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1 BAKGRUNN
1.1 Bakgrunn for reguleringsarbeidet
Bakgrunnen for reguleringsarbeidet er, som beskrevet i planinitiativet, at Lindeberg Næringspark
AS i tråd med «Detaljregulering for Smedstua, gnr. 94 bnr. 1 m.fl.», vedtatt 13.06.2018, skal bygge
ut Smedstua næringsområde på Lindeberg vist med rød stiplet linje i figur 1.1.
Videre beskriver planinitiativet bakgrunnen slik:
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.

1.2 Planområdet -– status og prosess
Planområde er, som beskrevet i planinitiativet, 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. Noen naboeiendommer er
delvis med i foreløpig planområde, se kap. 1.3.
Foreløpig planområde er på ca. 65 dekar. Det er forsøkt 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.
Bekken skal tilstrebes holdt åpen under hele arbeidet med skredsikringen. Som følge av fyllingen
vil bekkedalens naturlige V-form bli redusert. Etter endt anleggsperiode skal ravinen revegeteres.
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Figur 1.1: Foreløpig planområde vist med svart stiplet linje. Planområdet for «Detaljregulering for Smedstua, gnr.94 bnr.
1 m.fl.» vist med rød stiplet linje. (Kilde: kopiert fra planinitiativet, Norconsult).
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Figur 1.2: Foreløpig planområde vist med svart stiplet linje (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune, kopiert fra
planinitiativet, Norconsult).
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Planområdet er avsatt til grøntareal og noe bolig i gjeldende kommuneplan. Hele området er
omfattet av hensynssone for ras- og skredfare. I forslag til ny kommuneplan, som hadde
høringsfrist 19.09.22, er gjeldende formål videreført.
Området er i dag omfattet av fire reguleringsplaner. To av dem er av eldre dato, vedtatt i 1971. De
to andre er vedtatt i 2009 og 2013.

1.3 Planen berører følgende eiendommer direkte
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. Disse er derfor delvis innenfor foreløpig
planområde. Dette gjelder eiendommene med adresse Bekkeblomveien 4, 8a, 8b, 10, 20, 22, 26a,
26b. Disse eiendommene har gnr/bnr 293/109, 293/222, 293/108, 293/107, 293/106, 293/105,
293/104, 293/129. Det vil i størst mulig grad tilstrebes å ikke berøre opparbeidede hagearealer og
hekker. Det kan likevel være det må fjernes trær og vegetasjon innenfor eiendomsgrensene,
mellom hageareal og bekk, for å komme til med anleggsmaskiner.
1.4 Presentasjon av planønsket
Arbeidet med å bygge ut Smedstua næringsområde ble stoppet som følge av at det under
prosjekteringen ble avdekket 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.
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for tiltaket. For å sikre en rask fremdrift av hensyn til at
sannsynligheten for skred reduseres når tiltaket er gjennomført, ønsker forslagsstiller en prosess
med parallell planbehandling og byggesak for sikringstiltakene, jf. plan- og bygningsloven
bygningsloven§
§ 12-15.
Planønsket er beskrevet slik i planinitiativet:
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 naturlige 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.
Selve fyllingen dekker et areal på ca. 8 dekar og er foreløpig anslått til ca. 17.500m3.
17.500m3. Fyllingen vil
på det meste være ca. 5-6 meter over opprinnelig terreng. Det skal erosjonssikres langs hele
bekken innenfor planområdet, ca. 500 meter.
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Figur 1.3: Skisse av fylling, erosjonssikring og omlegging av bekk (Kilde: Løvlien
Løv/ien Georåd, 20071 rapport nr. 2, kopiert fra
planinitiativet, Norconsult).
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2 PLANSTATUS
PLAN

MERKNADER

Kommunale planer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel for tidligere Sørum
kommune 2019-2031 er p.t. gjeldende. Avsatt til
grønnstruktur.

Høringsforslag til kommuneplanens arealdel 20222034 hadde høringsfrist 19.9.2022. Planområdet er
videreført til grønnstruktur. Tilliggende område for
Mohagen sykehjem er foreslått endret til framtidig
boligbebyggelse med inntil 10
1O boenheter.
Reguleringsplaner

-

Tilgrensende planer

-

Lindeberg, øst og vest for Jeksla, vedtatt
28.05.1971. Regulert til friareal.
Lindeberg vest for Jeksla, vedtatt 28.05.1971.
Regulert til friareal.
Bjerke industriområde, mindre endring,
vedtatt 18.09.2013. Regulert til annen
veigrunn.
Lindeberg vest for Moengvegen, vedtatt
17.12.2008. Regulert til annet kombinert
formål (friområde/massedeponi).

Detaljregulering for Smedstua, vedtatt
13.06.2018 med innsigelse. Godkjent av
departementet 16.12.2019. Tilgrensende i
sør.

Byutviklingsplan

Ikke relevant

Pågående planer

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 -– se
kommuneplanens arealdel over.

Rikspolitiske retningslinjer

Samordnet areal- og
transportplanlegging

Massetransport til og fra området bør begrenses
mest mulig. Bruk av lokale masser bør tilstrebes.

Riks- og fylkesveier

Adkomst er aktuelt fra fv. 1496 - Trondheimsveien.

