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Nedre Romerike Vannverk IKS, PB. 26, 2011 Strømmen.

2 Bakgrunn
2.1 Formålet med planen
Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS) produserer og distribuerer vann til sine eierkommuner;
Gjerdrum, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Rælingen. I henhold til selskapsavtalen skal NRV IKS
kunne dekke ethvert vannbehov i eierkommunene, og vannforsyningen skal ikke begrense
utviklingen av kommunene.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann («Drikkevannsforskriften» §9) fastsetter at
vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert, samt har
driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.
Gjennom Drikkevannsforskriften er NRV IKS videre pålagt å ha full reservevannsdekning dersom
ordinær produksjon faller ut. PV2 er en ny pumpestasjon som ligger sentralt i NRVs
forsyningssystem, og er av kritisk karakter for at NRV skal ha tilstrekkelig kapasitet, både i ordinær
forsyning, og forsyning av reservevann. En del av tiltaket er også nye vannledninger videre mot vest,
hvor deler av strekket også skal inneholde kommunale ledninger, samt omlegging av deler av
vannledninger som kommer inn til dagens stasjon fra nord og sør. De nye ledningene er avhengig av
den planlagte trykkøkningsstasjonen.
Uten en oppgradering av PV2 vil ikke NRV kunne oppfylle sine forpliktelser i forhold til både
selskapsavtalen og drikkevannsforskriften, som stiller krav til at NRV skal ha tilstrekkelig
forsyningskapasitet til enhver tid.
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2.2 Planområdet
Eksisterende pumpehus ligger på eiendom gnr. 19/bnr. 1, mellom Leira og Gardermobanen i
Lillestrøm kommune. Ny trykkøkningsstasjon planlegges bygget sørøst for dagens pumpehus.

Figur 1: Utsnitt over Lillestrøm og Leiravassdraget, Google maps

Figur 2: Flyfoto med forslag til plangrense markert med sort stiplet linje.

Foreslått planområde utgjør 29,7 daa og inneholder eiendom 19/5 og deler av 19/1. Området
grenser til eiendommene 25/2 og 17/11. Det drives hovedsakelig jordbruk innenfor planområdet,
men det er også en eldre gårdsbygning «Rishagen» mot øst. Det renner en bekk gjennom
planområdet som er del av Leiravassdraget. Bekken med tilhørende kantvegetasjonssone er
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inkludert i avgrensningen da arealet er regulert som naturvernområde SP5 – spredningskorridor i
gjeldende reguleringsplan for Leira. Planområdet avgrenses i eiendomsgrense mot Gardermobanen i
vest og mot eiendom 25/2 i sør.

2.3 Forprosjekt
Det ble utarbeidet er forprosjekt for ny pumpestasjon i 2020. Hensikten var å søke om tiltak med
dispensasjon fra reguleringsplan. Kommunen hadde ikke anledning til å si så mye konkret om
muligheten for omdisponering og dispensasjon fra reguleringsplan før konkret søknad er framlagt.
I anledning hovedprosjektet har NRV avholdt forhåndskonferanse med kommunens
byggesaksavdeling. Foreløpig planfaglig vurdering er at den nye trykkøkningsstasjonen vil kreve
utarbeidelse av ny reguleringsplan, og at en ved plassering av ny stasjon PV2 bør unngå å komme i
berøring med naturvernområde SP5 – spredningskorridor i gjeldende reguleringsplan for Leira.
Skal plassering av trykkøkningsstasjonen endres fra forprosjekt slik at den ikke kommer i direkte
konflikt med naturvernområde SP5 (markert med skravur i figur 3) vil vannledninger med store
rørdimensjon inn og ut av stasjonen medføre en vesentlig forflytning av stasjonen lenger sørover,
dette for å redusere skarpe knekk/vinkler i vannledninger med store rørdimensjoner.

Figur 3: Utsnitt av foreløpige situasjonsplaner med plassering av ny trykkøkningsstasjon og ledningstraseer
som bedre ivaretar hensynet til vernesonen SP5. Opprinnelig plassering fra forprosjektet er vist med stiplet linje
i begge kartutsnitt. Til venstre vises flytting ca. 35 meter sør, mens til høyre vises flytting ca. 11 meter sør.
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En flytting av stasjonen lenger sør for plassering utenfor SP5 vil medføre et ytterligere beslag av
dyrket mark. Dette ansees å gi konsekvenser for gjenværende del av matjordarealet, som reduseres
og får en mer uhensiktsmessig form.

