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MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE
Referatet skal godkjennes av partene i etterkant av møtet. Saksbehandler oversender utkast til
referat helst innen to uker etter avholdt møte.
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Adresse/stedsnavn

Tretjerndalsveien, gnr./bnr. 269/48 m.fl.

Plan-ID

Opprettes til varsel om oppstart

Plantype

Detaljregulering med konsekvensutredning

MØTEDELTAKERE
FRA FORSLAGSSTILLER
Navn

Espen Tønsberg

Firma

Bulk Eiendom Farex AS

E-post

espen.tonsberg@bulk.no

Rolle

Forslagsstillers representant

Navn

Elise Enoksen Moen

Firma

Multiconsult

E-post

elise.moen@multiconsult.no

Rolle

Oppdragsleder, plankonsulent

Navn

Heidi Høiseth

Firma

Multiconsult

E-post

heidi.hoiseth@multiconsult.no

Rolle

Arealplanlegger, plankonsulent

Navn

Trude Een Eide

Firma

COWI

E-post

trei@cowi.com

Rolle

Konsulent utredningstemaer

Dokumentnummer: PLAN-21/00672-4

Side 2 av 24

FRA KOMMUNEN
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Navn

Anne Grindal Søbye
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Kommunen minner for øvrig om vedtatt gebyrregulativ for Lillestrøm kommune.

2

BAKGRUNN
2.1

BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET

Bulk Eiendom Farex AS startet i 2015 opp planarbeid for Ausenfjellet næringsområde
med tilhørende atkomstvei basert på føringer i kommuneplanens arealdel for Sørum
kommune 2015‐2027. Det ble utarbeidet en felles konsekvensutredning og to planforslag:
ett for Ausenfjellet næringsområde og ett for atkomstveien. To alternativer for ny
atkomstvei ble utredet (alternativ 1 og 2) i planarbeidet, begge nye atkomstveier over
raviner og dyrka mark vest for Tretjerndalsveien.
Sørum kommune vedtok 12.06.2019 detaljreguleringsplanen for Ausenfjellet
næringsområde med rekkefølgebestemmelse om etablering av ny atkomstvei.
Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken hadde innsigelse til forslag til
detaljreguleringsplan for ny atkomstvei, til tross for at traseen var prinsipielt avklart
gjennom kommuneplanens arealdel, og anbefalte atkomstvei via eksisterende
Tretjerndalsveien. Kommunestyret i Sørum kommune aksepterte ikke Fylkesmannens
anbefaling og vedtok at alternativ 2 måtte legges til grunn. Kommunestyret i Sørum
kommune vedtok også at eksisterende Tretjerndalsvei ikke skulle benyttes.
Utdypende historie er beskrevet i saksframlegget for avklaring om oppstart av
planarbeidet med saksnr. BYGG-20/03141.
På grunn av sakens forhistorie fikk politikken en prinsippsak om oppstart av dette
planarbeidet til behandling. Kommunstyret vedtok 14.04.2021 i sak 53/21 at
planprosessen for utbedring av Tretjerndalsveien kan starte opp.
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2.2

PLANOMRÅDET – STATUS OG PROSESS

Planområdet utgjør ca. 143 daa og strekker seg fra fv. 171 til Ausenfjellet næringsområde
langs Tretjerndalsveien. Det foreslåtte varslingsområdet er gjort bredt for å være sikker på at
mulig utstrekning av tiltakene er med. Det er aktuelt at det endelige planområdet blir mindre
omfattende når de aktuelle tiltakene er mer detaljert utredet gjennom planarbeidet. Se også
forslag til endringer av plangrense under punkt 11.

Figure 2.1: Foreløpig planavgrensning.
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Reguleringsplanen for Ausenfjellet II, utvidelse av næringsområdet ble vedtatt i 2019 med
rekkefølgebestemmelsen:
§ 8.1 Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor reguleringsplanen må kommunen ha
gitt igangsettingstillatelse til atkomst for næringsområdet, i samsvar med vedtatt
reguleringsplan for ny atkomstveg til Ausenfjellet næringsområde. Masser kan ikke
kjøres ut av området før krav til støyskjerming i reguleringsplan for atkomstveg er
oppfylt, med mindre disse skal benyttes i veganlegg for ny atkomstveg.
Reguleringsplan for ny atkomstvei ble ikke vedtatt som følge av innsigelse fra Statsforvalteren.
I kommuneplanens arealdel for Sørum 2019-2030, gjeldende kommuneplan, er
Tretjerndalsveien vist som gjeldende atkomstvei med parallell nåværende gang‐ og sykkelvei
langs nordre del, mens foreslått trasé for ny atkomstvei over ravine og dyrka mark vest for
Tretjerndalsveien er unntatt pga. innsigelse. Ravinelandskapet vest for Tretjerndalsveien er
markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø (H160). Langs søndre del av
Tretjerndalsveien er det markert framtidig gang‐ og sykkelvei.
Ny trasé for Tretjerndalsveien ble tilbakeført til LNF-formål da kommuneplanen for Sørum nylig
ble behandlet etter innsigelser og mekling i kommunestyret 16.06.2021.