Barn- og unges interesser

Turveier i området benyttes som skolevei. Disse må
holdes åpne eller legges om i anleggsperioden.
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Figur 2.1: Utsnitt fra gjeldende kommuneplanens arealdel
for tidligere Sørum kommune 2019-2031 (Kilde: Kartinnsyn
Lillestrøm kommune).
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Figur 2.2: Utsnitt fra høringsforslag til ny
kommuneplanens arealdel
area/del 2022-2034 (Kilde:
Kartinnsyn Lillestrøm kommune).

Figur 2.3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området (Kilde: Kartinnsyn Lillestrøm kommune).

2.1 Forholdet til andre regionale eller statlige føringer
NVE's veileder Sikkerhet mot
Reguleringen gjennomføres med bakgrunn i utredninger i henhold til NVE’s
kvikkleireskred, 1/2019.
Lover og føringer som gjelder vannforvaltning og vassdrag vil være viktig grunnlag i arbeidet.

Viken fylkeskommunes nettbaserte veileder Masseforvaltning i kommunene, datert 17.2.2021, vil
være viktig i planarbeidet. Veilederen er basert på Regional plan for masseforvaltning i Akershus
(2016) som skal sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser og redusere miljøog samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport.
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3

KOMMUNENS TILBAKEMELDING

Følgende tema må vurderes av forslagsstiller i planarbeidet. Temaene skal inngå i
planbeskrivelsen, med tilhørende vurderinger. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme
ytterligere krav om tematiske vurderinger senere i planprosessen. Oversikten er ikke uttømmende.

3.1 Sosial infrastruktur
Ikke relevant, men turveier i området benyttes som skolevei. Disse må enten legges om eller
holdes åpne i anleggsperioden.
3.2 Grønnstruktur og lekeplasser
Området er grønnstruktur og skal tilbakeføres til grønnstruktur etter anleggsarbeidene. Turstier må
hensyntas under anleggsarbeid og etterpå. Se kapittel 3.3. Naturmangfold
Naturmangto/d for flere kommentarer.
Det er ingen lekeplasser innenfor området.
3.3 Naturmangfold
Naturmangfoldloven§§
Naturmangfoldloven
§§ 8-12 skal svares ut i planforslaget.
Det er gjennomført flere naturmangfold- og geotekniske vurderinger innenfor det samme området
rundt Jeksla, i tidsrommet 2016 og til i dag.
I forbindelse med planarbeidet for næringsområdet på Smedstua i Sørum kommune i 2017 ble en
ny naturtypelokalitet: Flommarksskog, velutviklet, dominert av gråor og hegg (inkl. rødlistearten
Mandelpil) med verdi B (viktig), registrert (DN Håndbok 13) i området langs bekken Jeksla (figur
3.1). Det ble også gjort en vurdering av hvor mye av denne flommarksskogen som ville gå tapt,
dersom skredsikring ble gjennomført, men begrenset til det som er absolutt nødvendig. Det ble
anslått at 3 % av lokalitetens areal ville bli berørt, 20m av naturtypens lengde på 360m. Lokaliteten
er imidlertid ikke registrert i Naturbase (Miljødirektoratet, figur 3.2). En del arter innenfor naturtypen
er også beskrevet, men ikke lagt inn i Artskart (Artsdatabanken).

I

I
y'

Figur 3.1: Skjermdump fra rapporten "Ny vurdering av
erosjonssikring for flommarksskog langs Jeksla ved Smedstua
-– Sørum kommune» Miljøfaglig utredning AS 23.11.2017.
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Siden 2017 har det kommet en ny kartleggingsmetode for naturtyper, kalt NiN (Natur i Norge). NiN
skal utgjøre kjernen i offentlig naturkartlegging, i tråd med Stortingets vedtak om dette. I 2021 ble
det samme området NiN-kartlagt med dette resultatet (figur 3.3):
- Navn: «Søndre Mo»
- Naturtype: Gammel høgstaudegråorskog
- Lokalitetskvalitet: Svært høy kvalitet
- Tilstand: God
- Naturmangfold: Stort (grunnet mengde læger og funn av Mandelpil)
- Utvalgskriterium: Sentral økosystemfunksjon
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Figur 3.3 Skjermdump fra Naturbase 2022 som viser kartlegging med NiN, i tillegg til DN Håndbok 13.

I beskrivelsen i rapporten fra Miljøfaglig utredning (rev. 02.10.17) «Kartlegging av naturmangfold i
planlagt næringsområde på Smedstua -– Sørum kommune» av naturtypen står det at: bekken
meandrerer på strekningen og har erosjonspartier med blottlagt leire. Med andre ord, så er det i
dag naturlig bevegelse på elvestrekningen. Det omtales videre at: lokaliteten er en del av
f/ommarkskogene
flommarkskogene som inngår i ravinene på Romerike. Se også hvordan grunnen i planområdet ser
ut i løsmassekartet til NGU (figur 3.4).
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0
Figur 3.4: Løsmassekart (NGU) viser at områdene rundt bekkeløpet består av havavsetninger/marin leire (lyseblått) og
breavsetninger (gule) i selve elveløpet.

