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Sammendrag

Utgangspunktet for oppstart av planarbeidet var knyttet til en endring av
reguleringsplanen for Jølsen Næringsområde fra 16.06. 2008. Endringer er
knyttet til følgende tre forhold:

›
›
›

Etablering av nytt deponi, nord for eksisterende planområde
Endring av lokaliseringen av bekk og atkomstveg
Utvidelse av eksisterende næringsområde, som følge av endret atkomstveg

Den nye planen for Jølsen Næringsområde vil være på ca. 300 daa.
Planforslaget er blitt konsekvensutredet. Utredningene vurderer foreslått
reguleringsplan opp mot referansealternativet, som er reguleringsplanen fra
2008 med samme navn (kalt 0-alternativet).
I planprogrammet er det fastsatt at følgende temaer skal utredes;

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Trafikk
Støy
Miljørisikovurdering; forurensning i grunn og vannmiljø
Luftforurensning
Landskap og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø og kulturminner
Landbruk
Grunnforhold-/Geoteknikk og flomfare

Essensen av disse konsekvensutredningstemaene foreligger i kapittel 7 i denne
planbeskrivelsen, og følger som egne vedlagte notater og rapporter. I disse
vedleggene er konsekvenstemaene utdypet nærmere.
Den store endringen i planen er knyttet til etableringen av et stort nytt deponi
for mellomlager, jordrenseanlegg og deponering av ordinært avfall. AF Decom
AS sin virksomhet Jølsen Miljøpark ønsker med dette å legge til rette for
gjenvinning av gravemasser og riveavfall, samtidig som det er behov for å
deponere en mindre mengde (ca. 20%) restavfall.

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/Arealplan/Plandokumenter/Planbeskrivelse.docx
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Regionene rundt Oslo er i sterk vekst og gir økt behov for arealer til håndtering
av bygningsmasser. Planområdet tilfredsstiller det som er beskrevet i den
regionale planen for masseforvaltning i Akershus, knyttet til; størst mulig
gjenbruksandel og redusere miljø- og samfunnsbelastningen i forbindelse med
håndtering og transport av masser. Fylkeskommunens tilbakemelding på varsel
om oppstart slår fast at "Jølsen Næringsområde ligger om lag 3 km fra
Lillestrøm sentrum. Plasseringen av området er i tråd med den regionale planens
prinsipper for lokalisering av mottak og mellomlager for ulike typer
overskuddsmasser." Ut fra ovennevnte vurderinger er det knyttet viktige
samfunnsmessige interesser for å få etablert gode massedeponier som kan
håndtere bygningsavfall på en resurs- og miljømessig god måte, slik som ny
plan for Jølsen Næringsområde viser.
Etablering av deponier i nærheten av tettsteder vil alltid være krevende i
pressområder rundt store byer. Konsekvensutredningen for de fleste
miljøtemaene (støy, forurensing, landskap, friluftsliv, naturmangfold,
kulturminner og landbruk) viser at tiltaket vil medføre negative konsekvenser.
Det er særlig knyttet negative konsekvenser for naturmangfold siden deler av
deponiet ligger på et i dag uberørt område med et bekkeløp som må overfylles.
Dette medfører at eksisterende ravinedal med tilhørende naturtyper, og ca. 300
meter av Steindalsbekken, må lukkes ved deponiet. For å kompensere for de
uheldige konsekvensene er det arbeidet med å utbedre situasjonen for den
nesten 900 meter lange delen av bekken som går langs reguleringsplanen fra
2008. Ny plan vil for dette området danne grunnlag for et bekkeløp (min. bredde
på 20 m.) som kan gjenskape bekkens økologiske funksjon. Tiltak knyttet til
bekkeløpets kvaliteter er også stadfestet i planbestemmelse, og situasjonen i
denne delen av bekkeløpet vil være vesentlig bedre enn for reguleringsplanen
fra 2008.
Trafikk og energibruk vil bli noe redusert i forhold til 0- alternativet fordi en kan
deponere overskuddsmassene ved behandlingsanlegget og slipper å kjøre dem
vekk til eksterne deponier lengre unna. I tillegg vil det å gjenvinne avfall,
istedenfor å deponere all rivemasse og produsere nye bygningsprodukter,
medføre redusert energibehov. Siden AF Decom AS allerede har denne
funksjonen på plass i dag (0-alternativet) kan dette ikke vektlegges for sterkt i
konsekvensutredningen, men dette vil være en miljømessig konkurransefordel i
forhold til andre deponier som ikke forutsetter gjenvinning.

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/Arealplan/Plandokumenter/Planbeskrivelse.docx
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Bakgrunnen for planarbeidet
2.1

Hensikt og bakgrunn for planarbeidet

Hensikten med planen er å utvide eksisterende reguleringsplan for "Jølsen
Næringsområde gnr.1 bnr.1" (plan-id: 0101R9901) til å omfatte areal for et
kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi for ordinært avfall. Planen
legger også opp til justering av veglinje og bekkeløp.
Ved å etablere et kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi for
ordinært avfall, vil det være mulig å utvinne rene massefraksjoner og gjenbruke
disse til nyttige formål, samtidig som mindre mengder vil gå til deponi.
Videre vil planarbeidet legge til rette for endringer i arealdisponeringen i allerede
regulerte områder. Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt
16.06.2008, og behov for endring av plangrunnlaget skyldes at det nå foreligger
interessenter som har konkrete planer for arealbruk i området.

2.2

Aktører og eiendomsforhold

AF Decom AS er forslagsstiller og eier av Jølsen Miljøpark AS. COWI AS er
planfaglig rådgiver i prosjektet. AF Decom AS sin visjon er å skape et mer
bærekraftig miljø, samt verdiskapning gjennom gjenvinning av gravemasser og
tungt riveavfall. Forurensede masser skal være en del av løsningen på
fremtidens ressursproblem.
Næringsbebyggelsen i planområdet ligger i søndre del og er knyttet til selskapet
Jakhelln Gruppen AS.

2.3

Forskrift om konsekvensutredninger

Formålet med Forskrift om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, jfr § 1.
Planområdet utgjør mer enn 15 daa og omfatter nye områder til
utbyggingsformål og faller derfor inn under § 2, bokstav d). Dette utløser krav til
planprogram, med tilhørende vurdering av konsekvensutredninger.
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3

Planprosess
3.1

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet i form av brev til naboer og berørte parter,
samt avisannonse 7. juli 2016.
Planprogrammet ble sendt på høring og offentlig ettersyn samtidig som det ble
varslet oppstart.

3.2

Innkomne innspill

Det kom inn 13 innspill til varsel om oppstart, inkludert planprogrammet.
Merknadene er i sin helhet vedlagt. Merknadene er oppsummert og kommentert
i eget dokument som også ligger vedlagt.

3.3

Fastsettelse av planprogram

Planprogrammet ble fastsatt i Fet kommunes faste utvalg for plansaker den
12.06.2017.
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Planstatus og overordnede rammer og
føringer

Nedenfor følger en opplisting og redegjørelse av planer og føringer som er
vurdert som aktuelle for planarbeidet.

4.1

Nasjonale retningslinjer og
bestemmelser

Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2015)
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for regional og lokal
planlegging etter plan- og bygningsloven. Dokumentet er delt inn i tre
hoveddeler hvor den første omhandler gode og effektive planprosesser, den
andre omhandler bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt og den tredje
omhandler attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i
kommunene, 2009
Formålet med de statlige planretningslinjene er å:

›
›

Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

›

Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i
arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
kommunene.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og
forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/Arealplan/Plandokumenter/Planbeskrivelse.docx
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samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel
og gange som transportform, effektiv utnyttelse av sentrale områder, bruk av
eksisterende infrastruktur, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2016), av 20.12.2016
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseplager relatert til støy.
Retningslinjen anbefaler støygrenser på uteareal og fasader og gir veiledning om
plassering av ulike funksjoner.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen
Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø 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,
samt å ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og
muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av
luftforurensning i arealplanleggingen (T-1520)
Hensikten med anbefalingene i retningslinjen er å sikre og legge til rette for en
langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale
luftforurensningsproblemer. Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til
menneskers helse og trivsel gjennom følgende tre punkter:

›

Å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn
til ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse

›

Å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra
luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak

›

Det anbefales at det etableres luftforurensningssoner for å sikre at områder
med luftforurensning synliggjøres.

Øvrige nasjonale retningslinjer og bestemmelser:
› Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
› Forskrift om konsekvensutredninger, fastsatt 26.6.2009 (FOR-2009-0626855)

›

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt
planregister (Kart- og planforskriften, FOR-2009-06-26-861)

›
›

Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk
Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/Arealplan/Plandokumenter/Planbeskrivelse.docx
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›
›

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken

›

Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og
livskvalitet

›

13

Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for
naturmangfold

Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (FOR-1994-1110-1001).

4.2

Regionale planer og føringer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
(2015)
Det er utarbeidet felles mål for utvikling av Oslofjordregionen. De felles målene
for regionen er knyttet til:
›
›
›

Utvikling av regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region
Arealeffektivt utbyggingsmønster og bevaring av overordnet grøntstruktur
Effektivt, miljøvennlig for alle, og med lavest mulig behov for å bruke bil

Det er et felles mål for hele regionen å halvere klimautslippene innen 2030.
I planen er planområdet stadfestet som et område med regional grøntstruktur
for biologisk mangfold og kystsoneområde.

Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025
(fylkesdelplan)
Fylkesdelplanen bygger på Fylkesplan 2004-2007 og er en konkretisering av
fylkesplanens mål og strategier for areal- og transport. Fokusområder er:

›
›
›
›

Gode, levende og trygge lokalsamfunn
Næringsutvikling
Grøntstruktur og landbruksarealer
Transportsystem

Når det gjelder næringsutvikling fokuseres det på utvikling av sentrumskjerner,
og nærhet til overordnet transportsystem. Det nevnes imidlertid også at det er
viktig å legge til rette for lokalisering av næringsbedrifter utenfor de typiske
kjerneområdene for å utnytte Romerikes store komparative fortrinn med
beliggenhet sentralt på Østlandet, nær Oslo og nær Gardermoen, samt god
tilgang på aktuelle arealer nær sterke transportårer. Det sies mest om utvikling
innen kunnskapsbasert og logistikktilknyttet næring.

Grøntstruktur på Romerike (2002)
Rapport fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Hovedmål for rapporten er å bidra til å synliggjøre og ta vare på nasjonalt og
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regionalt viktig grøntstruktur på Romerike på tvers av kommunegrensene, med
vekt på store sammenhengende grøntområder og grøntdrag. Det er utarbeidet
kart for ulike temaer:

›
›
›
›

Biologisk mangfold: Viser ingen registreringer i planområdet
Friluftsliv: Viser ingen registreringer i planområdet
Jordressurser: Viser svært høy verdi i planområdet
Kulturmiljø og kulturlandskap: Viser sammenhengende kulturlandskap,
kulturmiljø av lokal verdi ved planområdet

Regional plan for masseforvaltning (2016)
Hensikten med planen er å:

›
›
›
›

Oppnå størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
Sikre arealer for massemottak og lovlig deponering
Sikre fremtidige behov for byggeråstoff og uttaksområder
Redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra håndtering- og transport av
masser i Akershus

I kapittel 3 gis det konkrete planretningslinjer for mottak, mellomlager og
deponi av overskuddsmasser. På reguleringsplannivå gis retningslinjer om blant
annet eksterne masser i LNF-områder, mottakskontroll og avslutning/etterbruk.

Verneplan for vassdrag, Leira (1986)
Fra NVEs beskrivelse av vernegrunnlag Lavlandsvassdrag på Østlandet med
særlig store verdier; Vassdraget er viktig del av et særpreget landskap som i
stor grad er dominert av aktive prosesser i leire. Stort naturmangfold knyttet til
elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna. Utløpsområdet
er naturreservat. Friluftsliv, undervisning og forskning er viktig bruk.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
(2016-2021)
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for både elver,
innsjøer, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen skal sikre en helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Planen foreslår også en rekke tiltak
for å beskytte vannforekomstene, blant annet for å redusere tilførslene av
forurensing fra landbruk. Løsninger for avrenning er sentralt i denne
sammenhengen.

Regional plan for klima og energi (2011 – 2014)
Den regionale planen skal bidra til å tydeliggjøre klima- og energihensyn som en
premiss for fylkeskommunens planer for ulike sektorer. Gjennom planprosessen
skal det utvikles strategier for å nå planens mål.
Til den regionale planen skal det utarbeides årlige handlingsprogram som skal
synliggjøre tiltak og ansvar. Her skal samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer
tydelig framgå. Også tiltak som får konsekvenser for andre miljø- og
samfunnsinteresser, skal her synliggjøres. Tiltakene skal bidra til å fremme
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samarbeid og styrke gjennomføringen av Akershus-kommunenes klima- og
energiplaner.

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (2013)
Fylkesdelplanen for kulturminner og kulturmiljøer "Spor for framtiden" gjelder
for planperioden 2007 – 2018.
Fylkesdelplanen har som hovedmål for den framtidige kulturminnepolitikken i
Akershus å ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv
ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og
tilhørighet, trivsel og verdiskaping.

4.3

Kommunale planer

Kommuneplan for Fet kommune (2014-2026)
Kommuneplanen til Fet kommune består av en samfunnsdel og en arealdel. I
samfunnsdelen er disse tre satsningsområdene prioritert:

›
›
›

Identitet og samhold
Fetsund sentrum
Bokvalitet og oppvekstmiljø

I arealdelen av kommuneplanen fokuseres det på følgende hovedgrep:

›

Forvaltning av arealressursene. Bærekraftig forvaltning av arealressurser
knyttet til blå og grønne strukturer. Jordvern er et hovedhensyn.

›

Økt satsing i sentrum og på stasjonene langs Kongsvingerbanen. Etablering
av Fetsund som et stort knutepunkt på Romerike.

›

Forvaltning av teknisk og sosial infrastruktur. Teknisk infrastruktur
utnyttes, utvikles, fornyes og vedlikeholdes for å bygge opp om
samfunnsutviklingen.

›

Sikre gode og trygge gang-, sykkel- og turveger for å bidra til miljøvennlig
transport og bedre folkehelse.