Figure 2.2: Utsnitt av plankart for kommuneplanens arealdel 2019-2030.
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2.3

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE

269/90, 269/48, 269/59, samt at mange boligeiendommer langs veien kan bli direkte
berørt med f.eks. støytiltak. Mange av disse er oppramset nedenfor, men listen er ikke
uttømmende.
2.4

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER

269/37, 269/30, 269/23, 269/33, 269/5, 269/14, 269/4, 269/32, 269/21, 269/35, 269/39,
269/6, 269/168, 269/169, 269/46, 269/64, 269/65, 269/66, 269/67, 269/68, 269/70,
269/71, 269/72, 269/128, 270/17, 270/18, 270/19, 270/20, 270/1, 270/3, 270/4, 270/5,
270/6, 270/22, 270/14, 270/33, 271/1, 271/4, 271/27.
Mange av disse eiendommen kan og vil bli direkte berørt av tiltak, f.eks. støytiltak.
Naboer vil varsles bredere langs traseen.

2.5

PRESENTASJON AV PLANØNSKET

Planarbeidet omfatter oppgradering av krysset fv. 171 x Tretjerndalsveien med
rundkjøring, nødvendig breddeutvidelse av Tretjerndalsveien for å tilfredsstille kommunal
norm, ny gang- og sykkelvei fra Fåresoppveien 12 til Ausenfjellet næringsområde samt
støyskjermingstiltak langs hele Tretjerndalsveien fra krysset med fylkesveien til
Ausenfjellet næringsområde. I tillegg omfatter det vann- og avløpsanlegg for Ausenfjellet
næringsområde ved atkomst til næringsområdet. Strekningen er ca. 1,5 km lang.
Tiltaket vil utformes i tråd med Statens vegvesens håndbøker (krysset) og kommunal
veinorm (Tretjerndalsveien).
Det er i forbindelse med planarbeidet i 2015-2019 utarbeidet teknisk detaljplan for
oppgradering av krysset (alternativ 1) samt skisser for ny gang- og sykkelvei langs
Tretjerndalsveien (alternativ X).
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3

PLANSTATUS
PLAN

MERKNADER

Kommunale planer
Kommuneplanens
arealdel

Gjeldende kommuneplan er Kommuneplan for Sørum 2019-2030.
Tretjerndalsveien er vist som gjeldende atkomstvei med parallell
nåværende gang‐ og sykkelvei langs nordre del.
Ravinelandskapet vest for Tretjerndalsveien er markert med
hensynssone for bevaring av naturmiljø (H160). Langs søndre del
av Tretjerndalsveien er det markert framtidig gang‐ og sykkelvei.
Foreslått trasé for ny atkomstvei over ravine og dyrka mark vest
for Tretjerndalsveien ble tilbakeført til LNF-formål da
kommuneplanen for Sørum nylig ble behandlet etter innsigelser
og mekling i kommunestyret den 16.06.2021.

Reguleringsplaner

Tilgrensende planer

Det er flere reguleringsplaner i området som blir berørt:
• Reguleringsplan for Ausenfjellet industriområde inkludert
åtte boligtomter og en mindre endring, vedtatt i 1990. PlanID: 0226_091, 0226_091D og 0226_091-2.
• Reguleringsplan for Tretjerndalsveien Nordre del, vedtatt i
1999. Plan-ID: 0226_119.
• Gang‐ og sykkelvei langs RV171, vedtatt i 2000. Plan‐ID
0226_127.
• Reguleringsplan for Lunderåsen Vest, boliger, vedtatt i
2002. Plan-ID: 0226_146.
• Reguleringsplan for Ausenfjellet II, utvidelse av
næringsområdet, vedtatt i 2019.
•

Lunderfeltet, vedtatt 1983. Plan-ID: 0226_046.

Byutviklingsplan

Ikke relevant

Pågående planer

Ingen pågående planer i nærheten.

Regionale planer
Regional plan for areal
og transport for Oslo og
Akershus
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Planarbeidet skal sikre atkomst til et næringsområde.
Tilrettelegging for myke trafikanter er også en del av planarbeidet
og kan bidra til mer bruk av sykkel og gange i tråd med den
regionale planen. Den regionale planen legger opp til et
arealeffektivt utbyggingsmønster basert på prinsipper om
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Det er i utgangspunktet tvilsomt om utvidelsen av næringsområdet
som atkomsten skal legge til rette for er i tråd med intensjonene i
regional plan, men det er gyldig vedtatt og er ikke tema i den
pågående plansaken.
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Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og
friluftsliv i Akershus
2016-2030

Relevans må vurderes i planarbeidet med tanke på
friluftsområdene sør for planområdet.

Regional plan for klima
og energi i Akershus

Klima og energi er relevant ved veiutbygging. Planen tar for seg
veien fram mot lavutslippssamfunnet i Akershus i 2050.