I planinitiativet er planområdet omtalt som en ravine: 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. Denne omtalte
ravinen er pt. ikke kartfestet eller avgrenset.
Miljøfaglig utredning har i 2022 også gjennomført en vurdering av naturmangfoldet, i forbindelse
med «Planinitiativ -– skredsikring langs Jeksla på Lindeberg», rett nord for Smedstua
næringsområde. Det ble der ikke funnet noen nye naturtyper eller rødlistede arter (med unntak av
Grønnfink (VU)). Andre mer vanlige arter er omtalt og funn av fremmede arter langs hele Jeksla i
planområdet er beskrevet.
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Oppsummering og konklusjoner:
•• Det kommer ikke tydelig fram i planinitiativet om planområdet består av en ravine som bør
avgrenses og kartfestes. Ny metode for naturkartlegging (NiN) vil ikke avdekke om det
finnes en ravine i området, da NiN-metodikken (ennå) ikke inkluderer geotyper, som jo
raviner er. Metode etter DN Håndbok 13 er derfor bedre egnet og bør brukes i den
vurderingen.
•• Uavhengig av om det er en ravine eller ikke, så vil landskapsformen bli endret som følge av
tiltaket, noe som primært ikke er ønskelig. Det bør vurderes om det er mulig å benytte
alternative, mer naturlige metoder for erosjonssikring, enn tradisjonell med bruk av pukk- og
steinmasser. Det vises til ulike prosjekter hvor dette har vært benyttet (Nature based
solutions (NBS) for slope/stream bank stability). Lillestrøm kommune er interessert i å
identifisere egnede områder i kommunen for å teste ut naturbasert sikring av kantsoner,
dersom det viser seg at sikring er absolutt nødvendig og uunngåelig.
•• Det gjøres oppmerksom på at selv om det ikke pt. er registrert spesielle naturtyper eller
rødlistede arter langs elvestrekningen av Jeksla, så er det ikke ønskelig å legge opp til å
kanalisere og steinsette bekken mer enn absolutt nødvendig. De vurderingene som ble
gjort av hvordan naturverdiene sør («Jeksla Flommarksskog») for planområdet skulle tas
hensyn til, er også relevante i denne sammenheng, selv om det ikke er helt identiske
forhold.
•• Områder nedstrøms for planområdet vil påvirkes av tiltakene med erosjonssikring og
utbygging, som følge av at de er en direkte del av influensområdet. Dette må tydeliggjøres i
planmaterialet og omtales i forbindelse med vurderingene etter naturmangfoldloven §§ 812.
•• Det er viktig at det i denne plansaken vises til kjennskap til og de naturfaglige vurderingene
som ble gjort i forbindelse med detaljregulering for Smedstua, vedtatt 13.06.2018, i Sørum
kommune.
•• Bekkens naturlige føring gjennom landskapet er formet over lang tid og vegetasjonen i og
langs bekken likeså. Det er gunstig at f.eks. farten på vannet ikke økes som følge av tiltaket
og ikke minst at det legges til rette for at vannet fortsatt kan ta plass ved behov og store,
kraftige regnskyll. Det er behov for et tydelig fokus på klimatilpasning i saken og at det
vises til hvordan vannet kan forsinkes og holdes tilbake.
•• Ved behov for masseforflytning må det lages en plan for dette (se
kommuneplanbestemmelse§
o g § 1-16.2
kommuneplanbestemmelse § 5.5 i gjeldende plan for tidligere Sørum kommune og
i høringsforslag til ny kommuneplan). Planen må også beskrive hvordan de fremmede
artene skal bekjempes og unngå videre spredning.
•• Ved behov for revegetering er det viktig med god kunnskap om temaet og fokus på bruk av
stedegen vegetasjon. Bruk av plugg-planter kan vurderes (dersom riktige arter er å
oppdrive), for å sikre at ny vegetasjon kommer tilbake hurtig. Dersom revegetering er
aktuelt, må det lages en plan for dette, som kommunen skal godkjenne. Dette bør helst
gjøres allerede i plansaken og koordineres mot pågående byggesak.
•• Jeksla er en bekk som er utsatt for mye erosjon, er påvirket av tilsig fra landbruksjord,
kloakk, avrenning fra vei- og landarealer og har utfordringer med dårlig vannkvalitet
(miljøtilstand: dårlig, kilde: Vann-nett). Den har tidvis svært dårlige verdier for e.coli og
svært dårlige verdier for nitrogen og fosfor. Det må etterstrebes å bidra til å hjelpe bekkens
evne til å rense vannet, ikke forverre situasjonen. Dette betyr å åpne de bekkelukkingene
som allerede finnes, ikke etablere nye. Det er derfor viktig at tiltakets innvirkning på
vannmiljøet, også utenfor planområdet vurderes grundig.
•• Det gjøres oppmerksom på at vannressursloven gjelder for tiltak som berører kantsonen av
elven og at Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet, etter
etter§
§ 11.
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Dersom det går fisk på strekningen, er også behandling etter lakse- og innlandsfiskeloven
nødvendig.
Forslagsstiller opplyste i oppstartsmøtet om at de nye geotekniske beregningene viser
mindre behov for sikringstiltak i sør enn det ble lagt til grunn da reguleringsplanen for
Smedstua næringsområde ble vedtatt. Dette bør gå fram av planmaterialet.

