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Foreslåtte planendringer av Krogstad miljøpark  

Bakgrunn 

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) foreslår en begrenset reguleringsendring  i tråd med 

plan – og bygningsloven § 12-4. for reguleringsplan for Krogstad miljøpark. Krogstad miljøpark 

ble i utgangspunktet regulert til behandling av avløpsslam og biogassanlegg for matavfall. I 

2012 ble formålet endret til kombinert næringsformål. Det skal nå oppføres et anlegg for 

produksjon av biogass i det aktuelle området, men geotekniske grunnundersøkelser viser 

grunnforhold som medfører at produksjonsanlegget må flyttes internt i planområdet.  

Omregulering av område G1 til BAA2 

 
Bakgrunnen for denne endringen er at det skal oppføres et anlegg for produksjon av biogass i 
det aktuelle området. I forbindelse med forprosjektet for biogassanlegget er det gjort 
undersøkelser av grunnforhold. Disse viser at i store deler av området som er regulert til næring 
er det bløt til middels fast sensitiv leire. I ett borpunkt er det registrert kvikkleire. Det er derfor 
konkludert med at store deler av de regulerte arealene har vanskelig byggegrunn som det vil 
være umulig å bebygge på en sikker måte. Dette fordi at de aktuelle konstruksjonene som skal 
bygges er tunge og at deler av bygningsmassen må forlegges med dype kjellere. Dette er ikke 
forenlig med de rådende grunnforholdene på en stor del av området. Langs sidene av dalen er 
det mindre dybde til berg og til dels berg i dagen og dermed bedre byggegrunn. Det eneste 
reelle området med tilstrekkelig sammenhengende størrelse og god byggegrunn er G1 med 
tilgrensende område som er regulert til næringsformål. Selve biogassanlegget er derfor foreslått 
plassert her. Dette innebærer at hoveddelen av prosessanlegget og alle tunge konstruksjoner 
vil ligge fundamentert direkte på utsprengt berg.  
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Figur 1 G1 i gjeldende reguleringsplan reguleres til område BAA2. 

 

Reguleringsendring og arealfordeling 

 

Figur 2 Gjeldende reguleringsplan og foreslått endret reguleringsplan 
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Tabellen nedenfor viser arealfordelingen i planområdet etter planendring 

AREALTABELL 

§ 12-5 Nr. 1 Bebyggelse og anlegg Areal  

1510  Energianlegg 6,2 m2 

1900  Angitt bebyggelse og anleggsformål i kombinert med andre 
angitt arealformål 

48864,7 m2 

Sum areal i denne kategorien 48670,9 m2 

§ 12-5 Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal 

2011 Kjøreveg 5033,6 m2 

2019  Annen veggrunn grøntareal (7) 4497,8 m2 

2080 Parkering 175,1 m2 

Sum areal i denne kategorien 9706,5 m2 

§ 12-5 Nr. 3 Grønnstruktur Areal 

3060 Vegetasjonsskjerm (5) 27259,4 m2 

 27259,4 m2 

 

Næringsarealer 

Næringsarealene er avsatt til kombinert formål. Andre typer bebyggelse og anlegg- energi, 

renovasjon og øvrige kommunaltekniske anlegg (ERK)/Næringsbebyggelse(N) – industi/lager. 

Disse arealene utgjør 48664 m2. De er fordelt på BAA 1 og BAA2. Biogassanlegget skal 

plasseres innenfor BAA2. 

Grønnstruktur 

Det er fem ulike arealer som er avsatt til grønnstruktur-vegetasjonsskjerm. Det totale arealet av 

disse er ca 27300 m2. Formålet med disse arealene er å skjerme omkringliggende omgivelser 

og friluftsområder fra anlegget visuelt. Det er i dag skog og vegetasjon på alle kanter av 

anlegget, også utenfor planområdet.  

Landskap 

Den omsøkte endringen innebærer at de nye konstruksjonene vil bli trukket lengre mot vest og 
lengre inn i bergskjæringen enn det reguleringsplanen legger opp til. Ut ifra de 
landskapsanalysene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for den 
opprinnelige reguleringsplanen kan dette dempe fjernvirkningen av bygget i forhold til om 
bygget hadde blitt lagt innenfor det regulerte byggeområdet midt i dalen. Bygget vil ligge lavere 
enn omkringliggende skog og friluftsområder og ikke bryte horisontlinjen. 
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Figur 3 Illustrasjon av anlegget plassert i terreng (foreløpig) 

Atkomst til planområdet  

I forbindelse med planleggingen av det nye biogassanlegget, og tidligere etablering av 

mellomlager for slam behandlet slam er det også blitt nødvendig å regulere inn atkomster til 

planområdet. Disse er vist i  Figur 4. 

