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1. INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn for planrevisjonen 

Ved behandling av Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 vedtok kommunestyret at 
kommuneplanen skulle revideres i sin helhet, både samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens 
samfunnsdel er behandlet i forkant av arealdelen og vedtatt av kommunestyret 11. desember 2013. 
Innholdet i arealdelen vil være et viktig verktøy for å gjennomføre de mål og føringer som er fastlagt i 
samfunnsdelen. Den nye kommuneplanen erstatter tidligere plan for perioden 2006-2017.  

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 ligger sammen med Planprogram – kommuneplan 2013-24 
til grunn for kommuneplanrevisjonen og er utarbeidet som to separate dokumenter. Planstrategien er 
et verktøy for overordnet drøfting av kommunens planleggingsbehov for valgperioden. Den inneholder 
en drøfting av Rælingen kommunes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og en vurdering av kommunens planleggingsbehov 
for kommunestyreperioden. Planprogrammet er et ledd i varslingen av ny kommuneplan og viser 
formålet med revisjonen, viktige tema, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt behovet for 
utredninger.  

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel stiller plan- og bygningsloven (PBL) krav om 
at det skal utarbeides en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendige for å gi et dekkende bilde av planens innhold og virkninger. Planbeskrivelsen skal vise 
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. For kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging skal 
planbeskrivelsen også gi en særskilt vurdering og beskrivelse, en konsekvensutredning, av planens 
virkning for miljø og samfunn. 

Bakgrunnen for kommuneplanrevisjonen knytter seg til flere forhold. Ny PBL stiller nye krav og 
føringer til planleggingen i kommunene. Oppbygning og innholdet i loven er endret for å ivareta 
dagens samfunnsutfordringer. Kommuneplanen for Rælingen ble ikke revidert ved forrige 
kommunestyreperiode og planen er derfor både innholdsmessige og med tanke på en ny tidssyklus 
moden for revidering. Den nye planloven legger opp til en felles tidssyklus for alle kommuner og 
fylkeskommuner, slik at samarbeid på tvers av kommuner og mellom kommune, fylke og stat, 
forenkles.  

 

Etter kommunestyrets behandling av planen den 11.02.2015 ble det gjort enkelte endringer i foreslåtte 
arealdisponeringer. Det er henvist til kommunestyrets vedtak og tilleggsutredning datert 28.01.2015 i 
konsekvensutredningen av de berørte enkeltområdene. I tilleggsutredningen, datert 28.01.2015 er det 
gjort rede for konsekvensene av de forslåtte endringene.   

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelser 
til planforslaget som ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn, etter kommunestyrets vedtak 11.02.2015. 
03.06.2015 ble det gjennomført meklingsmøte vedrørende innsigelsene til planforslaget. I møte den 
26.08.2015 vedtok kommunestyret kommunesplanens arealdel 2014-2025. Vedtaket var i tråd med 
det partene kom til enighet om i meklingen. Det er henvist til kommunestyrets vedtak i 
konsekvensutredningen av de berørte enkeltområdene. For området Bårlijordet, som kun er omtalt i 
tilleggsutredningen, vises det til bestemmelsene til planen § 8.1 for vedtatte endringer. 

Henvisningene til kommunestyrets vedtak er gjort i kursiv i teksten. 
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1.2 Planprosess 

1.2.1 Organisering  

Kommunestyret, med kommuneplanutvalget som arbeidsutvalg, er beslutningsmyndighet for 
kommuneplanens arealdel. 

Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for planforslaget. Enheten utbyggingsservice har 
vært ansvarlig for koordinering og utarbeidelse av forslaget. 

I arbeidet med planforslaget har fagpersoner fra kommuneadminstrasjonen jobbet med aktuelle 
utredningstemaer og kommet med innspill til planen underveis. I tillegg har det blitt innhentet ekstern 
bistand, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av trafikkanalyse. 

1.2.2 Fremdrift 

Kommuneplanens arealdel er planlagt vedtatt av det sittende kommunestyre i løpet av høsten 2014. 
Arbeidet med kommuneplanen kan deles inn i følgende hovedfaser: 

Planforberedelse og planprogram: 
25.04.12: Vedtak av kommunal planstrategi 
25.04.12: Politisk behandlig av høringsforslag til planprogram 
04.05.12: Varsel om planoppstart (kunngjøring) 
04.05.12-15.09.12: Høring/offentlig ettersyn 
15.09.12: Frist for innspill til planen 
14.11.12: Fastsetting av planprogram 
Kommuneplanens samfunnsdel: 
11.09.13: Politisk behandling av høringsforslag 
15.09.13-31.10.13: Offentlig ettersyn 
11.12.13: Vedtak i kommunestyret 
Kommuneplanens arealdel: 
18.06.14: Førstegangsbehandling av planen 
30.06.14-30.09.14: Offentlig ettersyn 
11.02.15: Vedtak i kommunestyret før nytt offentlig ettersyn 
23.02.15-15.04.15: Nytt offentlig ettersyn 
26.08.15: Vedtak i kommunestyret  

1.2.3 Medvirkning 

Plan- og bygningslovens § 5-1, pålegger kommunen å tilrettelegge for aktiv medvirkning. Det er 
spesielt viktig å sikre medvirkning fra grupper som krever særlig tilrettelegging, f.eks. barn og unge.  