I arealdelen av kommuneplanen er deler av det som inngår i gjeldende
reguleringsplan avsatt til næringsvirksomhet (nåværende og fremtidig), samt
boligbebyggelse. Resten av planområdet er avsatt til LNFR – landbruks,- naturog friluftsområde. Deler av planområdet inngår i hensynssone for landskap og
faresone for høyspenningsanlegg.
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Figur 1 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel, med planområdet markert med rød strek
(Kartinnsynsløsning til Fet kommune)

Kommunedelplan Energi og klima (2011-2021)
Fet kommune skal redusere klimagassutslippene i overensstemmelse med
internasjonale avtaler og nasjonale forpliktelser. Det fokuseres på styring av
transport og energiløsninger gjennom arealplanlegging, transportplanlegging og
byggesaksbehandling. Gjennom behandling av arealplaner og gjennom
kommunens eget planarbeid skal en bidra til utbyggingsmønster som
tilrettelegger for etablering av gang- og sykkelveier samt bedring av
kollektivtrafikkløsninger. Langsiktig og bærekraftig utbyggingsmønster er en
viktig kommunal arena for å bidra i klimadugnaden.
Næringslivet skal være bærekraftig og det skal etableres gode rammer for en
positiv vekst og utvikling i kommunen. Ressurser skal brukes mest mulig
effektivt og det skal tenkes langsiktig ved alle nye prosjekter. Jølsen
industriområde nevnes som en av de største industriforekomstene i Fet
kommune. Industri og næringsliv skal oppfordres til å benytte seg av ”grønt elsertifikatmarked” og ”miljøfyrtårn”-ordningen. Gjennom plan og
reguleringsarbeid, dialog, informasjon og samhandling skal det legges best
mulig til rette for redusert energiforbruk og klimautslipp fra private virksomheter
i Fet kommune. Det beskrives prinsipper for lokal overvannshåndtering.
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Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø (2016 -)
Det overordnete målet er å styrke kommunens evne til å ivareta kulturminnene i
kommunen på best mulig måte. Planen er under utarbeidelse.

4.4

Gjeldende og tilgrensede
reguleringsplaner

4.4.1 Gjeldende reguleringsplaner
Det er kun én reguleringsplan i planområdet; "Jølsen Næringsområde gnr.1
bnr.1" (plan-id: 0101R9901) vedtatt 16.06.2008. Formål i planen er industri,
parkbelte industriområde, felles avkjørsel, frittliggende småhusbebyggelse,
faresone for høyspenningsanlegg. Innholdet i gjeldende reguleringsplan er i
hovedsak videreført, men planområdet inngår i ny plan.

Figur 2 Bilder viser omrisset av det Næringsområdet
Jølsen, gnr/bnr 1/1. nye planområdet
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4.4.2 Tilgrensende reguleringsplaner
Det foreligger tilgrensende reguleringsplaner for vegene opp til planområdet,
disse er:

›

Reguleringsplan med bestemmelser 01010 R0401 for veg til Jølsen
Industriområde, del av gnr. 1 bnr.1 Fet (sist rev. 16.04.2008).

›

Jølsenveien plan nr. 0101 R0802, profil 1170-1550 (sist datert 10.08.2011)

›

0101 R0603 – Rv. 22 Borgen bru – Vinsnes. Alternativ 2 (sist datert
o1.06.2010)
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Eksisterende forhold

Planområdet ligger mellom Jølsenåsen og Jølsen gård nordvest i Fet kommune.
Området omfatter til sammen 297,7 daa og består av gårds- og bruksnumrene:
gnr./bnr./fnr. 1/1/2, 1/4 og deler av 1/1. Avstanden til Fetsund er ca. 4,5 km i
luftlinje, og Lillestrøm sentrum er om lag 3 km unna.
Nærmere beskrivelse av eksisterende forhold, framkommer i de ulike
temarapportene.

5.1

Dagens arealbruk

Planområdet ligger i et typisk jordbruks- og skogsområde, med spredt bolig- og
gårdsbebyggelse, samt næringsarealer. I dag omfatter bygningsmassen i
planområdet terminalbygg og lagerbygg, men næringsområdet er under
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utvikling og det planlegges bygging av diverse næringsbygg på de regulerte
arealene. Dette beskrives nærmere i kapittel 6, i tiltaksbeskrivelsen.

5.2

Landskap og estetikk

Planområdet er plassert i overgangen mellom det åpne kulturlandskapet og de
skogkledde fjellområdene. Kulturlandskapet og noen begrensede deler av
skogsområdene er delt opp av elveløp med markerte ravinedaler.
Næringsområdet med eksisterende og planlagt bebyggelse ligger inn mot
fjellområdet øst for planområdet.

5.3

Kulturminner og kulturmiljø

Automatisk fredete kulturminner
I følge Riksantikvarens database Askeladden er det gjort funn av bosetningsspor
i den uregulerte delen av planområdet. Lokaliteten (ID: 95953) er fra etter
reformatorisk tid og har vernestatus som uavklart. Merknader mottatt av
Akershus fylkeskommune ved fylkeskonservator har gitt tilbakemelding om at
det ikke er registrert kulturminner i området, og at nærmere utredning av
fornminner ikke ansees som nødvendig.

Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer
Innenfor det aktuelle planområdet er det registrert to SEFRAK-bygg, henholdsvis
nummer 0227-0101-011 og 0227-0101-010. Disse er plassert på Barkebråten
husmannsplass. Begge byggene har gul trekant, hvilket indikerer at de er
oppført i tidsperioden 1850 – 1900.
I influensområdet er det til sammen registrert syv SEFRAK-bygg, fordelt på tre
steder; Jølsen gård, Løkka husmannsplass og Steindalen husmannsplass.
SEFRAK er en forkortelse av Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne
i Noreg. Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, oppført
før 1900-tallet. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som er oppført før
1850 og de som er oppført i perioden 1850-1900. Dette er vist med trekanter
som er fargekodet i kart. Grå trekant henviser til bygninger som er revet, brent
eller på annen måte fjernet, gul trekant henviser til bygninger som er oppført
mellom 1850-1900, og rød trekant som henviser til bygninger oppført før 1850;

Figur 3 Kilde: SEFRAK-registeret
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Figur 4 Trekanter i grå-, gul- og rød viser registrerte SEFRAK-bygg.

5.4

Naturmiljø

Planområdet tilhører vegetasjonssonen boreonemoral sone som kjennetegnes av
edellauv- og barskog. Edellauvskog finnes på gunstige voksesteder, mens
bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer resten av skoglandskapet. I
Miljødirektoratets naturbase er det registrert en viktig naturtype i nordre del av
planområdet. Dette er området Jølsen Skog, med naturtype bekkekløft og
bergvegg (ID: BN00025073). Det er ellers ingen kjente registreringer av
naturverdier innenfor planområdet, men naturtypen med bekkekløft og
bergvegg strekker seg også videre inn i Skedsmo kommune i nord. Direkte
tilgrensende til planområdet i nord er det også registrert et område, Korpåsen
sør, med naturtype gammel barskog (ID: BN00016169). For øvrig er bekkeløp
som Steindalsbekken viktige elementer for biologisk mangfold.
Ved Jølsen gård er det to naturreservater; Jølsen og Holmen naturreservat. Det
ligger også to naturreservater 2 km nedstrøms Steindalsbekken og
Jølsenbekken, henholdsvis; Sørumnestet og Nordre Øyeren.
Vest for planområdet ligger Leirvassdraget (ID BN00016134). En viktig
naturtype og landskapselement, bestående av kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elvepartier. Det er påvist flere rødlistearter her.
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Figur 5 Utsnitt fra Miljødirektoratets Naturbase 28.05.2016. (naturbase.no)

5.5

Rekreasjonsverdi- og bruk

Planområdet er ikke registrert som turområde i offentlige databaser eller
kommunale temakart, men de store skogsområdene ved Jølsenåsen brukes i
noen grad til friluftsliv og rekreasjon. Gjennom deler av planområdet går
skogsveien Steindalsvegen opp til plassen Steindalen øst for planområdet. Vest
for planområdet går Jølsenveien helt opp til en eiendommen Lykkja.

5.6

Landbruk

Planområdet er lokalisert i et jordbruksområde. Bildet under viser planområdet
sett i forhold til bruk og bonitet.
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Figur 6 - Bonitet og markslag, NIBIO
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5.7

vann

Vei, trafikk og teknisk infrastruktur

Atkomsten til Jølsen Næringsområde skjer fra Rv. 22 Fetveien, videre på Fv. 279
Jølsenveien som går forbi planområdet. Trafikkmengden (ÅDT) på Fv. 279
Jølsenveien er estimert til 500 (Nasjonal vegdatabank (NVDB), 2015).
Dagens ÅDT på Fv. 279 Borgenveien er oppgitt til å være 500 kjt/døgn i NVDB.
Dette inkluderer trafikk til dagens virksomhet i Jølsen Næringsområde og boliger
i Jølsenveien og videre inn i Borgenveien. Det er grovt anslått at de øvrige
boligene i Jølsenveien genererer en ÅDT på ca. 100 kjt/døgn, og at dagens
trafikk til planområdet er omtrent 250 kjt/døgn. Dette gir en ÅDT ut av
planområdet på 1800 kjt/døgn, og en trafikkbelastning på Fv. 279 Borgenveien
på 2050 kjt/døgn. Det er lagt til grunn at all trafikk fra Jølsen Næringsområde
kjører vestover på Borgenveien da dette er den korteste veien til Rv. 22,
uavhengig om man skal mot Fet eller mot Lillestrøm.
Det er lagt til grunn at det ikke er annen fremtidig trafikkvekst på lokalvegnettet
frem til Rv. 22, da det ikke er kjennskap til konkrete planer for utbygging.
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5.8

Grunnforhold

Planområdet og åsryggene i øst domineres av bart fjell, med stedvis tynt
løsmassedekke. Jordbruksarealene i vest er gammel elveavsetning, mens nordre
del av planområdet er havavsetning med ulik tykkelse. Denne havavsetningen
går høyst sannsynlig også under elveavsetningen (markert gult).

Figur 7 - Løsmassekart (Skredfare – evalueringsrapport, NGI, 2017)

5.9

Forurensning

Forurensning omfatter luftforurensning og forurensning i grunn.
Jølsen Miljøpark AS har tillatelse etter forurensningsloven til å drive mottak,
knusing og lagring av stein, betong, returasfalt og kabelgranulering.
Driften medfører mottak av farlig avfall, utslipp til vann og utslipp av diesel.
Virksomheten har derfor utarbeidet et måleprogram for utslipp til vann.
Måleprogrammet legger opp til målinger i bekk oppstrøms og nedstrøms, samt
vannfase og slam i sandfang. Det er etablert fysiske tiltak for å håndtere
overvann på stedet.
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Planforslaget
6.1

Arealbeskrivelse og plankart

6.1.1 Arealbeskrivelse
Området er en videreføring av gjeldende plan og dagens bruk. Det nye
planforslaget medfører en utvidelse av planområdet til;

›
›
›

Etablering av nytt deponi, nord for eksisterende planområde
Endring av lokaliseringen av bekk og atkomstveg
Utvidelse av eksisterende næringsområde, som følge av endret atkomstveg

Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på 297,7 daa. Nedenfor følger en
oversikt over formålene i planen;

Feltnavn

Arealformål

Størrelse (daa)

Bebyggelse og anlegg, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 1
B

Boligbebyggelse

5,2 daa

BAN1

Annen næring – næring,

95,4 daa

lager, industri
BAN2

Annen næring - Deponi

122,1 daa

Sum kategori denne kategori: 222,7 daa
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2
SV

Veg

1,0 daa

SKV

Kjøreveg

9,1 daa

SVG

Annen veggrunn -

4,5 daa

grøntareal
Sum areal denne kategori: 14,5 daa
Grønnstruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 3
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GV1

Vegetasjonsskjerm

8,3 daa

GV2

Vegetasjonsskjerm

12,9 daa

GV3

Vegetasjonsskjerm

39,2 daa

Sum areal denne kategori: 60,4 daa
Hensynssoner, jfr. pbl § 12-6
H570

Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler

Totalt alle kategorier: 297,7 daa

Bilde fra Jølsenveien og nordover mot planområdet
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6.1.2 Plankart
Reguleringsplanens plankart er vist på de to neste sidene:

Figur 8 Nedre del av planområdet
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Figur 9 Nordre del av planområdet

6.2

Tiltaksbeskrivelse og planfaglig analyse

6.2.1 Forholdet mellom ny og gammel plan
Den nye reguleringsplanen bygger på gjeldende reguleringsplan for området, og
er en videreføring av denne planen.
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Planforslaget kan deles i 4 områder:

1.

Regulering av samme areal og samme
formål som gjeldene plan.
Eksisterende reguleringsformål skal
videreføres i den nye planen. Gjeldende
plan er på ca. 120 daa.

2.

Justering av atkomstveg og bekkeløp i
forhold til gjeldende plan.
Det er i planen ønske om en justering av
veg og bekkeløp fra den gamle planen.
Denne endringen omfatter en mindre
utvidelse av plangrensen innenfor
jordbruksarealene i vest, og dette
medfører også rokering av veg- og
grøntområdeformålene. Utvidelse ved veg
og bekk er på ca.10 daa.

3.

Utvikling av nytt deponi for ordinært avfall
fra AF Decom`s anlegg.
I nordre del av planområde er det et nytt
areal (utenfor gjeldende reguleringsplan)
for deponering av overskuddsmasser fra
AF`s avfallsbehandlingsanlegg. Arealet til
deponering av overskuddsmassene er på
ca. 170 daa.

4.

Modellflyplassen ble varslet som en del av
de nye arealbruksformålene, dette
formålet inngår ikke i planen.

6.2.2 Videreutvikling av gjeldende reguleringsplan (2008)
Det vektlegges å etablere virksomheter som gjensidig støtter opp om hverandre.
Det er derfor naturlig å bygge videre på det som allerede er etablert.
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Nedenfor gis en oversikt over dagens status i området som er omfattet av
eksisterende reguleringsplan.

6.2.3 Omlegging av atkomstveg og bekkeløp
Nedenfor er det vist en enkel planskisse av endringer av bekkeløp, og rokkering
av plassering mellom bekk og atkomstveg.
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Snittet under viser ny reguleringsplan
med 20 meterbredt bekkeløp

Endringen av vegatkomsten til området vil medføre en
utvidelse av det regulerte arealet med ca. 10 daa.
Begrunnelsen for denne endringen er å få en enklere
anleggssituasjon der ny veg ikke blir liggende i det
gamle elveleie.
Atkomsten til de ulike tomtene slipper i denne
løsningen å krysse elveløpet, og dette medfører at
bekken kan gå åpent i et lenger parti.
Planbestemmelsen åpner for bekkelukking i deler av
det totale bekkeløpet. I ny løsning blir det en
vesentlig lenger åpen bekk.
Når bekkeløpet legges ut mot jordekanten kan den
også bedre fungere som en jordbruksdrenasje, og
siden dreneringssystemet er gammelt i dette området,
åpner dette for en bedre drenering av

Stiplet linje viser
gjeldende
reguleringsplan,
mens arealet er
utvidelse av
planområdet i ny
plan

jordbruksarealene.
I planen legges det opp til å regulere en 20 meter
bred buffer av bekkeløpet til grøntstruktur, som gir
rom for sammenhengende vegetasjonsetablering på
begge sider av selve bekken. Dette arealet gir også et
godt volum for bekken ved flomsituasjoner.
Intensjonene med endringene er å gi et større
næringsareal, bedre anleggssituasjon, mer åpent
grøfteareal, bedre vegetasjonsskjerming og legge til
rette for bedre jordbruksdrenering.