Hovedatkomsten inn til biogassanlegget vil ligge som i tidligere regulert i grønnstrukturen nord 

for anlegget, men nå er atkomsten regulert inn helt frem til grensen til næringsformålet. Denne 

veien vil bli brukt til inntransport av råslam, uttransport av biogass og trafikken som blir generert 

av de ansatte ved anlegget. Denne veien er dimensjonert for vogntog både inn og ut av 

biogassanlegget, både med bredde og svingradius Veien videre nordøst i planområdet kan 

også benyttes av skogeiere og turgåere.  

Biogassanlegg er en storulykkesbedrift, og for å tilrettelegge for brannvesenets innsatspersonell 
ved en eventuell eksplosjon i biogassanlegget er det regulert inn to atkomster, slik at det finnes 
en alternativ atkomst dersom hovedatkomsten inn til anlegget er blokkert. Veien er regulert slik 
at det er tilstrekkelig svingradius for vogntog som kommer inn i anlegget fra nord eller skal 
svinge ut mot nord. Dette krysset er ikke dimensjonert for at vogntog skal svinge inn eller ut mot 
sør, da det ikke er behov for å få vogntog inn denne veien.  
 
Atkomst nord for anlegget innebærer at man må krysse Djupdalsbekken, og hensynssone for 
vannmiljø. Innenfor denne hensynssonen tillates det i henhold til gjeldende bestemmelser ikke 
oppført bygninger eller anleggsdrift med unntak av fremføring av regulert veg. I gjeldende plan 
er avkjørselen vist med avkjørselspil. Endringen er derfor kun en presisering av gjeldende 
regulering. Bekken vil bli krysset i kulvert dimensjonert for 200-årsflom. 
 

Brumåsavegen som i dag går inn til planområdet er regulert inn med dagens plassering frem til 

slambehandlingsanlegget, og bli brukt til slamtransport. Ved anleggets åpning vil det være 

snakk om tre transporter per dag, i en fremtidig situasjon (2044) prosjekteres det for at det skal 

kunne hentes fem slamtransporten i døgnet.  
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Figur 4 Illustrasjon av atkomstene inn i næringsområdet 

 

Parkering 

I gjeldende reguleringsplan er det i § 5 satt krav om det skal opparbeides en parkeringsplass for 
besøkende i området for å sikre friluftslivets interesser. Det skal være minimum 5 
oppstillingsplasser for personbil. Det er nå foreslått regulert inn ett område for disse 
parkeringsplassene sør-øst i planområdet for å sikre allmennhetens tilgang til turområdene i 
nærheten (Figur 5). Området er regulert slik at det sikrer trafikksikker ut- og innkjørsel.  
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Figur 5 Innregulert parkering for allmennheten/friluftsliv 

Energianlegg 

I 2016 ble det gitt dispensasjon for innregulering av energianlegg utenfor selve 
næringsarealene, da dette ville kunne gjøre det mulig for flere aktører å koble seg på anlegget. 
Dette anlegget er nå regulert i tråd med opparbeidet anlegg til formålet energianlegg, og 
tilstøtende arealer som kan benyttes til servicebil er foreslått regulert til annen veggrunn (Figur 
6). 

 
Figur 6 Energianlegg med oppstilling for servicebil er regulert inn. 
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Reguleringsbestemmelser 

I samråd med Lillestrøm kommune er reguleringsbestemmelsene tilpasset kommunens 
gjeldende mal for reguleringsbestemmelser. Dette innebærer en omstrukturering av 
bestemmelsene, men innholdsmessig er det kun gjort to endringer: 
 
Tidligere bestemmelser § 3k og § 6c tillater ikke mellomlagring av slam. 19.12.2016 ble det gitt 
dispensasjon for etablering av et mellomlager for inntil 10 000 tonn stabilisert og hygienisert 
avvannet slam, og det er oppført et mellomlager for slam på eiendommen. Bestemmelsene som 
ikke tillater mellomlagring er fjernet slik at reguleringsplanen stemmer med vedtak om 
dispensasjon. 
 
I gjeldende plan § 4 k er det satt krav om at det skal være etablert overføringsledning for 
transport av rejektvann og overvann fra slambehandlingsanlegget til kommunens renseanlegg 
før biogassanlegget tas i bruk. I forbindelse med etableringen av et mellomlager for slam ble det 
etablert et biologisk renseanlegg for behandling av forurenset overvann. Dette anlegget har 
utslippstillatelse for utslipp av renset overvann til lokalt vassdrag på Krogstad. Ubehandlet 
rejektvann inneholder så store forurensningsmengder at dette ikke kan ledes til Tangen 
avløpsrenseanlegg. Det er derfor valgt en renseprosess som resulterer i en så god vannkvalitet 
at det rensede kondensatet kan slippes ut til lokal resipient. Dette innebærer også at en ikke 
trenger å etablere en ny avløpsledning til Heia industriområde og videre derfra til Tangen 
renseanlegg. Det er søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for det rensede kondensatet. 
Bestemmelsen om at rejektvann og overvann skal overføres til kommunens renseanlegg er 
derfor fjernet.   
 


