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Forord   og  innledning 

 
Kommuneplanen er Rælingens overordnede plan- og styringsdokument for en ønsket 
lokalsamfunnsutvikling og for hvordan kommunen skal møte utfordringer i et langsiktig perspektiv. 
Ny kommuneplan skal erstatte Kommuneplan 2006-17, som ble vedtatt 18. april 2007. 
 
Kommuneplanen ble ikke revidert i forrige kommunestyreperiode. Bakgrunn for planrevisjonen 
knytter seg både til det å komme inn i en egnet tidssyklus og til et oppdateringsbehov.  
 
Det er innført lovbestemt krav til utarbeiding av kommunal planstrategi og til planprogram for 
kommuneplanrevisjon. Hovedhensikten er å legge til rette for et godt planlagt arbeid ved en 
mer omfattende tidlig fase, og derav sikre en målrettet, aktuell, effektiv og forutsigbar planlegging.  
 
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanen i Rælingen omhandler en revisjon av både 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen, dvs en full revisjon. Planprogrammet redegjør 
for formålet med planarbeidet, viktige tema, planprosessen og opplegget for medvirkning samt 
behovet for utredninger. 
 
Kommunal planstrategi ligger til grunn for kommuneplanrevisjonen. Kommunal planstrategi skal 
vise hvordan kommunen skal planlegge for utvikling av lokalsamfunnet. Kommunal planstrategi 
og planprogram for kommuneplanrevisjonen er utarbeidet som to separate dokumenter. 
Kommunal planstrategi inneholder et vedtak som avklarer at gjeldende kommuneplan skal 
revideres, både samfunns- og arealdelen.  
 
Planprogrammets omfang og innretning er derfor avgrenset og sett i sammenheng med 
prosessen og dokumentet Kommunal planstrategi 2012 – et grunnlag for videre kommunal 
planlegging. Dokumentet viser utviklingstrekk, utfordringer og planleggingsbehov i perioden.  
 
Varsel om planoppstart og utlegging av planprogrammet til offentlig ettersyn ble kunngjort tidlig  
i mai 2012. Forslaget til planprogram har vært på høring hos myndigheter og interesse-
organisasjoner, og har vært lagt ut til offentlig ettersyn samt sendt til utvalgte berørte.  
Det kom mange uttalelser og konkrete arealinnspill i høringen.  
 
Kommunestyret har nå fastsatt endelig planprogram, i møte 14.november 2012. Ved fastsetting 
av planprogrammet er innkomne uttalelser vurdert. Vurderinger og beslutninger knyttet til 
høringsuttalelser og innspill fremkommer i saksprotokollen.  
 
Planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 
Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 2013, og en sluttbehandling av kommuneplanen 
kan forventes i kommunestyret i januar 2014. 
 
 

 
 
Fjerdingby, 16.november 2012 
 
 

 
       Øivind Sand 
 ordfører  
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1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet 

 

1.1. Nye forutsetninger og rammer for kommuneplanarbeidet  

 
Ny plandel til plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om krav til planprogram 
Ny plan- og bygningslov ble vedtatt med virkning fra 1.7.2009. Loven er omstrukturert i forhold  
til oppbygging samt innholdsmessig endret for å ivareta dagens samfunnsutfordringer, viktige 
hensyn og økende kompleksitet. Kommunenes brede, mangfoldige rolle er vesentlig i det bildet. 
 
Det er også innført konkrete nye bestemmelser i form av både prosesskrav og til arbeidet i 
planfasene. Det er innført lovbestemt krav til utarbeiding av kommunal planstrategi og til 
planprogram for kommuneplanrevisjon. Hovedhensikten er å legge til rette for et best mulig 
planlagt arbeid gjennom en mer omfattende tidlig fase, og derav sikre en målrettet, aktuell, 
effektiv og forutsibar planlegging. For Rælingen kommune er både planstrategi og planprogram 
for en kommuneplanrevisjon nye elementer. 
 
Utarbeiding av planprogram gjelder nå for alle kommune(del)planer. Planprogrammet er et 
verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den konkrete plansituasjonen. 
Planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for 
medvirkning samt behovet for utredninger, herav spesielt ift forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Kravet til konsekvensutredninger (KU) knytter seg til arealdelen i forhold til tilrettelegging for 
utbygging. Planforslaget skal gjøre rede for planens virkninger for miljø og samfunn, ut fra 
nærmere bestemmelser i forskriften. Planforslag, med integrert KU, er et nytt element for 
Rælingen kommune ved utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet viser 
planlagt opplegg og metodikk for KU-arbeidet, samt hvilke krav som knyttes til arealinnspill. 
 
Kommunal planstrategi og planprogram kommuneplanrevisjon – samordning  
Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument 
for planleggingsbehov i perioden fram til 2015. Planprogram for kommuneplanrevisjonen er 
påstartet i samme periode som utarbeiding av planstrategien, pga av stor grad av tematisk 
samhørighet i gjennomgangen av plangrunnlaget; utviklingstrekk, utfordringer og planbehov. 
 
Kommuneplanen ble ikke revidert i forrige kommunestyreperiode 
Bakgrunn for kommuneplanrevisjonen knytter seg både til det å komme inn i en egnet tidssyklus 
og til et oppdateringsbehov. Rælingens kommuneplan ble ikke revidert i forrige periode. 
Kommunen prioriterte i forrige periode sin innsats på annet strategisk planarbeid. Spesielt kan 
nevnes utvikling av en overordnet plan for tettstedsutvikling på Fjerdingby, med idrettspark, samt 
energi- og klimaplanlegging for å møte økte krav til kommunens rolle som bla planmyndighet og 
eiendomsbesitter. Kommunen prioriterte også i forrige kommunestyreperiode å vektlegge det mer 
forberedende arbeidet, i form av å utvikle grunnlagsmateriale (kunnskapsgrunnlag). 
 
Nye føringer og rammebetingelser har kommet til siden gjeldende plan ble vedtatt i 2007. Det 
gjelder både eksterne føringer og interne forhold og oppgaver for kommunen. Rammebetingelser, 
demografisk utvikling og nye tema/utfordringer kommunen står overfor gir et nytt plangrunnlag, 
nye forutsetninger og/eller behov for forsterket innsats. 
 
Tidssyklus for kommuneplanarbeid 
Ved en revisjon nå vil Rælingen komme inn i en ny, og riktigere, tidssyklus enn tidligere - sett i 
forhold til både ny plan- og bygningslov, plan- og styringssystemet totalt sett samt betydningen av 
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politisk eierskap til planen. Oppstart av revisjonen vil komme tidlig i perioden, og en ny revidert 
kommuneplan vil da også kunne bli vedtatt om lag midt i perioden (og ikke som tidligere ”helt på 
tampen av perioden”).  
 
Kommunen vil også komme inn i en tidssyklus som er mest mulig samordnet med andre 
kommuner og offentlige myndigheter. Ny plan- og bygningslov er innrettet mot at en felles 
tidssyklus for alle kommuner og fylkeskommuner skal kunne gi et bedre samarbeid om 
planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Plan- og bygningsloven har både 
intensjoner og konkrete bestemmelser om samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og 
regional stat. I dette ligger også dialog om planleggingsbehov som følge av nasjonale føringer og 
forventninger samt ut fra regionale utfordringer. Samarbeidet i planstrategifasen skal videreføres 
og i videre arbeid med kunnskapsgrunnlag (fakta, statistikk, utredninger) og med planoppgaver.  
 
Kommunal planstrategi ligger til grunn for kommuneplanrevisjonen 
Kommunal planstrategi skal vise hvordan kommunen skal planlegge for utvikling av lokal-
samfunnet. Planstrategien skal gi et grunnlag for en målrettet og aktuell planlegging i perioden. 
Planstrategiarbeidet har inkludert en gjennomgang av kommunens plansystem og planoversikt.  
 
Rådmannen la opp til en prosess som tidlig skulle avklare forholdet mellom planstrategi og 
kommuneplanrevisjon. Tematisk innhold, prosess og framdrift ble styrt ut fra denne avklaringen. 
Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanrevisjonen utarbeides som to separate 
dokumenter, da det anses mest egnet sett i forhold til både innhold og prosesskrav. Kommunal 
planstrategi inneholder et vedtak som avklarer at gjeldende kommuneplan skal revideres, både 
samfunns- og arealdelen.  
 
Utviklingstrekk og utfordringer i Rælingen - bakgrunnsbildet 
Rådmannen startet i forrige kommunestyreperiode det forberedende arbeidet med planstrategi og 
planbehov, ved å utarbeide grunnlagsmateriale (kunnskapsgrunnlag). Dette knytter seg spesielt 
til arealsituasjon, demografisk utvikling samt status og utfordringer innenfor folkehelse og levekår.  
 