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Relevans ved masseforflytning i forbindelse med veibygging må
vurderes.

Rikspolitiske
retningslinjer
Samordnet areal- og
transportplanlegging

Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og
kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven og ved
enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer
etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
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.

Riks- og fylkesveier

Krysset med fv. 171 er innenfor planområdet og planlegges
utbedret.

Barn- og unges
interesser

Tilrettelegging for myke trafikanter og tilgang til
friluftslivsområdene sør for Tretjerndalsveien er også relevant for
barn og unge.
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4

KOMMUNENS TILBAKEMELDING

Følgende tema må vurderes av forslagsstiller i planarbeidet. Temaene skal inngå i
planbeskrivelsen, med tilhørende vurderinger. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme
ytterligere krav om tematiske vurderinger senere i planprosessen. Oversikten er ikke uttømmende.
4.1

SOSIAL INFRASTRUKTUR

Ikke relevant.
4.2

FRILUFTSLIV, GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER

Snarvei:
Snarvei (gangvei) for boligene i Tretjerndalsveien, fra Tretjerndalsveien 32 til
Rødskrubbveien bør vurderes utbedret. Arealet bør tas med innenfor varslingsgrensen.
Denne gangveien er i dag bratt og ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsplan. Se
nærmere tilbakemelding under 5.1 Samferdsel.
G/S-vei og badeplassene Lunderåsdammen og Tretjern:
Kommunen ser i utgangspunktet behov for at gang- og sykkelveien, som ligger inne i
kommuneplanen, reguleres og opparbeides. Den vil gi tryggere og bedre tilkomst til
friluftslivsområdene i nærområdene (Lunderåsdammen og Tretjern, samt
turstier/skiløyper og generelt friluftsliv) for lokale skoler, barnehager og innbyggere fra
ulike deler av kommunen (eks. tettstedet Frogner, som antas skal ha vekst i årene
fremover). Samtidig må fordelene ved gang- og sykkelvei vektes mot ulempene et slikt
inngrep vil ha for bla. raviner, se omtale i punkt 4.3.
Etterskrift (dette var informasjon vi ikke var kjent med på møtetidspunktet og som
dukket opp i arbeidet med referatet):
Lunderåsdammen (øst for Ausen Industrifelt) er en lokal badeplass (tidligere demning)
som Lillestrøm kommune skal overta eierskapet til fra Nedre Romerike vannverk (NRV).
Lunderåsdammen inngår i det som kalles «dampakke Romerike», og har vært
fremforhandlet samlet i regi av NVE. At kommunen overtar eierskapet vil medføre at
dammen får større fokus som lokalt badevann i Lillestrøm kommune, og allmennhetens
behov for tilgjengelighet til Lunderåsdammen antas å ville øke. I dag benyttes sti stiplet
med gult i kartet (neste side) som tilkomst til dammen. Kommunen mente i
utgangspunktet at det bør vurderes mulighet for utfartsparkering og bedre tilkomst til
Lunderåsdammen.

Etter å ha sjekket opp nærmere har kommunen konkludert med at en utfartsparkering
ikke kan kreves regulert av forslagsstiller i forbindelse med regulering av
Tretjerndalsveien. Forslagsstiller er i dialog med prosjektleder i Lillestrøm kommune for
oppgradering av Lunderåsdammen, hvor det planlegges en anleggsvei ned mot
dammen. Forslagsstiller mener det kan bli aktuelt å vurdere stiforbindelsene i forbindelse
med dette. Skulle det i dette arbeidet komme frem en god mulighet for bedre
stiforbindelse og det ikke er for seint å få regulert dette i samme plan er det fra
kommunens side ønskelig å få det med. Kommunen stiller ikke krav om opparbeidelse i
forbindelse med reguleringsplanen.
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Skogsbilveien Tretjerndalsveien – og friluftslivsområdene rundt Tretjern:
Tretjerndalveien videre forbi Frogner transformatorstasjon er ikke turvei, men skogsbilvei
og med private stikkveier for bl.a. NRA/NRV til sine tunneler og vannanlegg i dette
området/råvannstunnel til Hauglifjell. Skogsbilveien er i bruk til friluftslivsformål men har
altså primært funksjon for NRA/NRV og de private grunneierne/skogbruket/LNF. Hvem
som eier og drifter veien er ukjent for kommunen. Dette er en mulig atkomst til Tretjern.
(andre muligheter er fra Leirsund/Asak i tidligere Skedsmo).Tjernet benyttes som
badevann, fiskeplass og områdene for øvrig trolig til ulike uorganiserte
friluftslivsaktiviteter - og det finnes mye sti- og løypenett i områdene. Det kjøres også
skiløyper her (markert i grått på kartet, høyre over) som krysser fremtidig nytt industrifelt.
Det er ikke regulert grønnstruktur eller lekeplasser innenfor planområdet.
4.3

