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Til: Lillestrøm kommune 

Fra: Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg 

Dato 2022-10-21 

 Planinitiativ - Skredsikring langs Jeksla på Lindeberg 

  
Figur 1: Lokalisering av foreløpig planområde markert med svart stiplet strek. (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune)  

Utarbeidet av: Norconsult AS 

Dato: 05.08.2022, rev. 21.10.2022 

Planområde 

 
Smedstua 

næringsområde 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Lindeberg Næringspark AS 

Oppdragsnr.: 5209012   Dokumentnr.: 01 

2022-10-21  |  Side 2 av 16 https://lillestrom.sharepoint.com/sites/lk_grp_2_475030/delte dokumenter/test/detaljregulering for skredsikring langs 
jeksla/01 oppstart/oppstartsvarsling/2022-10-21 planinitiativ skredsikring lindeberg - rettet etter oppstarsmøte.docx 

 

Innhold 

1. Ansvarlige 3 

2. Bakgrunn 3 

3. Formålet med planen 4 

4. Planområdet 4 

5. Planønsket 5 

5.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 6 

5.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 7 

5.3     Funksjonell og miljømessig kvalitet 8 

6. Planstatus og føringer 9 

6.1 Forholdet til kommuneplanen 9 

6.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og 

pågående planarbeid 10 

6.3      Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus 11 

6.4      Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 11 

7 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 11 

8 Samfunnssikkerhet 12 

9 Krav til planprogram og konsekvensutredning 13 

10 Planprosess og medvirkning 14 

10.1 Vesentlige interesser som berøres 14 

10.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører 14 

10.3   Medvirkning 14 

10.4 Fremdrift 16 

 

  



Notat 

Oppdragsgiver: Lindeberg Næringspark AS 

Oppdragsnr.: 5209012   Dokumentnr.: 01 

2022-10-21  |  Side 3 av 16 https://lillestrom.sharepoint.com/sites/lk_grp_2_475030/delte dokumenter/test/detaljregulering for skredsikring langs 
jeksla/01 oppstart/oppstartsvarsling/2022-10-21 planinitiativ skredsikring lindeberg - rettet etter oppstarsmøte.docx 

 

1. Ansvarlige 

 

 
Fagkyndig 

Firma                     Norconsult Jessheim  

Adresse                 Furusethgata 10, 2050 Jessheim  

Org.nr                    914 088 313  

Kontaktperson       Alf Kristian Nyborg  

E-post                    alf.kristian.nyborg@norconsult.com  

Telefon                  92653732  

 
Forslagsstiller 

Firma                     Lindeberg Næringspark AS  

Adresse                 c/o Fauna Eiendom AS, Postboks 2582                                     
_                            Solli, 0203 Oslo 

 

Org.nr.                   926 029 053  

Kontaktperson       Rasmus Os  

E-post                    rasmus@faunaeiendom.no  

Telefon                  91105111  

Hjemmelshaver Navn                      Lillestrøm kommune  

E-post / Telefon     postmottak@lillestrom.kommune.no / 66938000  

 

Fakturaadresse for plansaksgebyr: Til forslagstiller 

 

2. Bakgrunn  

Lindeberg Næringspark AS skal i tråd med «Detaljregulering for Smedstua, gnr. 94 bnr. 1 m.fl.», 
vedtatt 13.06.2018, bygge ut Smedstua næringsområde på Lindeberg vist med rød stiplet linje i 
Figur 1. 
 
I forbindelse med prosjektering for utbygging av Smedstua, i henhold til gjeldende reguleringsplan, 
ble det utført kartlegging av grunnforholdene også utenfor regulert område. Et slikt behov for 
ytterligere kartlegging kommer av NVEs veileder «sikkerhet mot kvikkleireskred»,1/2019 og 
erfaring fra Gjerdrumskredet. Nå skal grunnforhold kartlegges i et større område enn det som 
tidligere var vanlig der det påvises kvikkleire.  
 
Kartleggingen av grunnforholdene, datert 18.01.2022, avdekket kvikkleire såpass grunt at det er 
behov for stabiliserende tiltak langs Jeksla, øst for bebyggelsen i Moengveien. Konklusjonen fra de 
utvidede undersøkelsene er at det må gjøres skredsikringstiltak utenfor området som er regulert i 
«Detaljregulering for Smedstua, gnr. 94 bnr. 1 m.fl.».   
 