I oppstarten av planstrategiarbeidet høsten 2011 ble det laget et utfordringsdokument som er det 
formelle samlede bakgrunnsbildet for prosessen og vedtaket. Utfordringsdokumentet bygger på 
statistikk, prognoser og foreliggende materiale i form av planer og kartlegginger. Utfordrings-
notatet viser utviklingstrekk og utfordringer vi har lokalt i Rælingen, men sier også noe om 
eksterne forhold som enten påvirker eller legger premisser for vår kommune. Det kan være i form 
av både generelle utviklingstrekk i samfunnet, eller i form av rammer og retningslinjer kommunen 
må forholde seg til. Utfordringsnotatet omhandler temaområdene: 
 

o Utfordringer for deltakelse, engasjement og tilhørighet 
o Høy befolkningsvekst framover 
o Boligtilbudet – betydning for mangfold og attraktivitet 
o Levekår, helse og utdanning – viktig for trivsel, trygghet og mestring 
o Økende omsorgsutfordringer og aldrende befolkning 
o Samarbeid om forebygging og helsefremmende arbeid 
o Arbeidsmarked og næringsliv – status og utfordringer 
o Klimautfordringene blir vesentlige framover 
o Oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap 
o Natur-, miljø- og kulturminneressurser – bruk og vern 
o Areal- og transportutviklingen gir økende utfordringer 
o Utbyggingsmønsteret må i økende grad konsentreres  
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1.2. Mål og hensikt med revisjon av kommuneplanen 

Plangrunnlag og -forutsetninger er endret innenfor flere samfunnsområder, både mht lokale 
forhold og mht regionale og nasjonale forhold. Ny kommuneplan sin hovedhensikt er å ivareta 
slike forhold, være oppdatert tidsmessig og å være egnet for kommunens styring og utvikling. 
 
Her vises noen av de viktigste forholdene som tilsier et revisjonsbehov av kommuneplanen.  
De samme forholdene vil, i mer eller mindre grad, også være tema og/eller bli ivaretatt i 
kommunens øvrige planer. 
 

o Demografisk utvikling - aldersstruktur, flere eldre og økende andel innvandrere 
o Befolkningsvekst - faktisk utvikling høyere enn kommuneplanens målsetting  
o Boligbehov - mangfold, boliger for bestemte grupper, universell utforming 
o Levekårsforhold - utsatte grupper/risikoområder 
o Samhandlingsreformen og kommunens rolle 
o Folkehelse som viktig satsing i planer etter plan- og bygningsloven 
o Helsefremmende og forebyggende arbeid – økt tverrsektoriell satsing 
o Samordnet areal- og transportplanlegging/hovedstadsregionens vekst 
o Behov for arealer til næringsutvikling 
o Knapphet på areal - betydningen av markagrensa og jordvernet 
o Utbyggingsmønster og tettstedsutvikling  -utvikling kollektivnært, og i nord 
o Markalovens betydning for arealdisponeringer, inkludert markagrensa 
o Klima, spesielt klimaendringer og klimatilpasning 
o Beredskap og samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
o Naturmangfoldlovens betydning  
o Kulturminner, landbruk, vannforvaltning, mm  

 
 

2. Kommuneplanen – oversikt over planen og planarbeidet 
 
Rælingens visjon, verdier og utviklingsmål 
Kommunens styringsfokus retter seg mot ulike dimensjoner i forhold til kommunens rolle som 
henholdsvis samfunnsutvikler, tjenesteutvikler og som organisasjon. Gjeldende kommuneplan 
inneholder verdigrunnlag og utviklingsmål der helheten i kommunens virksomhet synliggjøres. 
 
Verdigrunnlaget og utviklingsmålene skal virke samlende og identitetsskapende og være et 
grunnlag for løpende enkeltbeslutninger og prioriteringer. 
 
Kommuneplanen har som en ramme at kommunen ikke er en organisasjon som alene kan ta 
ansvar for innbyggernes velferd og trivsel. Kommunen må ha et utstrakt samarbeid med 
innbyggere, brukere, lag/foreninger og ulike offentlige myndigheter. Verdigrunnlaget skal virke 
samlende og førende for hele kommunen. Det skal kommunisere kommunens utviklingsretning 
og de særpreg som ønskes ivaretatt hos oss.  
 
Rælingens visjon er ”Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren”. Denne visjonen 
ble utviklet og fastsatt for en god del år siden. Bygging av omdømme og identitet er et arbeid som 
kommunen jobber aktivt med og i økende grad. Rådmannen bruker visjonen aktivt i forhold til 
hvilken retning kommunen skal utvikles og i forhold til en helhetlig, langsiktig profil og innsats. 
 
Rådmannen vil legge opp til en samling der drøfting av kommunens visjon og dens betydning 
for retning og innhold vil bli et tema, i den tidlige fasen av kommuneplanarbeidet (jf kap 5). 
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Kommmuneplanens samfunnsdel 
Samfunnsdelen vil ta utgangspunkt i temaer i gjeldende kommuneplan og videreføre hovedtrekk i 
planen, samt å videreutvikle og forsterke strategier innenfor noen områder. Vedtatt planstrategi 
ligger til grunn og synliggjør de viktigste utfordringene og utviklingsområdene framover. 
Rådmannen vil legge opp til en drøfting av erfaringer med gjeldende kommuneplan, i den tidlige 
fasen av kommuneplanarbeidet (jf kap 5). Dette vil gjelde erfaringer både med planen som 
styringsdokument og med planens innhold. 
 
Retningslinjer for planleggingen skal synliggjøres og forankres i kommuneplanens samfunnsdel.   
Arealstrategiske retningslinjer skal tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel, og skal forankres kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Gjennomgående prinsipper for kommunens virksomhet skal debatteres, besluttes og synliggjøres 
i ny kommuneplan.  

 
Kommuneplanens arealdel 
Arealdelen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt planstrategi og vedtatt 
arealstrategi mot år 2040 i gjeldende kommuneplan. Kommunens overordna arealstrategi - grønn 
strek - vises på kommuneplankartet, og definerer kommunens gjeldende ramme i forhold til 
områder for utbygging og områder for vern. 
 
Arealdelen skal også sikre gjennomføring av nasjonale og regionale mål for arealpolitikken. 
Kommunens myndighet innenfor arealpolitikken er mer begrenset enn for samfunnsdelen, og 
planprosess og planforslag må sikre at ulike mål, føringer og retningslinjer er vurdert og ivaretatt.  
 
Rådmannen vil legge opp til en framdrift der samfunnsdelen ligger noe i forkant av arealdelen.  
I og med at det jobbes fram en planstrategi i forkant av det konkrete kommuneplanarbeidet, har 
en drøfting av vesentlige samfunnsutfordringer allerede gitt de viktigste føringer mht 
kommuneplanens revisjonsbehov. 
 
Arealdelen skal gjenspeile de føringene som legges i samfunnsdelen som et overordnet 
dokument. Arealstrategiske retningslinjer skal ligge til grunn for kommunens løpende 
arealplanlegging og bygge opp under kommunens visjon, verdier og utviklingsmål. 
 
Kommuneplanens handlingsdel 
Planleggingssystemet skal sikre at langsiktig strategisk utvikling og konkret handling er koplet 
sammen. Plansystemet er basert både på lovkrav og våre egne krav til organisasjonen.  
Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner skal ha en handlingsdel. Handlingsdelen 
gir grunnlag for prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og skal 
konkretisere tiltak innenfor økonomiske rammer.  Handlingsdelen er identisk med kommunens 
Handlingsprogram, og fungerer også som den fireårige økonomiplanen, og revideres årlig. 
 
Det vil som en del av kommunens Handlingsprogram fra og med 2013 bli laget et program for 
plan- og utredningsarbeid, som viser planer med mer som kommunen enten skal utføre eller delta 
i. Programmet vil gjelde for 4-årsperiodene og skal revideres årlig. Det vil vise en tidsplan for 
blant annet hvilke planer som er under oppstart, forventet vedtak eller til gjennomføring. 
 
Kommunens samla planlegging og vedtatt kommunal planstrategi 
Kommuneplanen vil inneholde overordna satsingsområder og mål for Rælingen som lokal-
samfunn og som organisasjon, og disse skal ligge til grunn for planlegging for øvrig i kommunen.  
En dynamisk planlegging må og bør også forholde seg til at tematiske planer vil utvikle innhold og 
målsettinger som spiller inn mot kommuneplanen. En dynamisk planlegging vil derfor forholde 
seg til flere framdriftsplaner, tilgrensende temaer, flere og ulike medvirkningsarenaer med mer.  
 
Kommunal planstrategi har vært en viktig arbeidsarena for å ivareta en koordinering av vårt 
planarbeid i en tidlig fase. Rådmannen vil vektlegge å samordne temaer som inngår i flere planer 



9 

Planprogram – Kommuneplan 2013 - 24 

ved organisering av arbeidet. Dette vil kunne gjøres gjennom delvis samkjøring i tid og gjennom 
avklaringer i den tidlige fasen (og i planprogram). Det vil være viktig å forsøke å sikre best mulig 
sammenheng i planprosessene gjennom perioden de utarbeides. 
 
Planprogram for revisjon av kommuneplanen gjelder kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel. Kommuneplanrevisjonen omhandler langsiktig utvikling og vil gjelde for en 12 års-
periode. Kommunens visjon, verdier og utviklingsmål tilhører kommuneplanens samfunnsdel. 
Ny kommuneplan vil synliggjøre visjon, verdier og utviklingsmål slik planprosessen avklarer 
oppbygging og innhold som egnet for å ivareta Rælingens langsiktige utvikling og identitet. 
 

3. Grunnlaget for planarbeidet – mål og føringer 

3.1. Nye vesentlige planforutsetninger – nasjonalt og lokalt 

Kommuneplanarbeidet skal bygge på de til enhver tid gjeldende føringer og rammer, og være 
oppdatert i forhold til nye lover, ny nasjonal og regional politikk samt mer konkrete retningslinjer. 
 