3.4 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen er myndighet for
kulturminner og det forventes at de uttaler seg om oppfyllelse av undersøkelsesplikten etter
kulturminneloven§
kulturminneloven § 9 ved varsel om oppstart.
3.5 Landbruk
Planinitiativet beskriver ikke hvordan mulige atkomstveier skal etableres. Det gjøres oppmerksom
på at det er driveplikt på landbruksjorda der Smedstua næringsområde skal anlegges helt til
anleggsarbeidene startes opp. Det gjelder også dersom atkomsten til skredsikringstiltakene legges
over dette området.
Det må utredes mulige konsekvenser for arealene nedstrøms tiltakene.

3.6 Boligtypologi, plassering og størrelse
Ikke relevant.
3.7 Barn og unges interesser i planarbeidet
Barn og unges interesser i planarbeidet omhandler sikkerhet ved ferdsel i området, enten som
skolevei eller ved lek i grønnstrukturen. Sikkerheten ved ferdsel og fremkommeligheten må sikres
gjennom anleggsperioden.
3.8 Folkehelse
Etter anleggsarbeidet tilbakeføres området til grøntområde og tilhørende turstier. Begrensning av
massetransport, anleggsstøy og luftforurensning bør etterstrebes av hensyn til naboer.
3.9 Støy
Skredsikring innebærer vesentlig massetransport med tilhørende periodisk tungtrafikkintensitet og
risiko for anleggsstøy. Ved slik aktivitet gjennom og tett ved eksisterende boligområder må det
derfor avklares behov for særlige trafikksikkerhetstiltak og veivedlikeholdstiltak (løpende
rengjøring) og avklares spesielle støyutredningsbehov/tiltaksbehov i anleggsfasen, jf. T-1442/2021,
kapittel 6 (avklare støyvernbehov for eksisterende bebyggelse i anleggsperioden - ved siden av
den generelle støyutredningsplikten ved arealplanlegging for ny støyfølsom bebyggelse).
3.10 Flom
Flom i Jeksla må hensyntas og utredes i planarbeidet. Det gjelder også nedstrøms for tiltakene.
Jeksla er følsom for kraftig nedbør. Se også kommentarer under kap. 3.3.
3.11 Geoteknikk
Området ligger under marin grense og geoteknikk er utløsende årsak for planprosessen. I henhold
til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av om
området er egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak, samt hvilke hensyn som må tas for å unngå
ras/skred ved gjennomføring av utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder 1/2019
Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Det ble utført slik kartlegging av grunnforholdene i forbindelse med prosjektering for utbygging av
Smedstua næringsområde i henhold til gjeldende reguleringsplan. Kartleggingen av
grunnforholdene, Rapport nr. 2 Vurdering av områdestabilitet, datert 18.01.2022 av Løvlien
Georåd, avdekket kvikkleire såpass grunt at det er behov for stabiliserende tiltak langs Jeksla.
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Planinitiativet inneholder ingen beskrivelse av hvordan erosjonssikringen langs bekken skal
gjennomføres. Det er heller ikke beskrevet hvor eller hvordan mulige atkomstveier skal etableres.
Begge disse forholdene må derfor utredes i det videre planarbeidet. I tillegg må det utredes mulige
konsekvenser for arealene nedstrøms tiltakene.
I rapport fra Løvlien georåd er det i kapittel 10 gitt en kort beskrivelse av hvordan fyllinga skal
gjennomføres. Det er også vist et snitt ved Mohagen sykehjem. I rapporten forutsettes følgende:
- Motfyllingen og erosjonssikringen skal etableres før det igangsettes bygging av
konstruksjoner på tiltaksområdet.
- Motfyllingen skal detaljprosjekteres i eget notat med detaljerte beskrivelser og
arbeidstegninger før arbeidet igangsettes. Notatet må også beskrive hvordan fyllinga skal
avsluttes mot Bekkeblomveien.
- Det må gjøres en hydrogeologisk vurdering av det nye bekkeløpet forbi motfyllingen for å
sikre at erosjonsforholdene nedstrøms ikke forverres.

Forutsetningene fra den geotekniske rapporten fra Løvlien Georåd må følges opp i det videre
arbeidet med planen.
Det opplyses om at geotekniske rapporter og grunnundersøkelser skal registreres i NADAG og i
NVEs kvikkleiredatabase før førstegangsbehandling, på lik linje med gjennomføring av geotekniske
undersøkelser. Det henvises til Åndsverklovens
Åndsverklovens§
§ 14. Minner om at datasettene og rapportene som
ligger i NADAG har blitt utarbeidet for bestemte formål/prosjekt. Dersom det skal benyttes data for
nye formål/prosjekt må det gjøres egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet
og gyldighet. Det skal også refereres til rapport/dataeier.
Som det går fram av referatet ellers er det et sikringsbehov både for det framtidige
næringsområdet på Smedstua og for eksisterende boligbebyggelse. Kommunen mener det er
viktig at det går fram av planmaterialet hvilke deler av tiltaket som er nødvendig for å 1. sikre
utbygging av Smedstua, 2. sikre eksisterende boligbebyggelse og 3. både er nødvendig for å sikre
eksisterende boliger og framtidig næringsområde.
3.12 Miljøteknikk
I henhold til bestemmelser i gjeldende kommuneplan må det gjøres en vurdering av om det kan
finnes forurensing i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske
grunnundersøkelser før førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må
det også utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av
detaljreguleringsplanen.

