til hinder for mindre utbedringstiltak i skiløypetraseen, men eventuelt 
gravearbeid må forelegges, godkjennes og utføres i samarbeid med ledningseier. 

8.8 Faresone – høyspenningsanlegg (H370) - vertikalnivå 2 
Omfatter arealer til høyspenningsanlegg ved Nedre Romerike Vannverk og Flateby 
Vannverk. Det tillates ikke bebyggelse innenfor faresonen for høyspenningsanlegg, og det 
må ikke gjøres inngrep i terrenget som kan medføre redusert høyde til ledninger. 

8.9 Bestemmelsesområde (midlertidig bygge- og anleggsområde) 
Omfatter arealer som midlertidig kan disponeres i forbindelse med anleggsgjennomføringen 
for ny vannledning. I planforslaget er det satt av et anleggsbelte med bredde 15 meter for 
hogst og rydding av skog i forbindelse med anleggelse av landledningen. Dette for at 
anleggsmaskiner skal ha gode arbeidsforhold i anleggsperioden, og sikre at grøftemasser 
kan mellomlagres separat langs traseen.  

Innenfor området tillates hugging og rydding av skog, graving av grøft og midlertidig fjerning 
av toppjord (på land) og substrat (i vann) i forbindelse med etablering av vannledning. 
Toppjord og substrat skal tilbakeføres etter at ledningen er lagt og anleggsområdet på land 
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skal plantes med stedegne treslag slik at området over tid vil tilbakeføres til opprinnelig 
tilstand. Det stilles krav om at arbeidet skal gjennomføres i samsvar med beskrivelse i 
kapittel 3.3 Prosjektets skadereduserende tiltak i «Reservevannledning Flateby Vannverk - 
Vurdering av tiltakets virkninger på naturmangfold » (COWI, 12-2021) og for Enebakk 
kommune at arbeidet skal gjennomføres i samsvar med beskrivelse i kapittel 9 
Skadereduserende tiltak i "Flateby Vannverk - Kulturarvsnotat", COWI, 20.12.2021. 

8.10 Fellesbestemmelser 
Det stilles krav om miljøoppfølgingsplan i forbindelse med byggesak. Miljøoppfølgingsplanen 
skal redegjøre for prosjektets miljøkvalitet med hensyn til naturmiljø, støy og forurensning til 
vann og grunn. Miljøoppfølgingsplanen skal beskrive hvordan prosjektets miljøkvalitet skal 
følges opp i bygge- og anleggsfasen og redegjøre for håndtering av overskuddsmasser i 
forbindelse med eventuelle sprengningsarbeider. 

Bestemmelsene omtaler behov for meldeplikt ved funn av kulturminner i anleggsfasen, iht. 
kulturminneloven § 8, 2.ledd. 

8.11 Rekkefølgebestemmelser 
Det er stilt rekkefølgekrav om at senest i løpet av første hele vekstsesong etter at det er gitt 
brukstillatelse for ny vannledning skal toppjord som er lagt til side innenfor midlertidig rigg- og 
anleggsområde være tilbakeført og det midlertidige rigg- og anleggsområdet skal, der det har 
vært bevokst område, være beplantet med stedegne treslag. Administrasjonen gis delegert 
myndighet til å fjerne bestemmelsesområdet i plankartet. 

9  Risiko- og sårbarhetsanalyse  
I forbindelse med detaljreguleringsplan for ny reservevannledning fra Nedre Romerike 
Vannverk til Flateby Vannverk i Rælingen og Enebakk kommuner, er det utarbeidet en ROS-
analyse iht. § 4-3 i plan- og bygningsloven. ROS-analysen er gjennomført for å sikre at 
viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn blir integrert i planlegging av ny 
vannledning. Dette for å redusere omfanget og skader av uønskede hendelser i anleggs- og 
driftsfasen, og konkludere med at planområdet er egnet til formålet. 