Rådmannen vil fremheve spesielt fire lover som har stor betydning for revisjon av 
kommuneplanen, og som er nye/reviderte i forhold til utarbeiding av nåværende plan; 
 

- Plan- og bygningsloven - ikke ny, men omfattende revidert; struktur og formål. 
- Folkehelseloven - ny, erstatter bla bestemmelser i kommunehelsetjenesteloven. 
- Naturmangfoldloven - ny, erstatter bla bestemmelser i naturvernloven. 
- Markaloven - med markagrense, loven er avgrenset geografisk (Oslo-marka). 

 
Ny plandel til plan- og bygningsloven skal ivareta både eksisterende og mer nye hensyn,  
i et samfunn med stadig økende kompleksitet. Viktige verdier og hensyn som er forsterket  
er hensynet til universell utforming, til barn og unge oppvekstvilkår, til en helsefremmende 
samfunnsutvikling samt til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og klimahensyn i planleggingen. 
 
Ny naturmangfoldlov, sammen med markaloven, stiller økte krav til blant annet godt 
kunnskapsgrunnlag om konsekvenser og til balansert vurdering av bruk og vern av naturområder. 
 
Rådmannen vil fremheve ett nasjonalt stort område (Stortingsmelding) som påvirker kommunen 
på flere måter; Samhandlingsreformen. I Samhandlingsreformen legges det opp til at 
behovsveksten i en samlet helsetjeneste i større grad skal løses i kommunene, og at 
forebyggingsinnsatsen skal styrkes. Ny folkehelselov er viktig for å kunne nå samhandlings-
reformens intensjon om å forebygge mer og bedre. Formålet med en ny folkehelselov er å bidra 
til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og motvirker sosiale helseforskjeller. 
Kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en oversikt over overordnede føringer som 
finnes. Kommunen legger dette til grunn i det videre arbeidet. Føringene gjelder spesielt innenfor 
miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, barn og unge og universell utforming. 
 
 
Kommuneplanarbeidet må bygge videre på og forsterke egen igangsatt utvikling, lokale rammer, 
og være oppdatert i forhold til nye større planer kommunen har vedtatt eller er i gang med. 
Rådmannen vil fremheve en overordnet plan som kommunen har utarbeidet og vedtatt etter at 
gjeldende kommuneplan ble vedtatt; Kommunedelplan for Fjerdingby 2009-20.  
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og 
tilbud og gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Fjerdingby skal utvikles som 
kommunens hovedarena for handel, tjenesteyting, rekreasjon og sosialt liv.  
Innsatsen for å utvikle Fjerdingby-området vil være vesentlig framover - og gjennom flere år. 
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3.2. Nasjonale forventninger til kommunens planlegging 

 
Miljøverndepartementet har, gjennom samarbeid også med andre departementer, utarbeidet 
dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Forventningene 
er utarbeidet i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven, og fastsatt ved kgl. res. i juni 2011, for 
denne perioden. Forventningene inngår som en formell del av plansystemet, og ble innført 
samtidig med nye bestemmelser om regionale og kommunale planstrategier. Nasjonale 
forventninger er ett av flere virkemidler i plan- og bygningsloven med sikte på å formidle og 
ivareta nasjonale interesser og politikk i planarbeidet.  
 
Forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategiene og skal legges til grunn for 
utarbeidelse av planer. Prinsippet er å etablere et sammenhengende system hvor 
planmyndigheten på alle forvaltningsnivåer foretar en gjennomgang av mål og strategier hvert 
fjerde år. Forventningene skal følges opp av statlige organer i deres medvirkning i planleggingen, 
og skal gi økt forutsigbarhet for disse organers medvirkning. Forventningene er sektor-
overgripende og skal være politisk aktuelle. De er av betydning for kommunen mht 
rammebetingelser lokalforvaltningen må forholde seg til.  
 
De nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling, 
med følgende utvalgte og prioriterte tema: 
 

o Klima og energi 
o By- og tettstedsutvikling 
o Samferdsel og infrastruktur 
o Verdiskaping og næringsutvikling 
o Natur, kulturmiljø og landskap 
o Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 

3.3. Regionale mål og føringer 

 
Akershus fylkesting har vedtatt Regional planstrategi for Akershus 2011-12. Planstrategien 
skal være et grunnlag for videre regional planlegging. Planstrategien beskriver viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer i Akershus-samfunnet, Akershus 2050 - scenarier samt prioriterte 
temaområder for videre regionalt planarbeid i fylket. 
 
De utvalgte temaene er: 
 

o Utdanning og kompetanse, i sammenheng med næringsutvikling og innovasjon 
o Bomiljø, mangfold og inkludering 
o Klima og energi 
 

I tillegg har det vært arbeidet parallelt med en planstrategi og et planprogram for Oslo og 
Akershus, men som ledes av Miljøverndepartementet, begrenset til temaet areal og transport. 
 
Gjennom plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus skal det utarbeides en  
felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som skal legge til rette for  
et utbyggingsmønster som sikrer arealeffektivitet og bevaring av overordnet grøntstruktur. Et 
effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportmønster skal knytte regionen sammen. Planen skal 
bidra til at målet om en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling for hele Osloregionen kan nås. 
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4. Samfunnsutvikling og arealutfordringer – viktige tema 
Kap. 4 utdyper noen av temaene fra kap. 1.2. For øvrig vises til utfordringsnotatet, jf kap. 1.1.  
 
Tidligere kommuneplanarbeid i Rælingen, inklusive gjeldende Kommuneplan 2006-17, har hatt et 
tydelig ”grønt preg” og hatt områder som friluftsliv, landskap og natur godt dekket. Rådmannen vil 
videreføre dette, men vil i gjennomgangen vektlegge noen av de mest sentrale nyere områder 
som bør vies mer oppmerksomhet. Temaer som utdypes nedenfor viser nye planforutsetninger 
og vil være prioriterte områder i revisjonen. 

4.1. Samfunnsutvikling      

 
Kommunesektoren – i møte med befolkningsutvikling og tjenestebehov 
Kommunesektoren står overfor to store utfordringer framover; evnen til utvikling og nyskaping 
samt tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft. Norske kommuner og fylkeskommuner 
står overfor utfordringer i forhold til å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og å ha arbeidstakere med 
rett kompetanse. Det er et gap mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang  
på kvalifisert arbeidskraft. Viktige områder å rette innsats mot er blant annet styrking av 
kommunenes omdømme, rekruttering av unge og nyutdannede, økt bruk av teknologi, økt 
kompetanse i tjenestene og mer effektiv organisering. Kommunesektoren må se sitt behov for 
arbeidskraft i forhold til konkurranseutsatt næringsliv og arbeidslivet for øvrig. 
 
Sysselsettingsveksten i kommunesektoren har, tross høykonjunktur, vært lavere enn i privat 
sektor i de seinere årene. Endret sammensetning i befolkningen og demografiske endringer er 
viktige årsaker til å jobbe bevisst med langsiktig planlegging og kartlegging av kompetansebehov. 
God ledelse er en forutsetning for å lykkes. Det blir videre viktig å kommunisere kommunenes 
egenart og konkurransefortrinn bedre overfor omgivelsene. Arbeidsgiverpolitikken må bygge på 
kommunesektorens unike roller, oppgaver, verdier og kvaliteter – og på samfunnsutviklerrollen. 
 
Befolkningsutvikling, demografiske utfordringer og boligtilbud 
Rælingen har en ung befolkning, med spesielt mange unge voksne, og færre eldre enn både 
landet og fylket. Denne sammensetningen er under gradvis endring. Forventninger om fortsatt økt 
levealder vil gi flere eldre, samtidig med store alderskull i periodene som gir flere eldre framover.   
 
Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer. Det blir flere eldre, og flere med 
kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Flere eldre betyr både flere eldre med god helse og 
gode velferdsordninger, men også flere som er syke med behov for helse- og omsorgstjenester. 
Samtidig er det en stor økning i sykdommer for alle aldersgrupper som kan være knyttet til 
levevaner og helseadferd, slik at flere faller ut av arbeidsmarkedet. Det vil bli en lavere andel av 
befolkningen i yrkesaktiv alder. 
 
Det er høy mobilitet i befolkningen. Flytteaktiviteten ligger over gjennomsnittet i fylket. Rælingen 
har i de fleste år etter 1990 hatt flere som flytter fra enn til kommunen. De siste årene er dette 
snudd. Høye fødselsoverskudd gir vekst i folketallet. Antall fødsler i Rælingen har økt kraftig de 
siste årene, noe som genererer økt etterspørsel i tjenestetilbudet. Kommunens boligtilbud og 
flyttemønster vil kunne påvirke alderssammensetningen. Positiv nettoinnflytting vil virke i retning 
av vekst, og er en vesentlig drivkraft. For tiden er det høye fødselsoverskudd, og unge innflyttere.  
 
