
Utvikling av Fjerdingby
- fra spredt sted til tettsted



Fjerdingby

• Areal for bolig og 
sentrumsfunksjoner har ligget i 
kommuneplanens arealdel fra 2000-
2007 planen

• Kommuneplan 2006-2017 pekte ut 
tettstedsutvikling som satsing

• Kommunedelplan for  Fjerdingby ble 
vedtatt i november 2009



Hvorfor tettstedsutvikling?

Gode fysiske omgivelser gir økt livskvalitet

Gjennom vektlegging av kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i 
utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og 
livsutfoldelse. 

Økt verdiskaping og næringsutvikling

God stedsutvikling fremmer verdiskaping og næringsutvikling. 

Styrke kommunen som samfunnsutvikler

Erfaringer fra norske kommuner viser at en satsing på 
stedsutvikling kan bidra til å utvikle kommuneorganisasjonen og 
styrke kommunen som samfunnsutvikler, samt å utvide det 
lokalpolitiske handlingsrommet. 

Bærekraftig = attraktiv

Ved å satse på bærekraftig by- og tettstedsutvikling, kan 
kommunene redusere klimautslipp og miljøproblemer, og gjøre det 
enklere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. 





Marikollen u-skole

Fjerdingby skole

Rådhus

Rælingen vgs

Kultursal

Flerbrukshall

- et spredt sted



Føringer i kommunedelplanen

Rekkefølge på utbyggingen

• Selve sentrumsområdet med ny

gatestruktur og sentralt park-

område må være en del av 1. bygge

trinn.

• Utvikling av tilgrensende områder

og utvidelse av idrettsparken kan 

skje samtidig. 



Hva ønsker vi med sentrumsutviklingen?

• Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt 
tettsted. 

• Miljø- og klimavennlig.

• Stedet skal ha en kombinasjon av 
næringsliv, boliger og offentlige 
tjenestetilbud, gode møteplasser og 
grøntområder, samt et godt aktivitets-
og idrettstilbud.

• Profil – grønt – aktivt - urbant

– helse, skole, idrett





Skisse fra utbyggingskonkurransen
(Dyrvik arkitekter)







Sammenstilling av plan for 
Marikollen og plan for 
Fjerdingby



Alpinanlegget



Fjernvirkning alpinanlegg



Sommer - nærmiljanlegg

• Område A – fase 1

Rælingen kommune, med unntak av en 
bebygd og en ubebygd boligeiendom på 
til sammen 2 dekar. 

• Område B og C

Bjørnholt gård, med unntak av en 
bebygd boligeiendom.  



Så langt …

• Reguleringsplaner Marikollen og Brudalsvegen 
laget

• Grunnerverv Marikollen gjennomført

• Avtaleprosess mellom utbyggere under arbeid

• Varsle oppstart regulering Fjerdingby vår 2015

• Barneskiheis bygget, hoppbakker rives, 
løypetraseer under arbeid, kunstgressbane tre 
er bygget

• Tjenesteutvikling med henblikk på 
tjenestelokalisering i tettstedet: 
Helsestasjon/Familiens hus og 
Bibliotek/Kulturlokaler