Det er identifisert 11 hendelser som er risikovurdert i analysen. Det ble identifisert en 
hendelse i risikoklasse Høy, fem hendelser i risikoklasse Middels og fire i risikoklasse Lav. 
Følgende hendelse ble identifisert med risikoklasse Høy:  

• 9 (Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastruktur –Nød- og redningstjenesten blir 
forsinket/hindres)  

Under følger en sammenstilling av resultatene i ROS-analysen for hendelse 9 som ble 
identifisert med høyest risiko.  
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Hendelse 
 

Sannsynlighet Konsekvens Tiltak 

Svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner/ 
infrastruktur –  
Nød- og 
redningstjenesten 
blir forsinket/hindres 

Middels Liv og helse: 
Stor 

Det skal utarbeides en 
varslingsplan og det bør 
planlegges for at nødetatene 
kan komme til uhindret. Veier i 
området må være 
fremkommelige for nødetatene 
til enhver tid. Det bør vurderes 
om det er hensiktsmessig å 
etablere/rekognosere en 
helikopterlandingsplass 
mellom Nordbysjøen og 
Flateby Vannverk. 

Stabilitet: 
Små 

Materielle verdier: 
Små 
 

 

Med innføring av de til nå identifiserte risikoreduserende tiltak går hendelse 9 fra risikoklasse 
Høy til Middels, ved at sannsynligheten for hendelsen senkes til Lav. 

Analysen viser at tiltaket har akseptabel risiko for gjennomføring. Det anbefales at hendelser 
i risikoklasse Middels gjennomgås i det videre planarbeidet, detaljprosjektering og 
anleggsgjennomføring. Det vises til teknisk rapport "Flateby reservevannledning – ROS-
analyse" (COWI, 22.12.2021) for ytterligere beskrivelse.  

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen 
avdekker. 

 

10  Virkninger av planforslaget 

10.1 Overordnede planer og mål 
Planforslaget er i tråd med nasjonale mål for vann og helse ved at den nye vannledningen vil 
bidra til økt forsyningssikkerhet for Flateby.  

Planforslaget vurderes å være i tråd med markaloven, da loven åpner for utbygging av 
offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystem i marka. 

Planforslaget vurderes også å være i tråd med gjeldende kommuneplaner i Rælingen og 
Enebakk kommuner. 

10.2 Landskap 
Hoveddelen av vannledningen vil ligge i sjøen hvor ledningen ikke vil påvirke landskapet. 
Landledningene vil gi naturinngrep i anleggsperioden, men "anleggssårene" vil rehabilitere 
seg relativt raskt (2 til 5 år). For strekningen på land vil det være nødvendig med hogst og 
rydding av vegetasjon innenfor en sone på 15 meter for å etablere ledningen. Denne sonen 
er forutsatt beplantet med stedegne treslag etter at anleggsperioden er ferdig slik at området 
over tid vil bli tilbakeført til opprinnelig tilstand.  
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Det vil være behov for å opprettholde rydding av skog og kratt i et restriksjonsbelte 
(sikringssone) på 6 meter bredde, 3 meter til side for senter ledning, i ledningstraseen på 
land for å kunne tilfredsstille krav med hensyn på reparasjon av ledning ved skader. Dette vil 
medføre permanent inngrep i landskapet med fjerning av vegetasjon, men da 
ledningstraseen hovedsakelig følger eksisterende skogsbilveier og stitraseer vil ikke dette gi 
noen store konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon.  

Det er også behov for å rydde og grovplanere anleggsmaskinatkomst ved Bikkjetjern i 
forbindelse med utlegging av ledningen. Dette er nødvendig for å komme til med 
anleggsmaskiner som skal opparbeide grøfter og trekke inn rør mellom Nordbysjøen og 
Bikkjetjern. Det er tatt utgangspunkt i at det vil bli kavling el. der det er myr ved Bikkjetjernet. 
Det forutsettes videre at eventuelle skader på veier eller natur blir rettet opp og tilbakeført til 
opprinnelig stand etter at anleggsarbeidene er gjennomført. Eventuelle spor etter 
anleggsarbeidet vil gro igjen over tid. 

10.3 Naturmangfold 
Det er gjennomført naturkartlegging basert på tilgjengelig informasjon og befaring i juni 2020 
(COWI, 12-2021). 

Generelt kan etablering av nye ledningsgrøfter påvirke naturen på flere måter avhengig av 
hvordan arbeidene utføres. Ved graving av grøft forstyrres toppjord og vegetasjon/rotsone i 
anleggsbelte, og grøftetraseen og grøfta kan i seg selv virke som ei drensgrøft og påvirke 
hydrologiske forhold i omkringliggende terreng. Dette er mekanismer som har potensiale for 
å påvirke naturmangfoldet. 