Rælingen har en høy og økende innvandrerbefolkning. Om lag 17 % av innbyggerne i Rælingen 
er innbyggere med flerkulturell bakgrunn, og består av en relativt ung befolkning. Rælingen med 
nærmeste omegnskommuner er samlet et utpreget innvandringsområde. Økningen har vært 
spesielt stor det siste tiåret, både av innvandrere med bakgrunn fra ikke-europeiske land og av 
arbeidsrelatert innvandring fra Europa. 
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Boligmarkedet preges av høy mobilitet mellom kommunene i regionen. Tilgang på bolig og 
befolkningsutvikling henger nøye sammen. Hvorvidt vi får innflyttingsoverskudd eller ei, vil 
spesielt avhenge av takten på nybyggingen og type botilbud, sammen med faktorer som 
kommunens attraktivitet og tiltrekningskraft. Flyttemønsteret i Rælingen og i vår region vil blant 
annet preges av at området utgjør ett felles bo- og arbeidsmarked, med korte geografiske 
avstander og høy grad av pendling og internflytting.  
 
Mangfold i boligtilbudet bør stimuleres for å gi en variert befolkningssammensetning, og bidra til  
at det finnes egnede boformer i egen kommune for flere av kommunens innbyggere. Det bør 
tilrettelegges for botyper (leiligheter) som gir et tilbud til innbyggere som ønsker å flytte inn i 
mindre og mer lettstelte boliger enn de har i dag samt tilrettelagte boliger av ulike slag. 
 
Majoriteten av kommunens blokkbebyggelse er fra 1960- og -70 tallet og vil derfor ikke være i 
forhold til dagens krav. De fleste blokkene er bygget uten heis og utgjør en utfordring for flere 
med funksjonsnedsettelse eller økende alder, som kan få problemer med å bo i sine hjem.  
 
Folkehelse, levekår og sosiale forhold  
Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for ulike levekårsforhold og for 
innbyggernes trivsel, trygghet, mestring og tjenestebehov. Rælingens demografi har noen 
kjennetegn og utfordringer som kommunen både er preget av og vil være preget av framover.  
 
Levekår og miljø er det som betyr mest for helsa totalt sett. Løsningen på dagens og 
morgendagens folkehelseproblemer ligger innenfor mange ulike samfunnssektorer. Dagens 
folkehelse er et uttrykk for de miljøbelastningene som innbyggerne har vært utsatt for tidligere. 
Framtidig helse vil tilsvarende bli formet av hvordan vi påvirkes av sykdomsfremmende og -
hemmende faktorer i dag.  
 
Det er sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer med lav 
utdanning befinner seg ofte i flere utsatte grupper. Arbeidsledighet, lav inntekt, svak mestrings-
følelse, sykdom og lite sosial støtte, er alle risikofaktorer personer med lav utdanning er utsatt for 
å oppleve. Frafall i videregående skole kan være en risikofaktor i forhold til å utvikle psykiske 
lidelser og problemer. Andel med grunnskole som høyeste utdanningsnivå har sunket i Rælingen 
de siste årene. Nivået derimot på andel med kun grunnskole som høyeste utdanningsnivå er 
høyere i Rælingen enn i fylket og landet. Andel i befolkningen med høyere utdanning er lavere i 
Rælingen enn gjennomsnittlig nivå i Akershus, men over landssnittet. 
 
Arbeidsledigheten i Rælingen ligger noe over snittet sammenlignet med Akershus, men under 
gjennomsnittet sammenlignet med landet for øvrig. De samme tendensene er det også for 
ungdomsledigheten. Rælingen har et relativt smalt arbeidsmarkedstilbud og lav egendekning av 
arbeidsplasser, sammenlignet med nabokommunene og Oslo. Innenfor sosialhjelp har det i de 
senere årene vært en økende andel mottakere i alderen 18 -24 år, og Rælingen ligger over 
gjennomsnittet for Akershus. Tendensen er sammenfallende med økende behov for bistand til 
boliger, samarbeid med skoler og oppfølgingstjenesten for tidligere å fange opp og bistå med mer 
forebyggende arbeid for å hindre ytterligere nye mottakere i ungdomsgruppa. 
 
Folkehelse favner bredt tematisk og organisatorisk. Innsatsen må være bred; fra tiltak som 
fremmer livskvalitet og mestring, som eksempelvis kultur og organisasjonsliv, til tiltak som 
begrenser en uønsket utvikling, ved å hindre sykdom og redusere risiko for skade.  
 
Helsehensyn skal integreres ytterligere i kommunens totale aktivitet, og i planlegging etter plan- 
og bygningsloven. Organisatorisk forankring, forankring i plansystemet og i budsjettarbeidet samt 
gjennom samarbeid på tvers av enheter og fag og mot lokalsamfunnet, vil være sentralt.  
 
Ny folkehelselov er viktig for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer 
og bedre. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 
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motvirker sosiale helseforskjeller. Påvirkningsfaktorene finnes innenfor flere samfunnssektorer, 
og forebygging finner sted innenfor alle samfunnssektorer.  
 
Viktige utfordringer framover knytter seg blant annet til oppmerksomhet på utdanning som 
vesentlig for mestring på ulike livsområder, på det at en økende andel unge voksne ”faller” ut  
av samfunnet samt på levevaners betydning for livsvilkår og helse.   
 
Klima og miljø 
Økte klimagassutslipp er en vesentlig felles utfordring i samfunnet. Hensynet til reduksjon av 
klimagassutslipp og mer effektiv miljøvennlig energibruk skal legges til grunn i all planlegging. 
Som følge av at befolkningen vokser og transportmengder økes, øker utslippsmengden. I 
Akershus bidrar transportsektoren med ca 80% av klimagassutslippene.  
 
Klimaendringer innebærer at det må gjennomføres tilpasningstiltak, samtidig som arbeidet for å 
redusere klimagassutslipp forsterkes. Klimaendringene vil etter hvert gi nye føringer for all 
samfunnsplanlegging og betydelige konsekvenser for flere sektorer. 
 
Miljøtilstanden i vassdraget krever økt innsats framover. EUs vanndirektiv er et av EUs viktigste 
miljødirektiver. Direktivet danner en overbygning over underliggende direktiver som har betydning 
for vannforvaltningen; som avløps-, drikkevanns- og badevannsdirektivene, prioriterte stoffer etc. 
God økologisk og kjemisk miljøtilstand i vannforekomstene skal ivaretas eller oppnås. 
 
Kommunen er tillagt ansvar for å samordne planlegging gjennom plan- og bygningsloven og 
vannforskriften. Kommunen er hovedaktør som drikkevannsansvarlig og eier av avløps- og 
rensesystemer, samt ansvarlig for overvannshåndteringen. Samtidig er kommunen utøvende 
myndighet innen landbruksforvaltning og forurensning fra spredte avløp. Det knytter seg generelt 
store økonomiske utfordringer til gjennomføring av vannforskriften for kommunene. 
 
Gammelt vann - og avløpsledningsnett er en sikkerhetsrisiko i Rælingen. Håndtering av utslipp av 
urenset kloakk til vassdrag i forbindelse med nedbørshendelser er en utfordring. Det er høy 
lekkasjeandel på vannforsyningen og høy innlekking av fremmedvann på avløpsnettet.  
 
Forvaltningsplanen for Nordre Øyeren blir en viktig føring i forhold til å styre utviklingen i 
randsoner slik at vernehensyn og inngrep/tilrettelegging blir sett i sammenheng. 
 
Miljøvennlige avfallsløsninger er et viktig tema for et fremtidsretta, og bærekraftig samfunn. 
 
Deltakelse, tilhørighet og identitet 
Innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet kan være viktig i forhold til 
innbyggernes trivsel og psykiske helse, og for lokalsamfunnets bærekraft. Levekår er påvirket  
av ressurser som individene har.  
 
Valgdeltakelsen blant innbyggerne i Rælingen er betraktelig lavere enn gjennomsnittlig 
valgdeltakelse både i fylket ellers og i landet. Valgdeltakelsen har også vært synkende etter 1995, 
men var i noe oppgang igjen i 2007.  
 
Kommunens geografiske beliggenhet, høy mobilitet i befolkningen, mange pendlere, høy andel 
unge innflyttere og mange innvandrere kan være forklaringsfaktorer i forhold til grad av deltakelse 
og tilhørighet. Rælingen mangler et tettsted med sentrumsfunksjoner som handel og service. Et 
levende og mangfoldig lokalsamfunn, med et visst innslag av næringsliv, vil være positivt for 
identitetsfølelse og tilhørighet samt for mulighet til samspill mellom skole, oppvekst og arbeidsliv.  
 
Økt deltakelse er viktig både for å utnytte alle ressurser i befolkningen og for å bidra til gode nær- 
og oppvekstmiljøer og styrket folkehelse. Brukerorientering, innbyggerdialog og frivillig innsats 
kan videreutvikles. Flere samlende arrangementer vil være viktig. Rælingen som bosted bør være 
kjent og ha en tydelig profil. Gjennom omdømmebygging og stedsutvikling, vil Rælingens 
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særpreg og styrke som bostedskommune gradvis kunne styrkes.  Kultur er sentralt for nyskaping 
og utvikling, og en viktig ressurs for å skape tilhørighet og økt samfunnsdeltakelse. 
 
Rælingen i regional sammenheng  
Oslo og Akershus har lenge vært en sterkt voksende region, der Akershus har hatt den sterkeste 
veksten. Det er ventet at veksten vil fortsette framover. Folketallet i Oslo og Akershus forventes å 
øke med over 350 000 i løpet av de neste 20 år. Noe av regionens befolkningsvekst kan forklares 
med høye fødselstall og nedgang i dødeligheten. Det er imidlertid flyttestrømmene som har størst 
betydning. Befolkningsutviklingen i Akershus og Oslo er en del av den sentraliserende tendensen 
i landets bosettingsmønster. 
 
