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BAKGRUNN
Detaljregulering for Sønsterudeien 2 har vært  l 1.gangs behandling og off entlig e  ersyn. Ved 1. gangs 
behandling av planforslaget, ble det gjort vedtak kny  et  l bevaring av store trær, jfr vedtak i Utvalg for areal, 
klima og byggesak den 23.6.2020:
”Før andre gangs behandling skal forslagss  ller legge frem en plan for bevaring av større trær langs 
Skredderstubekken.”

In Situ er engasjert av Sønsterudveien 2 AS for å lage en plan for vegetasjonsbehandling i området langs 
Skredderstubekken med tanke på bevaring av trær og etablering av ny vegetasjon. Insitu AS har  dligere 
utarbeidet en illustrasjonsplan og gjort vurderinger kny  et  l terreng, vegetasjon, lek og opphold, og 
overvannshåndtering og fl om i forhold  l dagens situasjon og planlagte  ltak. Jfr. Notat Landskap fra mars 
2019. 

I friområdet ledes Skredderstubekken inn i en kulvert som ender i Kolbotnvannet vest for jernbanen. Kulverten 
har begrenset kapasitet, og ved mye nedbør stuver vannet opp foran kulverten, og planområdet er fl omutsa  . 
De  e må hensyntas i planleggingen av frem  dig bruk og ved bearbeiding av terrenget. 
Vi oppsummerer i de  e notatet våre observasjoner med bildedokumentasjon fra  befaring den 9.12.2020, 
supplert med bruk av fl yfoto  lgjengelig på ne  , kart.1881.no, som har bildeserier fra 1956 frem  l i dag. Vi 
har gjort en vurdering av hvordan man kan ivareta grøntverdiene på stedet og sam  dig legge  l re  e for å 
håndtere fl om, og legge  l re  e for lek og opphold. Det presiseres at vi ikke har gjort en naturregistrering, men 
vi viser  l naturregistrering gjennomført av Asplan Viak, jfr Notat Natur, datert 8.1.2019. 

Den 8.12.2020 ble det gjort en innmåling av noen større enkel  rær, men på grunn av dårlige dekning i området 
ble innmålingene noe begrenset. De største trærne ble innmålt, og innmålingene er supplert ved hjelp av 
bildedokumentasjon. Vegetasjonen består i dag av mye kra  vegetasjon og noen større enkel  rær. 

Ut fra de observasjoner vi har gjort, vurdere vi at tomta i stor grad er påvirket av både  dligere inngrep og 
oppfylling, også i selve bekkeløpet, og videre av innslag av hageplanter, og det er lite naturmark i planområdet i 
dag. Viser også  l konklusjonen i  dligere gjennomført naturregistrering av Asplan Viak. 

Noen store trær anbefales bevart, videre foreslås  ltak som kan bidre  l å legge  l re  e for biologisk mangfold 
fremover.

Kilder for kartleggingen:
 - Innmåling av enkel  rær ved Follo oppmåling 8.12.2020
 - befaring med fotodokumentasjon, 8.12.2020
 - fl yfoto og skråfoto fra ne  , www.Kart.1881.no
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kart.1881.no - Norkart AS/Geovekst og 
kommunene/OpenStreetMap/NASA, Me  
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TIDLIGERE AREALBRUK 
Flyfoto fra 80-tallet og  dligere viser at det sto en bolig på tomta ved bekken. Så sent som i 1998 var mye av 
arealet fortsa   i bruk som lagringsplass og  l dels hagemark.
Ved befaring den 10.12.2020 ble det observert arter som er typiske pionerarter på tomta, som bjørk, selje 
og or, og bringebærkra   og skvallerkål i marksjiktet. Tomta bærer tydelig preg av å bestå av fyllmaser, også 
bekkekanten består mye av sprengstein og fyllmasse, og er utsa   for erosjon. Breddene langs bekken har bra  e 
kanter, spesielt lengst i vest mot kulverten, og det vil være guns  g å slake ut kantene mot bekken med tanke på  
fl om- og erosjonssikring.
Det ligger en del søppel og hageavfall på arealet. Det er også observert mye oppkomme av fremmede arter/
hagerømlinger som Thuja, Snøbær og Sibirkornell. På fl ata sør for bekken er markdekket singel, her har det 
 dligere altså vært gårdsplass og lagringsplass. Lengst i øst er det leirholdig jordsmonn.

Flyfoto fra 1988 viser at mye av arealet ble brukt som lagringsplass. Kilde kart.1881.no - Norkart AS/Geovekst og kommunene/
OpenStreetMap/NASA, Me  
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Flyfoto fra 1998 viser lagring, 
og hagemark lengst i øst. Kilde 
kart.1881.no - Norkart AS/
Geovekst og kommunene/
OpenStreetMap/NASA, Me  

Bekken mot kulverten, med tydelig terrengoppfylling/fyllmasser. 



6

Detaljregulering Sønsterudveien 2
Notat  - vegetasjonsbehandling

TERRENG OG MARKDEKKE
Markdekke består mye av fyllmasser og grus i vestre del av fl ata sør for bekken. Lengst i øst er det leirholdig 
jordsmonn. Mot kulverten er terrenget fylt opp langs bekken, og det er en høydeforskjell fra bekkeløpet opp  l 
parkeringsplassen på 3m. På tomta er det mye kra  vegetasjon, men også en del større trær. 