Sjøledning og landtak 
Legging av sjøledning kan i anleggsfasen forstyrre vilt. Ledningen skal, med unntak av 
landtakene ikke graves ned, men kun senkes på eksisterende sjøbunn og vil derfor i liten 
grad medføre oppvirvling av innsjøsedimenter. I driftsfasen vil en sjøledning ha uvesentlig 
påvirkning på naturmangfoldet.  

Graving av landtak kan ha betydelig effekt gjennom forstyrrelse av strandsone, innsjøbunn 
og kantvegetasjon, men effekten vil som regel være reversibel. Landtakene skal videre 
tilbakeføres ved at stedegne masser legges tilbake over ledningen, noe som vil styrke re-
etableringsfasen. Forekomst av kreps vurderes ikke å bli vesentlig påvirket.  

På dypere innsjøbunn, under fotisk sone, er naturmangfoldet generelt lavt og påvirkningen 
av tiltaket vil være kortvarig og reversibel. 

I driftsfasen vil en sjøledning ha uvesentlig påvirkning på naturmangfoldet. 

Som en forutsetning for vurderingene gjelder at reservatene (Østmarka og Nordre Øyeren) 
ikke skal bli påvirket av tiltaket. 

Landstrekning 
Traseen mellom Gjeddevann og Nordbysjøen planlegges i hovedsak i skogsbilveg langs myr 
og skog, og gjennom et lite tjern, Bikkjetjern. Legging av ledningen vil medføre forstyrrelse av 
toppdekke og vegetasjon i anleggsbelte. Ved hogst frigis også betydelige mengder nitrogen 
som vil ha en gjødslende effekt på vegetasjonsdekket. Etter ferdigstilling vil anleggsbeltet 
ligge som et vegetasjonsfritt belte med eksponert jord. Traseen vil deretter gjennomgå en 
prosess hvor det skjer en rekke forandringer i artssammensetningen over relativt kort tid.  
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Et belte på 6 meter bredde skal holdes fri for trær over ledningen av hensyn til drift og 
tilgjengelighet. Dette beltet overlapper i stor grad med eksisterende skiløype og skogsbilveg. 
Dersom hydrologiske forhold og jordsammensetning ikke endres er det sannsynlig at naturen 
etter hvert vil utvikle seg i retning av den omkringliggende naturen.  

Tiltaket vurderes generelt å ha et lavt konfliktnivå overfor naturmangfold. 

I tabellen under oppsummeres virkninger for de ulike lokalitetene som er verdivurdert. 

Kategori Lokalitet Verdivurdering Virkning 

Verneområder og 
områder med 
båndlegging 

Østmarka 
naturreservat 

Svært stor 
verdi (berøres 
ikke av 
tiltaket) 

Berøres ikke av tiltaket 

Nordre Øyeren 
Naturreservat 

Svært stor 
verdi (berøres 
ikke av 
tiltaket) 

Berøres ikke av tiltaket 

Naturtypelokaliteter Myr ved eksisterende 
snuplass, se Figur 19. 
Kartlagt som åpen 
låglandsmyr i innlandet 

Noe verdi Blir berørt ved at ledningen 
krysser nordøstre myrkant. 
Myra vil regenerere, men det 
kan ta lang tid før 
vegetasjonsdekket er 
gjenopprettet.  

Myr ved Bikkjetjenn, 
kartlagt som åpen 
låglandsmyr i innlandet 

Noe verdi Blir berørt ved at ledningen 
krysser myra. Myra vil 
regenerere, men det kan ta 
lang tid før vegetasjonsdekket 
er gjenopprettet.  

Funksjonsområder 
for arter 

Barskog i 
tiltaksområdet. 
Funksjonsområde for 
vanlige arter 

Noe verdi Traseen ryddes for skog i en 
bredde på 15 m. 
Restriksjonsbelte holdes åpen 
ved gjentatt rydding. 
Anleggsbeltet vil gro igjen når 
ledningen er lagt 
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Nordbysjøen, 
funksjonsområde for 
edelkreps (EN) 

Svært stor 
verdi  

Selve sjøledningen senkes ned 
på eksisterende innsjøbunn og 
vil normalt ikke medføre 
vesentlig påvirkning på 
vannmiljø. Forekomst av kreps 
vurderes ikke å bli vesentlig 
påvirket.  