Befolkningsveksten stiller krav til samordnet og langsiktig planlegging mellom kommunene. 
Konsekvensen av, og tilretteleggingen for, denne veksten er et sentralt utgangspunkt for felles 
planlegging av arealbruk og transportsystem. Prinsipper for den geografiske fordelingen av den 
store veksten er en vesentlig utfordring framover.  
 
Rælingen er en del av hovedstadsområdet og en felles bo- og arbeidsregion, med et voksende 
antall innbyggere og arbeidsplasser. Nedre Romerike har arealressurser som er attraktive 
lokaliseringssteder både for næringsliv og befolkning. En av de største utfordringene framover er 
vurderingene knyttet til å lokalisere framtidig vekst til optimal beliggenhet. Kommunen er bevisst 
på at den inngår i et felles bo- og arbeidsmarked, blant annet preget av et spesialisert og 
kompetansekrevende arbeidsliv, korte avstander og naturlig pendling. 
 
Kommunens næringsstrategier skal bygge på og bidra til å styrke arbeid knyttet til kommunens 
målsettinger om miljø, bærekraftig utvikling og stedsutvikling. Videre skal strategiene bidra til å 
styrke og videreutvikle eksisterende næringsliv. Utvikling av et sentrumsområde på Fjerdingby 
skal bidra til trivsel, identitet og aktivitet - med næring som en viktig del for utvikling av stedet.  
 
Kommunen vil tilrettelegge og stimulere til utvikling av arbeidsplasser som gir innbyggere nærhet 
til daglighandel og bidrar til mindre transport. Næringsarealer skal være attraktive og sentralt 
beliggende. Kommunen arbeider også for å stimulere ny verdiskaping i landbruket, med basis i 
ressurser som finnes i vann, skog og landskap og med basis i den kompetansen som finnes i 
landbruket. Fra naturens side har Rælingen her mange positive fortrinn og særpreg. 
 
Store deler av Rælingens areal ligger ”inneklemt” mellom Østmarka (innenfor Marka) og 
Øyeren/kulturlandskap/dyrket mark. Markagrensa ligger de fleste steder tett inntil bebyggelsen i 
vest. Kombinasjonen av forventet sterk regional befolkningsvekst og etter hvert få konfliktfrie 
arealer, gir store utfordringer. Sammen med en restriktiv jordvernpolitikk, betyr det for Rælingen 
sin del at det er få gjenværende større arealer som kan bebygges. Rælingens rolle som en del av 
en større vekstregion blir derfor av økende betydning, spesielt i forhold til nordre del av Rælingen 
som ligger innenfor ”bybåndet” fra Oslo og østover. 
 
Behovet for konsentrasjon og fortetting av utbyggingsmønsteret er generelt av økende betydning.  
En viktig utfordring i regionen er avveiing mellom ulike verneinteresser for å oppnå en utvikling i 
et bærekraftig perspektiv. Videre er det viktig at fortetting også sikrer kvalitet i omgivelsene;  
sosialt, kulturelt og miljømessig.  
 
Kommunens arealstrategi har en langsiktig tidshorisont, og har til hensikt å vise hvilke områder 
som er egnet for utbygging og hvilke områder som bør bevares urørt. Arealstrategien bygger opp 
rundt kommunens mål om en effektiv tjenesteproduksjon og en god kapasitetsutnyttelse, ønsket 
om å utvikle gode og aktive bo- og nærmiljøer samt å bevare Rælingen som en grønn kommune. 
Det blir viktig å begrense transportomfanget, samt tilrettelegge for et framtidig utbyggingsmønster  
som bidrar til redusert bilbruk og økte muligheter for bedret kollektivtilbud.  
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Arealstrategiens konsekvenser innebærer at utbyggingsretningen gradvis vris fra sør til nord i 
kommunen. I ny kommuneplan sin samfunnsdel bør temaet aktualiseres, der Rælingens 
framtidige vekstmuligheter blir sett i en helhetlig og regional sammenheng.  
 

4.2. Arealutfordringer     

 
Videreføring av grønn strek 
Ved revidering av gjeldende arealdel til kommuneplanen ble det innført en langsiktig grense 
mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Denne 
grensen er kalt grønn strek og er vist som en grønn stiplet strek i arealdelen til kommuneplanen. 
De områdene som ble vurdert som sentrale i forhold til skole, offentlige tjenester, kollektivmidler 
m.v. ble da lagt innenfor nevnte grense. Grønn strek nord i kommunen ligger dermed sør for 
Blystadlia og Rælingsåsen samt sør for Rådhuset med Bjørnholt som er hovedsatsningsområdet 
for utvikling og utbygging i kommunen i nærmeste framtid. Videre er grønn strek på Smestad lagt 
slik at framtidig utbygging for det meste skal skje i skogsområder opp mot markagrensen og ikke 
på produktiv landbruksjord. Sør i kommunen ved Nordby skole er litt av det samme grepet gjort 
som for Smestad ved at mye av framtidig utbygging blir styrt til skogsområder. Kommunen ønsker 
å fastholde prinsippet grønn strek og videreføre målene med denne som bl.a. er å skåne viktig 
landbruksjord mot nedbygging. 
 
Markalovens betydning for kommunen 
Ny Markalov trådte i kraft i 2009 og fastsatte markagrensen strengere slik den ligger inne i 
gjeldende arealdel til kommuneplanen. Det vil dermed være vanskeligere å få aksept for en 
fremtidig utbygging av Rælingsåsen, slik som grønn strek i arealdelen til kommuneplanen antyder 
som en fremtidig ønsket utvikling for kommunen på lang sikt. Både nasjonale og regionale 
føringer tilsier at utvikling av kommunen bør skje i nord, inntil etablerte og velfungerende 
kollektivknutepunkt og nærmest mulig det felles arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen som 
kommunen er den del av. På grunn av den nå lovfesta grensen mot marka, der helhetsvurdering i 
forhold til de utfordringer kommunene i hovedstadsregionen står overfor synes ikke å være 
tilstrekkelig ivaretatt, må kommunen i denne rulleringen av kommuneplanen ut fra en ny 
helhetsvurdering se på andre mulige områder for framtidig bygging av boliger. Dette kan være 
områder som nå ligger utenfor grønn strek, men som fortrinnsvis vil ligge innenfor de områdene 
som har god kollektivdekning. Det vil samtidig bli sett på om det er byggeområder som ligger 
utenfor grønn strek som bør gå tilbake til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF-område), som 
ikke er bygget ut. 
 
Vekst og utbyggingspotensiale 
Den forventede sterke befolkningsveksten på Nedre Romerike gjør også at Rælingen kommune 
må finne egnede fremtidige arealer for utbygging slik at veksten blir styrt i riktig retning i forhold til 
de arealstrategiske retningslinjene som legges til grunn for dette planarbeidet. På grunn av at 
byggesonen ligger inneklemt mellom Nitelva/Øyeren og en nå lovbestemt markagrense, vil 
Rælingen kommune ha vanskeligheter med å ta i mot noen stor del av denne veksten slik 
arealdelen til kommuneplanen nå foreligger. Mye av det som ligger inne i arealdelen til 
kommuneplanen som byggeområde er allerede bygget ut eller regulert for en snarlig utbygging. 
Det må derfor sees på muligheten for både å legge ut nye områder for utbygging samt fortetting 
av bebyggelsen i sonen mellom Marka og Øyeren. 
 
Fortetting i og inntil etablerte byggeområder 
I 2011 ble det gjennomført en arealanalyse der det ble foretatt en gjennomgang av hvilke arealer 
som kan bygges videre ut eller fortettes. Eksempler på dette er arealer i randsonen av 
eksisterende bebyggelse, arealer innenfor romslige blokkbebyggelser og arealer inntil områder 
som er under utvikling. I disse områdene er det ofte godt utbygd infrastruktur samt kapasitet på 
barnehager og skoler. Noen av disse potensielt interessante arealer for videre utbygging / 
fortetting er arealer som er vist som friområder i arealdelen til kommuneplanen men som ikke 
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benyttes til lek og friluftsliv, og som derfor gror igjen. Forutsetningen for å kunne ta i bruk slike 
arealer til utbygging er at de får en naturlig avgrensning ut mot etablerte friluftsområder og/eller 
det blir en kvalitetsheving av oppholdsarealer i og inntil den nye bebyggelsen. I sentrumsnære 
områder bør også utnyttelsesgraden i ny bebyggelse bli relativt høy. 
 
Utbygging av nye boligområder 
Det finnes noen få større nye områder for mulig fremtidig boligutbygging som ligger utenfor 
markagrensen og som ikke berører jordvernhensyn. Dette er Tjonåsen ved Nordby, Myrvold, nord 
for Hektneråsen/Smestad Vest som er under utbygging, og Hansefellåsen som ligger inntil og sør 
for Fjerdingby som skal utvikles til et konsentrert sentrum. Hansefellåsen ligger imidlertid i sin 
helhet utenfor grønn strek i arealdelen til kommuneplanen som er satt som langsiktig grense 
mellom byggeområder og LNF-områder. Som nevnt over, så ønsker kommunen å vurdere om 
grønnstrek er riktig fastsatt ut fra de endrede forutsetninger som nå gjelder. Bakgrunnen for å se 
på Hansefellåsen nå er at den vil ligge sentralt i forbindelse med den planlagte 
sentrumsutviklingen på Fjerdingby, der vi i dag har bl.a. Rådhuset, Marikollen idrettspark, skoler 
og eldreboliger. 
 