Historisk bruk kartlagt ut fra  lgjengelige fl yfoto.

KIWI



7

Detaljregulering Sønsterudveien 2
Notat - vegetasonsbehandling

Tidligere hagemark med rester av 
plantekasser. Det er dumpet mye 
hageavfall i skråningen.

Grusdekke på fl ata

Miljøstasjon/returpunkt og 
fyllmasser ved bekken.
En selje står mellom returpunkt og 
bekken. Bekken går inn i en kulvert 
som ligger under terrenget nederst 
i bildet.



8

Detaljregulering Sønsterudveien 2
Notat  - vegetasjonsbehandling

Trær i området i dag. Ut fra innmåliing, fotodokumentasjon ved befaring og fl yfoto

STORE ORETRÆR

OREGRUPPE

BJØRK PÅ NABOTOMT

STOR BJØRK

LØNN VED BEKKEN

GRAN
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Det er en stor  bjørk i området, og videre et par større seljer. Bjørka har stammediameter ca 40cm 1,2m over 
bakken. Øvrige trær er mindre. Det er også mye kra  vegetasjon/mindre trær. Det vokser noen mellomstore 
trær nede ved bekkenkanten som er pionerarter som selje, bjørk, lønn mm. 

Flata har grusdekke. Trær i området er kra  ak  g med enkelte mellomstore trær av pionerarter, mye selje. 
Det er mye bringebærkra   og hagerømlinger i busk og marksjikt, bl a Thuja, Sibirkornell og Snøbær.

Det er noen store trær nord for bekken, spesielt en gruppe med tre oretrær med stammediameter ca 50cm 
1,2m over bakken, i  llegg noen store bjørketrær som står på naboeiendommen.
Sør for bekken er det også en del gråor, noen mellomstore med stammediameter 20cm, men ellers i små 
dimensjoner. Her er det jordsmonn i markdekket.
Innslag av fremmede arter, særlig Thuja
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EKSISTERENDE VEGETASJON
Følgende treslag og planter ble observert på befaring  den 8.12.2020. Det presiseres at de  e ikke er en 
systema  sk registrering, og det var bl annet få arter å se i marksjiktet pga års  den. 

Trær:
• Bjørk
• Selje 
• Or (antagelig gråor)
• Lønn (spisslønn)
• Gran
• Søtkirsebær

Marksjikt:
• Bringebær

Fremmede arter - ’hagerømlinger’:
• Thuja
• Snøbær ( høy økologisk risiko)
• Sibirkornell ( høy økologisk risiko)
• Skvallerkål

Oretrær øst i grøntområdet Snøbær
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Sibirkornell med rød kvist

Thuja

Det er mye skvallerkål i marksjiktet. Skvallerkål er en invaderende 
art/ugress som ikke er opprinnelig i norsk natur, men o  e fi nnes 
kny  et  l hagemark. Den er ikke risikovurdert i fremmedartlista 
fordi den er innført  og etablert før 1800. 
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TERRENG
Terrengbearbeiding skal ivareta følgende:
• legge  l re  e for fl omareal / fl ombasseng
• beregnet fl omkote er kote +108.77. Under fl omkoten er det beregnet at man skal kunne fordrøye et volum 

på omkring 2000m3.
• ta opp nivåforskjell på tomta 
• Arealet skal oppfylle krav  l leke- og oppholdsareal og universell u  orming. Minst havlparten av 

lekearealene skal ikke ha større s  gning enn 1:50 (2%) 
• Blågønn faktor skal ivaretas, og for å oppnå de  e på de knappe arealene, må det legges  l re  e for 

mange trær i grøntområdet. Noen av eksisterende store trær kan bevares, og så må det plantes mange 
nye trær for å oppnå kravet  l blågrønn faktor på minst 0,7, jfr  dligere beregning. det s  lles også krav  l 
markdekke med jordsmonn, vanngjennomtrengelige fl ater og våtmark/vannfl ater.

BJØRK

FLATE MED 
GRUSDEKKE

Bebyggelse langs Sønsterudveien i bakgrunnen, Skredderstubekken midt i bildet. Det er kommet opp mye kra  vegetasjon i 
grøntområdet. Tidligere har arealet vært bebygd og beny  et som lagringsareal, og markdekket er påvirket av  ltakene. Trærne 
som er registrert er stort se   arter som er pionertrær, dvs de første trærne som vil komme opp som kra  skog når annen 
arealbruk opphører. De  e er trær som vokser rela  vt fort og har få krav  l vokseplas. Registrerte pionerarter er bl a bjørk, selje 
og or. 
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TRÆR
I vestlig del av området står det en stor bjørk i området innenfor returpunktet. Bjørk har et veldig vidt og 
grunt rotsystem, og det blir dermed vanskelig å ivareta bjørka når man skal grave terrenget ned for å utvide 
bekkeløpet og forme fl omarealer. Videre er det et par større seljetrær i de  e området, og mellomstore 
lønnetrær som står nede i bunnen av bekkedraget. Arealet har ellers mye kra  vegetasjon. 