Landtak skal tilbakeføres. 

Gjeddevann  Noe verdi Selve sjøledningen senkes ned 
på eksisterende innsjøbunn og 
vil normalt ikke medføre 
vesentlig påvirkning på 
vannmiljø. Landtakene skal 
tilbakeføres ved at stedegne 
masser legges tilbake over 
ledningen. 

Bikkjetjenna Noe verdi Selve sjøledningen senkes ned 
på eksisterende innsjøbunn og 
vil normalt ikke medføre 
vesentlig påvirkning på 
vannmiljø. Landtakene skal 
tilbakeføres ved at stedegne 
masser legges tilbake over 
ledningen. 

Geologisk arv Deltaområde Nordre 
Øyeren 

Svært stor 
verdi 

Blir ikke berørt av tiltaket 

 

Skadereduserende tiltak 
Følgende avbøtende tiltak er vurdert som aktuelle og er innarbeidet i planforslaget: 

• Landtak tilbakeføres ved at toppjord (på land) og stedeget substrat (i vann) legges til 
side for å bli tilbakeført når ledningen er lagt. Prosjektet legger opp til å bruke 
stedegne masser i all hovedsak.  

• Tilbakeføring av anleggsbelte/grøftetrase på land ved at toppjord legges til side for å 
bli lagt tilbake når ledningen er lagt. Det er svært viktig at jorda håndteres så lite som 
mulig, helst bare to operasjoner: Løfte av og legge tilbake.  

• Anleggsbeltet plantes med stedegne treslag. Plantematerialet skal være 
norskprodusert.  

• Siltgardin eller boblegardin vurderes ved graving av landtak dersom det er risiko for 
blakking av vannet. 

• Ved risiko for drenering av vannmetta mark må grøfta tettes med leirplugg eller 
liknende 

• Ved kjøring på myr (ved Bikkjetjenna) legges kavles, legges lemmer el. for å skåne 
myra. 
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Det anbefales i tillegg en rekke tiltak for å ivareta verdifullt naturmangfold og fremmede arter. 
Det vises til kap. 3.3 i vedlagte naturmangfoldrapport (COWI, 12-2021).  

Det er gjort en vurdering av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, § 8 – 12. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger for 
naturmangfold. 

For nærmere beskrivelse vises det til rapport om naturmangfold (COWI, 12-2021). 

  

10.4 Friluftsliv og rekreasjon 
Arealene som berøres av tiltaket er skog- og myrområder, samt vann som brukes til friluftsliv. 
Friluftslivet vil i liten grad bli påvirket permanent da vannledningen vil ligge under bakken og 
på sjøbunn. Det er foreløpig ikke bestemt når på året anleggsarbeidene skal foregå på den 
aktuelle strekningen. Da traseen i hovedsak legges i eller langs eksisterende stier og 
skogsbilveier vil disse kunne bli berørt i form av redusert fremkommelighet i 
anleggsperioden. Dersom anleggsarbeidene for etablering av landledningen gjennomføres i 
vinterhalvåret kan det medføre begrensninger for skiløypetraseene mellom Gjeddevann og 
Nordbysjøen. Det kan da bli nødvendig å se på en alternativ trasé utenfor anleggsbeltet.  

10.5 Barn og unges interesser 
Arealer i marka som berøres av tiltaket brukes både av barn, unge og voksne. Det vises til 
beskrivelse av konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon i kap. 10.4.  

10.6 Konsekvenser for skogsdrift 
Tiltaket vil kunne gi noen begrensninger for eventuell skogsdrift i anleggsperioden. Det vises 
til kapittel 9.2 og 9.3 om konsekvenser for landskap og naturmangfold for ytterligere 
beskrivelse.  