3 Planønsket
3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det er ønskelig å bygge ny trykkøkningsstasjon sørøst for eksisterende pumpestasjon med tilhørende
nødvendige utearealer slik som parkeringsplass og adkomstvei.
I tillegg er det behov for oppgradering av utvendig ledningsanlegg og kabler i tilknytning
trykkøkningsstasjonen. Det er tenkt utskifting av ledningsanlegg rundt 1500 meter vestover. Dette
krever at det bores under Gardermobanen og Fv 1535. Det vil også omlegges ledningsanlegg nord og
sør for ny stasjon for omkobling av vannledninger mellom gammel og ny stasjon. Det forutsettes at
vannledningene ikke reguleres, kun trykkøkningsstasjonen med tilhørende atkomstsone. Det er
videre foreslått å inkludere den tilgrensede naturvernsonen for å regulere denne i tråd med
gjeldende planlov. I tillegg gir et utvidet planområde en buffer dersom det viser seg behov for tiltak
utover foreløpige planlagte tiltak for vannledninger og bygning. Planområdet kan reduseres dersom
det viser seg hensiktsmessig.
3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder
Ny trykkøkningsstasjon får kjeller og én etasje over bakkenivå. Grunnflaten på bygningen vil utgjøre
rundt 1000 m², og gesimshøyde vil være rundt 6 meter.
3.3

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Figur 4: Foreløpige skisser fra forprosjekt utarbeidet av Sweco.

Bygget er planlagt oppført med teglsteinsfasade. Byggets planløsning, geometri og materialvalg er
blant annet basert på innspill og erfaringer fra driftsansvarlige i NRV.
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4 Planstatus og føringer
4.1 Forholdet til kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Kommuneplanens planbestemmelse § 1.2
stiller krav om detaljreguleringsplan for at det skal kunne gjennomføres søknadspliktige tiltak etter
plan- og bygningslovens § 21-1. Oppføring av teknisk infrastruktur er ikke omfattet av unntakene til
denne bestemmelsen.
Følgende hensynssoner i kommuneplanens arealdel vil berøres av ledningsanlegget under bakken,
men ikke direkte av planområdet. Det er innhentet uttalelser fra myndigheter tilknyttet disse
sonene:
Faresone H370_6: Langs Fv 1535 går det høyspentledning som i kommuneplanen har faresone
H370_6. Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen og det kan ikke foretas endringer i
terrenget uten at netteier har godkjent dette.
Faresone H310_8: Ny ledningstrasé vil krysse faresone H310_8 som er hensynssone for kvikkleire.
Her må det gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser før reguleringsplan kan vedtas, jf § 8-1.4.
Ifølge planbestemmelse § 1-10 skal det gjøres en geoteknisk vurdering av området der ny
bebyggelse planlegges, samt om det er behov for tiltak for å unngå ras og skred. Det er gjennomført
grunnundersøkelser ved ny PV2 i 2019 i forbindelse med forprosjekt og i 2021 i forbindelse med
pågående hovedprosjekt. Boringer i nærheten av ny stasjon viser at det er mer enn 20 meter til berg.
Ettersom området er tilnærmet flatt er det likevel lite sannsynlig at skred vil oppstå. Konklusjonen
fra undersøkelsene er at områdestabiliteten er ivaretatt, og at både ledningstrasé og
trykkøkningsstasjon kan bygges uten at det er fare for områdeskred. Det er også gjennomført
miljøtekniske grunnundersøkelser som tyder på at det er lite sannsynlig å finne grunnforurensing
innenfor tiltaksområdet. Dette vil dokumenteres i planarbeidet.
Bestemmelse § 1-8 stiller opp krav til estetisk redegjørelse i plansaker. Her står det blant annet at ny
bebyggelse som oppføres nær bevaringsverdige bygg må harmonere både estetisk og funksjonelt
med det bevaringsverdige. Ved reguleringsplanforslag skal materialbruk vurderes og omtales i
oppstartsmøte.
§ 1-15 setter krav om at tiltak ikke skal føre til skade for viktige landskapskvaliteter. Videre skal det
vurderes om tiltaket kan påvirke biologisk mangfold.
§ 1-17 om vern av matjord stiller krav om at det i planer som legger opp til nedbygging av
jordbruksarealer skal utarbeides jordsmonnregnskap. Matjord skal tas vare på og forflyttes slik at
den fortsatt kan benyttes. Det skal også vurderes erstatningsarealer for dyrket areal som går ut av
drift.
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4.2

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid

Figur 1: Gjeldende regulering i planområdet. Foreslått planområde er markert med tykk sort stiplet strek.

Innenfor planområdet er det to gjeldende reguleringsplaner, Gardermobanen-parsell ÅråsenLeirsund vedtatt 22/06/1994 (PlanID 0231_268) og Leira vedtatt 20/04/2005 (PlanID 0231_389),
begge iht. planlov av 1985.
Planområdet er regulert til område for jord- og skogbruk med tilhørende bestemmelser som forbyr
oppføring av bygninger som ikke har tilknytning til landbruk.
Kantområdet rundt bekken er regulert som spesialområde for naturvern. I dette området skal
bekkeløp og vannkanter, samt biologisk mangfold, bevares i størst mulig grad. Felt SP5 omtales som
økologisk spredningskorridor og formålet er å opprettholde et sammenhengende belte av
vegetasjon.
Området rundt Rishagen (markert med B i figur 5) er regulert til spesialområde for bevaring av
bygninger og anlegg. Det er tilhørende bestemmelser om at hovedbygningen og bygningsmiljøet skal
bevares slik de er i dag.
Mot Gardermobanen gjelder en byggegrense på 30 meter fra nærmeste spormidt.
4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Planen vil i liten grad påvirke regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer
Planområdet ligger i nær tilknytning til kroksjøen Tomtestilla som inngår i verneplan for vassdraget
Leira. Tiltaket bør vurderes opp mot rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
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5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Trykkøkningsstasjonen vil bygges på relativt flatt terreng og det vil derfor ikke være behov for store
terrengtilpasninger. Det er flere verneinteresser i nærheten og innenfor planområdet, både
bevaringsverdig natur, bebyggelse og matjord. Utbygging av pumpestasjon vil kunne få innvirkninger
på verneverdiene ved at jordbruksarealer omdisponeres og at natur- og kulturmiljøet får endret
visuell karakter, og verneinteressene vil bli utredet nærmere i planprosessen.