6.2.4 Planfaglig vurdering av deponiområdet
Den nordre delen av planområdet gir plass til et deponi på ca. 122 daa. Arealet
avgrenser ikke deponiet, men angir det arealet det er mulig å lokalisere
deponiet innenfor. Det vil med andre ord si at en ikke nødvendigvis vil utnytte
hele arealet. Utvidelsesarealet gir rom for:

›
›
›

Deponi, inkludert inntaks- og uttaksområde, fangdammer ol.
Vegetasjonsskjerm som avgrenser deponiet
Deponering av toppmasser og eventuelt andre midlertidige masser på
utsiden av deponiet.
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De to førstnevnte arealene angis med ulike reguleringsformål i plankartet.
Når planområdet når sitt maksimale oppfyllingsnivå (kote +161) avsluttes
området, og det forutsettes tilbakeført til LNFR-område. Det vil si at deponiet
ikke avgrenses i tid siden det er usikkert hvor mye masser som deponeres hvert
år. Deponiet er per nå vurdert til å ha en levetid på 30-40 år.
Hvis det skal drives deponi i området etter at maksimalt volum er nådd, må det
utarbeides en ny reguleringsplan. Forutsettes det kontinuerlig drift bør ny
planprosess starte i god tid før oppfylling til maksimalt nivå.

http://projects.cowiportal.com/ps/A077420/Documents/03 Prosjektdokumenter/Arealplan/Plandokumenter/Planbeskrivelse.docx

JØLSEN NÆRINGSOMRÅDE

6.3

33

Beskrivelse av anlegget

6.3.1 Eksisterende situasjon (landskap, naturmiljø og
bygningsmiljø)
Utsnittene og bildet under viser områdets karakter. Her fremkommer vekslingen
mellom det åpne relativt flate kulturlandskapet og de skogkledde fjellområdene.
Kulturlandskapet og noen begrensede deler av skogsområdene er delt opp av
elveløp med markerte ravinedaler. Næringsområdet med eksisterende og
planlagt bebyggelse ligger inn mot fjell- og skogområdet i øst.
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6.3.2 Utforming av deponiet
Innenfor deponiarealet (BAN2) skal permanente overskuddsmasser deponeres.
Arealene i ytterkant (GV3) vil bli benyttet til lager for vekstjord. Vekstjorda
forventes tilbakeført som topplag, og benyttes i skjermvollene.

Snittet under viser at tykkelsen på de deponerte massene varierer med
terrengformene på eksisterende terreng med en maksimal tykkelse på ca. 40
meter. Deponeringsvolumet er beregnet til ca. 1 400 000 m³ masser fra
gjenvinningsanlegget.
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6.3.3 Type masser, toppdekket og avrenning
Deponiet etableres primært for å motta filterkaker, som er et restprodukt fra
behandlingsanlegg for gjenvinning av forurensede gravemasser og tungt
riveavfall. I anlegget vaskes og sorteres massene i ulike størrelsesfraksjoner.
Forurensningen knytter seg i hovedsak til de fineste partiklene i massene og i
anlegget skiller disse ut. Finstoffet fra 0 - 0,063 mm tilsettes fellingskjemikalier
og de sedimenterte massene som inneholder ca. 50 % vann blir deretter
behandlet i en filterpresse, som reduserer vanninnholdet til ca. 20 %. Det er
filterkakene herfra som skal deponeres.
Med flere års driftserfaring fra tilsvarende prosess, er forurensningskonsentrasjonen i massene godt kjent. Dette innebærer at massene må
håndteres på deponi for ordinært avfall. Massene vil, som det fremgår ovenfor,
ha et høyt finstoffinnhold og vil som følge av dette være relativt tette.
Regnvann/nedbør vil derfor i begrenset grad drenere gjennom massene, men
både forurenset avrenning og vann som drenerer gjennom de forurensede
massene vil fanges av bunntetting og ledes til egnet renseløsning før det ledes
videre til resipient.
Videre oppbygging av deponiet er nærmere beskrevet i pkt. 6.3.5. Detaljerte
krav til hvilke avfallstyper som kan deponeres og krav til etablering, drift og
avslutning av deponiet vil bli regulert gjennom den utslippstillatelsen som gis av
miljøvernmyndighetene (fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus).

6.3.4 Geotekniske tiltak
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser innenfor deponiarealet. Dette er
beskrevet i konsekvensutredningen i kapittel 7.9. Her fremgår det at utviklingen
av området er gjennomførbart.

6.3.5 Teknisk oppbygging av deponiet
Avfallsforskriftens kapittel 9 fastsetter krav til deponier som skal sikre at
deponering av ulike avfallstyper skjer på en forsvarlig og kontrollert måte.
Oppbygging av deponiet vil derfor skje i tråd med de prinsipper som framgår
her. Det er utarbeidet en egen veileder til kapittel 9 (TA-1951/2003) og i denne
framgår prinsippene for bunntetting og topptetting av et deponi slik det fremgår
av figurene nedenfor.
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Avfallsforskriften og veilederen deler deponier inn i tre kategorier; 1. deponi for
farlig avfall, 2. deponi for ordinært avfall og 3. deponi for inert avfall. Det er noe
ulike krav til tetthet og mektighet på de ulike tettelagene for de ulike
deponikategoriene, ut fra hvor forurenset massene som skal deponeres er. Men i
prinsippet skal alle deponier ha en dobbel bunntetting og et system for å fange
opp og lede vekk forurenset vann slik at det ikke blir et stående vannspeil inne i
deponiet. Det er også viktig at tettelagene ikke utsettes for et vanntrykk
nedenfra og at det derfor er en løsning for å lede vekk det rene vannet som er i
grunnen.
Steindalsbekken renner i dag gjennom området. En konsekvens av dette er at
bekken må ledes i en kulvert under det planlagte deponiet.
I deponiet som nå planlegges vil det være aktuelt med trinnvis utbygging. For å
begrense nedslagsfeltet og vannmengden som må renses, innebærer dette at en
også vil etablere renseløsning knyttet til den trinnvise utbyggingen. Ut fra
erfaring med tilsvarende masser antas forurensningsgraden på vannet å være
lav, men en aktuell renseløsning vil være laguner for å sikre utfelling av
suspendert stoff i avrenningsvannet.
Sentralt for alle deponier er derfor at de bygges opp slik at forurenset vann fra
de deponerte massene samles opp for kontroll og eventuell rensing før avløpet
ledes til resipient.
Senere planlegging vil omfatte detaljer knyttet til den tekniske oppbygningen av
deponiet.
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Som for bunntetting gir veilederen føringer for hvordan deponier skal avsluttes
med topptetting. Løsningen på det enkelte deponi må imidlertid vurderes ut fra
hvilke typer avfall som deponeres, da dette for eksempel kan påvirke behov for
eventuell gassdrenering, setningsfarer, etc. De masser som vil deponeres i det
deponiet som her planlegges, vil ikke inneholde organisk materiale i et omfang
som vil medføre dannelse av gass. Massene vil heller ikke gjennomgå noen
fysisk eller kjemisk omdanning og vil være svært stabile. Toppdekket vil derfor
bli noe enklere enn det prinsipptegningen over viser.
Prinsipielt er det imidlertid viktig at toppdekket hindrer at overflatevann påvirker
de deponerte massene, og derved reduserer potensiell utvasking av
forurensende stoffer. Tykkelsen på toppdekket og eventuelle krav til massene
som ligger over det tette laget vil kunne tilpasses tenkt etterbruk og
revegetering av området.

6.3.6 Håndtering av forurenset sige- og overvann, samt
omlegging av Steindalsbekken
Anleggelse og driften av deponiet vil medføre at terreng og bekker vil kunne bli
eksponert for uønsket forurensning.
Forurensning skyldes erosjon fra deponert materiale, sigevann fra bunn av
fyllingen, og erosjon fra anleggsveger som anlegges i området.
For å redusere uønsket forurensningspåvirkning må det gjennomføres tiltak.
For å unngå at Steindalsbekken direkte blir påvirket av avrenning fra deponiet,
legges bekken derfor i rør gjennom det området som utvikles til deponi.
Det må anlegges rensedammer hvor overflatevann og sigevann fra deponiet
renses, før vannet slippes ut i Steindalsbekken. Oppholdstiden for vannet i
dammene vil bestemme i hvilken grad forurensningspartikler av en gitt størrelse
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vil få tid til å sedimentere og legge seg på bunnen, før vannet forlater dammen
og føres til Steindalsbekken.
Minste partikkelfraksjon som det er aktuelt å fjerne fra overflate- og sigevannet
er i størrelsesorden 0,01 mm. Synkehastigheten for slike partikler bestemmer
arealet på rensedammen(e).
For at minste partikkelstørrelse på 0,01 mm skal kunne bunnfelle, størrelsen på
rensedammen være ca. 1 daa pr. 10 daa deponiareal. Det er her lagt til grunn
avrenningsforhold tilvarende et 2-års regn med varighet på 10 minutter.
Deponiet vil forårsake at overflatevann hurtigere vil renne av fra området,
spesielt i fasen hvor topplaget ikke har oppnådd full effekt. Deponiet vil også
produsere sigevann som skyldes regnvannsinfiltrasjon gjennom overflaten.
Det forsøkes å begrense gjennomtrengning av overflatevann ved å anlegge
dreneringsgrøfter og å lede bort vann fra omkringliggende terreng.
Overflatevann som renner av deponioverflaten før topplaget har oppnådd full
effekt med hensyn til retensjon, vil inneholde forurensning/erosjonsmateriale,
og dette må ledes til rensedam/retensjonsdam gjennom et opparbeidet
grøftesystem som i hele oppfyllingsperioden må vedlikeholdes og endres.
Sigevann samles opp i et sigevannsrørsystem og føres til rensedammen(e).
Anleggsveier av grus som bygges for å kunne deponere massene utformes med
drenssystemer/grøfter for å samle opp overflatevann. Vann fra vegen(e) vil
tidvis forårsake avrenning som inneholder forurensning, spesielt på grunn av
erosjon ved nedbør. Overflatevannet ledes gjennom grøftesystemer til
rensedammen(e). Rensedammene etableres etter behov og etter hvilken plan
for oppfylling som legges til grunn.
Det kan bli aktuelt å re-lokalisere rensedammene flere ganger.
Steindalsbekken legges i rør over en strekning på ca. 300 meter.
Bekkelukkingen dimensjoneres for en 200-års flom og klimafaktor på 1,2 (det vil
si 20 % påslag på 200-årsflommen). Dimensjonen på bekkelukkingen er derfor
beregnet til Ø2000 mm.
Ettersom bekkelukkingen stedvis vil bli liggende med svært stor overdekning
(opptil 40 meter), må rørene være spesielt designet for dette, eller så må det
gjøres tiltak for å unngå at rørene kollapser. Det samme gjelder for
sigevannsrørene. Det er utarbeidet et eget notat om håndtering av overvann og
flomfare.
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Det vurderes også arealbehov for sedimenteringsbassengene, rensedammer og
eventuelt fordrøyningsbassenger. Det må vurderes nærmere i senere
prosjekteringsfaser om det foreligger muligheter for å unngår omlegging av
sekundære bekkesystem og avskjæringsgrøfter i rør.

6.3.7 Stegvis utvikling av deponiet
Skissen under viser en stegvis utbygging av deponiet. En slik løsning vil gi
mulighet for også en stegvis rehabilitering av terrenget, slik at kun deler av
arealet eksponeres som fylling i kontrast til omgivelsene.

6.3.8 Ferdigstillelse og etterbruk
En ferdigstillelse av anlegget forutsetter at terrengformene opparbeides, og at
topplaget legges ut. I siste fase etableres en ny vegetasjon på deponiet, slik at
området på sikt tilpasses omgivelsene.
Etter endt oppfylling forutsettes det at deponiområdet tilbakeføres til LNFområde.

6.3.9 Utforming av bekkeløpet utenfor deponiet
Siden tiltaket medfører behov for å overfylling av bekkeløpet der det anlegges
deponi, er det arbeidet aktivt for å få en bedre bekkeutforming for de delene av
bekkeløpet som inngår i gjeldende reguleringsplan. Det er utarbeidet et eget
notat med forslag til utforming av bekkeløp. Siden gjeldende reguleringsplan
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tillater at 1/3 av bekkeløpet kan lukkes i forbindelse med atkomster til de ulike
næringstomtene, vil 280 meter av bekken være lagt i rør (dvs. 1/3 av 840 m.).
I den nye planen legges bekken mellom jordbruksarealet og atkomstvegen på
størstedelen av strekningen. Det blir likevel behov for å opprettholde en
bekkekryssing (ca. 40 m.). Total bekkelukkingstrekning blir ca. 300 m.
Forskjellen mellom gjeldende og ny reguleringsplan blir derfor at ny plan
forutsetter ca. 80 meter lengre bekkelukking enn gjeldende reguleringsplan.
Gjeldende reguleringsplan forutsetter at bekken på størstedelen av området har
en bredde på 12 meter. I bekkens nordre del er høydeforskjellen mellom
sideterrenget og bekkeløpet stort (ca. 3 m.). Dette medfører bratte skråninger
som ikke er optimalt for en god bekkeutforming (jf. notatet om
bekkeutforming). Ny plan breddeutvider bekkeløpet til minimum 20 meter, og
dette medfører at ønsket tiltak for bekkeutforming kan gjennomføres på en mer
tilfredsstillende måte. Denne løsningen medfører også vesentlig bedre mulighet
for en frodig vegetasjonsetablering på begge sider av bekkeløpet.
I reguleringsplanbestemmelsene til ny plan kreves det en mer detaljert plan for
utforming av bekken til rammesøknad. Dette sikrer i større grad enn i gjeldende
plan at bekken utformes slik at den igjen kan bli et viktig leveområde for planter
og dyr.
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7

Konsekvensutredning

Konsekvensutredningen bygger på det godkjente planprogrammet for
reguleringsplanen. I planprogrammet er det fastsatt at følgende temaer skal
utredes;

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Trafikk
Støy
Miljørisikovurdering; forurensning i grunn og vannmiljø
Luftforurensning
Landskap og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø og kulturminner
Landbruk
Grunnforhold-/Geoteknikk og flomfare

Det er utarbeidet egne rapporter for disse utredningstemaene, og disse følger
planbeskrivelsen som egne vedlegg.
Konsekvensutredningen tar for seg to alternativer. 0-alternativet legger til grunn
at tiltak som planforslaget åpner for ikke gjennomføres. 1–alternativet vil være
utvikling av planområdet i tråd med planforslaget. Det vil også gjøres en
overordnet vurdering av mulighet for bortkjøring av masser til deponi utenfor
planområdet.
Dette kapitelet oppsummerer rapportene, og viser hvilke konsekvenser
planforslaget vil gi ved å gå fra 0-alternativet til 1-alternativet.