NATURMANGFOLD

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i planforslaget.
To armer av ravinen Skrøverravinen midtre grenser til Tretjerndalsveien og en
breddeutvidelse av veien eller anleggelse av gang- og sykkelvei vil gi noe beslag av
naturtype ravine. Ravinen har verdi svært viktig.
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Å anlegge gang- og sykkelvei langs Tretjendalsveien vil beslaglegge landbruksjord,
bufferen mot landbruksjorda og ytterkanten av en ravine med svært stor verdi. I
planarbeidet må konsekvensene for matjord og raviner ved å etablere foreslått gang- og
sykkelvei synliggjøres. Disse ulempene må vektes opp mot fordelene ved etablering av
gang- og sykkelvei, slik at kommunen kan ta stilling til interesseavveiingen.
God overvannshåndtering blir viktig slik at man unngår for mye avrenning fra veien og
ned i ravinene.
4.4

KULTURMINNER

Innenfor planområdet er det registrert følgende kulturminner:
• Hulvei ID219187-1 (ikke fredet)
• Gamleveien, eldre veifar, registrert i kulturminneplan for Sørum med bevaringskategori
VK41
Like utenfor planområdet er det registrert:
• Dyrkningsspor ID219186-1 (ikke fredet) SV
• Dyrkningsspor ID222970-1 (fredet) N
• Veianlegg ID 25720-1 og 15961-1 (ikke fredet)
Det må redegjøres for konsekvensene for kulturminnene, særlig med tanke på ID2191871 og ID219186-1. Viken fylkeskommune må kontaktes for å avklare behovet for
ytterligere registrering i området. Se vedlagte kart.
Forslagsstiller uttalte i oppstartsmøtet at det ble gjort en stor jobb med dette temaet i
forrige runde. Det er sannsynlig at mye av dokumentasjonen kan brukes på nytt, men den
må likevel sendes inn og vurderes på nytt i tilknytning til denne nye plansaken.
4.5

BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE

Ikke relevant.
Forslagsstiller uttalte i møtet at de har fått nabovarsel om boligbygging på gnr./bnr.
270/27.
4.6

BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET

Barn og unges interesser i planområdet omhandler friluftsliv og trafikksikkerhet for myke
trafikanter. Dette omtales i punkt 4.2 og 5.1.

VK4 – Kulturminne/-miljø av lokal betydning, som er endret, men som er del av et ellers verdifullt miljø, eller
på annen måte har interesse.
1
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4.7

FOLKEHELSE

Det må vurderes hvordan folkehelse ivaretas og evt. fremmes. Folkehelse er viktig i alle
plansaker og i denne saken spesielt med tanke på ulemper som følge av trafikk, støy og
luftforurensning.
Støy er omtalt i punkt 4.8 og trafikk i punkt 5.1.
Det bør gjøres vurderinger av luftforurensing, som viser gule og røde soner for
luftsforurensing fra atkomstveien i framtiden, med fullt utbygd industriområde. Dersom
grenseverdiene er overskredet, må det sees etter avbøtende tiltak mot luftforurensning.
Tilrettelegging for friluftliv og annen fysisk aktivitet er viktig sett i et folkehelseperspektiv.
Friluftsliv er omtalt i punkt 4.2.
Det har tidligere vært noen klager på forsøpling langs veien. Det skal ha blitt bedre og vi
antar at transportfirmaene som mistet avfall har ryddet opp.
Kommunen ønsker at det vurderes behov for å regulere en hvileplass/parkeringsplass
hvor det anlegges toalettfasiliteter og vurderes tillatt å stå over natta, slik at dette ikke
skjer langs veien. Dette bør være på eller like ved næringsområdet, det nåværende eller
det framtidige. Aktuelle arealer for slik funksjon må tas med i varslingsområdet.
4.8

STØY

Det er kjente støykonflikter i området og støy må utredes. Det er viktig at man varsler et
stort nok planområde, inkludert eiendommer hvor det kan bli behov for støytiltak/skjerming lokalt på eiendommene. Blant annet kan boligene som ligger ved fylkesveien få
problemer med refleksjonsstøy hvis det kun settes opp støyskjermer mot
Tretjerndalsveien.
Ny vei vil utløse den obligatoriske støyvernplikten mot eksisterende boligbebyggelse og vi
vil påpeke viktigheten av at trafikkdata/trafikkprognoser som legges til grunn for ny
støyutredning tar høyde for forventet stor tungtrafikkandel når veien betjener
eksisterende- og planlagt utvidet industriområde. Grunnlagsdataene blir viktige her.
Ny og eksisterende situasjon må vises. Det må klargjøres om det er døgnkontinuerlig
trafikk, da egne krav og grenseverdier trer inn i slike situasjoner. Det må støyutredes reelt
for den enkelte eiendom og ikke 4 meter over bakken slik det gjøres i ubebygde områder.
Støyutredningen bør gjøres tidlig slik at det blir klargjort hva som skal til for å tilfredsstille
kravene.
Vi gjør oppmerksom på at det har kommet nye støyretningslinjer i løpet av sommeren
2021. Disse skal legges til grunn for planarbeidet.
4.9