Skredsikringstiltaket vil iht. NVE 1/2019 vesentlig forbedre sikkerheten mot kvikkleireskred i søndre 
del av faresone 72 Mohagen sykehjem. 
 
 
 
 

mailto:alf.kristian.nyborg@norconsult.com
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no
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3. Formålet med planen 

Formålet er å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde,  og å ivareta et 
sikringsbehov for eksisterende bebyggelse i et område med dårlige grunnforhold.  
 
Utførte undersøkelser viser at eksisterende bebyggelse som grenser til ravinen står på grunn med 
dårlig stabilitet, og skråningene har kritiske verdier med fare for skred. Pågående erosjon i bekken 
kan også bli en utløsende faktor for skred.  
 
Smedstua næringsområde ligger innenfor utløpsområde for skred fra Jeksla, og ravinen må 
skredsikres før Smedstua kan bygges ut, så det fremtidige næringsområdet ikke blir tatt av skred 
hvis det skulle utløses skred i ravinen.   
 
Skredsikringen langs Jeksla innebærer en stabiliserende motfylling, omlegging av bekken og 
erosjonssikring.  
 

4. Planområdet 

Foreløpig planområde er en ravine som er lokalisert på Lindeberg, nord i Lillestrøm kommune. 
Bekken Jeksla renner i bunnen av ravinen. Ravinen ligger sør for Lindebergveien mellom 
Moengveien og Bekkeblomveien. Foreløpig planområde avgrenses av Lindebergveien i nord, 
turveien som går mellom Trondheimsveien og Rødkløverveien i sør. I øst og vest grenser det til 
eksisterende eiendommer med bebyggelse.  
 
Foreløpig planområde er på ca. 65 dekar. Hensikten er å sikre tilstrekkelig areal til anleggsarbeidet 
som skal utføres og sikre mulighet for adkomst til området fra flere kanter. Foreløpig plangrense 
settes hovedsakelig i tilgrensende eiendomsgrenser og tilgrensende reguleringsplaner.  
 
Foreløpig planområde ligger innenfor gnr./bnr. 293/41 som er eid av Lillestrøm kommune. Noen 
private eiendommer langs Bekkeblomveien, som ligger nær Jeksla, kan bli midlertidig berørt under 
anleggsarbeidet for erosjonssikring, dersom det ikke er tilstrekkelig areal mellom bekken og 
eiendommene for å gjennomføre erosjonssikringen. Dette gjelder eiendommene med adresse 
Bekkeblomveien 4, 8a, 8b, 10, 20, 22, 26a, 26b. Det vil i størst mulig grad tilstrebes å ikke berøre 
hagearealer, men kan være det må fjernes trær og vegetasjon mellom hageareal og bekk for å 
komme til med anleggsmaskiner.   
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Figur 2: Foreløpig planområde. (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune) 

 

5. Planønsket 

Arbeidet med å bygge ut Smedstua næringsområde ble stoppet som følge av at det under 
prosjekteringen ble avdekke dårlige grunnforhold i kvikkleiresonen i nord-øst. Et fremtidig skred her 
vil kunne berøre Smedstua, og ramme eksisterende bebyggelse. Før Smedstua bygges ut har 
kommunen satt krav til at skredsikringen reguleres og gjennomføres. 
 
På grunn av skredfaren ønsker forslagstiller at skredsikringen blir løst raskt og forsvarlig, da 
spesielt med tanke på omkringliggende bebyggelse som har fått påvist risiko for skred. 
 
Det lages en detaljreguleringsplan for tiltaket. For å sikre en rask fremdrift av hensyn til at 
sannsynligheten for skred reduseres når tiltaket er gjennomført, ønskes en prosess med parallell 
planbehandling og byggesak for sikringstiltakene, jf. plan- og bygningsloven §12-15.  
 