7.1

Trafikk

7.1.1 Veinett og trafikkmengder
Planområdet har atkomst via Rv. 22 Fetveien, Fv. 279 Borgenveien og videre inn
i Jølsenveien. Fv. 279 har to atkomster til Rv. 22 (Borgenveien og
Vinsnesveien), men fra Jølsenveien er korteste vei via rundkjøringen ved Tuen i
enden av Borgenveien (nærmest Lillestrøm).
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Figur 10: Planområdets lokalisering og omkringliggende vegnett. Kartkilde: kart.finn.no

NVDB (Nasjonal vegdatabank) oppgir ÅDT på Fv. 279 til å være 500 kjt/døgn,
med en andel lange kjøretøy på 8 % (2015-tall). Rv. 22 Fetveien har nettopp
blitt utvidet fra to- til firefelts på strekningen, og her er det pr. i dag (november
2016) ikke vist trafikkmengde i NVDB.

Figur 11 ÅDT på veinettet ved Jølsen Næringsområde (Trafikkanalyse,
COWI, 2017)
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7.1.2 Fremtidig trafikksituasjon
Det overordnede veinettet inn til Jølsen Næringsområde vil være det samme
som ved dagens situasjon, men som i vedtatt reguleringsplan vil den interne
veien innover i planområdet ligge på vestsiden av næringstomtene.
Ved å utvide området med areal til deponi nord for dagens Jølsen Miljøpark, kan
masser deponeres innad i området i stedet for å måtte kjøres til eksternt deponi.
Forslagsstiller har anslått en gjenvinningsgrad på 80 %, og at de resterende
massene deponeres på området. Anlegget vil behandle like mye masser som i 0alternativet, men på grunn av deponi på eget område vil det ikke være behov
for å transportere masser til eksternt deponi.
Forslagsstiller har estimert at det årlig kan komme 6666 kjøretøy med avfall inn
til området, og med en gjenvinningsgrad på 80 % vil det måtte fraktes ut med
5333 kjøretøy med masser. Det er antatt at halvparten av kjøretøyene som
kommer med last inn tar med seg last ut igjen. Dette gir et behov på nye 2000
kjøretøy som henter avfall. Totalt gir dette en årlig turproduksjon på 17 500
kjt/år, eller en ÅDT til Jølsen Næringsområde på 48 kjt/døgn.
Utover areal til deponi er det ikke forventet at reguleringen vil endre
trafikkmengden til og fra næringsområdet. Trafikk tilknyttet bolig og øvrige
næringsareal antas å være som beregnet i 0-alternativet.
Utvidelse av areal til deponi for Jølsen Miljøpark vil medføre en liten nedgang i
trafikk til og fra området. Sett i sammenheng med turproduksjon til øvrig
næring i området vil trafikken i 1-alternativet være på omtrent samme nivå som
i 0-alternativet.
Dagens ÅDT på Fv. 279 Borgenveien er oppgitt å være 500 kjt/døgn i NVDB.
Dette inkluderer trafikk til dagens virksomhet i Jølsen Næringsområde og boliger
i Jølsenveien og videre inn i Borgenveien. Det er grovt anslått at de øvrige
boligene i Jølsenveien genererer en ÅDT på ca. 100 kjt/døgn, og at dagens
trafikk til planområdet er omtrent 250 kjt/døgn. Dette gir en ÅDT ut av
planområdet på 1800 kjt/døgn, og en trafikkbelastning på Fv. 279 Borgenveien
på 2050 kjt/døgn. Det er lagt til grunn at all trafikk fra Jølsen Næringsområde
kjører vestover på Borgenveien da dette er korteste vei til Rv. 22 uansett om
man skal mot Fet eller mot Lillestrøm.
Det er lagt til grunn at det ikke er annen fremtidig trafikkvekst på lokalveinettet
frem til Rv. 22, da det ikke er kjennskap til konkrete planer for utbygging.

7.1.3 Trafikksikkerhet
Planforslaget med utvidelse av areal til deponi vil ikke føre til ytterligere
negative konsekvenser for trafikksikkerheten i området, sammenlignet med
referansesituasjon.
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7.1.4 Trafikk i anleggsperioden
På grunn av deponiets plassering innerst på området er det lagt til rette for at
rygging og manøvrering av store kjøretøy kan skje inne på området, og på den
måten forhindre manøvrering på veinettet forøvrig. Avhengig av behovet for
transport av masser til og fra området kan det bli en økt trafikk i anleggsfasen.
På nåværende tidspunkt, med ubebygde næringstomter på området, anses det
som å ha liten negativ konsekvens for det overordnede veinettet.
Det anbefales å etablere atkomstveien til næringsområdet på et så tidlig
tidspunkt som mulig, slik at boligene i planområdet blir minst mulig påvirket.
Bygging av atkomstveien kan føre til påvirkning av trafikken i Jølsenveien,
spesielt trafikk mot Jølsen gård.

7.1.5 Vurdering av konsekvensgrad
En utvidelse av arealene tilknyttet Jølsen Miljøpark AS for å legge til rette for
deponi vil ikke ha noen negativ innvirkning på trafikksituasjonen tilknyttet Jølsen
Næringsområde. Et deponi innad på området vil føre til en liten reduksjon i
trafikk til og fra Jølsen Næringsområde. Denne reduksjonen vil være liten
sammenlignet med den totale trafikken til hele næringsområdet dersom tomtene
blir utbygd etter dagens regulering.
Trafikken til de øvrige næringstomtene er beregnet på et overordnet nivå på
grunn av at mange av tomtene ikke er utbygd. Hvor stor grad av utnyttelse og
hva slags virksomhet som kommer til disse tomtene er vanskelig å vite på
nåværende tidspunkt. Trafikkmengden som er beregnet er den samme i 0alternativet, som i 1-alternativet, da det ikke forventes noen endring i utnyttelse
på bakgrunn av planforslaget.

7.2

Støy

Støykonsekvenser av planforslaget vurderes samlet til å ha liten til middels
negativ støykonsekvens for nærliggende områder.
Trafikkrapporten viser at planforslaget vil medføre en liten nedgang i trafikk til
og fra området. Årsaken er at anlegget vil behandle like mye masser som i 0alternativet, men på grunn av deponi på eget område vil det ikke være behov
for å transportere masser til eksternt deponi. Med tanke på turproduksjon til
øvrig næring i området vil trafikken i 1-alternativet være på samme nivå som i
0-alternativet. Derfor har en endring av veitrafikken som følge av utbyggingen
av massedeponiet ingen negative støykonsekvenser for nærliggende område,
heller ikke justert veilinje i forbindelse med atkomstvei til planområdet.
Konsekvensutredningen til temaet støy viser at en stegvis utbygging av
massedeponiet (Steg1-Steg4) ikke vil medføre noe økt støynivå på nærmeste
boliger til planområdet på Løkka og Steindalen, men det er bare aktiviteter i
Steg3 som kan gi overskridelse av støynivå i henhold til T-1442/2016 på boligen
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på Løkka. Et mulig tiltak kan være å redusere driftstiden for anlegg i Steg3 med
3 timer - fra 12 timer til 9 timer. Vurderingene forutsetter at støynivå på grunn
av støyende aktiviteter i regulert område (0-alternativet) ikke overskrider 52 dB
på disse boligene.
Støykonsekvenser av planforslaget vurderes samlet til å ha liten til middels
negativ konsekvens for nærliggende område.

7.2.1 Støy fra massedeponiet
Det er foretatt beregninger av ekvivalent støynivå på grunnlag av forutsatte
kildetyper og driftstider angitt i tabellen under for hvert utbyggingssteg.
Temarapporten for støy viser på kartbilagene støysituasjonen ved
anleggsarbeidene og de ulike utbyggingstegene. Beregnede innfallende
fasadenivå er vist i Tabell 1.
Tabell 1

Fasadenivåer på nærmeste bebyggelser til planområdet

Bebyggelse

Fasadenivåer i dB
0-alternativet

Alternativ 1

Steg1

Steg2

Steg3

Steg4

Løkka

52

52

53

55

55*

Steindalen

30

45

49

46

40

* Fasadenivåene har en verdi mellom 54,5 og 55, men de ble avrundet til nærmeste
hele tall.

0-alternativet
Beregningene viser at støynivå på begge boliger på Løkka og Steinsdalen er
tilfredsstillende i henhold til grenseverdier i T-1442/2016. En 3D illustrasjon av
støyforhold for 0-alternativet er vist under.
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Eksisterende anlegg

Knuseverk

Figur 12

3D illustrasjon av støyforhold for 0-alternativet.

Alternativ1 - Steg1
Beregningene viser at støynivå på begge boliger på Løkka og Steinsdalen er
tilfredsstillende i henhold til grenseverdier i T-1442/2016. En 3D illustrasjon av
støyforhold for Alternativ 1-Steg1 er vist under.

Nye anlegg
Eksisterende anlegg

Figur 13

3D illustrasjon av støyforhold for Alternativ 1- Steg1.

Alternativ1 - Steg2
Beregningene viser at støynivå på begge boliger på Løkka og Steinsdalen er
tilfredsstillende i henhold til grenseverdier i T-1442/2016. En 3D illustrasjon av
støyforhold for Alternativ 1-Steg2 er vist under.
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Nye anlegg

Eksisterende anlegg

Figur 14

3D illustrasjon av støyforhold for Alternativ 1- Steg2.

Alternativ1 - Steg3
Beregningene viser at støynivå på boligen på Løkka overskrider avsatte
grenseverdier i T-1442/2016 og ligger i gul støysone. En 3D illustrasjon av
støyforhold for Alternativ 1- Steg3 er vist under.
Det foreslås at støytiltak vurderes for denne boligen når nøyaktigere
opplysninger om støyende aktiviteter i både regulert området og planområde er
tilegnelige. Et mulig tiltak kan være redusering av driftstid for anlegg i Steg3
med 3 timer, dvs. fra 12 timer to 9 timer. Tiltaket vil føre til at høyest
fasadenivå reduseres fra 55 dB til 54 dB.

Nye anlegg
Eksisterende anlegg

Figur 15

3D illustrasjon av støyforhold for Alternativ 1- Steg3.

Alternativ1-Steg4:
Beregningene viser at støynivå på boliger på Løkka ligger på grenseverdier for
gul støysone men ikke overskrider det. Støynivå på begge boliger på Løkka og
Steinsdalen er derfor tilfredsstillende i henhold til grenseverdier i T-1442/2016.
En 3D illustrasjon av støyforhold for Alternativ 1- Steg4 er vist under.
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Eksisterende anlegg

3D illustrasjon av støyforhold for Alternativ 1- Steg4.

En sammenlikning mellom utbyggingssteg og 0-alternativet viser at utbygging
av massedeponiet vil medføre noe økt støynivå på nærmeste boliger til
planområdet, men det er bare aktiviteter i Steg3 som kan gi overskridelse av
støynivå i henhold til T-1442/2016 på boligen på Løkka, forutsatt at støy på
grunn av aktiviteter i regulert område (0-alternativet) ikke går over 52 dB på
disse boligene. Støykonsekvenser av planforslaget vurderes samlet til å ha
små negative konsekvenser for nærliggende område.

7.3

Miljørisikovurdering; forurensing i
grunn og vannmiljø

Det forutsettes montert kamera ved vektstasjonen ved mottak av massene for
visuell kontroll. Det etableres et mellomlager for masser av ukjent
forurensningsgrad. Innkommende masser som ikke er klassifisert på forhånd
legges på mellomlageret for prøvetaking og kjemiske analyser. Mellomlageret
etableres med tett dekke bestående av membran og asfalt. Det vil bli etablert en
grunnvannsbrønn for å verifisere at det ikke forekommer spredning til grunnen
under lagerområdet. Sigevann fra mellomlageret skal ledes via sandfangkum til
vannrenseanlegget.
Forurensning i jordmasser knytter seg i stor grad til de minste partiklene.
Hensikten med behandlingsanlegget er å sortere massene slik at man sitter
igjen med en fraksjon av de minste partiklene der forurensningen sitter, mens
øvrige fraksjoner er rene. Massene som går gjennom anlegget vaskes og
sorteres i flere trinn. Etter vasking blir massene avvannet. De utfelte massene
(0-0,063mm) går så inn i ei filterpresse, der vanninnholdet reduseres. Det er
disse filterkakene som legges i deponiet for ordinært avfall. Overskuddsvann fra
jordvaskeanlegget og sigevann fra mellomlageret ledes til et vannrenseanlegg
for forurenset vann. Vannet pumpes gjennom tre ulike tanker, der tungmetaller
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og olje i vannet felles ut i rensemediet, som er en blanding av bentonitt, kalk og
aktivt kull.
Det forutsettes etablert deponicelle for ordinært avfall for deponering av
filterkaker. For å sikre en forsvarlig beskyttelse av jord og vann stiller
deponiforskriften krav om dobbel bunn- og sidetetting i deponier med ordinært
avfall. Sigevann samles opp og håndteres etter tillatelse.
Ved etablering av nytt deponi planlegges gjenlegging av bekken over en
strekning på 300 meter, i bekkedalen nord for dagens næringsområde. I ny plan
vil 300 meter av bekken legges i rør under deponiet, mens bekken vil gå i åpent
løp på flata nedenfor, med unntak av en vegkryssing sør på området.
Et overvåkingsprogram for anlegget utarbeides for å tilfredsstille eventuelle krav
i fylkesmannens godkjenning. For å ha status før utvidelse av anlegg vil det
være naturlig å gjennomføre en bunndyrsundersøkelse i Steindalsbekken
oppstrøms og nedstrøms utslipp, og gjenta undersøkelsen med jevne
mellomrom. Det legges opp til overvåking av grunnvannsbrønner; oppstrøms og
nedstrøms deponi, samt en ved mellomlageret. Før oppstart skal grunnvannet
prøvetas, slik at man har en referanse. Det må etableres et
prøvetakingsprogram med relevante parametere for utslipp til resipient.
Prøvetaking og rapportering av mellomlagrede masser følges opp av
miljørådgiver.