10.7 Forurensning 
Vannledningen vil ikke utgjøre en forurensningsrisiko i permanent tilstand. I anleggsperioden 
vil det måtte tas spesielle hensyn for å sikre at arbeidet med etablering av sjøledningen ikke 
medfører forurensning av vannene. Utstyr, flåter og lignende vil bli desinfisert. For å hindre at 
eventuell forurensing fra anleggsplassen renner ut av Nordbysjøen og ned i Myrdammen, 
kan man etablere en lense og et siltskjørt rundt overløpet ved demningen. Siltgardin kan 
også være aktuelt ved graving av landtak. Vanntilstanden vil bli overvåket før, under og etter 
anleggsfasen.  

Det forventes at man påtreffer fjell noen steder i traseen selv om man i hovedsak prøver å 
tilpasse traseen slik at sprengninger unngås. Dermed må det regnes med sprenging for 
fremføring av vannledningen. Det vil benyttes små og kontrollerte sprengsalver slik at 
avrenning fra eventuelt udetonert sprengstoff vil være så liten at det ikke vil kunne 
representere noen miljøfare i Nordbysjøen, Bikkjetjern eller Gjeddevann. Avrenningen fra 
eventuelt udetonert sprengstoff vil fordeles over lang tid (flere måneder) med en så lav 
konsentrasjon at det ikke kan detekteres i vannmassene i innsjøene.  

Det er ingen hygienisk eller miljømessig risiko knyttet til materialene som benyttes i 
prosjektet (polyetylen og betong). Dette er materialer som er godkjent til bruk i 
drikkevannsforsyning. 
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COWI AS har referanser fra mange undervannsanlegg i innsjøer i Norge. Vi har ingen 
eksempler på at forurensning fra anleggsmaskiner har ført til miljøskader i disse sakene.  
Før igangsettingstillatelse vil det bli laget Miljø oppfølgingsplaner (MOP) som ivaretar 
sikkerheten.  

10.8 Trafikkavvikling og støy i anleggsperioden 
Tiltaket vil medføre noe bil- og anleggstrafikk i forbindelse med transportering av materialer 
og rør i anleggsfasen. For etablering av sjøledningen i Nordbysjøen vil det kunne være 
behov for omkring 6-7 billass på Myrdamvegen/Nordbysjøen turvei inn til lager- og riggplass 
ved demningen i Nordbysjøen. For etablering av landtraseen og sjøledning i Gjeddevann vil 
det hhv. være behov for 3-5 billass til lagerplass mellom Gjeddevann og Nordbysjøen, og 4 
billass for å kjøre frem materialer inn til lagerplass ved Flateby Vannverk. 

Anleggsarbeidene vil ha relativt lavt støynivå. Støykildene vil være lyd fra anleggsmaskiner, 
båter og biler.  

10.9 Kulturminner 
Det er utarbeidet et kulturarvsnotat som beskriver kulturminner i planområdet og vurderer 
virkninger av realisering av planen på fagtemaet kulturarv (COWI, 20.12.2021). Kartlegging 
av kulturminner er gjort innenfor et definert utredningsområde, som inkluderer planområdet 
og områdene omkring.  

Nærheten til Kongeveien, Flatebygrenda med Flatebygodset (Collettene), og det faktum at 
utredningsområdet ligger mellom to KULA-områder (kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse) indikerer at området inngår i et kulturhistorisk verdifullt område. Det finnes ikke 
automatisk fredete kulturminner innenfor plan- og utredningsområdet, kun et fåtall av nyere 
tids kulturminner, hvorav ingen er av stor verdi. Det finnes heller ikke tydelig spor etter eldre 
veifar avmerket på eldre kart. 

Gjeddevann og Nordbysjøen vil i henhold til planforslaget få anlagt ny hovedvannledning. 
Traseen vil for det meste bli lagt under grunn /  bunn av innsjø, med unntak av landtaket 
nordenden av Nordbysjøen i Rælingen kommune, og i kanalen mellom Gjeddevann og Østre 
Morttjern sørøst i utredningsområdet, i Enebakk kommune. 

Det knytter seg ingen kulturminneverdier til de delene av traseen som føres i vann. Det 
knytter seg noe verdi til kulturmiljøet øst for Gjeddevann. Likevel vurderes tiltaket til å gi 
ubetydelig endring. Dette begrunnes i at tiltaket ikke direkte berører kulturmiljøer, det gir 
ingen tap av enkeltelementer eller svekker et sammenhengende og helhetlig område 
bestående av kulturminner. 
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Figur 22: Verdivurdering av utredningsområdet. Kilde: Askeladden/COWI As, 2021. 