Understøtting av sentrumsetablering 
En føring for dette planarbeidet er at Fjerdingby skal utvikles som kommunens hovedarena for 
blant annet handel og tjenesteyting, dvs. at det skal arbeides for at Fjerdingby skal bli 
kommunesenteret og ha hovedtyngden av denne typen næring i kommunen. Det bør derfor 
utarbeides bestemmelser og retningslinjer for etablering av detaljhandel og kundeintensiv 
næringsvirksomhet slik at disse plassers fortrinnsvis på Fjerdingby for å bygge opp under 
sentrumsetableringen. Dersom det sees på som hensiktsmessig å plassere kundeintensiv 
næringsvirksomhet andre steder i kommunen bør disse plasseres i lokale sentra og nær offentlig 
kommunikasjon. 
 
Tilgjengelighet til Østmarka og Øyeren 
Kommunens visjon er ”Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren”. De 
arealstrategiske retningslinjer som bygger opp under dette sier at ”Det skal tilrettelegges for god 
adkomst til skog og vann”, at ”Det skal være gode muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og for 
gang- og sykkelbruk i hverdagen, både i tilknytning til natur og i de enkelte nærmiljøene.” og at 
”Ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil.” For å kunne sette 
visjonen til kommunen ut i livet er det nærliggende å se på arealene som ligger langs vassdraget i 
kommunen, fra kommunegrensen mot Skedsmo i nord og ut til Fjerdingby som skal utvikles til 
kommunens sentrumsområde. En turvei / sykkelvei langs hele denne strekningen vil være viktig 
for mange både i forhold til friluftsliv og trening og som sykkelvei til og fra jobb. En eventuell turvei 
/sykkelvei kan også knyttes opp mot Fjerdingby via eksisterende gang- og sykkelvei, eventuelt 
med undergang under fylkesveien. Videre er det kort vei opp til Østmarka som kan tilrettelegges 
bedre for bruk om sommeren for gående og syklende. En slik satsning vil dessuten bidra til 
bedret folkehelse. 
 
Behov for kommunale arealer 
Det er generelt et behov for boliger til utsatte grupper i kommunen. Videre er det en strategi som 
sier at flest mulig i denne gruppen skal eie sine egne boliger. Gjennom forhandlinger med private 
utbyggere kan kommunen sikre at det blir en variasjon i leilighetstyper slik at det også bygges 
små rimeligere boliger. Dersom kommunen ønsker å bygge boliger samlet for en større gruppe, 
så kan dette skje innenfor Fjerdingby området, som er avsatt til sentrumsutvikling i kommunen 
eller nord/øst for Løvenstadtunet der det allerede er avsatt arealer for offentlig formål. Ved en 
gjennomgang av eventuelle ledige arealer i kommunen, så finnes det få andre arealer å bygge 
slike mer arealkrevende kommunale prosjekter på. 
 
Plassering av barnehager og skoler 
Barnehager er mindre sentrumsavhengige og det er mulig å avklare behovet for barnehager og 
kreve en samtidig utbygging gjennom reguleringsplanlegging av nye boligområder. Barnehager 
trenger heller ikke å bygges ut i kommunal regi. Når det gjelder skolene i Rælingen, så ønskes 
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det gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner for Fjerdingby sentrum å se på en ny plassering 
av Fjerdingby skole. Ved Nordby skole vil det bli sett på muligheten for etablering av et større 
nærmiljøanlegg. 
 
Behov for nye næringsområder 
Det er press for å få endret områder som er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan til andre 
formål. Kommunen vil dermed ha svært lite arealer igjen for næringsetablering som kontor, 
industri, lager o.l. Arealer som er sett på som aktuelle til slike formål i fremtiden er de nedre 
delene av Strømsdalen. Dette er arealer som i arealdelen til kommuneplanen er avsatt til 
friområde, men som er lite benyttet til dette. Et areal som også kan være aktuelt til næringsformål 
er vestre del av Lognsdalen som er avsatt til fremtidig boligformål/friområde. Både Strømsdalen 
og Lognsdalen ligger nært hovedveg og ligger litt i ytterkant av boligområder. 
 
Fortetting- og kollektivutvikling – og vurderinger av T-baneforlengelse   
Fortetting og sentrumsutvikling i kommunen, vil gi et framtidig bedret grunnlag både for en god 
kollektivutvikling og til mulighet for at flere kan velge å gå eller sykle som transportform.  
I kommunens arbeid med sentrumutvikling er både en restriktiv parkeringspolitikk og muligheter 
for sykkelparkering tema som drøftes og vurderes. Betydningen av kollektivtilgjengelighet er en 
generell viktig premiss for planlegging framover, og har stor betydning også i et klimaperspektiv. 
 
I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 som ble lagt fram i mars i år er ikke T-bane  
til Ahus tatt med. På bestilling fra Akershus fylkeskommune laget Norconsult i 2010 en utredning 
som viser T-bane fra Ellingsrud til Ahus, som også kan forlenges til Lillestrøm. Kommunen må 
være en aktiv part framover mht å inngå i plansamarbeid der framtidig forlenget kollektivtrase 
utredes. En forlengelse av T-banen fra Ahus til Lillestrøm innebærer drøftinger av alternativer for 
traseen og mulige områder for terminal. Rælingens interesser må ivaretas i tidlig fase, og 
arealdisponeringer må innrettes på egnet tidspunkt.  
 
Innunder temaet Rælingen i regional sammenheng (jf 4.1) inngår også framtidig utbyggings- og 
transportmønster. Regionens vekstutfordringer har konsekvenser for blant annet lokalisering av 
boliger, arbeidsplasser og infrastruktur. Et mer konsentrert utbyggingsmønster nord i Rælingen, 
vil gi et positivt samfunns- og miljøbidrag både for kommunen og for regionen. Et større  
befolkningsgrunnlag vil også kunne understøtte nye transporttilbud.     



18 

Planprogram – Kommuneplan 2013 - 24 

5. Organisering, medvirkning og framdrift 
 

5.1. Organisering av planarbeidet 

 
Politisk organisering av arbeidet: 
Kommuneplanutvalget fungerer som politisk styringsgruppe gjennom sitt politiske mandat og 
politikkområde, og som det utvalget som får saker til løpende behandling, debatt eller orientering.  
 
Kommunestyret skal legge planprogram ut til offentlig ettersyn, fastsette planprogrammet, legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn samt vedta (sluttbehandle) planen. Kommunestyret vil gjøre 
fire vedtak underveis i prosessen, utover dette vil saker kunne bli fremmet avhengig av behov. 
 
Planutvalget vil få saker som er til behandling fremlagt som referatsaker. Planutvalget vil også  
eventuelt kunne få saker som vedrører arealdelen til debatt eller orientering, spesielt arealdelens 
bestemmelser og retningslinjer. 
 
Komiteene vil kunne få saker til høring/debatt/orientering, avhengig av behov og ønsker. Dette vil 
bli vurdert underveis i prosessen, ut fra tematikk og hensiktsmessighet. 
  
Administrativ organisering av arbeidet: 
Rådmannen/rådmannsgruppa fungerer som administrativ styringsgruppe.  
Rådmannskontoret står ansvarlig for planen i sin helhet og skal koordinere planarbeidet.  
 
Rådmannskontoret koordinerer og utarbeider samfunnsdelen av planen.  
Avdeling for utbyggingsservice koordinerer og utarbeider arealdelen, i tråd med føringer  
for planarbeidets helhet og overordna utfordringer fra samfunnsdelen. 
 
Det vil bli nedsatt administrative arbeids(tema-)grupper og eventuelle referansegrupper. Dette vil 
bli vurdert underveis i prosessen avhengig av hva rådmannen ser som hensiktsmessig, og drøftet 
i tidlig fase når planprogrammet er vedtatt. Dette vil også bli vurdert i forhold til helheten i 
kommunens planarbeid, slik at planarbeidet kan samkjøres best mulig med andre planer som 
skal igangsettes i perioden. Her vil både kompetanse og tilgjengelig ressurser måtte vurderes.  
 
En nærmere plan for organisering av arbeidet internt administrativt vil bli utarbeidet og vil bli lagt 
fram for kommuneplanutvalget til orientering, tidlig høsten 12. 

5.2. Medvirkning og samarbeid  

 
Rådmannen vil legge opp til medvirkning underveis i planprosessen, både gjennom 
høringsperioder, informasjon på nettet og direkte medvirkning i form av et eller flere 
folkemøter/dialogkonferanser. Rådmannen har lagt opp til at den mer direkte medvirkningen i 
planarbeidet legges til fasen med utarbeiding av planforslag og ikke til det innledende arbeidet 
med forberedelser av tema med mer (planstrategien og planprogrammet). Rådmannen vil ta 
utgangspunkt i medvirkningsformer som er brukt de siste årene, og med positive erfaringer. 
 