Ved oppfylling av masser kreves det dokumentasjon på om det kan finnes forurensing i massene,
jf. forurensningsloven § 7. For å hindre spredning av uønskede fremmede arter, skal håndtering av
masser foregå i tråd med forskrift om fremmede organismer og prinsippene i tidligere Skedsmo
kommunens handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter.
Tiltaksplanen skal inneholde nødvendig informasjon og vurderinger om planområdet og avdekke
eventuelle behov for tiltak og/eller supplerende undersøkelser.

Punktutslipp fra anleggsmaskiner er også en risiko som må ivaretas.
3.13 Estetikk
Det er viktig at inngrep og revegetering gjøres på en måte som begrenser de visuelle sårene i
landskapet som denne type sikringstiltak i mange tilfeller kan utgjøre. Det skal redegjøres i
planmaterialet for hvilke grep som tas for å ivareta de estetiske kvalitetene i landskapet. Se ellers
kap. 3.15 om illustrasjoner nedenfor.
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3.14 Volum- og funksjonsanalyse
Ikke relevant.

3.15 Byromsprogram og illustrasjoner
Byromsprogram er ikke relevant. Gode 3D-illustrasjoner som viser fylling, erosjonssikring og
flytting av Jeksla skal følge detaljreguleringsplanen.
3.16 Eiendomsforhold
Planområdet ligger for det meste på gnr/bnr 293/41, eid av Lillestrøm kommune. Lillestrøm
kommune har derfor flere roller i plansaken og rollene ved saksbehandling av planen og
kommunen som grunneier må holdes adskilt.
3.16.1 Eierskap til grunnen - kommunen som grunneier
Kommunen er opptatt av skillet mellom de delene av tiltaket som er nødvendige for å sikre det
framtidige næringsområdet, og de delene som er nødvendige for å sikre eksisterende
boligbebyggelse.

Dersom kommunen finner det riktig å sikre eksisterende bebyggelse, så vil det kunne gjøres ved
erosjonssikring av bekken på den strekningen som ligger nord for motfyllinga. Kommunen bekoster
dette tiltaket, og kan evt. også stå som byggherre for dette tiltaket. Ansvar for drift/vedlikehold av
dette «anlegget» vil ligge på kommunen.
De delene av tiltaket som bare er nødvendige for å sikre det framtidige næringsområdet har
kommunen i utgangspunktet ingen interesse i å etablere eller drifte videre. Kommunen stiller seg
likevel positiv til at det planlegges og etableres en slik fylling på dette arealet, men ser det da som
mest hensiktsmessig at tiltakshaver overtar eierskapet til grunnen og fremtidig ansvar for friarealet
og fyllinga. Kommunen kan se for seg en modell der forslagstiller kjøper nødvendig areal fra
kommunen mot takst. Dette forutsetter en enighet med forslagsstiller.
Det kan tenktes at utredningene i planarbeidet vil vise et større, overlappende tiltak som både er
nødvendig for å sikre næringsområdet og eksisterende boliger. Dette tilsvarer punkt tre i
opplistingen i siste avsnitt i kapittel 3.11. I så fall vil det være naturlig med en samlet gjennomføring
av sikringstiltakene, og et samlet eierskap og driftsansvar i etterkant. Det samme gjelder dersom
det er klare anleggsmessige fordeler ved å gjennomføre boligsikringen og næringssikringen
samtidig. I begge disse tilfellene må det inngås en avtale mellom forslagsstiller og kommunen som
grunneier.
3.17 Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav

Det er aktuelt med rekkefølgebestemmelser for følgende:
- Heving av vann- og avløpsledninger og evt. pumpestasjon før overfylling av masser
- Rekkefølge på masseforflytning fra næringsområdet, evt. ut og inn av planområdet.
- Krav til når plan for revegetering skal foreligge og når planting skal gjennomføres.
3.18 Medvirkning
Det skal legges til rette for medvirkning i planprosessen med annonsering i Romerikes Blad og
brev til berørte parter både ved oppstart av planprosessen og i høringsperioden. Det legges
samtidig ut på kommunens nettsider. Kommunen ønsker at det annonseres i lørdagsutgaven av
Romerikes Blad.
Beboere og grunneiere av eiendommer som kan bli berørt av et eventuelt skred er viktige
høringsparter. Forslagsstiller har merket hvilke eiendommer de mener er aktuelle å varsle i kartet i
figur 3.5. Kommunen foreslår at alle eiendommer vest for Tiriltungeveien (adresse
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Bekkeblomveien, Tiriltungeveien eller Tyristubben) varsles for sikkerhetsskyld med tanke på mulig
støyende og støvende massehåndtering i nærområdet.
Innspill skal merkes med kommunens saksnummer PLAN-22/01284. Dette må framgå i
varslingsdokumentene.