Planområde 

 

Planområde 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Lindeberg Næringspark AS 

Oppdragsnr.: 5209012   Dokumentnr.: 01 

2022-10-21  |  Side 6 av 16 https://lillestrom.sharepoint.com/sites/lk_grp_2_475030/delte dokumenter/test/detaljregulering for skredsikring langs 
jeksla/01 oppstart/oppstartsvarsling/2022-10-21 planinitiativ skredsikring lindeberg - rettet etter oppstarsmøte.docx 

 

 
Figur 3: Foreløpig planområde for skredsikring og Smedstua næringsområde. (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune) 

 

5.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

For å sikre mot skred skal det legges en fylling langs deler av bekken og hele strekningen skal 
erosjonssikres. Det antas at det må brukes kvalitetsmasser i form av stein, pukk og lignende, samt 
jordmasser. Det forutsettes kun bruk av rene masser for tiltaket. På deler av strekningen skal 
bekken legges om for å gjøre det mulig med stabiliserende fylling, og for å prøve og unngå at 
bekken må lukkes.  
 

Planområde 

 

Smedstua 

næringsområde 
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Figur 4: Skisse av fylling, erosjonssikring og omlegging av bekk. (Kilde: Løvlien Georåd, 20071 rapport nr. 2.)  

 

5.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Selve fyllingen dekker et areal på ca. 8 dekar og er foreløpig anslått til ca. 17.500m3. Fyllingen vil 
på det meste være ca. 5-6 meter over opprinnelig terreng. Det skal erosjonssikres langs hele 
bekken innenfor planområdet, dvs. ca. 500 meter.  
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Figur 5: 3D-modell med skisse av nytt terreng med fyllingen langs Jeksla og nytt terreng på Smedstua. (Kilde: Løvlien 
Georåd, 20071 rapport nr. 2.)  

5.3     Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Visuelt vil det i anleggsperioden og en stund etterpå være et sår i landskapet til det gror igjen med 
vegetasjon. Terrenget heves noe, men når vegetasjonen er etablert og trær har fått vokse, vil 
terrenginngrepet trolig være lite synlig. Erosjonssikringen av bekken vil fremstå som en 
menneskeskapt konstruksjon hvor bekkekanten som i dag består av erodert jordskråning og 
vegetasjon, vil byttes ut med pukk. Vegetasjon vil med årene sannsynligvis dekke til noe av 
pukken. Erosjonssikringen vil bidra til å redusere innholdet av sedimenter i bekken.  
 

 
Figur 6: Bilde av Jeksla. Foto fra befaring 27.05.2020. (Kilde: Løvlien Georåd, 20071 rapport nr. 2.)  
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6. Planstatus og føringer 

6.1 Forholdet til kommuneplanen 

I gjeldende kommuneplan er planområdet hovedsakelig avsatt til grønnstruktur, og noe bolig. 
Planområdet er i sin helhet omfattet av hensynsone for ras- og skredfare. Kommuneplanen er 
under revisjon, og ble 1.gangsbehandlet den 01.06.22.  I forslag til ny kommuneplan er gjeldende 
formål videreført.  
 

 
Figur 7: Foreløpig planområde med kommuneplanen arealdel. (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune) 

Forslag til bestemmelser til kommuneplanens arealdel er 1.gangsbehandlet og regnes som 
førende for planarbeidet.  
 
Følgende bestemmelser vurderes å gjelde for reguleringsarbeidet:  

- §1-3  Plankrav 
- §1-4  Utbyggingsavtaler 
- §1-8  Estetikk  
- §1-9  Grønnstruktur 
- §1-10  Geotekniske undersøkelser 
- §1-14  Miljøkvalitet 
- §1-15  Landskap og natur 
- §1-16  Terrenginngrep og massehåndtering i reguleringsplan 
- §4-1  Grønnstruktur 
- §4-2  Bestemmelser for ulike underformål innenfor grøntstrukturen 
- §7-1  Vassdrag 
- §8-1.6  Hensynssone – fare kvikkleire, H310 

Planområde 

 

Smedstua 

næringsområde 
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6.2      Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid 

Planområde omfatter følgende reguleringsplaner: (nummer vises i Figur 8) 
1. Lindeberg, øst og vest for Jeksla, vedtatt 28.05.1971 
2. Lindeberg vest for Jeksla, vedtatt 28.05.1971 
3. Bjerke industriområde, mindre endring, vedtatt 18.09.2013 
4. Lindeberg vest for Moengvegen, vedtatt 17.12.2008 

 
Tilgrensende planer:  

5. I sør grenser område til detaljregulering for Smedstua, vedtatt 13.06.2018 med innsigelse. 
Godkjent av departementet 16.12.2019.  