7.3.1 Verdi
Området for arter av stor forvaltningsinteresse er registrert på elvesletta
tilknyttet elva Leira nedstrøms industriområdet, ca. 2 km nedstrøms
tiltaksområdet. Det ligger også to naturreservater 2 km nedstrøms
Steindalsbekken og Jølsenbekken, henholdsvis; Sørumnestet og Nordre Øyeren.
Nordre Øyeren er nordens største innlandsdelta, med Ramsarstatus.
Vannkvaliteten i bekken kan forringes som følge av utslipp og som følge av
gjenlegging av bekk og kanalisering. Bekken har allerede dårlig kvalitet som
følge av tilførsel av næringsstoffer oppstrøms anlegget, men det er miljøgifter
som tungmetaller, PCB, PAH, benso(a)pyren, oljeforbindelser og suspendert
stoff som er den potensielle faren fra anlegget. Bunndyrfauna i bekken er
allerede påvirket av den dårlige vannkvaliteten, men sammensetningen av
bunndyr kan endres ved tilførsel av miljøgifter. Avbøtende tiltak i anlegg skal
hindre at det skjer tilførsel av miljøgifter.
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Verdi oppsummeres på en skala:
Liten

Middels

Stor

__________l_________l__________

7.3.2 Omfang
Det forutsettes at utslipp fra tiltaksområdet ikke skal ha negativ virkning på
vannkvaliteten i bekken. Det etableres systematisk overvåking av avrenning fra
anlegget, med jevnlig prøvetaking og rapportering av vannet som slippes til
resipienten. Dersom utslipp overstiger fastsatte utslippsgrenser, vil tiltak på
anlegget være nødvendige.
Det er 300 meter av bekkestrengen som planlegges gjenlagt. Gjenlegging av
bekken i dette området har større konsekvens for naturmiljøet enn
vannkvaliteten.
Omfang oppsummeres på en skala:
Stort

Middels

Lite

Lite

Middels

Stort

negativt

negativt

negativt

positivt

positivt

positivt

Intet
__________l_________l__________l_________l_________l_________

7.3.3 Vurdering av konsekvensgrad
Alternativ 0
Alternativ 0 innebærer at driften fortsetter innenfor rammene av dagens
regulering som industriområde. Når det gjelder mulig forurensning til grunn og
vannmiljø knyttes dette først og fremst til tillatelsen til kabelgranulering og
mottak, knusing og lagring av stein, betong og returasfalt. Dette er inerte
masser, som ikke skal medføre fare for utlekking av miljøgifter. Dagens utslipp
knyttes til avløpsvann fra oljeutskiller, samt suspendert stoff. Vannprøvetaking
tyder på at det ikke er utslipp av tungmetaller eller suspendert stoff fra dagens
drift. Som følge av dagens drift på området er bekken noe modifisert. Det er lite
kantvegetasjon langs bekken, og det er utfyllinger mot bekken på deler av
området. Bekken er gjenlagt på en kort strekning. Innenfor dagens regulering
tillates flytting av bekkeløpet og gjenlegging av inntil 1/3 av den strekningen
som bekken renner gjennom området.

Alternativ 1
Alternativ 1 innebærer en endring av både omfang og innhold i masser som
mottas i anlegget. Dette er masser som inneholder miljøgifter, og som skal
gjennomgå en behandling før deponering på området, eller gjenvinnes. Med
tanke på fare for utslipp til grunn og vannmiljø forutsetter dette en mer
systematisk miljøovervåking av anlegget. Ved at det ligger et større
naturreservat knyttet til vannmiljø nedstrøms anlegget vil det være helt
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nødvendig med et overvåkingsprogram. Enkelthendelser og langtidspåvirkning
vil kunne forebygges med gode driftsrutiner. Overvåking av anlegget er
beskrevet i temarapporten.

Figur 17 Tiltakets konsekvens vist i konsekvensvifta (fra Håndbok V712
Konsekvensanalyser – Statens vegvesen)

7.3.4 Avbøtende tiltak
Dersom det oppdages overskridelse av grenseverdier ved overvåking eller
uønsket endring i bunndyrssammensetningen i bekken, vil det gjøres tiltak i
anlegget for å bedre vannkvaliteten i vannet som slippes til bekk. Alt av masser
som lagres eller deponeres i anlegget legges på tette flater, med oppsamling og
kontroll av avrenning. For å hindre at overflatevann går ukontrollert ut i bekk,
etableres en kant mot bekk. Alt overflatevann skal ha fall mot sandfangkummer
på anlegget.
Vannrenseanlegget kan optimaliseres for å hindre oversvømmelser, noe som vil
bidra til mindre sigevannspåvirkning. Ved en oversvømmelse i forbindelse med
vaske- og sorteringsmaskin vil vannet da ledes til et sedimentasjonsbasseng ved
renseanlegget. Vannet pumpes fra overflaten, slik at sedimenterte partikler ikke
rives med og inn til vannrenseanlegget. Dette vil medføre økt oppholdstid og
mindre partikler, og lavere forurensningsbelastning til resipienten. Som en
ekstra sikkerhet før vannet fra anlegget slippes til bekk, etableres to eller flere
sedimentasjonsdammer med tilstrekkelig oppholdstid for vannet til å oppnå
ønsket sedimentering. Dammene må renses jevnlig.
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Luftforurensing

7.4.1 Dagens situasjon
Utslipp til luft forbundet med næringsvirksomheten ved Jølsen næringsområde i
dag er dekket av gjeldende utslippstillatelse. Dette omfatter et knuseverk, der
krav relatert til støvutslipp til luft er beskrevet i forurensningsforskriftens
kapittel 30, og spesifisert i utslippstillatelsen. AF Decom AS har tillatelse til å
drive med kabelgranulering, som genererer en del støv, men dette inngår ikke
som del av virksomheten i dag.
Utslipp fra tungtrafikk forbundet med driften av næringsområdet vil kunne
medføre en del utslipp til luft hovedsakelig av svevestøv (PM10) og
nitrogendioksid (NO2) gjennom eksos og oppvirvling av støv fra veier og
anleggsområder. Forenklede beregninger med trafikknomogram tyder på at
utslippene og spredningen av luftforurensning ut fra veiene i området er såpass
liten at det er lite sannsynlig at nedre grense for gul eller rød sone i henhold til
retningslinje T-1520 eller gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriftens
kapittel 7 overskrides ved noen av de nærliggende boligene. Oppvirvling av støv
fra tungtrafikk på grusveier og ved dumping og utplanering av masser omfattes
imidlertid ikke av trafikknomogramberegningene, og kan medføre forhøyede
konsentrasjoner av partikler og svevestøv i luft i korte perioder, særlig ved tørre
forhold.
Lokal meteorologi og særlig vindforhold er avgjørende for spredning av utslipp til
luft. Vindforholdene ved Jølsen ble vurdert basert på vinddata hentet ut fra
Kjeller meteorologiske stasjon, som vurderes å være representative for
forholdene ved Jølsen. Det er forholdsvis lite vind i området. Dominerende
vindretninger er fra sørvest, nordøst og nordvest, noe som tilsier at det kan
forekomme noe spredning ut mot boligene ved Hoftvetveien sørøst for
næringsområdet.

7.4.2 Planlagt tiltak
Planforslaget innebærer en utvidelse av gjeldende reguleringsplan for
næringsarealet i området særlig mot nord, til å omfatte arealer for massedeponi,
justert veilinje og bekkeløp, og modellflyplass. Det nye deponiet vil ha en
størrelse på 60-130 daa, mens omleggingen av vegsystemet og bekkeløpet vil
medføre en utvidelse på omtrent 10 daa.
Deponiet som skal etableres nord på planområdet vil dekke et areal på omtrent
122daa og skal benyttes til deponering av overskuddsmasser fra Jølsen
Næringsområde. Krav til oppbygging, drift, målinger og dekke av deponier er
beskrevet i Vedlegg I til avfallsforskriftens kapittel 9. Massene som vil mottas vil
ikke inneholde organisk materiale i et omfang som vil medføre dannelse av
deponigasser. Det kan i perioder forekomme betydelig støvflukt fra åpne
deponier, avhengig av type masser, trafikk og værforhold.
Trafikkutredningen konkluderer med at trafikkmengdene ved veiene i området
totalt sett vil være uendret sett opp mot dagens situasjon. De antatte
influensområdene med tanke på spredning av luftforurensning generert i
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forbindelse med næringsvirksomhet på Jølsen omfatter forholdsvis få boliger
både for 0- og for planalternativet. Den planlagte utvidelsen mot nord kan
medføre spredning til et gårdsbruk nord for planområdet. Selve anleggsfasen vil
medføre en del anleggstrafikk og generering av støv i forbindelse med
innkjøring, utkjøring, dumping og planering av masser.

7.4.3 Konsekvens og avbøtende tiltak
Støv kan utgjøre en plage og medføre kostnader for menneskene som bor nær
planområdet. Små partikler, svevestøv, som forekommer i forhøyede
konsentrasjoner i luft kan forårsake helseskader og i verste fall dødsfall. Det er
forholdsvis få boliger nær Jølsen næringsområde, og terreng og vegetasjon i
området skjermer en del for spredning ut mot boligene. Beregnede utslipp fra
anleggstrafikken tyder også på at spredningen av luftforurensning ut fra veiene
er liten. Den planlagte utvidelsen av planområdet og aktivitetene på Jølsen
næringsområde er derfor vurdert til samlet sett å føre til en liten negativ
konsekvens, se framstilling i konsekvensvifta fra Statens vegvesens Håndbok
V712:

Figur 18 Tiltakets konsekvens med hensyn på utslipp til luft og lokal luftkvalitet vist i
konsekvensvifta (fra Håndbok V712 Konsekvensanalyser – Statens
vegvesen)

Avbøtende tiltak med hensyn på forhindring av utslipp og spredning av
luftforurensning beskrevet i gjeldende lovverk og utslippstillatelse må følges. Det
vil være viktig å beholde så mye som mulig av eksisterende vegetasjon, og
etablere ny vegetasjon og skjermvoller der det er nødvendig. Asfaltering og
fukting av veier og åpne deponier vil også kunne forhindre en del oppvirvling av
støv. Målinger av mengde nedfallsstøv i henhold til forurensningsforskriftens
kapittel 30 vil gi en indikasjon på om skjermingen rundt anleggsområdet er
tilstrekkelig. Dersom naboer skulle bli plaget av støvnedfall og det mistenkes at
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gjeldende grenseverdier overstiges, kan det gjennomføres svevestøvmålinger i
de aktuelle områdene.

7.5

Landskap og friluftsliv

7.5.1 Landskapsbilde
Tiltaket vil påvirke landskapet gjennom endringer av landskakapets visuelle
karakter. Landskapsbildet tar utgangspunkt i vurdering av eksisterende
landskapskvaliteter knyttet til viktige landskapstrekk (landskapsrom, linjer i
landskapet, horisontlinjer, og utsiktspunkter).

Figur 19 Landskapsanalysen viser planområdets nærliggende landskapsområder.
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Figur 20 Bildet viser planområdet sett fra Jølsenveien mot nord.

For både 0-alternativet som er eksisterende reguleringsplan og for forslag til ny
reguleringsplan er konsekvensene vurdert til å ligge innenfor liten til middels
konsekvens. Området rundt planområdet er et helhetlig vakkert kulturlandskap
men som i dag også benyttes til næringsvirksomhet. Omfanget av endringene
både knyttet til 0- alternativet og planlagt ny reguleringsplan blir ikke stort.
Deponiet vil ligge inne i skogsområdet i nord, avskjermet for innsyn fra flere
retninger. Deponiet vil kunne eksponeres noe for innsynsretninger fra syd og
nord, men området ligger under eksisterende terreng på sidene og i nord. Det
medfører at tiltaket underordner seg eksisterende horisontlinjer.
Ny plan forutsetter at det etableres et bredt bekkeløp som gir rom for frodig
skjermvegetasjon på sidene. Utformingen av skjermvegetasjonen er også bedre
fastsatt i planbestemmelsene. Det medfører at næringsområdet skjermes bedre
enn nåsituasjonen og 0-alternativet.

Figur 21 3D visualisering fra planlagt ny atkomstveg til næringsområdet. Nytt bekkeløp til
venstre i bildet.
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Figur 22 3D visualisering fra nord og sydover mot planområdet. Deponiet i
avslutningsfasen kan sees så vidt til høyre i bildet.

Figur 23 3D visualisering fra Jølsen gård mot deponiet til venstre og industriområdet mitt i
bildet.

Totalt sett kommer ny reguleringsplan litt mer negativt ut enn 0-alternativet på
grunn av noe eksponering av deponiet, men begge situasjonene kan totalt sett
vurderes til middels til liten negativ konsekvens. Vurdering av eksponeringen er
basert på når anlegget eksponeres maksimalt. I størstedelen av perioden vil
derfor konsekvensene for landskapsbildet bli mindre for deponiområdet i ny
plan.

7.5.2 Friluftsliv
Tiltaket ligger i overgangen mellom åpent kulturlandskap og skogsområder og
området benyttes i noen grad til friluftsområde.
Konsekvensene for friluftsliv blir begrenset. Totalt sett kan konsekvensen for
friluftsliv være liten for eksisterende reguleringsplan, mens den for den nye
planen vil være liten til middels negativ konsekvens. Grunnen til den litt mer
negative konsekvensen er ulempene knyttet til berøring av et naturområdet i
nord.
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Avbøtende tiltak for landskapsbildet og friluftslivet knyttes til rehabilitering av
landskap og terreng, og å sikre god tilgjengelighet til skogsområdene.

7.6

Naturmangfold

Planforslaget har både positive og negative konsekvenser for naturmangfoldet
innenfor planområdet.
For nordre del, der deponiet er planlagt, vil tiltaket føre til arealbeslag av
naturmangfold med høy verdi og deler av Steindalsbekken legges i rør.
Konsekvensene for naturmangfoldet der deponiet anlegges vurderes som
negativ i forhold til 0-alternativet.
For søndre del, der det er planlagt nytt bekkeløp, vil tiltaket føre til en bedring
av naturmangfoldet i og langs bekken. Konsekvensen av tiltaket her vurderes
som positivt i forhold til 0-alterantivet.

7.6.1 Verdifull naturmangfold
Det er forekomster av verdifulle arter og naturtyper. Den rødlistede naturtypen
ravinedal (VU) ligger innenfor varslet areal. Naturtypene ravinedal og bekkekløft
og bergvegg er landskapsformer som i varslet areal framstår som en verdifull
helhet. Det finnes nærliggende verneområder. Forekomster av fremmede
karplanter er i hovedsak lokalisert i nært tilknytning til allerede eksisterende
næringsområdet/ruderatmark.