Det skal i tillegg til den mer spesifikke medvirkningen nevnt over holdes et enkelt
informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Dette holdes digitalt,
samt eventuelt også fysisk. Forslagsstiller arrangerer, men kommunen vil også stille. Formålet med
møtet vil være delt:
•• Informere kort om planinitiativet
•• Informasjon om oppstartsmøtet og føringene kommunen har gitt
•• Informasjon om videre planprosess og hvordan interesserte parter kan påvirke.
Møtet informeres om gjennom brev, nettside og annonse i forbindelse med varsel om oppstart.
Møtet bør finne sted 1-2 uker etter at det blir varslet oppstart.
,
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Figur 3.5: Forslagsstillers forslag til eiendommer som bør varsles om planarbeidet (Kilde: Ambita Info/and,
Infoland, kopiert fra
planinitiativ, Norconsult, 1.utgave).
t.utgave).
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4

TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Samferdsel
Atkomst for massetransport og anleggsmaskiner må beskrives nærmere. Konsekvenser av mulige
atkomstmuligheter er ikke vurdert. Det ble signalisert i oppstartsmøtet at atkomst skal skje fra
Trondheimsveien, men det er ikke endelig avklart. Mest mulig bruk av lokale masser skal være en
del av vurderingene.

Det må vurderes trafikksikkerhetstiltak for gående i anleggsperioden i og rundt området. Turveiene
i området blir brukt som skolevei, disse må holdes åpne og sikres i anleggsperioden, om
nødvendig bør stier flyttes midlertidig.
Støy i forbindelse med anleggstrafikk må vurderes så tett på boligbebyggelse.
boligbebyggelse.
4.2 Vann, spillvann og overvann
Ved etablering av motfylling i planområdet må følgende rørinfrastruktur ivaretas. Det er ønskelig at
rørledninger ikke ligger dypere enn to meter.

Vann:
Vannledning krysser dalen. Lillestrøms VA-norm skal følges.
Spillvann:
Det går spillvannsledninger (nord-sør) gjennom planområdet. Spillvannsledningen på østsiden av
ravinen (øst for bekken) følger bekkeløpet og veien gjennom hele området og ender opp i en
pumpestasjon nederst i planområdet. Den andre spillvannsledningen kommer inn fra vest, nord for
Mohagen sykehjem. Begge ledninger møtes i pumpestasjonen nederst i planområdet.
Overvann:
Det er registrert tre overvannsledninger nordfra inn i planområdet og ytterligere 5 ledninger på
tvers ned i dalen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være uregistrerte ledninger i området
(ledninger som ikke er registrert i kartverk).
4.3 Energiløsning
Ikke relevant.
4.4 Renovasjon
Ikke relevant.
4.5 Tekniske krav til planforslaget
Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent overordnet plan for vann, avløp og
overvannshåndtering (VA-rammeplan). Dersom det i forbindelse med gjennomføring av
reguleringsplanen vil bli anlagt adkomstvei som seinere skal bli varig, skal også godkjent detaljplan
vei foreligge til førstegangsbehandling. Tekniske planer må utarbeides av fagkonsulenter på vei og
VA. Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale og private anlegg.
Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland.
4.6 Øvrig
Ved utbygging kan ikke utbygger regne med å kunne stenge omkringliggende kommunale veier.
Begrensede omkjøringsmuligheter og fremkommelighet for visse typer kjøretøy, innebærer at
utbygger må ta høyde for at tilstøtende veier ikke kan stenges i lengere perioder, og aldri uten
godkjenning fra veiansvarlig. Alle
AIie kostnader generert av en midlertidig stenging, tilfaller utbygger i
sin helhet.
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5 KONSEKVENSUTREDNING
I planinitiativet er det 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. Kommunen støtter denne
vurderingen fra forslagsstiller.

Gjennom planarbeidet gjennomføres fagutredninger bl.a. av geoteknikk, flom og naturverdier, i
tillegg til andre påkrevde utredninger.

6

BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER
FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale

Gjennomføring av skredsikring kan gjennomføres ved
utbyggingsavtale eller grunneieravtale/privat
refusjonsavtale mellom utbyggere og kommunen som eier av
ravinedalen. I begge tilfeller
kan ytelser og forpliktelser for partene sikres.
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal varsles
samtidig med oppstart av planarbeidet.
Forslagsstiller bør ta kontakt med kommunens
eiendomsavdeling som grunneier for avklaringer rundt
kommunens rolle som grunneier. Kommunen som grunneier
og kommunen som planbehandler må holdes adskilt.

Gjennomføringsavtale

Ikke relevant.

Infrastrukturavtale

Ikke relevant.
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7 UTREDNINGER OG ANALYSER
Basert på kommunens tilbakemeldinger over, skal følgende vedlegg/utredninger utarbeides i
plansaken. Utredninger og analyser skal gjennomføres av kvalifisert personell, og skal sendes inn
samtidig med endelige planforslag. ROS-analyse tilpasset det konkrete prosjektet skal alltid
utføres.
Dokumentasjon sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no. Listen under er ikke uttømmende,
og det tas forbehold om at den videre planprosessen kan avdekke behovet for nye
dokumentasjonskrav.

DOKUMENT
DOKUMENT

OMFANG
OMFANG

Byromsprogram

Nei

lllustrasjons-/utomhusplan
Illustrasjons-/utomhusplan

Ja

Illustrasjonshefte

Ja, enkelt hefte som viser fylling, erosjonssikring
og flytting av bekk sett fra nærliggende områder.