Etter at det ble varslet oppstart av planen har det kommet inn 21 private innspill til 
arealbruksendringer. Hvordan innspillene er behandlet og vurdert er nærmere beskrevet i 
Planbeskrivelsens kapittel 3 og 4. 

Det har blitt lagt opp til medvirkning underveis i planprosessen med høringsperioder og informasjon på 
nettet. Videre har det blitt arrangert enkeltmøter med private forslagsstillere og organisasjoner knyttet 
til innspill. 

I høringsperioden for planen er det planlagt avholdt folkemøter hvor planforslaget blir presentert.  

4 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Planbeskrivelse

  
1.3 Innhold i kommuneplanens arealdel 

I henhold til PBL § 11-5 skal kommuneplanens arealdel vise sammenhengen mellom fremtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. I tillegg viser 
arealdelen hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Hensikten med 
kommuneplanens arealdel er langsiktighet og forutsigbarhet i disponeringen av kommunens 
arealressurser.  

Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, samt 
planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

1.3.1 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

Dette dokumentet er planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel. I 
henhold til PBL § 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en slik 
planbeskrivelse. Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av bakgrunn for planrevisjonen, 
beskrivelse av planprosess og hvilke rammer og retningslinjer planen forholder seg til. I tillegg 
inneholder planbeskrivelsen oversikt over utviklingstrekk og hensyn ved kommunens arealdisponering 
og en redegjørelse for hvilke endringer som foreslås i ny kommuneplan. Deretter følger en 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen beskriver virkningene av de enkelte og de samlede 
arealbruksendringene i planforslaget. Det er også gitt en vurdering av hvordan det nye planforslaget 
forholder seg til kommunens arealstrategi. Til slutt i planbeskrivelsen er det redegjort for 
boligbyggeprogrammet for Rælingen kommune. 

1.3.2 Plankart 

Plankartet skal i henhold til PBL § 11-5 i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for 
bruk og vern av arealer i kommunen. Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere hele eller 
deler av arealdelen med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser. 
Plankartet er rettslig bindende for arealdisponeringer i kommunen.  

Grønn strek, som er en del av kommunens langsiktige utbyggingsgrense og de arealstrategiske 
retningslinjene, er ikke juridisk bindende. Grønn strek har derimot sterk forankring i kommunens 
arealstrategiske retningslinjer og vises på plankartet som en stiplet grønn informasjonslinje.  

1.3.3 Bestemmelser og retningslinjer  

I kommuneplanens arealdel er det til plankartet gitt tilhørende bestemmelser og retningslinjer som gir 
kommunen og tiltakshavere grunnlag for hvordan videre detaljplanlegging av kommunens arealer skal 
skje. Bestemmelsene er rettslig bindende for arealbruken, mens retningslinjene er retningsgivende. 
Det er angitt både generelle bestemmelser til hele planen og bestemmelser som knytter seg til de ulike 
arealformålene. I tillegg er det angitt bestemmelser og retningslinjer som tilhører hensynssonene i 
planen. 

Bestemmelsene og retningslinjene som er gitt i planen er hjemlet i PBL og følger denne 
oppbygningen:  

• generelle bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel, jf. § 11-9 
• bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 5 og 6 
• bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner etter § 11-8 bokstav a, c, d og e 
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1.4 Rammer og retningslinjer for revisjon av kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel setter regler og vilkår for hvordan Rælingen kommune skal utvikle seg i 
planperioden. Planens innhold skal være oppdatert i forhold til lovgivning og ivareta gjeldende 
nasjonale og regionale føringer, samt de rammer som settes gjennom kommunale planer og føringer.   

1.4.1 Lovverk 

Siden forrige kommuneplanrullering har flere lover blitt revidert. Dette har fått innvirkning på arbeidet 
med revisjonen av planen. Spesielt har ny plan- og bygningslov, markaloven og naturmangfoldloven 
vært viktige føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Plan- og bygningsloven 
Dette er den første kommuneplanrevisjonen i Rælingen som gjennomføres etter at den nye PBL ble 
vedtatt i 2008. Ny PBL medfører flere endringer i plankartet og bestemmelsene for kommuneplanens 
arealdel. Noen viktige endringer i forhold til tidligere planlov er blant annet ny inndeling av 
hovedformålene for arealplankartet og adgangen til å legge hensynssoner som skal vise hensyn og 
restriksjoner for arealbruken på plankartet. Lovreglene om at alle kommuneplaner skal inneholde en 
planbeskrivelse og konsekvensutredning og at det skal gjøres risiko- og sårbarhetsanalyser av 
utbyggingsområder er også nytt. I tillegg kommer kravene om utarbeidelse av planstrategi og 
planprogram, som er prosesskrav i tidligfasen av planarbeidet. 