7.6.2 Vurdering av konsekvensgrad
Gjennomføringen av planforslaget vil medføre tap av ravinedaler og deler av
naturtypene bekkekløft og bergvegg, viktig bekkedrag og store deler av bestand
med gråor-heggeskog. Tiltaket vil føre til økt belastning på tilgrensende
naturtyper.
Avstand til miljømål for bekkefeltvannforekomsten "Sidebekker til Leira
nedstrøms Krokfoss" vil øke som følge av tiltaket på grunn av bekkelukkingen
under deponiet. Tiltaket er imidlertid positivt for strekningen av Steindalsbekken
som renner langs næringsområdet, fordi det i planforslaget er lagt inn en 20
meter bred sone til bekk og kantvegetasjon. Nytt konstruert bekkeløp vil
potensielt kunne bedre den økologiske kvaliteten på vannet på denne
strekningen.

7.6.3 Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak er vurdert. Foreslåtte avbøtende tiltak er i hovedsak rettet mot
fremmede, svartelistede karplanter. Det er skrevet en generell planbestemmelse
knyttet til håndteringen av svartelistede arter.
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7.6.4 Naturmangfoldloven
Lovens §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet.

›

Kunnskapsgrunnlaget (§8): Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være
tilstrekkelig for å kunne beskrive naturmangfoldet og belyse virkningene
tiltaket vil ha på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som
godt nok til å kunne vite at konsekvensen for naturmangfoldet er stor
negativ for nordre del der deponiet er planlagt og raviner med mer vil bli
borte som følge av arealbeslag. Tiltaket er vurdert til stor positiv
konsekvens der nytt åpent bekkeløp med kantsoner er planlagt.

›

Føre-var prinsippet (§9): Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og
ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Føre- var prinsippet
kommer til anvendelse i forbindelse med bekjempelse av svartelistede
karplanter, hovedsakelig i anleggsfasen. Det er forutsatt at rensetiltak for
overvann gjennomføres slik at det ikke oppstår ytterligere belastning på
Stilla nedstrøms.

›

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§10): Gjennomføring av
planlagt tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel med hensyn til
forbud om bekkelukking jfr §1.9 og i strid med planlagt arealbruk. Tiltaket
tilfører følgelig en belastning som det ikke er tatt høyde for i vedtatte plan.

›

Kostnadene skal bæres av tiltakshaver §11: Ekstrakostnader som følge
av tiltak for å bedre naturmangfoldet vil bæres av tiltakshaver, drifter og
eier av omregulerte arealer.

›

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12: Det legges som en
forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn og at det
er fokus på vannmiljø, økologisk tilstand og naturtyper i og utenfor
tiltaksgrense i anleggsfasen og ferdigstilt prosjekt.
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7.7

Kulturmiljø og kulturminner

Den samlede verdien til de nyere tids kulturminnene i planområdet, og i
influensområdet, er satt til middels i konsekvensutredningen. Omfanget er satt
til liten negativ. Den totale konsekvensen av å gå fra 0-alternativet til 1alternativet for kulturminneverdiene er vurdert til å være liten negativ.

Figur 24 Rød linje viser planområdet. Lyserød linje viser influensområdet.
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7.7.1 Verdi

SEFRAK-bygg

Verdivurdering

Jølsen gård

Høy
Jølsen gård vurderes til å inneha høy verneverdi
bestående av opplevelsesverdiene historisk
kildeverdi og skjønnhetsverdi.
Historisk kildeverdi brukes på kulturminner eller
kulturmiljøer som kan være kilder til kunnskap
om ulike typer historier eller epoker fra
fortiden.
Noen gjenstander, bygninger og anlegg er
verdifulle fordi de er spesielt vakre, påkostet
eller godt utført, eller er spesielt fine
representanter for en bestemt stilart. Det
nyeste bolighuset på Jølsen gård er tegnet av
en svært anerkjent norsk arkitekt og vurderes
således til å inneha en spesiell skjønnhetsverdi.

Barkebråten husmannsplass

Liten
Barkebråten vurderes til å ha liten verneverdi.
Bygningen på plassen er blitt ombygget i flere
omganger, og de synes således å være lite
autentiske. Dessuten ligger plassen nært opp til
et industriområde, hvilket bidrar til å forrige
opplevelsen av det som tidligere var et lite
kulturmiljø.

Løkka husmannsplass

Liten
Bygningene på Løkka husmannsplass oppleves
som såpass ombygd at det er lite som vitner
om originalitet. Den vurderes til å ha liten til
middels verdi utelukkende fordi stedet er
gammelt og var tidligere en husmannsplass.

Steindalen husmannsplass

Middels
Steindalen husmannsplass vurderes til å være
av middels verneverdi, bestående av
kunnskapsverdiene representativitet –
sjeldenhet og autentisitet.
Steindalen husmannsplass fremstår som
autentisk og uberørt. Våningshuset er en typisk
"Akershusisk" stue som er vel verdt å bevare.
Husmannsplasser representerer bygningstyper
som det tidligere har vært mange av men som
over tid har blitt sjeldne. Autentisitet kan
sammenlignes med opprinnelighet og ekthet.
Husmennene som paradoksalt tidligere utgjorde
en stor majoritet av samfunnet, har etterlatt
seg få skriftlige spor. Noe av grunnen til dette
kan være at arbeidere og vanlig folk fra lavere
sosiale lag etterlot seg sjeldent dagbøker eller
andre memoarer. Det anses derfor viktig å
bevare de spor som finnes.
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7.7.2 Omfang
I 0-alternativet ligger Jølsen gård cirka 540 meter i luftlinje fra
planavgrensningen, Løkka husmannsplass ligger cirka 260 meter og Steindalen
husmannsplass ligger cirka 370 meter.
Løkka husmannsplass ligger mellom kote +150-160 og er avskjermet av tett
skog. Steindalen husmannsplass ligger på kote +180 og er i likhet med Løkka
skjermet av tett skog.
1-alternativet vil medføre at avstanden reduseres til 45 meter for Løkka
husmannsplass, og til 50-60 meter for Steindalen husmannsplass. Barkebråten
husmannsplass ligger innenfor allerede regulert planområde.
Det er foreslått regulert inn en vegetasjonsskjerm på 30 meter rundt
uttaksområdet i nord. Dette er med på å redusere omfanget av 1-alternativet,
sett opp mot 0-alternativet
Av den grunn vurderes omfanget samlet sett til å være middels negativt.

7.7.3 Vurdering av konsekvensgrad
Til tross for at det finnes kulturminneverdier i og utenfor planområdet, er det
faktum at området allerede er regulert til utbyggingsformål med på å dempe
konsekvensene.
Jølsen gård har innsyn mot planområdet, både eksisterende og fremtidig. Likevel
vil ikke graden av eksponering økes nevneverdig, da nordre del av planområdet
som er det nye forslaget, er skjermet av Jølsenskogen i retning mot Jølsen gård.
Husmannsplassene Løkka og Steindalen vil bli påvirket av planforslaget. I 0alternativet ligger begge disse med god avstand fra planområdet. I 1alternativet blir denne avstanden markant redusert.
Omfanget av kulturminneverdiene i planområdet vurderes til å få liten negativ
konsekvens som følge av å gå fra 0-alternativet til 1-alternativet.
For å begrense innsyn til Jølsen Næringsområde fra Jølsen gård foreslås det som
et avbøtende tiltak å regulere inn en buffersone med grøntområde i ytterkant av
planavgrensningen.

7.8

Landbruk

7.8.1 0-alternativet
0-alternativet defineres ut fra kommuneplanens og den eksisterende
reguleringsplanens føringer for bruk av området i dag og forventet utvikling
innenfor gjeldende planer.
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Ifølge eksisterende reguleringsplan er området avsatt til å drive med mottak,
knusing og lagring av stein, betong og returasfalt, samt kabelgranulering. Deler
av arealet innenfor eksisterende plan er allerede registret som nedbygget areal
eller ferdig planert areal for videre utvikling, men alt av dyrket mark innenfor
eiendomsgrensen til gnr. 1 / bnr. 4 må omdisponeres for å realisere dagens
plan. Dette arealet er derfor ikke medregnet i beslaget.

Figur 25 - Bonitet og markslagskart, NIBIO

Fulldyrket jord

23 daa

Skog, høy bonitet

89 daa

Skog, middels bonitet

14,5 daa

Skog, lav bonitet

28 daa

Uproduktiv skog

3,5 daa

Jorddekt fastmark

17 daa
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Bebygd, vei og vann

Vannoverflaten til bekken og
videreføringen av eksisterende
nærings- og boligområdet med
tilhørende infrastruktur.

Tabellen viser arealbeslaget utover arealet gjeldende reguleringsplan beslaglegger i dag.

7.8.2 Alternativ 1
Alternativ 1 innebærer en utvidelse av reguleringsområdet nord for dagens
næringspark. Utvidelsen av reguleringsområdet skal gi rom for deponering av
ikke-gjenvinnbare masser lokalt på anlegget, som vil føre til lavere
trafikkbelastning ut av området. Deponiet har en estimert levetid på 30-40 år
før driften avsluttes. Når driften avsluttes skal deponiet dekkes med jord, slik at
arealet kan revegeteres.
Arealbeslag for referansealternativet

Arealbeslag alternativ 1 – utvidelse av området

(0-alternativet)

Figur 26 - Temakart markslag og bonitet, Gårdskapet - Norsk institutt for bioøkonomi.

Bildet til venstre viser hvilke arealer som omfattes av dagens reguleringsplan.
Arealene med landbruksverdi innenfor dagens plan må omdisponeres for å
realisere planen i sin helhet. Bildet til høyre viser det totale arealet som
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planforslaget beslaglegger og gir dermed et bilde på hvilke arealer fra 0alternativet som endres som følge av alternativ 1.

7.8.3 Verdivurdering
Arealet som omdisponeres rommer om lag 150 daa, hvorav det meste av arealet
har verdi for landbruksnæringen. Arealet består hovedsakelig av skog.
Arealbeslaget vurderes til å ha middels til høy verdi. Om lag 15 % av beslaget er
dyrka mark og 60% er skog med høy bonitet. Øvrig areal regnes å ha ubetydelig
verdi for landbruksnæringen.

Type landbruk

Verdivurdering

Skog

Middels
Mye av skogen har høy verdi, men det totale arealet regnes
ikke som vesentlig i regional sammenheng. Verdien blir derfor
ikke definert som høy i denne sammenhengen.

Dyrka mark

Høy
Dyrket mark har en langt høyere prioritet for bevaring enn
skog. Arealet anses å ha høy kvalitet.

7.8.4 Omfang
Når landbruksareal bygges ned eller omdisponeres er det vanskelig å tilbakeføre
arealene til samme kvalitet som de engang var. Likevel anses omfanget å være
lite, da 150 daa skog ikke er et betydelig areal i regional sammenheng. Norsk
institutt for skog og landskap fører statistikk over skogforhold og skogressurser i
Norge. Ressursoversikten fra 2012 viser at både volum og tilvekst av skog øker
raskere enn uttak av tømmer. Per i dag defineres ikke skogdrift som
arealsensitiv næring.
Selv om dyrket mark har en langt høyere prioritet på bevaring enn skog, utgjør
landbruksarealet om lag 15% av arealbeslaget. Areal som omdisponeres legges i
randsonen av dyrket mark, slik at jordet ikke deles i opp, eller gir restareal som
ikke kan dyrkes like effektivt.
Omdisponering er negativt for landbruket, men arealet anses å ha begrenset
omfanget. Omfanget defineres derfor som middels i denne sammenhengen.

7.8.5 Vurdering av konsekvensgrad
Grad av konsekvens angis ved sammenstillingen av verdi og omfang.
Den blå sirkelen markerer grad av konsekvens i konsekvensviften som illustrerer
nitrinnsskalaen. Konsekvensen for skogsarealene er vurdert til å ha liten negativ
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konsekvens, mens konsekvensen for dyrket mark er vurdert til å ha middels
negativ konsekvens.
Utvidelsen vil legge beslag på areal med vesentlig verdier for skog- og landbruk.
De øvrige arealene som er regulert i dag er enten nedbygd eller planert ut til
fast dekke.
Tiltaket er vurdert til å ha en liten negativ konsekvens for skog og middels
negativ konsekvens for dyrket mark. Tiltaket vil ha en samlet liten til middels
negativ konsekvens for temaet landbruk.

Figur 27 - Konsekvensvifte – konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang

7.8.6 Avbøtende tiltak
Følgende avbøtende tiltak foreslås for å minimere konsekvensen for landbruk.

›

Matjord fra arealene som omdisponeres bør flyttes og benyttes for å bedre
vilkårene for matproduksjon andre steder i nærområdet.

Når deponiet revegeteres kan det legges opp til planting av skog.
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Grunnforhold-/geoteknikk og flomfare

Aktuelle skredfarer som er vurdert er i første rekke fare for kvikkleireskred og
annen løsmasseskred, samt fare for steinsprang.
For vurdering av kvikkleireskred er det foretatt en grunnundersøkelse i den
søndre delen av planområdet. Steinsprangfare er i første rekke basert på
observasjoner fra befaring.
Det er ikke funn av kvikkleire fra de utførte grunnundersøkelsene, og det antas
at dette gjelder hele planområdet. Det anbefales allikevel utført noe mer
undersøkelser noe lenger nord i planområdet for å foreta en lignende vurdering
av den nordre delen av planområdet. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse
med rydding av området. I enkelte partier langs den nord-østre delen av ravinen
er det sprekker og løse blokker. Det anbefales utført enkle tiltak i dette området
før igangsetting av deponeringen.

7.9.1 Vurdering av skredfare
Kvikkleire
Det er ikke funn av kvikkleire i de fire boringene utført i den sørlige delen av
planområdet.
Sannsynligheten for at det er kvikkleire også lenger nord i planområdet der det
ikke var mulig å komme til med borerigg ved feltundersøkelsene i 2017, er
derfor vurdert til å være liten. Det anbefales likevel at det utføres en eller to
boringer lenger nord i området etter at det er ryddet for skog og gjort
tilgjengelig for maskiner.

Leirskred
Grunnundersøkelsene utført viser at løsmassene består av tørrskorpe over en
relativt fast, noe overkonsolidert leire. Dette er materialer som i utgangspunktet
er lite skredfarlige, og som vurderes til å ha en skredfare på mindre enn krav på
1:100 årlig sannsynlighet. Det presiseres dog at mer avanserte geotekniske
vurderinger, inkludert stabilitetsberegninger, må utføres i forbindelse med
prosjekteringen. Disse beregningene må også inkludere stabilitetsberegninger i
forskjellige faser av deponeringen for å sikre at deponeringen foretas i
stabilitetsmessig former, både gjennom deponeringsfasen og i endelig tilstand.