FLOM

Ikke relevant.
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4.10 GEOTEKNIKK
Området ligger delvis under marin grense og det er en kartlagt faresone med faregrad
middels ca. 60 meter fra Tretjerndalsveien ved Myrvoll.
I henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres en
geoteknisk vurdering av om området er egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak, samt
hvilke hensyn som må tas for å unngå ras/skred ved gjennomføring av
utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot
kvikkleireskred. NVEs veileder 1/2019 og kommunens maler skal følges.
4.11 MILJØTEKNIKK OG MASSER
Det må gjøres en vurdering av om det kan finnes forurensning i grunnen. Dersom
forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før
førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må det også
utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av
detaljreguleringsplanen.
I gjeldende kommuneplan § 2.1 er det stilt krav om at det settes av plass til lokalt
snødeponi på 200 m3 langs ny atkomstvei. Konsekvenser for raviner og naturmangfold
må vurderes spesielt og snødeponiet må reguleres i planen.
Plan for disponering av eventuelle overskuddsmasser (massehåndteringsplan) skal inngå
i forslag til reguelringsplan for tiltaket ved 1.gangsbehandling, jf.
kommuneplanbestemmelse § 5.5. Planens omfang og kompleksitet skal stå i forhold til
hvor store overskuddsmasser prosjektet vil skape.
Minst mulig omdisponering av dyrka mark skal etterstrebes. I reguleringsplaner der tap av
dyrka mark ikke kan unngås, skal plan for disponering/flytting av matjord leveres sammen
med planforslag til 1.gangsbehandling. Planen skal ta utgangspunkt i Veiledning til
matjordplan (2016) fra Vestfold fylkeskommune, jf. kommuneplanbestemmelse § 5.11.
4.12 ESTETIKK
Utforming av evt. støytiltak skal også vurderes ut fra estetiske hensyn.
4.13 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE
Ikke relevant.
4.14 ILLUSTRASJONER
Illustrasjoner av tiltaket må leveres med planforslaget. Utarbeides det 3D-modell ønsker
kommunen også denne tilsendt.
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4.15 EIENDOMSFORHOLD
Endring av eiendomsgrenser er aktuelt hvis veien skal utvides med gang- og sykkelvei ut
over eiendommen som i dag er veiareal, ved nytt kryss med fv. 171 og ved utretting av
svinger.

4.16 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV
-

-

Rekkefølgebestemmelser om at utbedring/tiltak langs Tretjerndalsveien må være
utført før det kan startes bygging i det nye næringsområdet må videreføres fra
reguleringsplanen for næringsområdet, men med ordlyd tilpasset utbedring av
eksisterende vei og ikke ny atkomstvei et annet sted.
Rekkefølgebestemmelser om når nødvendige tiltak mot støy og luftforurensing for
berørte boligeiendommer skal være gjennomført bør legges inn i planen.
Rekkefølgebestemmelse om krav til opparbeidelse av snarveien fra
Tretjerndalsveien 32 til Rødskrubbveien kan være aktuelt.

Som rekkefølgebestemmelser for VA foreslår vi:
Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:
- Godkjent helhetlig VA- rammeplan inkludert overvannshåndtering.
Før igangsettingstillatelse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:
- Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg
Før ferdigattest kan gis skal:
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og
godkjent minst to uker før.

4.17 MEDVIRKNING
Dette er en sak med store interessekonflikter og engasjerte naboer. Det bør derfor legges
opp til mer medvirkning enn minstekravet gjennom plan- og bygningsloven. Det kan være
informasjonsmøter eller andre måter å involvere de berørte.
Forslagsstiller står for medvirkningen, men kommunen er positive til å stille opp på f.eks.
informasjonsmøter.Etter kommunens oppfatning vil det være positivt med et første åpent
møte allerede i perioden før høringsfristen til varsel om oppstart går ut.
Statnett er offentlig høringspart, men bør også kontaktes spesielt med tanke på Frogner
transformatorstasjon og evt. behov i forbindelse med utvidelse eller vedlikehold.
Kommunen henstiller også til at det gjennomføres medvirkning, ikke bare med naboer og
grunneiere, men også med nærmiljøet/friluftslivet.
Forslag:
• De lokale velforeningene (Lunderåsen vel, Lunderåsen Vest vel og evt.
Lundermoen og omegn vel)
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•
•
•
•

5

Jeger- og fiskeforeninger
Orienteringsklubben/skiklubben (i Frogner IL + Leirsund IL)
Kanskje FAU på Vesterskaun skole ville vært aktuelle å invitere
De som eier og drifter Tretjerndalsveien/skogsbilveien lenger inn vil også være
naturlig å ta med.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
5.1