Sol-/skyggediagram

Nei

Digital 3D-modell

Ikke krav, men send gjerne over dersom det
uansett lages. Det vil være til hjelp for kommunen.

Grunnforhold -– geoteknikk

Ja, følg NVEs veileder 1/2019

Støy

Ja, spesielle støyutredningsbehov/tiltaksbehov i
anleggsfasen, jf. T-1442/2021, kapittel 6 (avklare
støyvernbehov for eksisterende bebyggelse i
anleggsperioden - ved siden av den generelle
støyutredningsplikten ved arealplanlegging for ny
støyfølsom bebyggelse)

Overvann og flom

Ja, konsekvenser for Jeksla må utredes av
hydrolog, samt VA-rammeplan

Vann og avløp

Ja, VA-rammeplan

Naturmangfold

Ja

Luftforurensning

Nei, men må vurderes i planbeskrivelsen med
tanke på transport og masseforflytning

Trafikkanalyse

Nei, men konsekvenser av massetransport og
anleggstrafikk må vurderes i planbeskrivelsen

Veitegninger

Aktuelt for adkomstvei. Må avklares om det blir
egne veitegninger eller en del av plan for
anleggsgjennomføring.

Miljøprogram/miljøoppfølgingsplan/pian
Miljøprogram/miljøoppfølgingsplan/plan
for masseforflytning

Ja

Miljøteknikk/grunnforurensning

Nei, vurderes i planbeskrivelsen og forventes som
en del av plan for
masseforflytning/miljøoppfølgingsplan

Faktaark for reguleringsplan

Ja, se kapittel 8 nedenfor

Volum- og funksjonsanalyse
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8

FAKTAARK

Utfylt faktaark skal foreligge til førstegangsbehandling og følge saken som et selvstendig
dokument. Når saksbehandler har mottatt planforslaget, og dette anses som komplett, sender
saksbehandler lenke til utfyllingsskjema på e-post til forslagsstiller. Forslagstiller fyller ut
spørreskjemaet med nøkkeldata.
Faktaarket skal inneholde de viktigste nøkkeldataene for reguleringsplanen, for eksempel
planområdets størrelse, arealformål og type bebyggelse. Faktaarket vil også benyttes til å
sammenligne ulike detaljreguleringsforslags egenskaper, til å samle inn data og statistikk, og
presenteres i et presentasjonsformat som viser statistikk, grafer og kart.

9

BEHOV FOR VIDERE AVKLARING

9.1 Behov for endringer i planinitiativet
I planinitiativet står det at ikke Smedstua er utløsende faktor for sikringsbehovet. Dette mener
kommunen er direkte feil. Sikring av Smedstua er utløsende, i det minste for deler av området.
Forslagstiller uttalte i oppstartsmøtet at de mener det er to sidestilte hovedformål -– sikre
eksisterende bebyggelse og sikre for å kunne starte utbygging av næring på Smedstua.
Forslagsstiller endrer teksten i planinitiativet og varslingsdokumentene før varsling av planoppstart.

Planinitiativet s.5 omtaler uakseptabel risiko for eksisterende bebyggelse. Kriterier for hva som er
akseptable risiko ved nybygg/nyanlegg er gitt i byggteknisk forskrift (TEK) og NVE-veilederen, men
det finnes ikke tilsvarende kriterier for eksisterende bebyggelse. Formuleringen i planinitiativet kan
forvirre og skape unødvendig engstelse i naboskapet. Samlet skaper planinitiativet et inntrykk av at
det er sikring av eksisterende bebyggelse som er hovedformålet med planen. Formålet bør
beskrives tydelig, både å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde og å ivareta et
sikringsbehov for eksisterende bebyggelse i et område med dårlige grunnforhold.
Planinitiativet s.10 Reguleringsplan for Smedstua ble vedtatt 13.06.2018. Det bør komme fram at
planen ble vedtatt med innsigelse, og at den ble godkjent av departementet 16.12.2019.
I beskrivelsen av planområdet vises det til at «Foreløpig planområde ligger innenfor gnr./bnr.
239/41 som er eid av Lillestrøm kommune». Dette må rettes til gårds- og bruksnr. 293/41.
9.2 Andre planer
For Mohagen sykehjem gnr./bnr. 293/120 har forslagstiller spilt inn til kommuneplanens arealdel
ønske om å endre formål til bolig. Kommunen har lagt forslaget på høring med redusert antall
boenheter; maksimalt 10 boenheter i småhusbebyggelse. Det må gjennomføres stabiliserende
tiltak i skråningen mot Jeksla, det skal utover dette ikke bygges i skråningen. Dersom forslaget blir
vedtatt, vil sikringstiltak for dette prosjektet overlappe deler av sikringstiltaket beskrevet i
planinitiativet for Smedstua næringsområde. En eventuell detaljreguleringsplan for Mohagen
sykehjem vil trolig starte opp etter denne planen er vedtatt, men det opplyses om endringen i
kommuneplanen for å gjøre oppmerksom på at det kan komme en overlappende plan på sikt.
9.3 Manglende rekkefølgekrav i vedtatt reguleringsplan
Det er forutsatt at sikringstiltakene skal reguleres, prosjekteres og gjennomføres før Smedstua
næringsområde kan bygges ut. Dette er i prinsippet et rekkefølgekrav som ikke er vedtatt, men
som ideelt sett bør vedtas i plan. Siden dette ikke ble oppdaget og vedtatt i reguleringsplanen for
Smedstua næringsområde må det ivaretas på annen måte.