Markaloven 
Bruk og vern av arealer i Rælingen kommune er påvirket av markaloven. Store deler av kommunens 
skogarealer i vest ligger innenfor Østmarka og markagrensen. Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. 
Loven sikrer og fremmer friluftsliv, idrett og naturopplevelser innenfor markagrensen og innfører et 
generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak i Marka. Kommunale planvedtak som vedrører Marka må 
stadfestes av Klima- og miljødepartementet for å få rettsvirkning etter PBL. Kommunen er pliktig til å 
sørge for at planer innenfor markagrensen er i tråd med markaloven innen en fireårsperiode etter at 
loven ble vedtatt.  

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.2009 og erstatter naturvernloven. Loven er naturens 
forvaltningslov og setter krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger av naturmangfoldet i 
plan- og byggesaker. Sammen med markaloven stiller naturmangfoldloven større krav til 
kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser og til balansert vurdering av bruk og vern av naturområder.  
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1.4.2 Overordnede føringer 

Regjeringen fastsetter nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert fjerde år. 
Forventingene skal legges til grunn for arbeid med planstrategier og i oppfølgende planprosesser. 
Regjeringens arealpolitikk for Oslo og Akershus er oppsummert i Fylkesmannens forventningsbrev til 
kommunene for 2014. I forventningsbrevet står det at hovedstadsområdet er et pressområde hvor det 
er viktig at boligbygging forsterkes på de rette stedene. Veksten i personbiltrafikken skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Kommunene skal tilrettelegges for utbygging sentralt i byer og 
tettsteder og rundt prioriterte kollektivknutepunkter. Et konsentrert utbyggingsmønster i eksisterende 
byggesone kan hindre nedbygging av verdifulle natur- og friluftsområder og viktig jordbruksareal. 
Kommunene skal også vektlegge klimatilpasning i kommunal planlegging og det skal ikke legges opp 
til utbygging i flom- og skredutsatte områder.   

Statlige planretningslinjer (tidligere rikspolitiske retningslinjer) og statlige planbestemmelser (tidligere 
rikspolitiske bestemmelser) konkretiserer de nasjonale forventningene til planleggingen. I denne 
arealplanen er særlig følgende statlige planretningslinjer vektlagt og forsøkt synliggjort: 

• Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
• Retningslinjer for universell utforming 
• Retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
• Retningslinjer for vernede vassdrag 
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging  
• Retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Stortingsmeldinger og annet som også har vært førende for planen: 

• St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
• St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
• St.meld. nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken 
• St.meld. nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
• St.meld. nr. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 
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1.4.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunens visjon, overordnede hensyn og tematiske hovedområder er presentert i 
kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 11.12.2013.  

Hovedformålet med ny kommuneplan er å ivareta både lokale, regionale og nasjonale mål og føringer, 
ha en plan som er oppdatert tidsmessig og som er egnet til styring og utvikling av Rælingen kommune. 
Viktige forhold som revidert kommuneplan har til hensikt å ivareta er definert gjennom kommunens 
visjon, overordnede hensyn, tematiske hovedområder og satsingsområder.  

Rælingen kommunes visjon, Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren, er videreført fra 
forrige planperiode.  

Overordnede hensyn supplerer kommunens målsettinger og viser viktige hensyn og prinsipper for 
kommunens virksomhet: 

• God folkehelse i befolkningen 
• Trygt og sikkert lokalsamfunn 
• Bærekraftig miljø- og klimautvikling 
• Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

3 tematiske hovedområder er prioritert i planperioden og skal bygge opp under kommunens visjon og 
overordnede hensyn. For hvert tematiske hovedområde er det definert satsningsområder med 
tilhørende styringsmål og strategier. Styringsmålene viser hva vi ønsker å oppnå i planperioden og 
strategiene viser hvordan vi ønsker å få gjennomført målene. Styringsmålene og strategier er 
nærmere beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. 