SAMFERDSEL

Det må utarbeides trafikkanalyse som viser hvor stor trafikk veien vil få samlet sett med
nåværende og framtidig næringsområde. Tallene for eksisterende trafikk fra
konsekvensutredning i tidligere reguleringsplan ser ut til å være for lave. Se også
kommentarer rundt dette under punkt 10.
Tretjerndalsveien bør ikke breddeutvides, det vil bare øke farten.
Fremtidig gang- og sykkelvei (gs-vei) langs søndre del av Tretjerndalsveien ligger i
kommuneplanen. Kommunen mener at gs-vei skal være en del av reguleringsplanen.
Det er vanskelig å tenke seg at tiltakene for å oppgradere Tretjerndalsveien vil bli vurdert
som gode nok uten gs-vei, men det kan utløse ny innsigelse. Det vil i så fall trolig varsles
ved oppstartsvarslingen.
Å anlegge gs-vei vil samtidig beslaglegge landbruksjord, bufferen mot landbruksjorda og
ytterkanten av en ravine med svært stor verdi. I planarbidet må konsekvensene for
matjord og raviner ved å etablere foreslått gs-vei synliggjøres. Fordeler og ulemper må
vektes opp mot hverandre, slik at kommunen kan ta stilling til interesseavveiingen.
Tretjerndalsveien videre sørover forbi Frogner transformatorstasjon er en viktig
turveiforbindelse (skogsbilvei) som bør være trygt tilgjengelig for turgåere fra Lunderåsen
og områdene rundt. Dersom det viser seg at ulempene ved anleggelse av gs-vei er veldig
store bør det også sees på mulighetene for å knytte stiforbindelsene fra Lunderåsen østvest, sør for Ausenfjellet II næringsområde. Det kan bli utfordrende med mye
høydeforskjeller, men kan bidra til å sikre den tilgangen til friluftsområdene i sør som gsveien ellers ville ha sikret.
Kommunen krever at det anlegges veilys som sikrer god belysning for vei og gang- og
sykkelvei.
Det må ses på mulighetene for en fotgjengerundergang under Tretjerndalsveien ved det
lille boligfeltet nærmest næringsområdet for å sikre trygg kryssing.
Det er ønskelig fra kommunens side at det ses på å forbedre gangforbindelsen (lengre
sløyfe) mellom det lille boligfeltet nærmest Ausenfjellet og Lunderåsen boligfelt. Dette må
da inn i varslingsområdet og bli rekkefølgekrav. Det har tidligere vært spilt inn at BULK
bør vurdere også å legge kjøreatkomst for det lille boligfeltet her, men det er ikke fulgt
opp i planinitiativet. Kommunen regner med at det er urealistisk å få til.
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Det har kommet opp ønske om å rette ut svingen ved Gamleveien 26/28. Dette er
negativt for jordvern og hastighet på veien, men positivt for de som eier/bor i huset. De
har veien tett på og har ganske store ulemper. Det har kommet klager på rystelser og
kommunen har gjort målinger, men det er ikke påvist skadelige rystelser. Flytting av veien
bør vurderes. Det bør også vurderes om eiendommen har behov for to atkomster eller
om de kunne hatt atkomst kun fra Gamleveien.
Det gjelder eiendommen midt i bildet under:
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Kommunen ønsker at det blir sett på mulighetene for å stenge Gamleveien for biltrafikk,
ca. midt på. Gamleveien har relativt mange boenheter, men er en del av GS-veisystemet
mellom Lørenfallet og Frogner. Varslingsgrensen må utvides til å ha med dette området.

5.2

VANN, SPILLVANN OG OVERVANN

Vann:
• NRV sin hovedledning må hensynstas ved bygging av ny vei. Kontakt mot NRV må
opprettes.
• Det kan hende kommuen ønsker å legge ny vannledning i veien når denne skal
bygges.
• Tilstrekkelig slokkevannskapasitet må sikres.
Spillvann:
Det ligger en spillvannsledning fra industifeltet og ned til svingen nedenfor
Fåresoppveien, denne må ivaretas.
Overvann:
Overvannsveilederen til kommunen skal legges til grunn.
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale anlegg og private anlegg.
5.3

ENERGILØSNING

Ikke relevant.

5.4

TEKNISKE KRAV TIL PLANFORSLAGET

Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent detaljplan for vei, samt godkjent
overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering (VA-rammeplan). Tekniske
planer må utarbeides av fagkonsulenter på vei og VA. Kommunen skiller ikke på kvalitet
på kommunale og private anlegg.
Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland.
Ved utbygging kan ikke utbygger regne med å kunne stenge omkringliggende kommunale veier.
Begrensede omkjøringsmuligheter og fremkommelighet for visse typer kjøretøy, innebærer at
utbygger må ta høyde for at tilstøtende veier ikke kan stenges i lengere perioder, og aldri uten
godkjenning fra veiansvarlig. Alle kostnader generert av en midlertidig stenging, tilfaller utbygger i
sin helhet.
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6