Informasjon på nettet skal vektlegges, blant annet ved at kommuneplanarbeidet synliggjøres med 
et eget nettsted. Rådmannen arbeider for øvrig løpende med en intensjon om videreutvikling av 
informasjons- og dialogmuligheter og med bruk av digitale medier. 
 
Offentlig ettersyn av forslag til planprogram og til planforslag, med høringsperiode på 6 uker, er  
i seg selv en viktig generell mulighet for å komme med innspill og uttalelser til planarbeidet. 
Offentlig ettersyn er i ny plan- og bygningslov utvidet og forsterket med disse kravene. 
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Aktuell medvirkning vil bli bestemt underveis i prosessen, avhengig av hva rådmannen ser som 
hensiktsmessig. Medvirkningen i planarbeidet vil dels være av typen felleskarakter og dels kunne 
rette seg mot bestemte målgrupper. Rådmannen vil vektlegge medvirkning i forhold til barn/unge 
og med frivillige organisasjoner i forhold til folkehelse og trivsel, og medvirkning i forhold til 
eventuelt spesielt berørte; grunneiere og/eller geografiske områder. 
 
Med medvirkning her forstås medvirkning og dialog med grunneiere/utbyggere, innbyggere/ 
lag og foreninger, dvs ikke samarbeid og samråd med offentlige myndigheter. Det vil også bli lagt 
opp til samrådingsmøter med offentlige myndigheter underveis, avhengig av tema og antatt 
problemkompleksitet. Hovedtyngden vil bli lagt til fasen med utarbeiding av planforslag. 
 
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om samrådsplikt med nabokommuner, 
fylkeskommunen og regional stat. Dialogmøter har vært avholdt for å imøtekomme lovens krav og 
intensjoner til samarbeid i planstrategifasen. I dette ligger også dialog om planbehov som følge 
av nasjonale føringer og forventninger samt regionale utfordringer. Intensjonen er at samarbeidet 
i planstrategifasen skal videreføres og konkretiseres i arbeidet med planer og planoppgaver.  
Lovverket vektlegger en felles tidssyklus for alle kommuner og fylkeskommuner som en mulighet 
for et bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 
 
Rådmannen vil ta opp temaet Rælingen i regional sammenheng i aktuelle interkommunale fora,  
i tilknytning til felles plan- og strategiarbeid som omhandler lokalisering av framtidig vekst i Oslo- 
og Akershus-regionen.  
 

5.3. Framdriftsplan - revisjon av kommuneplan 

Forslag til revidert kommuneplan planlegges lagt fram for egengodkjenning i kommunestyret  
i januar 2014. Prosessen med hovedmilepælene vises under. Planarbeidet er her delt inn  
etter 3 hovedfaser; planforberedelser og planprogram, planforslag og planvedtak. 
 
         Tidspunkt 
Planforberedelser og planprogram       
Grunnlagsmateriale       2010-11 
Vedtak kommunal planstrategi      April 2012 
Høringsutkast planprogram for kommuneplanrevisjon /  
varsling av planoppstart (kunngjøring)     April 2012 
Høringsmøte med regionale myndigheter    Juni 2012 
Drøfting av kommunens visjon       Juni 2012 
Erfaringer med gjeldende kommuneplan     Juni 2012 
Vurdering av arealinnspill og synspunkter til planprogrammet  Sept.- okt.2012 
Fastsetting av planprogram                                    Nov. 2012 
 
Planforslag 
Utarbeidelse av planforslag – etter fastsatt planprogram           Nov.2012 – okt.2013  

- medvirkning og arbeidsprosesser 
- folkemøte / dialogkonferanse  
- møter med offentlige myndigheter 
- møter med forslagsstillere 
- konsekvensutredninger areal 

Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn      Okt.2013 
 
Planvedtak 
Bearbeiding etter høring og offentlig ettersyn      Des.2013 
Politisk sluttbehandling/egengodkjenning av revidert kommuneplan    Jan.2014 
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6. Kunnskapsgrunnlag og utredninger 

 
Kapitlet omhandler oppgaver og behov knyttet til grunnlagsarbeid basert på noen utvalgte temaer 
samt på oppgaver som følger av nytt lovverk med mer. Kapitlet viser en oversikt over oppgaver 
knyttet til revisjon av planen, og vil danne grunnlag for arbeid med og fremleggelse av forslag til 
ny plan. Flere av oppgavene er allerede utført som forarbeid til revisjon av kommuneplanen 
og/eller som forarbeid til tilgrensende øvrig kommuneplanlegging. Noen av oppgavene er utført 
eller utføres av andre enn kommunen selv/eller gjennom samarbeid mellom flere kommuner. 
 
Plan- og bygningsloven stiller et direkte krav til konsekvensutredning (KU) av planens arealdel, 
samt at dette kravet spesifiseres og beskrives i planprogrammet for kommuneplanrevisjonen.  
Formålet med bestemmelsene om KU er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår planer 
kan gjennomføres. Planprogrammet synliggjør kommunens opplegg/metodikk for de utredninger 
som skal ligge til grunn ved vurdering av innspill til arealdelen. Ved innsending av innspill og 
forslag til kommuneplanens arealdel gjelder krav synliggjort i kapittel 6.2. og i vedlegget. 

6.1. Oppgaver og utredninger generelt for planen og for samfunnsdelen  

 
Bakgrunn og rammer  
Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 – med utfordringsnotat – vedtatt, legges til grunn. 
Planstrategien er et grunnlag for videre kommunal planlegging i perioden fram mot 2015. 
 
Regionale overordna grunnlag og rammer 
Plansamarbeid om areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus – høringsforslag. 
Regional plan vil inneholde utfordringer og rammer for videre areal- og transportutvikling. 
 
Regional planstrategi for Akershus 2011-12 – vedtatt.  
Planstrategien skal være et grunnlag for videre regional planlegging - og beskriver viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer i Akershus-samfunnet og prioriterte temaområder. 
 
Akershus-statistikk 2011 - gir informasjon og fakta om regionen, delregioner og kommuner. 
Temaene er valgt ut på grunnlag av innspill og ønsker fra både politikere og administrasjon, og 
samarbeidet om statistikk og kunnskapsgrunnlag skal videreføres.  
Kunnskapsgrunnlag 2011, om folkehelsen i Akershus. Helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 
 
Utredninger/kunnskapsgrunnlag for samfunnsdelen 
Demografi i Rælingen, rapport august 2010. 
Kunnskapsgrunnlag om befolkningens struktur, demografiske endringer og framtidsperspektiver. 
 
Befolkningsprognose – Kompas – verktøy for prognose og analyse, modellbruk medio 2012. 
 
Folkehelse og levekår i Rælingen, rapport mai 2011. 
Kunnskapsgrunnlag - med hovedvekt på risikoområder som grunnlag for kommunal planlegging. 
 
Klima, energi og samfunnssikkerhet – under arbeid. 
Energiutredning 2011, utarbeidet av Hafslund. 
ROS-analyse

1
 - for Rælingen (ny under arbeid). 

ROS-analyser for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo - ferdigstilt september 2010. 
ROS-analyse klimatilpasning - pågående regionalt arbeid. 

                                                 
1
 ROS-analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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6.2. Oppgaver og utredningsbehov arealdelen    

 
Revidering av bestemmelser og retningslinjer 
I planprosessen vil kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer bli gjennomgått og revidert 
på bakgrunn av innspill og erfaringer gjort gjennom praktisering av saksbehandling basert på 
gjeldende bestemmelser. Bestemmelsene må i tillegg revideres og gjennomgås i lys av ny plan- 
og bygningslov. 
 
Ny plan- og bygningslov og ny kart og planforskrift 
Ved bruk av ny plan- og bygningslov og ny kartstandard er det mulighet for å legge inn 
hensynssoner som gjennom bestemmelser til planen kan si noe om særlige hensyn, eventuelt 
restriksjon av bruk av areal, til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø. Dette kan f.eks. gi mulighet for bedre sikring av viktig overordnet og 
lokal grønnstruktur og bedre sikring av viktige natur-/kulturmiljøer bl.a. ut fra ny kulturminneplan 
som skal utarbeides. Hensynssonene skiller seg fra de tradisjonelle arealbruksformålene ved at 
de sier noe om hvilke hensyn som må tas når arealet skal brukes til det formålet det er lagt ut til i 
planen. I tillegg til å eventuelt legge inn hensynssoner på plankartet, så må også de tradisjonelle 
arealformålene endres iht. nytt lovverk. 
 
Ny kulturminneplan 
Administrasjonen har sett behov for revidering av kulturminneplanen for Rælingen kommune 
vedtatt i 2001 på grunn av at den er moden for revisjon ved at noen kulturminner har blitt borte 
ved riving m.v. og at det er behov for å vurdere nyere kulturminner for bevaring. Arbeidet med 
kulturminneplanen blir et eget arbeid blant annet med en registrering av nyere kulturminner og 
kulturminner som har blitt endret. Det må vurderes om kulturmiljøer skal få et eget vern gjennom 
bruk av hensynssoner i arealdelen til kommuneplanen og/eller om det skal utarbeides egne 
temakart for bevaring av kulturminner. Det må sees på mulighet for å få nok grunnlagsmateriale i 
tide for en samkjøring av kommuneplanens arealdel og ny kulturminneplan. 
 