Det kan være 3 måter å ivareta dette på:
Alternativ 1: Utvide planområdet til også å omfatte Smedstua næringsområde, som for øvrig har i
seg en del av Jeksla i syd. Rekkefølgekravet kan da inntas i utvidet plan.
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Alternativ 2: Foreta en endring av Smedstua-planen ved å innta et rekkefølgekrav. Endring av
Smedstuaplanen kan foregå parallelt med ny plan for sikringstiltak.
Alternativ 3: Foretar ingen endring av reguleringsplanen for Smedstua næringspark fordi plan- og
bygningsloven § 28-1 om sikker byggegrunn er tilstrekkelig til å hindre all utbygging på Smedstua
bygningsloven§
fram til sikringstiltak er gjennomført.
Kommunen ønsker ikke å åpne plansaken for næringsområdet på nytt, verken ved alternativ 1 eller
2 og mener at alternativ 3 er tilstrekkelig. Utbygger er også klar over at kommunen blir nødt til å
vurdere å legge ned bygge- og deleforbud dersom de prøver å starte utbygging før sikringstiltak er
gjennomført.
9.4 Parallell saksbehandling
For å sikre en rask fremdrift av hensyn til at sannsynligheten for skred reduseres når
sikringstiltakene er gjennomført, ønsker forslagsstiller en prosess med parallell planbehandling og
byggesak for sikringstiltakene, jf. plan- og bygningsloven §12-15. Kommunen er åpen for dette,
men må ta endelig stilling seinere i prosessen.
9.5 Alternativ erosjonssikring
Det bør vurderes om det er mulig å benytte alternative, mer naturlige metoder for erosjonssikring,
enn tradisjonell med bruk av pukk- og steinmasser. Det vises til ulike prosjekter hvor dette har vært
benyttet (Nature based solutions (NBS) for slope/stream bank stability). Lillestrøm kommune er
interessert i å identifisere egnede områder i kommunen for å teste ut naturbasert sikring av
kantsoner, dersom det viser seg at sikring er absolutt nødvendig og uunngåelig. Det må vurderes i
plansaken om dette kan være et slikt område og om dette sikringstiltaket kan bli et forbilde for
erosjonssikring.

10 VIDERE PROSESS
Kommunen er positive til at planarbeidet startes opp og anbefaler at det varsles oppstart.
Planarbeidet er en avveining mellom sikring mot skred for både ny og eksisterende bebyggelse og
bevaring av naturmangfold.
Krav til fagkyndighet er oppfylt.
Det er i utgangspunktet ikke aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum, men det kan være
aktuelt å kontakte enkelte myndigheter for avklaringer, f.eks. fylkeskommunen angående adkomst
fra fylkesvei.

11 VARSEL OM OPPSTART
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes
hjemmesider. Forslag til annonse, SOSI-fil med planomriss og eierlister skal sendes til kommunen
v/Tore Syvert Haga for godkjenning.

Deler av dette materialet ble sendt inn før oppstartsmøtet ble avholdt og det ble gitt noen
kommentarer i møtet. Disse innarbeides og materialet sendes inn til godkjenning før varsling.
Behovet for endringer gjelder:
- Beskrivelsen av hensikten/formålet med planarbeidet
- Merking av innspill med kommunens saksnr. PLAN-22/01284
- I tillegg gjøres det oppmerksom på at informasjon om møtet beskrevet i kap. 3.18 må
tilføyes varslingsmaterialet.
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12 GENERELL INFORMASJON
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her ligger blant
annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og bestemmelser. Før
innsendelse skal kart- og bestemmelsesmøte være gjennomført.
en samlet
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én
forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no:
•• Planbeskrivelse (i Word-format)
•• Forslag til reguleringsbestemmelser (i Word-format)
•• Reguleringsplankart i alle nødvendige vertikalnivåer (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og A3 -–
se for øvrig sjekkliste)
•
• Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
•• All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig
dokumentasjonskrav
•
• Eierliste -– gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen
•• Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart
•• Kopi av planoppstartsannonsen

Dersom planprosessen står stille over ett år, ny kommuneplan vedtas eller det skjer ting i
omgivelsene som gir endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt
oppstartsmøte.
Det gjøres oppmerksom på at hverken oppstartsmøtet eller referatet gir partene særskilte
rettigheter senere i saksbehandlingen. Nabo- eller beboerprotester, krav fra offentlige myndigheter
m.m., vil kunne føre til krav om endring av prosjekt og/eller fremdriften for prosjektet.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler som kan treffes på epost. Vennligst oppgi saksnummer
PLAN-22/01284 ved alle henvendelser.
Med hilsen
Tore Syvert Haga
Seksjonsleder

Birgit Hagen
Overarkitekt

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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Kopi til:
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Stedsplan, Subankhi Sivarasa
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