 

 
Figur 8: Gjeldende reguleringsplaner i området. (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune) 

 
Reguleringsplaner innenfor området er gamle og utdatert. Ny plan vil erstatte disse.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6.3      Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Planen vil i liten grad påvirke regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015). 
Transportarbeidet for skredsikringen bør tilstrebe å bruke overskuddsmasser fra nærområdet så 
langt det lar seg gjøre.  
 

6.4      Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 

Reguleringen gjennomføres med bakgrunn i utredninger i henhold til NVE’s veileder: «sikkerhet 
mot kvikkleireskred», 1/2019.  
 
Lover og føringer som gjelder vannforvaltning og vassdrag vil være viktig grunnlag i arbeidet.  
 
Regional plan for masseforvalting i Akershus (2016) skal sørge for størst mulig gjenbruksandel av 
gjenvinnbare masser og redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering 
og massetransport. 

7 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Visuelt vil ikke tiltaket være synlig i stor utstrekning, men kun lokalt. Ravinens naturlige v-form blir 
redusert som følge av fyllingen. Dersom det er geoteknisk mulig bør fyllingen utformes slik at den 
tilpasses eksisterende terreng og at området som fylles i bunn av ravinen ikke blir helt flatt. Etter 
endt anleggsperiode bør området revegeteres slik at mangfoldet som er der i dag raskt 
reetableres.     
 
Skredsikringstiltaket kan trolig gjennomføres uten at bekken lukkes. Det er positivt da det i mindre 
grad vil redusere verdien bekken har som landskapselement og for naturmangfoldet. Bekkedrag 
skaper variasjon i landskapet, og utgjør viktige leveområde for mange planter og dyr. Bekken har 
derfor stor verdi både for biologisk mangfold og for naturopplevelse. Ved at bekken ikke lukkes 
opprettholdes også den naturlige selvrenseeffekten i større grad. Planter og vegetasjon bidrar til å 
holde igjen næringsstoffer, og en får også en raskere reduksjon av bakterier og smittestoffer i åpne 
bekker. Miljømålene etter vannforskriften og regional vannforvaltningsplan legger føringer for 
planarbeidet og tiltaket. 
 
Det tilstrebes å holde bekken åpen med hensyn til klimatilpasning, for at bekkens evne til å 
håndtere flom ved store nedbørsmengder ikke reduseres. Hydrolog vil i den videre planprosessen 
vurdere tiltakets innvirkning på bekken oppstrøms, nedstrøms og ved tiltaket.  
 
Miljøfaglig utredning har kartlagt naturmangfoldet i området. Under befaringene ble det ikke 
registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (2021). Det ble imidlertid registrert flere 
fremmede arter i planområdet. I forbindelse med tiltaket bør det tas hensyn, slik at ikke fremmede 
arter spres fra området i forbindelse med anleggsarbeidet. Tiltaket vil trolig medføre ubetydelig 
miljøskade for området.  
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Påvirkning på Bekkeblomveien, og vann og avløpsledninger i ravinen som blir berørt av tiltaket, 
skal utredes i planarbeidet.  
 
Fare for erosjon og forurensning er størst i anleggsperioden. Dette vil ivaretas gjennom 
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan. Jf. kommuneplanbestemmelsene §1-14.10.   
 
Tiltakets påvirkning utenfor planområdet kan være endrede hydrologiske forhold i Jeksla. Tiltakets 
innvirkning på vannmiljøet utenfor planområdet skal også vurderes. Transportarbeidet i forbindelse 
med fyllingen vil i en begrenset periode øke trafikken på omkringliggende vegnett.  
 

8 Samfunnssikkerhet 

 
Som del av planprosessen vil det gjennomføres ulike utredninger og undersøkelser, blant annet 
risiko- og sårbarhetsanalyse som skal bidra til å avdekke risiko og sårbarhet i prosjektet. 
 