I de  e området må det meste av trevegetasjonen tas ned, men det foreslås at man ved utvidelse av bekken 
ser om man kan ivareta noen av de største trærne som står i bekkekanten ved normal vannstand.

Det er tre store oretrær i nordøstre hjørne på nordsiden av bekken som foreslås å bevares. Videre er det 
noen mellomstore og mange mindre oretrær på sørsiden av bekken i det samme området. Det foreslås å 
bevare de største av trærne der de  e er forenlig med utvidelsen av bekk og fl omareal, og det foreslås å unngå 
terrenginngrep helt øst i grøntområdet. 

På fl ata i midten er tresjiktet kra  ak  g med noen mellomstore trær innimellom. Trærne i grøntområdet 
er pionerarter med rask etablering, og det foreslå at terrenget her kan bearbeides, men hvor man ivaretar 
enkel  rær der det ligger  l re  e for det i forhold  l terrengforming av fl omarealet. De fl este trærne må 
likevel  ernes, siden man må ned i grunnen. Isteden kan man i de  e området plante nye trær som får samme 
størrelse.

Det bør beny  es lignende typer trær, men likevel slik at man helst unngår allergifremkallende arter 
ved nyplan  ng. I området er det idag selje, or, spisslønn  og bjørk, hvorav spesielt or og bjørk er 
allergifremkallende.

OR

OR
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OR

OR

THUJA

VEGETASJONSTILTAK
• Bevare  3 store oretrær nord for bekken i øst. 
• Bevare enkelte større oretrær sør for bekken, utvelgelse på  stedet. Pionerartene som er observert på 

stedet er ikke spesielt langlivede trær, dvs at disse trærne kan ersta  es med nye som rela  vt raskt vil 
kunne fylle samme funksjon

• plante nye trær som kan bli store og som er egnet  l å fremme det biologiske mangfoldet på stedet
• Arter  l nyplan  ng velges e  er anvisninger fra økolog / naturfaglig eksper  se, både  l grøntarealet og 

spesielt for reetablering av vegetasjon langs bekken
• ny beplantning i fl ere sjikt, insektvennlig plantemateriale
• antall trær som skal bevares og nyplantes beregnes ut fra krav  l blågrønn faktor på 0,7
• Vik  g skjøtsels  ltak er å  erne fremmede arter/hagerømlinger som thuja, sibirkornell og snøbær, og rydde 

vekk gammelt hageavfall
•  erne jordsmonn som inneholder plantedeler av uønskede fremmede arter
• trestammer fra trær som felles tas vare på og legges i området, kan fungere som leke-element og sam  dig 

fylle en økologisk funskjon som levested for bl a sopper og insekter
• etablere ny kantvegetasjon i fl ere sjikt langs bekken. 
• Etablere grunne par  er langs bekken med våtmarksplanter/bekkekantvegetasjon
• Legge en del store stein i bekken som bremser vannet, kan motvirke erosjon og danne terskler for å sikre 

vannstand i tørre perioder
• andre  ltak i bekken er valg av rik  g bunnsubstrat, steinse   ng, overløp og fallforhold i terskler, kulper, 

dybde
• Det anbefales å beny  e en stor andel naturplanter , men også hageplanter som er dokumentert egnet  l å 

fremme biologisk mangfold.

Foto fra østre grense og vestover, større oretrær og 
grupper bevares. Hagerømlinger som Thuja  ernes
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BLÅGRØNN FAKTOR
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Trær i området i dag. Ut fra innmåliing, fotodokumentasjon ved befaring og fl yfoto

STOR BJØRK FJERNES

STORE ORETRÆR

OREGRUPPE

TRESTAMMER

LØNN VED BEKKEN
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Det må gjøres store terrengendringer i vestlig del av grøntområdet av hensyn  l fl omberedskap, som gjør at 
bjørka ikke kan bevares. Bjørka og annen vegetasjon på fl ata  ernes, og ersta  es med nye tær som kan bli 
store. Mellomstore trær (stammediameter over 20cm, 1,2m over bakken) som står langs bekkekanten ved 
normalvannstand bevares dersom det er mulig å ivareta rotsonen når terrenget på siden av bekken senkes.  
Flomarealet må formes med henblikk på å bevare de største trærne med rotsoner.

Totalt antall trær som skal bevares og nyplantes beregnes ut fra krav  l blågrønn faktor på 0,7. Det må 
bevares og plantes en god del trær i området for å oppnå kravet  l blågrønn faktor. 

Større trær langs eiendomsgensen med stammediameter over 20cm 1,2m over bakken, bevares der det er 
forenlig med terrengforming for å etablere fl omareal. 

I østre del av grøntområdet skal mest mulig av terreng, marksjikt og større trær med stammediameter over 
20cm 1,2m over bakken ivaretas. De tre store oretrærne nord for bekken skal bevares. Arealet skjø  es, 
ryddes og hagerømlinger  ernes. Store trestammer fra hogst legges på bakken i området, slik at de kan 
fungere som lekeelement og habitat. 