Detaljeringsgrad på arealplankartet 
Det vil bli vurdert om detaljeringsgraden på arealplankartet skal endres slik at mer på kartet kan 
vises samtidig, for eksempel ved skraverte hensynssoner, m.m. 
 
Revidering av arealplankartet 
På grunn av utarbeidelse / vedtak av nye reguleringsplaner og utbygging av nye områder vil 
arealplankartet måtte gjennomgås og revideres slik at f.eks. framtidige byggeområder blir endret 
til eksisterende byggeområder. Ny Markalov krever også at planer og formål som ligger innenfor 
Marka, utenom landbruk, natur- og friluftsområder (LNF-områder), blir gjennomgått for å vurdere 
om disse er i tråd med Markalovens bestemmelser. Videre foreligger reguleringsplanen for 
Smestad Vest og kommunedelplanen for Fjerdingby der det ennå ikke er tatt noen avgjørelse fra 
Miljøverndepartementet om forslag til deler av disse planene som ligger innenfor markagrensen 
kan godkjennes. Rælingen kommune har også inne søknad om justering av markagrensen. Det 
er fra Miljøverndepartementet sendt ut en høring til de kommunene som har søkt om en slik 
grensejustering som eventuelt vil medføre en forskriftsendring av Markaloven og en justering av 
markagrensen i arealdelen til kommuneplanen. 
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Generelle krav til konsekvensutredning 
Ved utarbeidelse av kommuneplan/kommuneplanrullering er det pålagt å utarbeide en 
konsekvensutreding. Utredningen skal gjøre rede for planarbeidet og beskrive antatte virkninger 
av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer, samt hvilke alternativer som er vurdert 
der det gis en beskrivelse og vurdering av planens konsekvenser for relevante miljø- og 
samfunnstema. Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, 
hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. 
Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplan legges til grunn ved vurdering av 
konsekvenser, samt NVE´s retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs 
vassdrag. I tillegg sitter kommunen på relevant erfaring og kunnskap fra tidligere behandling av 
plan- og byggesaker i kommunen. Eksisterende kartlegging av verneverdige landskapsområder, 
vedtatt i 1999, Grønn plan, vedtatt i 2007, ny kulturminneplan som skal utarbeides, 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vedtatt i 2009, landbruksplan, vedtatt i 
2007, kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt i 2009 og arealdelen til kommuneplanen, vedtatt i 
2007, m.v. vil bli benyttet som grunnlagsmateriale ved vurdering av konsekvenser av forslag. 
Konsekvensutredningen vil basere seg på en prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og 
anbefalinger som er så objektive som mulig, lette å forstå og lett å etterprøve. 
 

7. Innspill til kommuneplanens arealdel 
 
Invitasjonen til innspill til kommuneplanens arealdel gjelder varslingen av planoppstart 
/offentlig ettersyn av høringsutkastet til planprogram. 
 
Søknader om arealbruksendringer og krav til disse 
Det åpnes for innspill/forslag til endret arealbruk. Endret arealbruk til utbyggingsformål skal 
konsekvensutredes. 
 
Forslag til nye utbyggingsområder og andre forslag til endret arealbruk til 
utbyggingsformål skal inneholde følgende dokumentasjon: 

1. Beliggenhet: kartutsnitt m/ avgrensning og eiendom/adresse, samt beskrivelse av ønsket 
endring og begrunnelse. 

2. Eksisterende arealbruk, formål i dagens kommuneplan, evt. reguleringsstatus for 
området. 

3. Vise til eksisterende dokumentasjon (kjente bruks- og verneverdier) for området når det 
gjelder kulturminner/ -områder, jord- og skogbruk, biologisk mangfold, friluftsliv, 
rekreasjon, helse og miljøforhold. Det forventes ingen kartlegging utover dette fra 
forslagsstillers side. 

4. Liste opp konsekvenser av forslaget til endring når det gjelder miljø, påvirkning av 
eksisterende bruk av området, transport, annen infrastruktur som skole, barnehage, 
vann- og avløp, m.m. 

5. Eventuelle forslag til gjennomføring av tiltak/utbygging gjennom utbyggingsavtale med 
kommunen, samarbeid med andre o.l. 

 
Temaer som konsekvensutredningen vil omfatte er: 

- Transportbehov (omfatter også tilknytning til offentlig kjørevei og gang- og sykkelveinett) 
- Barn og unges oppvekstvilkår 
- Befolkningens helse og kriminalitetsforebygging 
- Estetisk utforming og forholdet til omkringliggende bebyggelse og landskap 
- Risiko og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for kommuneplan, se eget vedlegg 
- Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 

 
Konsekvensutredningen skal vise virkninger av hvert enkelt innspill, og skal også inneholde en 
redegjørelse for hvilke alternativer som eventuelt er vurdert. Videre skal også summen av 
konsekvenser og virkingene av planen i sin helhet bli belyst.  
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Når det gjelder ny arealbruk vil de viktigste konsekvensene omfatte innvirkningen på miljø, 
naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningene skal være beslutningsrelevante i forhold til 
kommuneplannivået, og skal i hovedsak basere seg på den kunnskap som foreligger som et 
resultat av arbeidet med planen, på bakgrunn av arealdisponeringen som fremkommer i innspill til 
planen og de politiske diskusjonene. 
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Vedlegg til planprogam – Rælingen kommune Kommuneplan 2013-2024 

 

 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

KOMMUNEPLAN 

 

Bakgrunn 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av 

planer for utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for 

planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. I forbindelse med 

kommuneplanlegging skal områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen 

som hensynssone, jf. § 11-8. 

 

Iht. veileder
1
 uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for 

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et 

resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes 

for påkjenninger. 

  

Analysen er basert på innspill om arealbruk fra forslagsstiller eller / og beskrivelse av 

området fra kommunen om forslaget til utbygging. 

 

Metode 
Analysen er gjennomført med bakgrunn i veiledere fra dsb

1, 2
 med utgangspunkt i en 

sjekkliste. Listen inneholder mulige uønskede hendelser og forhold som kan ha 

konsekvenser for kommuneplanens innhold, samt konsekvenser for omgivelsene. 

Punktene i listen er vurdert på et teoretisk grunnlag, lokalkunnskap og annen tilgjengelig 

informasjon. Ikke alle punkter i listen er like aktuelle. Det kan være forhold som ikke 

finnes i nærheten av området eller i forslaget til utbygging, eller forhold som på annen 

måte ikke vil føre til uønskede hendelser. Hvilke forhold dette gjelder er kommentert i 

raden ”Aktuelt?”, og uaktuelle hendelser og forhold er i mange tilfeller ikke kommentert 

nærmere. Ved utarbeidelse av reguleringsplan før utbygging vil en mer detaljert risiko- 

og sårbarhets analyse bli lagt til grunn for planarbeidet. 

 

Analysearbeidet tar utgangspunkt i hendelser som kan skje i fredstid. Alle aktiviteter 

innebærer en viss risiko, og hva som ansees som akseptabel risiko fastsettes gjennom 

akseptkriterier. Der hvor ikke akseptkriterier er fastsatt gjennom forskrift, standard eller 
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lignende er det lagt til grunn at risikonivået ikke skal være høyere enn det som er 

akseptert for tilsvarende arealbruk ellers i landet. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

- svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

- sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

- mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

- lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, 

men det er en teoretisk sjanse.  

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig: ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig: få/små person- eller miljøskader: system settes midlertidig ut av 

drift. 

3. Alvorlig: alvorlig (behandlingskrevende) person- og miljøskader; system settes ut 

av drift over lengre tid. 

4. Svært alvorlig: personskade som medfører død eller varig mén; mange skadde; 

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift. 

 

Gradering av risiko som et resultat av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1 Samlet risikovurdering  

 

         Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

- Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes  

- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes for å redusere risiko (nytte/kostnad-

vurdering) 

- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko  
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Vurdering av områder / arealbruksendringer 
 

Område: 

Dato: 

Skrevet av: 

Kvalitetskontroll: 

Sjekkliste for mulige uønskede hendelser og forhold 

(Aktuelt besvares med ja/nei, sannsynlighet og konsekvens angis med tallene fra tabell 1, 

og risiko angis med farge fra tabell 1). 

 

Hendelse/forhold  Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras; kvikkleire; steinsprang      

2. Ras i tunnel      

3. Flom      

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk mangfold 

(forhold til naturmangfold loven) 

     

5. Kulturminne/-miljø      

6. Kulturlandskap      

7. Viktige landbruksområder      

8. Parker og friluftsområder      

9. Område for idrett/lek      

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, knutepunkt      

11. Sykehjem; skole, andre 

institusjoner 

     

12. Vannforsyning      

13. Avløpsanlegg      

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning      

15. Støy, støv og lukt (trafikk, 

industri, landbruk o.l.) 

     

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk stråling) 

     

17. Skog-/gressbrann      

18. Dambrudd      

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

     

20. Ulykke med farlig gods      
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Oppsummering av risiko  

(Basert på tabellen ovenfor oppsummeres aktuelle hendelser ved å skrive inn numrene på 

hendelsene i de rutene som angir ”riktig” kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet). 

 

         Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

 

Kommentarer/tiltak… 
 
 

21. Ulykke i av-/påkjørsler      

22. Ulykke med gående/syklende      

23. Begrensninger i tilgjengelighet 

til området 

     