Overflateskred
Befaringen viser at det er berg i dagen i alle bratte skrenter (over 40 graders
helning). Under befaringen så vi heller ingen tegn på tidligere løsmasseskred.
Det er derfor antatt at faren for overflateskred, som gjerne er forbundet med
kraftig nedbør, er mindre enn krav på 1:100 årlig sannsynlighet.
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Steinsprang
Langs den østre siden av ravinen er det bratte skrenter, se helningskart i
temarapporten. I enkelte tilfeller er skrentene nesten vertikale, endog med
overheng noen plasser nord i planområdet. Berggrunnen består som tidligere
nevnt av gneiser og granitter, som er relativt faste bergarter. For slike bergarter
vil styrken til intakt uforvitret berg være høy nok til at brudd i intakt berg i
skråninger ikke vil oppstå. Det kreves dermed sprekker i bergmassen for at
steinsprang skal kunne skje. Orientering av ulike sprekker i forhold til hverandre
og i forhold til skråningens orientering er avgjørende for om steinsprang skal
kunne oppstå. Under befaringen ble det observert sprekker og tegn etter
forvitring med avløste blokker og fare for steinsprang. Befaringen oppsummert i
vedlagt geoteknisk rapport viser til enkelte områder hvor faren for steinsprang
er vurdert til å være høyere enn det kravene gir (1:100 årlig sannsynlighet), og
hvor vi anbefaler sikring før deponeringen av masser i planområdet starter.
Bildet under angir hvilke områder det anbefales sikring for.

Figur 28 Område for foreslått sikringsarbeid steinsprang (innenfor blå linjer)
Sikringsarbeidet bør i første rekke bestå av rensk, dvs. at løse blokker og
småstein fjernes, og at sprekker spyles/renses. En detaljert plan for
renskearbeidet må utarbeides på forhånd. Etter at renskearbeidet er utført bør
området befares på nytt for å gjøre en ny vurdering om ytterligere tiltak er
nødvendig. Disse tiltakene (for eksempel bruk av nett eller bolting) må
prosjekteres og dimensjoneres før igangsettelse.
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7.9.2 Omlegging av Steindalsbekken; konsekvenser og
flomfare
Steindalsbekken
Steindalsbekken (kalt Jølsenbekken lenger nedstrøms) vil nødvendigvis måtte
lukkes i rør der hvor området skal fylles opp med slam.
Lukking av bekken kan skje etappevis avhengig av hvordan oppfylling av
området planlegges. Bekken kan i anleggsfasen med fordel lukkes for å redusere
forurensning fra anleggstrafikk til og fra deponiet. Total lengde som bekken
foreslås lukket er ca. 300 meter, dvs. i hele deponiets utstrekning etter at
området er ferdig fylt opp.
Ettersom en oppfylling i denne størrelsesorden vil endre avrenningsforholdene til
Steindalsbekken, har det blitt utført beregninger for å vurdere eventuell
flomrisiko som følge av å anlegge deponiet.
Det er utført beregning av vannføringen i Steindalsbekken ut fra dagens
situasjon, før oppfylling av deponiet. Som grunnlag for beregningene er det
forutsatt en nedbørsituasjon med 200 års gjentaksintervall og regnvarighet lik
164 minutter. For å kompensere for endringer i klimaet er det nå vanlig å
multiplisere med en klimafaktor på 1,2 (20 %). Dimensjonerende vannføring i
Steindalsbekken kan da beregnes til 7730 l/sekund.
Mens deponiet fylles opp og frem til det er ferdig oppfylt, dvs. om ca. 40 år, vil
avrenningen til Steindalsbekken, før vegetasjonen har etablert seg, gradvis
kunne øke noe. En høyere avrenningskoeffisient på det oppfylte området vil
kunne medføre en økning i dimensjonerende avrenning på ca. 130 l/sekund. Det
vil si en økning på 1,7 %. Anleggelse av deponiet kan derfor sies å ikke øke
flomfaren nevneverdig.
Bekkelukkingen foreslås derfor dimensjonert for 7730 l/sek. Nedre del av
deponiområdet ligger med et fall på ca. 5 promille. Legges bekkelukkingen med
samme fall, eller noe mindre, må det legges et rør med innvendig diameter lik
2,0 meter. Vannhastigheten i røret vil da være ca. 2,5 m/sekund.
Masseoverdekningen over røret vil variere med oppfyllingen, og vil få en høyde
på ca. 40 meter etter at området er oppfylt. Forhold som legges til grunn ved
vurdering av rørtype er krav til fundamenteringsforhold, krav til
omfyllingsmasser og komprimering. Videre må det vurderes hvilken
masseoverdekning, i kombinasjon med anleggstrafikk, som vil utøve størst trykk
på røret.

Håndtering av avrenning fra selve deponiet
Det er ulike vannstrømmer som må håndteres fra deponiet. Den ene er
avrenning fra selve deponioverflaten og overvann som kommer fra
omkringliggende urørte områder og avrenning av sigevann fra bunnen av
deponiet.
I perioder med nedbør vil det skje en avrenning av deponerte masser.
Avrenningen vil være avhengig av hvor lett deponimassene lar seg erodere og
fall på overflaten av de deponerte massene samt regnintensiteten.
For å unngå forurensning av Steindalsbekken skal det derfor anlegges
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fangdammer hvor avrenningen samles opp og suspendert, erodert materiale
skal fanges opp. Fangdammene anlegges på strategiske steder i fyllingsfoten av
fyllingen. Dammene dimensjoneres slik at suspendert materiale som renner av
deponioverflaten får tid til å synke til bunns i dammen før vannet forlater
dammen og føres til Steindalsbekken.
Dersom synkehastigheten for partiklene i deponimassen antas å være 0,01
meter pr. sekund vil det si at arealet på fangdammene må være ca. 1000 m² pr
Ha avrenningsareal, det vil si 1/10 av avrenningsarealet. Ved en synkehastighet
på 6,1 meter pr sekund vil arealet være 20 m² pr. Ha.
Plassering og størrelse på fangdammer må vurderes i sammenheng med
oppfyllingsplanen. Kanskje kan det være hensiktsmessig å anlegge mindre
dammer som flyttes etter hvert som tiden går, eller at det anlegges
fangdammer med større areal som blir mer eller mindre permanente i
oppfyllingsperioden.
Overflatevann fra omkringliggende uberørte områder bør fanges opp i
avskjærende grøftesystemer og føres utenfor selve deponiarealet slik at dette
vannet ikke forurenses av deponerte masser. Mindre bekker omlegges etter
samme prinsipp.

Steindalsbekken /Jølsenbekken som åpen bekk
Der hvor bekken omlegges og legges som åpen bekk, må bekkeløpet ha
tilstrekkelig areal for å unngå for stor oppstuvning/oversvømmelse. Legges
bekken med et fall som tilsvarer 5 promille, må utgravd areal være ca. 4,9 m².
Det er da forutsatt et trapesformet utgravningsareal med sideskråninger med
fall 1:2. Bunnbredde på bekken er 1,0 meter og fribord på bekken er 0,25 m.
Vannhøyden i bekken ved dimensjonerende vannføring er 1,1 meter.
Bekken kles med grov pukk i den fuktige delen av tverrsnittet, mens den øverste
delen anlegges med matjord som tilsåes.

7.10 Transportbehov, energi og
energiløsninger
Jølsen Miljøpark er et industriområde hvor er det etablert et anlegg for
gjenvinning av gravemasser og tungt riveavfall, samt bebyggelse av type lager
og kontor. Gjenvinningsanlegget på Jølsen reduserer det totale behovet for
produksjon av bygningsmateriale, og skal være en del av fremtidens
ressursproblem. Konsekvensutredningsrapporten tallfester ikke denne positive
samfunnsnytten, ettersom gjenvinningsanlegg vil være i drift i begge
alternativene som utredes. Det positive samfunnsbidraget må likevel vektlegges
når en gjør en mer helhetlig vurdering av tiltaket.
Jølsen miljøpark utgjør om lag 90 daa. innenfor gjeldende reguleringsplan.
Gjeldende reguleringsplan er alternativ 0 i konsekvensutredningen. Forslag til
utvidelse av reguleringsområdet vil gi et område på om lag 315 daa, hvor store
deler av det utvidede området skal benyttes til deponi for ikke-gjenvinnbart
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materiale. Et deponi innenfor reguleringsplangrensene vil føre til redusert
transport ut av området. Utvidelse av reguleringsplangrenser utgjør alternativ 1.
Bygninger, transport og prosessen på gjenvinningsanlegget krever energi på
Jølsen miljøpark. I temarapporten vurderes differansen i energibehov mellom
alternativ 0 og 1. Ettersom energibehov for prosessanlegget er likt for både
alternativ 0 og 1, er data for denne energiforbrukeren ikke tallfestet.
Dagens bygningsmasse forsynes i dag med varmeenergi fra flisfyringsanlegg
som er etablert på området, og strøm fra Hafslund sitt elnett. Dagens
reguleringsplan tilrettelegger for et samlet bruksareal for industri- og tilhørende
kontorlokaler på om lag 90.000 m² og et beregnet energibehov på 13 GWh, noe
som gir et spesifikt energibehov på 145 kWh/ m² år for bygningsmassen samlet
sett. Dagens transportbehov utgjør om lag 87 lastebiltransporter daglig ved 0alternativet, og 75 turer daglig ved 1-alternativet. Det vil kjøre 1333 flere biler
ut av området til deponi ved 0-alternativet.
Ved endrede forutsetninger og ny reguleringsplan på Jølsen Miljøpark, vil
bruksareal for bygningsmassen øke med om lag 3 %. Dette utgjør en svært liten
endring i det totale behovet for energi og effekt til bygningsmassen
sammenliknet med gjeldende reguleringsplan.
06.07.2017 Basert på vurdering for energiforsyning til området er følgende
løsninger ansett som aktuelle:
Basert på vurdering for energiforsyning til området er følgende løsninger ansett
som aktuelle:
Oppvarming:
o

nærvarme fra flisfyring

Direkte elektrisitet:
o

elektrisitet fra ordinert nett

o

solceller

o

vindmøller

Transport:
o

fossil diesel

o

biodiesel

Konsekvenser for 1-alternativet vurderes opp mot 0-alternativet med tanke på
økonomi, teknologi og miljø.
Analysen viser at det er begrenset forskjell i konsekvens for energi mellom
alternativ 0 og alternativ 1. Alternativ 1, utvidet reguleringsplan, vil imidlertid
føre til mindre transport, og reduksjon i transportbehov er anslått til 69 tonn
CO₂-ekv. per år, som tilsvarer 35 nyere personbilers utslipp årlig. Tekniske og
økonomiske konsekvenser for alternativene er tilnærmet like, men dersom det
velges å benytte solceller for strømproduksjon vil dette ha en økt økonomisk
konsekvens. Miljømessig er alternativene også relativt like. For å redusere CO₂utslipp kan det vurderes å benytte solceller på tak for å erstatte deler av
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elektrisitetsforbruket. Bruk av solstrøm bør også vurderes mtp kapasitet i
Hafslunds nett i området.
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Andre virkninger av planforslaget som
ikke framkommer av
konsekvensutredningen
8.1

Forholdet til overordnede planer

8.1.1 Nasjonale retningslinjer:
Nasjonale forventninger til regionale planlegging (2015)
Planarbeidet har søkt å tilpasse seg kravet til effektiv planprosess gjennom
dialog med myndigheter og nært samarbeid med kommunen. Bærekraftig arealog samfunnsutvikling gjennom å finne løsninger for behandling av bygningsavfall
samtidig med utarbeidelsen av konsekvensutredning av viktige miljøaspekter.
Planen tilstreber klimavennlige løsninger knyttet til redusert transport og
gjennom gjenvinning av ressurser.

Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i
kommunene, 2009
Disse retningslinjene sammenfaller i stor grad med de nasjonale forventningene,
og fokuserer og knytter seg til arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
Næringsområdene i planen er avgrenset til lager og industri og kan derfor ikke
benyttes til typiske sentrumsformål slik som kontor og forretning. Planen vil ikke
konkurrere med nærliggende tettsteder og dermed bidra til bilavhengighet.
Prosjektets gjenvinningskonsept vil også i denne sammenheng bidra til redusert
transportbehov.
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Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen
Det er utarbeidet egen støyrapport etter gjeldende retningslinjer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Planområdet ligger ikke innenfor viktige nærmiljøområder fordi det i liten grad
er boliger tett på tiltaket og området allerede er regulert til næringsområde i
planen fra 2008. I konsekvensvurderingen til friluftsliv framkommer de
begrensninger og nye muligheter for tilgjengelighet som planen medfører.

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av
luftforurensing i arealplanleggingen
Det er utført egen konsekvensutredning for luftforurensing etter gjeldende
retningslinjer.

8.1.2 Regionale planer og føringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Planen treffer godt intensjonen om utvikling av konkurransedyktig og
bærekraftig region gjennom et strategisk plassert deponi for bygningsavfall i
regionen, og med effektiv gjenvinning av bygningsrestene. 80% gjenvinning av
avfallet bidrar også til arealeffektivitet.

Regional utviklingsplan for Romerike 2005- 2025 (fylkesplan)
Utviklingsplanen for Romerike fremkommer stor grad i ovennevnte planer og
retningslinjer knyttet til næringsutvikling, god transport og tettstedsutvikling.
Vurderinger av grøntstrukturen (landskapsbildet) og landbruksinteressene er
vurdert i egne temautredninger i konsekvensutredningen.

Grøntstruktur på Romerike (2002)
I planen foreligger det egne konsekvensutredninger på alle de temaene som
rapporten om Grøntstruktur på Romerike omtaler; biologisk mangfold, friluftsliv,
jordressurser og kulturmiljø/ kulturlandskap.
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Regional plan for masseforvaltning (2016)
Planen vil legge til rette for alle de forhold som er beskrevet i den regionale
planen for masseforvaltning; størst mulig gjenbruksandel av masser, etablering
av lovlig deponi, sikre byggeråstoff (gjennom gjenvinning) og redusere
belastningen på miljø og samfunn gjennom håndteringen av masser og redusert
transport.

Verneplan for vassdrag, Leira (1986)
Planen berører ikke Leiravassdraget direkte, men Steindalsbekken renner ut i
Leira. Siden deponiet medfører overdekking deler av bekkeløp er det arbeidet
aktivt med å forbedre bekkeløpet gjennom en eget notat om tiltak i bekkeløpet.
De øvrige miljøtemaene er vurdert i egne utredninger.

Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Glomma (20162021)
I tillegg til ovennevnte vurderinger i Verneplanen for vassdrag, Leira fokuserer
vannforvaltningen i Glomma på avrenning. Også for dette punktet vil
rehabiliteringen av Steindalsbekken bidra til å redusere.

Regional plan for klima og energi (2011-2014)
Det er utarbeidet en egen temarapport om energi i konsekvensutredningen.