6 Samfunnssikkerhet
Som del av planprosessen vil det gjennomføres ulike utredninger og undersøkelser, blant annet
risiko- og sårbarhetsanalyse som vil bidra til å redusere risiko og sårbarhet i prosjektet.
Det er visse spesielle utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet når det gjelder planlegging og
utbygging av vannforsyningsanlegg. Anlegget vil forsyne mange av kommunens innbyggere med
vann og det er viktig å sikre kontinuerlig drift, samt at vannet er rent. En oppgradering fra dagens
anlegg vil øke forsyningssikkerheten og kapasiteten av vann i kommunene.
Utover dette ligger planen i et område som kan være utsatt for ras og flom. Det er gjennomført
enkelte undersøkelser som del av forprosjektet når det gjelder egnethet for utbygging i dette
området. De foreløpige undersøkelsene viser at det ikke er fare for oversvømmelse eller ras innenfor
planområdet.

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning
I utgangspunktet er det vurdert at tiltaket ikke trenger eget planprogram med konsekvensutredning
grunnet tiltakets omfang og virkninger. Jf. §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger, skal tiltak
og planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes. Det vurderes at
denne planen ikke vil få slike vesentlige virkninger. Videre vurderes det at planen ikke omfattes av
tiltakene som er listet opp i vedlegg 1 og 2 til forskriften.
Det vil gjennom planarbeidet gjennomføres fagutredninger bl.a. av områdets matjordressurser og
naturverdier, i tillegg til andre påkrevde utredninger.

8 Planprosess og medvirkning
8.1 Vesentlige interesser som berøres
Planen berører viktige vernehensyn for matjord og natur. Trykkøkningsstasjonen vil også være viktig
i forhold til samfunnssikkerhet ved at den bidrar til sikker vannforsyning i kommunen.
8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører
Det er i forbindelse med forprosjektet for trykkøkningsstasjonen opprettet kontakt med diverse
myndigheter og grunneiere for forhåndsuttalelse til tiltaket. Dette er i stor grad de samme som
forventes å komme med uttalelser i tilknytning til varslet planoppstart, og uttalelsene er forelagt
kommunen i forbindelse med avholdt forhåndskonferanse.
Høringsparter som antas å ha særlig relevans for planarbeidet er:
-

Grunneier
BaneNOR (Gardermobanen)
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-

NVE
Statsforvalter (jordvern og miljø)
Regionale Landbruksmyndigheter
Kommunaltekniske myndigheter

8.3 Medvirkning
Alle offentlige instanser i henhold til kommunens varslingsliste, samt alle berørte grunneiere varsles
ved oppstart. Dersom det kommer inn merknader som medfører behov for informasjonsmøter vil
dette kunne gjennomføres.
NRV ønsker i utgangspunktet at planprosessen vurderes gjennomført som en «mindre endring av
plan», i form av et enkeltvedtak. Dette begrunnes bl.a. med at det ikke vil innføres nye
reguleringsformål i planen for Leira, selv om areal for kommunaltekniske formål omdisponeres fra
LNFR innenfor dette planutsnittet. Det anmodes derfor om at det i oppstartsvarslingen utformes en
intensjon om å behandle plansaken som en «mindre endring av plan». Dersom merknader fra
myndigheter og andre innebærer at en planforslaget bør legges ut på offentlig høring før endelig
vedtak, kan dette gjennomføres uten ny varslingsrunde. Skulle det være uproblematisk i forhold til
høringsinstanser å håndtere saken som et enkeltvedtak, evt. ved gjennomføring av særmøter med
aktuelle parter, er dette ønsket fra NRV sin side. Hovedbegrunnelsen er tidsaspektet og behovet for
å komme raskest mulig i gang med tiltaket.
En konsekvens av planarbeidet vil være erverv fra grunneier som eier jordet.
Berørte grunneiendommer som vil varsles anslås (ref. figur 2):
8.4

Gnr. 19/bnr. 1 (eiendom for byggetiltak)
Gnr. 19/bnr. 5 (Rishagen)
Gnr. 25/bnr. 2 (i sør)
Gnr. 17/bnr. 11 (Gardermobanen)

Fremdrift
- Det er ønskelig å varsle oppstart så snart som mulig etter oppstartsmøte og omforent
plangrense med kommunen.
- Dersom dette er gjennomførbart som enkeltvedtak er målsetting vedtak innen mai 2022.
- Dersom det blir en full planprosess er målsettingen endelig vedtak før utgangen av 2022.
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