Det er utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet når det gjelder tiltak i et ravineområde som har 
dårlig stabilitet og med risiko for skred. Det er gjennomført grunnundersøkelser som del av 
reguleringen for Smedstua næringspark. Utredningene viser at det er risiko og større sannsynlighet 
for at det går skred dersom tiltaket ikke gjennomføres. Når skredsikringen er ferdigstilt vil 
sannsynligheten for skred reduseres. Anleggsperioden må gjennomføres i samråd med 
geotekniker for å redusere risiko for skred ved anleggsgjennomføring.  
 
Figur 9 viser hvor stor utstrekning et skred vil kunne ha. Nesten all bebyggelse vest for Jeksla kan 
bli berørt av et eventuelt skred.  
 
Fyllinger kan innebære risiko for forurensning dersom fyllmasser inneholder forurensning. Det skal 
utarbeides rutiner for massehåndtering for å redusere risiko for forurensning. Punktutslipp fra 
anleggsmaskiner er også en risiko som må ivaretas.  
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Figur 9: Viser løsneområde og utløpsområde for skred. (Kilde: Løvlien Georåd, 20071 rapport nr. 2.) 

9 Krav til planprogram og konsekvensutredning 

Det er vurdert at tiltaket ikke skal konsekvensutredes grunnet tiltakets omfang og virkninger. Jf. §§ 
6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger, skal tiltak og planer som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn konsekvensutredes. Det vurderes at denne planen ikke vil få slike vesentlige 
virkninger. Videre vurderes det at planen ikke omfattes av tiltakene som er listet opp i vedlegg 1 og 
2 til forskriften. Det er ikke krav til planprogram. 
 
Gjennom planarbeidet gjennomføres fagutredninger bl.a. av flom og naturverdier, i tillegg til andre 
påkrevde utredninger. 
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10 Planprosess og medvirkning 

10.1 Vesentlige interesser som berøres 

I dette området er det avdekket kvikkleire i grunnen, dårlig stabilitet og risiko for skred. Skred og 
kvikkleireskred kan få store konsekvenser for liv, helse, miljø og økonomi. Planlagt tiltak er viktig 
for å opprettholde samfunnssikkerheten og redusere risiko for uønskede hendelser i området.   
 

10.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører 

Beboere og grunneiere av eiendommer som kan bli berørt av et eventuelt skred er viktige 
høringsparter.  
 
Berørte offentlige organer som har et overordnet ansvar for tiltaket som reguleres skal høres, som 
for eksempel for vannmiljø, flom, skred osv.  
 
Høringsparter som antas å ha særlig relevans for planarbeidet er: 

- Direkte berørte, grunneiere og naboer 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

- Norges vassdrags- og energidirektorat  

- Statsforvalteren i Oslo og Viken 

- Viken fylkeskommune 

- Kommunaltekniske myndigheter 

 

10.3   Medvirkning 

Alle offentlige instanser i henhold til kommunens varslingsliste, samt alle berørte grunneiere og 
naboer, varsles ved oppstart. Dersom det kommer inn merknader som medfører behov for dialog 
og møter, vil dette kunne gjennomføres.  
 
Alle som varsles vil også få planforslaget til høring etter kommunen har behandlet det politisk og 
før reguleringsplanen skal vedtas. Da har høringspartene på nytt mulighet til å komme med innspill 
til det konkrete planforslaget.    
 
Figur 10 viser eiendommer som bør varsles og som vil bli berørt av planarbeidet og/eller et 
eventuelt skred, jf. Figur 9.  
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Figur 10: Eiendommer som bør varsles som kan bli berørt av planarbeidet og et eventuelt skred. (Kilde: Ambita infoland) 
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10.4 Fremdrift 

Det er ønskelig å varsle oppstart så snart som mulig etter oppstartsmøte og omforent plangrense 
med kommunen. For å kunne skredsikre så raskt som mulig er ambisjonen å sende inn komplett 
planforslag i overgangen 2022/2023 dersom alle nødvendige fagutredninger er på plass.  
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Løvlien Georåd, Smedstua vurdering av områdestabilitet, 20071 rapport nr. 2, 18.01.2022 
- Miljøfaglig utredning, kartlegging av naturmangfold i forbindelse med erosjonssikring langs 

Jeksla, notat N51, 06.06.2022 
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