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø
Spor for framtiden er fylkesplanen for kulturminner og kulturmiljøer til Akershus
fylkeskommune for perioden 2017-2018. Fylkesplanen inneholder fire
forskjellige kart som viser:
Kart A: oversikt over kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal, regional og lokal
verdi.
Kart B: oversikt arkeologiske kulturminner
Kart C: oversikt over fredete bygninger, anlegg og områder
Kart D: oversikt over kulturhistoriske eiendommer som eies av Staten
Planområdet og influensområdet er kun registrert som et område med
kulturmiljø og kulturlandskap av lokal verdi.
Det er utarbeidet en egen temarapport for nyere tids kulturminner og
kulturmiljøer. Denne ivaretar den regionale planen.
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8.1.3 Kommunale planer
Kommuneplan for Fet kommune 2014-2026
Kommuneplanens arealdel sine fokusområder tilknyttet forvaltning av
arealressurser er Fetsund som knutepunkt, videreutvikling av infrastruktur, samt
miljøvennlig transport. Dette er ivaretatt i reguleringsplanarbeidet gjennom
vurderinger av utformingen av planområdet og konsekvensvurderinger. I
planarbeidet er det arbeidet aktivt for å minimere de negative konsekvensene
gjennom endringer og justeringer av planutformingen.

Kommunedelplan for Energi og klima
Det som framkommer i de ovennevnte vurderinger om planens klimatilpassing
gjelder også i forhold til denne kommunedelplanen. I konsekvensutredningen
foreligger det en egen utredning om energi.

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø
Fet kommune har påbegynt et planarbeid som skal omfatte hele kommunen,
men foreløpig gjelder kommunedelplanen kun Fetsund sentrum.
Reguleringsplanen blir derfor ikke påvirket av denne.

8.2

Forholdet til gjeldende
reguleringsplaner

Planen er en videreføring av gjeldende regulering og legger opp til en
videreutvikling av eksisterende virksomhet som er hjemlet i dagens plan.
Planforslaget forholder seg dermed godt til gjeldende regulering i området.

8.3

Teknisk infrastruktur

Etableringen av et deponi vil ikke ha negativ innvirkning på trafikksituasjonen
tilknyttet Jølsen Næringsområde. Et deponi innad på området vil føre til en liten
reduksjon i trafikk til og fra Jølsen Næringsområde. Reduksjonen vil være liten
sammenlignet med den totale trafikken til hele næringsområdet dersom tomtene
blir utbygd etter dagens regulering.
Det er anlagt nytt vann- og avløpssystem frem til søndre grense av Jølsen
Næringsområde. For selve næringsarealet er det prosjektert, men ikke etablert,
vannforsyning som har kapasitet for eventuell installasjon av sprinkleranlegg i
aktuelle næringsbygg. Kapasitet på uttak for brannvann er min. 50 liter pr.
sekund.
Spillvannsledninger er prosjektert med dimensjon Ø160 mm. Spillvannet føres
via gravitasjonsledning frem til Jølsen pumpestasjon som er plassert ca. 150
meter fra næringsområdet. Stasjonen monteres i 2017. Derfra pumpes
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spillvannet over Borgen frem til eksisterende spillvannspumpestasjon i
Engaveien.
Hafslund Nett har etter Energiloven områdekonsesjon i Fet. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og
lavspent fordelingsnett). I tillegg har nettselskapet anlegg etablert etter
anleggskonsesjon i kommunen.
For Fet kommune betyr realisering av den nye reguleringsplanen at det
etableres arbeidsplasser tilknyttet virksomheten, og virksomheten vil gi
ringvirkninger i samspill med andre næringer i regionen.

8.4

Risiko, sårbarhet og miljø

I forbindelse med konsekvensutredning for planområdet Jølsen Næringsområde i
Fet kommune, er det utarbeidet en ROS-analyse i henhold til bestemmelse i § 43 i plan- og bygningsloven. Risikoanalysen har identifisert 11 relevante
risikotemaer som er vurdert i denne rapporten; flom, overvann, steinsprang,
biologisk mangfold, fremmede arter, kulturlandskap og kulturminner, rekreasjon
og friluftsliv, grunnforurensning, vannforurensning, støy, luftforurensning.
Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen avdekker.
Verdifull gråor-heggeskogen nord i området vil gå tapt. For øvrig er området
egnet for gjennomføring og etablering av tiltaket med tanke på at det ikke
medfører uakseptabel risiko for liv og helse, miljø eller økonomiske verdier.
Nedenfor gis en oppsummering av vurderte hendelser. For mer inngående
gjennomgang henvises det til ROS-analysen i sin helhet som ligger vedlagt.
Risikotema/hendelse

Område

Flom som medfører
skade på materielle

C

verdier
Overvann som medfører
skade på miljø
Skade på mennesker pga
steinsprang

B
A

Tap av svært viktig
naturtype (gråor-

B

heggeskog)

Sannsynlighet
Lite sannsynlig
(1)
Lite sannsynlig
(1)
Lite sannsynlig
(1)
Meget
sannsynlig (4)

Konsekvens

Risiko

En viss fare (2)

Lav (2)

En viss fare (2)

Lav (2)

Farlig (4)

Kritisk (3)

Spredning av fremmede
arter ved masse-

B

Sannsynlig (3)

En viss fare (2)

håndtering, uten tiltak
Spredning av fremmede
arter ved masse-

B

håndtering, med tiltak
Reduksjon i verdi av
kulturminner

B

Mindre
sannsynlig (2)
Sannsynlig (3)

En viss fare (2)

En viss fare (2)

Middels
risiko (4)
Høy risiko
(12)
Middels
risiko (6)
Middels
risiko (4)
Middels
risiko (6)
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Redusert mulighet til
rekreasjon og friluftsliv

A

Sannsynlig (3)

Ufarlig (1)

Lav risiko
(3)

Forurensning av grunn
pga utslipp fra

B

næringsområdet og

Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare (2)

Lav risiko
(4)

deponiet
Forurensning av
grunnvann pga utslipp
fra næringsområdet og

B

Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare (2)

Lav risiko
(4)

deponiet
Forurensning av
bekkenvann pga
avrenning fra

B

Sannsynlig (3)

En viss fare (2)

næringsområdet og

Middels
risiko (6)

deponiet
Forurensing av luft pga
aktivitet fra

A

næringsområdet og

Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare (2)

Lav risiko
(4)

deponiet
Støyplager på grunn av
aktivitet fra
næringsområdet og

A

Sannsynlig (3)

En viss fare (2)

Middels
risiko (6)

deponiet

8.5

Økonomiske konsekvenser, og
konsekvenser for næringsliv

Tiltaket forutsetter kun private investeringer for å kunne realiseres. Det betyr at
igangsettelsen av tiltak vil bli vurdert ut fra økonomisk bæreevne.

8.6

Stedets karakter og estetikk

I landskapsutredningen foreligger det vurderinger av særtrekkene og
karakterene knyttet til landskapsformer og vegetasjon. Kulturminne- og
kulturmiljørapporten inneholder vurdering av eksisterende bygningsmasse av
eldre opprinnelse.
Utformingen av ny bebyggelse er avklart gjennom planbestemmelsene, og
bygger på de spesifiseringer av utnyttelsesgrad og byggehøyder. Dette er iht.
gjeldende reguleringsplan som omfatter hele arealet under
reguleringsplanformålet "Annen næring – næring og lager" (BAN1)
For "Næringsområde – deponi" (BAN2) forutsettes det ikke etablert bygninger ut
over evt. mindre bygninger knyttet til driften av anlegget. Det er i dette området
lagt vekt på en terrengforming som tilpasser seg eksisterende terrengformer, og
avslutningsplanen for deponiet forutsetter etablering med toppdekke egnet for
rehabilitering av arealet med naturlig vegetasjon.
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Barn og unges interesser

I nærheten av planområdet er det lite boligbebyggelse. Atkomstvegen inn til
næringsområdet vil få en del trafikk, generert av gjeldende reguleringsplan for
området. Ny plan får redusert trafikk fordi noe av massene som kjøres inn i
området ikke kjøres ut igjen, men deponeres.
Det foreligger en egen vurdering av friluftslivsinteressene. Dette vil også ha
betydning for vurdering barn og unges interesser, og konklusjonen om at tiltaket
medfører liten negativ konsekvens vil også gjelde for barn og unges interesser.

8.8

Sosial infrastruktur

Tiltaket medfører ingen formål med sosial infrastruktur eller som har spesielle
behov for den sosiale infrastrukturen ut over to boliger som er regulert inn i
planen.

8.9

Universell tilgjengelighet

Tiltaket er et rent næringsområde som i hovedsak forutsetter atkomst med bil,
og det medfører at de reguleringsmessige forhold i begrenset grad har
betydning for universell utforming. Det forhindrer ikke at også arealene til
bygningene kan utformes på en måte som er tilpasset ulike handicap.

8.10 Interessemotsetninger
Interessemotsetningen i denne planen er i første rekke knyttet til samfunnets
behov for deponering av masser, særlig fra bygge- og anleggsvirksomheten i
regionen. Dette står i interessekonflikt med de ulike natur- og miljøverdiene som
ønskes bevart videreført uberørt.

8.11 Eiendomsforhold
Planområdet er i sin helhet knyttet til eiendom med gårds- og bruksnummer
1/1, som i utgangspunktet eies av Nicolai Jakhelln. De ulike regulerte
næringsarealene er i noen grad solgt til virksomhetene.
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9

Samlet virkning av planen og behov for
nærmere undersøkelser

Utgangspunktet for oppstart av planarbeidet var knyttet til endring av
reguleringsplanen for Jølsen Næringsområde fra 16.06. 2008, for tre forhold:

›
›
›

Etablering av nytt deponi, nord for eksisterende planområde
Endring av lokaliseringen av bekk og atkomstveg
Utvidelse av eksisterende næringsområde, som følge av endret atkomstveg

Konsekvensutredningen bygger på å utrede forslag til ny reguleringsplan for
Jølsen Næringsområde. Planen vurderes opp mot referansealternativet som er
reguleringsplanen fra 2008 med samme navn (kalt 0-alternativet).
Den store endringen i planen er knyttet til å etablere et stort nytt deponi for
mellomlager, jordrenseanlegg og deponering av ordinært avfall. AF Decom AS
sin virksomhet Jølsen Miljøpark ønsker med dette å legge til rette for
gjenvinning av gravemasser og tungt riveavfall, samtidig som det er behov for å
deponere en mindre mengde (ca. 20%) restavfall.
Regionene rundt Oslo er i sterk vekst og behovet for arealer til håndtering av
bygningsmasser er svært stor. Planområdet tilfredsstiller det som er beskrevet i
den regionale planen for masseforvaltning i Akershus knyttet til; størst mulig
gjenbruksandel og redusere miljø- og samfunnsbelastningen i forbindelse med
håndtering og transport av masser. I fylkeskommunens tilbakemelding på varsel
om oppstart slås det fast at Jølsen Næringsområde ligger om lag 3 km fra
Lillestrøm sentrum. Plasseringen av området er i tråd med den regionale planens
prinsipper for lokalisering av mottak og mellomlager for ulike typer
overskuddsmasser. "Ut fra ovennevnte vurderinger er det knyttet viktige
samfunnsmessige interesser for å få etablert gode massedeponier som kan
håndtere bygningsavfall på en resurs- og miljømessig god måte, slik som ny
plan for Jølsen Næringsområde viser.
Etablering av deponier i nærheten av tettsteder vil alltid være krevende i
pressområder rundt store byer. Konsekvensutredningen for de fleste
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miljøtemaene viser at tiltaket vil medføre negative konsekvenser. Det er særlig
knyttet negative konsekvenser for naturmangfold siden deler av deponiet ligger
på et i dag uberørt område med et bekkeløp som må overfylles. Dette medfører
at eksisterende ravinedal med tilhørende naturtyper, og ca. 300 meter av
Steindalsbekken må lukkes. For å kompensere for de uheldige konsekvensene er
det arbeidet med å utbedre situasjonen for den nesten 900 meter lange delen av
bekken som går langs reguleringsplanen fra 2008. Ny plan vil for dette området
danne grunnlag for et bekkeløp (min. bredde på 20 m.) som kan gjenskape
bekkens økologiske funksjon. Tiltak knyttet til bekkeløpets kvalitet er også
stadfestet i planbestemmelsene, og situasjonen i denne delen av bekkeløpet vil
være vesentlig bedre enn for reguleringsplanen fra 2008.
Ny plan med tilhørende nye bekkeløp og buffersoner vil kreve jordbruksarealer,
og dette medfører middels negative konsekvenser. Tiltaket forutsetter tiltak som
begrenser faren for forurensinger i grunnen og tilhørende miljørisiko.
Luftforurensingen og støypåvirkningen er vurdert til å gi liten negativ
konsekvens.
Grunnforholdene er undersøkt og det er ikke påvist kvikkleire i området, og
faren for steinsprang kan fjernes ved enkle tiltak. Flomfaren øker ikke vesentlig
siden arealet for deponi utgjør en beskjeden del av nedslagsfeltet (1,7%). Nytt
bekkeløp slik det er fastlagt i plankart og bestemmelser sikrer både tilstrekkelig
flomvolum og bedre fordrøyning av vannmassene.
Planen berører ingen nye kulturminner og eksponeringen av tiltaket påvirker
utenforliggende kulturmiljøer i begrenset grad. Deponiet vil i noen grad
eksponeres i landskapet, men også her vil rehabilitering av bekkeløpet gi
vesentlig bedre skjerming av næringsbebyggelsen enn 0- alternativet.
Trafikk og energibruken vil bli noe redusert i forhold til 0- alternativet fordi en
kan deponere overskuddsmassene ved behandlingsanlegget. I tillegg vil det å
gjenvinne avfall istedenfor å deponere alle rivemassene og produsere nye
bygningsprodukter medføre redusert energibehov. Siden AF Decom AS allerede
har denne funksjonen på plass i dag (0-alternativet) kan dette ikke vektlegges
for sterkt i konsekvensutredningen, men dette vil være en miljømessig
konkurransefordel i forhold til andre deponi som ikke forutsetter gjenvinning.
Slik det framkommer fra utredningene er det ikke behov for nærmere
undersøkelser til reguleringsplanen, men det forutsettes i planbestemmelsene at
det må utarbeides detaljerte planer for bekkeutforming, driftsplan for deponiet
og miljøoppfølgingsplan til rammesøknaden.
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Vedlegg

I tillegg til denne planbeskrivelsen med konsekvensutredning vil
reguleringsplanen og konsekvensutredningen inneholde;
Plandokumenter;

›
›

Plankart

›
›
›
›

Varsel om oppstart

Planbestemmelser

Planprogram
Merknader til varsel om oppstart
Oppsummering og behandling av merknader

Konsekvensutredningene;

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Trafikk
Støy
Miljørisikovurdering; forurensning i grunn og vannmiljø
Luftforurensning
Landskap og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø og kulturminner
Landbruk
Grunnforhold-/Geoteknikk
Flomfare

Andre utredninger;

›
›

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Prinsipp for bekkeutforming
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