KONSEKVENSUTREDNING
REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
Planønsket faller ikke inn under § 6 eller § 7 om planer og tiltak som alltid skal
konsekvensutredes og ha planprogram etter Forskrift om konsekvensutredninger.
Planønsket, som innebærer bygging av vei, faller inn under § 8 – planer og tiltak som skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og
Vedlegg II – Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal
vurderes nærmere. Punkt 10e) i Vedlegg II lyder: i Bygging av veier. Det betyr at planen
skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger etter § 10.
Planens lokalisering og påvirkning på omgivelsene kan medføre eller komme i konflikt
med naturverdier, jf. andre ledd bokstav b.
§ 10 annet ledd bokstav b:
truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonal eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktig
for friluftsliv.
Planarbeidet utløser dermed krav til konsekvensutredning etter §§ 8 og 10, men ikke
planprogram.
Kommunen mener at disse temaene skal konsekvensutredes:
- Trafikk
- Naturmangfold
- Friluftsliv
- Forurensning: støy, støv/luftforurensning (forurensning til vann og grunn vurderes i
planbeskrivelsen, ikke nødvendig som en del av KU)

7

BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER
FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale

Det kan bli aktuelt med utbyggingsavtale dersom det skal
legges kommunale VA-ledninger samtidig som veien
oppgraderes. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
skal varsles samtidig med oppstart av planarbeidet. Det vil bli
nærmere avklart i løpet av planarbeidet og når forslag til
plankart og reguleringsbestemmelser er utarbeidet.

Gjennomføringsavtale

Ser ikke aktuelt ut

Infrastrukturavtale

Ser ikke aktuelt ut
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8

UTREDNINGER OG ANALYSER

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

OMFANG

Volum- og funksjonsanalyse

Nei

Byromsprogram

Nei

Illustrasjons-/utomhusplan

Ja, skal vise alle tiltak.

Illustrasjonshefte

Ja, et enkelt hefte som viser landskap og tiltak
(spesielt med tanke på støy) sett fra øyehøyde på
aktuelle ståsteder i nærområdet.

Sol-/skyggediagram

Kan bli aktuelt dersom det foreslås høye
støyskjermer

Digital 3D-modell

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

Grunnforhold – geoteknikk

Ja, følg NVEs veileder 1/2019.

Støy

Ja, i KU

Overvann og flom

Ja, VA-rammeplan.

Vann og avløp

Ja, VA-rammeplan.

Luftforurensning

Ja, i KU

Trafikkanalyse

Ja, i KU

Veitegninger

Ja, detaljplan for vei

Miljøteknikk/grunnforurensning

Nei, ikke egen utredning, men vurderes i
planbeskrivelsen.

Faktaark for reguleringsplan

Ja, se punkt 9 nedenfor.
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9

FAKTAARK

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

10 BEHOV FOR VIDERE AVKLARING
UENIGHETER OG AVKLARINGER
Kommunen har ved oppstartsmøtet gjort forslagsstiller oppmerksom på at det ikke er
ønskelig å utvide Tretjerndalsveien, da det bare vil øke hastigheten det kjøres i. I
planinitiativet er det skrevet at det planlegges for å utvide veien. Forslagsstiller har
foreløpig ikke uttalt seg om hvordan de stiller seg til kommunens nye ønske.
Kommunen uttalte i oppstartsmøtet at trafikktallene fra forrige KU var feil og at det må
gjøres nye. Forslagsstiller spurte da hvorfor kommunen mener de var feil. Dette har blitt
fulgt opp etter oppstartsmøtet og bakgrunnen er at kommunen fikk Statens vegvesen til å
sette opp lasermålere som gjorde trafikktellinger i 2 uker for kommunen etter KUen.
Resultatene viste at det er høyere trafikktall enn det som lå til grunn i KUen. En uoffisiell
manuell telling av tungtransportandel viste også høyere andel enn forutsatt i KUen.
Kommunen mener uansett at det bør gjøres nye tellinger nå som tar høyde for dagens
trafikk og at det deretter legges på prosent for naturlig vekst. Kommunen har nå fått
bedre utstyr til å gjøre tellinger, som også kan skille tungtrafikk og utførte til opplysning
også en trafikktelling i uke 24 i 2020. Denne er ikke tilstrekkelig som grunnlag, men viste
at det er mer trafikk på lokalveien enn man skulle tro.
Forslagsstiller stilte i oppstartsmøtet spørsmål om hvilken dokumentasjon som kreves til
detaljreguleringsplan for vann, avløp og overvann. Det vises til punkt 5.4 over og
bestemmelse § 6.4 i kommuneplanen om at retningslinjer for overvannshåndtering fra
kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo skal legges til grunn. Se retningslinjer
her: https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann--ogavlopsnettet/overvannshandtering/. Ved ytterligere spørsmål kan Tone Helland kontaktes.
Det ble i oppstartsmøtet diskutert om det er behov for å oppdatere
rekkefølgebestemmelsen for reguleringsplanen for Ausenfjellet II. Verken forslagsstiller
eller kommunen ser i ettertid at dette er nødvendig.
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11 VIDERE PROSESS
OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRENSNING - KONKLUSJON
Kommunens anbefaling er at planarbeidet bør starte opp og at det underveis i
planprosessen vil vise seg om man finner en endelig løsning for området. Hensynet til
forutsigbarhet og den vedtatte reguleringsplanen, samt mulighetene for forbedringer av
dagens situasjon for beboerne langs veien, er hovedargumentene for at planprosessen
bør starte. Dette er også forankret hos politikerne i oppstartssaken. Kommunen ser
absolutt utfordringer med planønsket og at det er en viss risiko for at man heller ikke
denne gangen får vedtatt en plan.
Trafikk, støy og hensynet til naboer og naturmangfold er de største utfordringene.