Som et skadereduserende tiltak er det lagt inn krav i bestemmelsene om at rester etter 
kanalen mellom Gjeddevann og Morttjern, tuftene etter Tangen og steingjerdene ved Solberg 
bør sikres i anleggsarbeidet.  

10.10 Økonomiske konsekvenser 
Etablering av ny vannledning vil bli finansiert med vannavgifter fra abbonenter tilknyttet 
Flateby Vannverk. 

10.12 Juridiske forhold 
Forslagsstiller ønsker å inngå privatrettslige avtaler om bygging og vedlikehold av ledningen 
med grunneiere langs traseen. 
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11  Avveining av ulike hensyn og valgt løsning 

11.1 Vurderte alternativer 
I prosjektet for ny vannledning har det vært vurdert ulike løsninger for å sikre tilstrekkelig 
kapasitetsøkning for framtidig befolkningsøkning og kravet til reservevann. I hovedplanen til 
Flateby Vannverk fremkommer det at den beste løsningen er å koble seg til Nedre Romerike 
Vannverk sitt ledningsnett i nordenden av Nordbysjøen. Innledningsvis i prosessen ble det 
vurdert følgende alternative traseer for tilknytning til Nedre Romerike Vannverk sitt 
ledningsnett: 

• Alt.1: Tilknytning til NRV’s ledningsnett ved dam i Nordbysjøen 
• Alt. 2: Tilknytning til NRV's ledningsanlegg ved Skjønnhaug: 

o 2a) Trasé mellom riksvei 120 og Øyeren samt gjennom Gjeddevann 
o 2b) Trasé mellom riksvei 120 og Øyeren samt over Siljubøl 
o 2c) Trasé i Øyeren samt over Siljubøl 

Alternativene ble vurdert for sine fordeler og ulemper opp mot hverandre og alternativ 1 ble 
vurdert som beste alternativ ut fra blant annet følgende forhold: 

• Alternativ 1 gir korteste trasé. 
• Anleggsarbeidene medfører mindre gravearbeider, og dermed forbruker minst energi, 

omfatter minst massehåndtering og mindre CO₂-utslipp i anleggsfasen. 
• Ledningen i Nordbysjøen kan ligge med lodd direkte på sjøbunnen som fører til små 

inngrep i Nordbysjøen. 
• Alternativet er billigste alternativ da dette er det eneste alternativet som ikke medfører 

behov for ny trykkøkningsstasjon/pumpestasjon, men kun etablering av pumpe i 
damkonstruksjonen, samt at det gir kortest trasé. 

• Alternativet gir også enkle anleggstekniske forhold da det ikke er konflikt med annen 
infrastruktur eller eksisterende bebyggelse.  
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Etter en samlet vurdering ble det derfor besluttet å gå videre med alternativ 1 i Nordbysjøen. 
For nærmere redegjørelse vises det til eget notat Valg av alternativ for fremtidig 
reservevannforsyning ved Flateby Vannverk, COWI, 28.02.2019. 

Traseen for anbefalt alternativ 1 med tilknytning til NRVs anlegg ved dam i Nordbysjøen er i 
etterkant lagt noe om etter dialog med Enebakk og Rælingen kommuner. Hensikten med 
omleggingen har vært å minimere inngrepene i uberørt natur. Det vises til omtale av dette i 
kapittel 4.5. 

11.2 Vurdering av bærekraft i planen 

Etablering av ny ledning i grøft vil medføre forstyrrelse av toppdekke og vegetasjon, og vil 
medføre tap av kontinuitet. Legging av sjøledning kan i anleggsfasen forstyrre dyreliv, men i 
liten grad medføre oppvirvling av innsjøsedimenter. Det er foreslått tiltak for å avbøte 
konsekvenser for naturmangfoldet, se rapport om vurdering av virkninger for naturmangfold, 
COWI, 08-2021. 

Planforslaget vurderes ikke å gi konsekvenser for sosial bærekraft. 

  

Figur 23: Oversikt over alternative traseer som er vurdert. 
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