Figure 11.1: Forslag til plangrense (vist med svart stiplet linje) og varslingsområde for nabovarsling (vist med
blå skravur). Hentet fra planinitiativet.
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Forslag til endringer av foreslått planområde:
- Kommunen ber forslagsstiller ta en ny vurdering av om alle eiendommer som kan
være aktuelle for støytiltak er med i planområdet, f.eks. Fåresoppveien 12 og
eiendommer langs fv. 171 som kan bli utsatt for refleksjonsstøy.
- Planområdet bør utvides med snarveien mellom Tretjerndalsveien 32 og
Rødskrubbveien, jf. tilbakemelding i punkt 4.2 og 5.1.
- Planområdet bør utvides til ca. midt på Gamleveien, jf. tilbakemelding i punkt 5.1.
- Vurder om plangrensen bør utvides for evt. å kunne regulere inn en
lastebilparkering med toalettfasiliteter ved næringsområdet.
Kommunen foreslår å utvide området for hvem som varsles noe mer:
- Alle eiendommer som har Tretjerndalsveien som atkomst. Gjelder en del
gårdseiendommer vest for planområdet som har adresse Ausenveien, men som
bruker begynnelsen av Tretjerndalsveien.
- Ved utvidelse av plangrensen langs Gamleveien blir noen flere eiendommer
naboer.
- Noen flere eiendommer i Fåresoppveien bør varsles. De har utsyn rett mot
Tretjerndalsveien.
- Ved utvidelse av plangrensen ved snarveien mellom Tretjerndalsveien 32 og
Rødskrubbveien må noen flere eiendommer i Rødskrubbveien varsles.
Kommunen vil ha listen over naboer og grunneiere som varsles til gjennomsyn før
varsling gjennomføres. Foreslått planområde er bredt på vestsiden av veien og det bør
skrives i varslingsbrevet at dette er for å være sikker på å varsle bredt nok, men at det vil
snevres inn i planprosessen når man ser arealbehovet.
Kravet til fagkyndighet er oppfylt. Det kan bli aktuelt å bringe plansaken inn for regionalt
planforum med tanke på tidligere innsigelser i området.

12 VARSEL OM OPPSTART
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes
hjemmesider. Forslag til annonse, SOSI-fil med planomriss og eierlister skal sendes til kommunen
v/ Tore Syvert Haga for godkjenning.
Kommunen gjør oppmerksom på at Lillestrøm kommune i 2021 er prøvekommune for NVEs
automatiske innspill ved varsel om oppstart. Dere vil få et automatisk innspill basert på
kartanalyser av planområdets utstrekning, hvor også tekst settes sammen automatisk. Det er kun
relevante tema inkludert, i motsetning til NVEs tidligere generelle innspill. Dette gir en spisset og
konkret tilbakemelding.
Høringsfristen må ikke være i ferien og juli teller ikke med i varslingstiden.
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13 GENERELL INFORMASJON
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her ligger blant
annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og bestemmelser.
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én samlet
forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no:
• Planbeskrivelse (i Word-format)
• Forslag til reguleringsbestemmelser (i Word-format)
• Reguleringsplankart i alle nødvendige vertikalnivåer (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og A3 –
se for øvrig sjekkliste)
• Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
• All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig
dokumentasjonskrav
• Eierliste – gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen
• Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart
• Kopi av planoppstartsannonsen
Dersom planprosessen står stille over ett år, ny kommuneplan vedtas eller det skjer ting i
omgivelsene som gir endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt
oppstartsmøte.
Det gjøres oppmerksom på at hverken oppstartsmøtet eller referatet gir partene særskilte
rettigheter senere i saksbehandlingen. Nabo- eller beboerprotester, krav fra offentlige myndigheter
m.m., vil kunne føre til krav om endring av prosjekt og/eller fremdriften for prosjektet.
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler som kan treffes på epost. Vennligst oppgi saksnummer
PLAN-21/00672 ved alle henvendelser.
Med hilsen
Tore Syvert Haga
Seksjonsleder

Birgit Hagen
Overarkitekt
birgit.hagen@lillestrom.kommune.no

Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Vedlegg_Kulturminner Tretjerndalsveien
Mottakere:
BULK EIENDOM FAREX AS
MULTICONSULT NORGE AS (1)
MULTICONSULT NORGE AS, Heidi Høiseth
COWI AS, Trude Een Eide
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