For hovedområdet trivsel, livskvalitet og folkehelse er det definert følgende satsingsområder: 
• Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 
• Livsstil og sunne valg 
• Trygghet, mestring og læring 
• Nærmiljø og tilhørighet 
• Natur, kultur og aktivitet 

 
For hovedområdet utbygging, transport og klima er det definert følgende satsingsområder: 

• Areal- og transportutvikling 
• Klimahensyn 

 
For hovedområdet organisasjon og tjenesteutvikling er det definert følgende satsingsområder: 

• Tjenesteutvikling 
• Kompetanse 
• Organisasjonskultur 
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Rælingen kommunes arealstrategiske retningslinjer  
De arealstrategiske retningslinjene ble vedtatt som en del av Kommunal planstrategi 2012, 25.4.2012, 
og deretter, etter en mindre endring, som en del av Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025, 
11.12.2013. Retningslinjene skal tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel 
og arealdel. Arealstrategiske retningslinjer er forankret i kommuneplanen og skal ligge til grunn for 
kommunens arealplanlegging. Retningslinjene fastsetter viktige prinsipper for samfunnsutvikling og 
arealdisponering i kommunen. Retningslinjene lyder som følger: 

Kommunens arealstrategiske retningslinjer 
• skal bygge opp under kommunens visjon: 

”Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren” 

• skal muliggjøre helhetlig styring og gi forutsigbarhet over tid  
• skal bidra til å utvikle en attraktiv kommune der innbyggerne trives 
• skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling  
 

Helhetlig styring og forutsigbarhet over tid 
Kommunens overordna arealstrategi er synliggjort som grønn strek på plankartet 
• Grønn strek fastsetter langsiktige grenser mellom byggeområder og landbruks-, natur- og 

friluftsområder - prinsipper for bruk og vern av arealer. 
• Grønn strek tilrettelegger for utbygging innenfor utbyggingssoner. 

 
Arealstrategien følges av formulerte hovedgrep i kommunens arealpolitikk: 

- utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen 
- utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark  
- arealforvaltning skal bidra til å nå mål om en effektiv tjenesteproduksjon   

og en god kapasitetsutnyttelse  
   
Attraktiv kommune, trivsel og bærekraftig samfunnsutvikling 

• Helhetlig arealplanlegging skal bidra til å styrke kommunens attraktivitet, stimulere tilflytting og 
gi bomuligheter og bokvaliteter for et mangfold av befolkningen. 

• Arealstrategien skal bidra til et framtidig utbyggingsmønster som begrenser 
transportomfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret kollektivtilbud. 

• Arealstrategien skal bidra til en utvikling i kommunen der hensynet til en regional samordnet 
areal- og transportutvikling, sammen med hensynet til bevaring av viktige natur- og 
kulturverdier, vil være premissgivende.  

• Kommunen har beliggenhet i en vekstregion, og skal utnytte sin beliggenhet i forhold til et stort 
bo- og arbeidsmarked, og med et regionalt omland for kultur- og fritidstilbud. 

• Kommunen skal rette innsats mot tettstedsutvikling og mot fortetting i bebyggelsen.   
• Kommunen skal være en grønn kommune, der naturgitte kvaliteter utnyttes og bevares. 
• Det skal legges til rette for god adkomst til skog og vann.  
• 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.   
• Ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil.   
• Det skal sikres trygg trafikk på kommunens veger og i boligområder. 
• Arealplanleggingen skal ivareta befolkningens helse og barns oppvekstforhold. 
• Universell utforming vektlegges slik at bygg, anlegg og utearealer er tilgjengelige for alle. 
• Estetiske verdier og kvalitet i omgivelsene skal ivaretas ved boligbygging.  
• Sterkt jordvern, bevaring av miljøverdier og kulturlandskap skal ivaretas. 
• Klimahensyn skal inkluderes i en samordnet areal- og transportplanlegging.  

Kommunen skal tilrettelegge for reduserte klimautslipp og for å møte klimaendringer.  
• Arealplanleggingen skal inkludere og ta hensyn til samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhetssituasjon i de enkelte utbyggingsområder. 
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Andre kommunale planer og veiledninger 

• Kommunens planveileder, Planer og planarbeid i Rælingen kommune, sist revidert juli 2012. 
• Kommuneplan for Rælingen 2006-17 – arealstrategi mot år 2040, vedtatt 18.04.2007. 
• Kommunedelplan for Fjerdingby 2009-2020, endelig vedtak 14.11.2012. 
• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vedtatt 09.12.2009. 
• Kommunedelplan for energi og klima 2009-2020, endelig vedtak 15.06.2011,  

planprogram for ny klima- og energiplan ble vedtatt 11.12.2013. 
• Kommunedelplan grønn plan 2006-2017, vedtatt 18.04.2007. 
• Kommunedelplan landbruk 2006-2017, vedtatt 18.04.2007,  

planprogram for ny landbruksplan er igangsatt. 
• Kommunedelplan trafikksikkerhet 2008-2011, vedtatt 29.04.2009, 

planprogram for ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt 11.12.2013. 
• Felles kommunal vegnorm for kommunene på Romerike, fastsatt 10.09.2007. 
• Temaplan mot støy 2013-2018, vedtatt 16.10.2013. 
• Tematisk plan med beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av landskapsområder med 

meget høy vernestatus – Kartlegging av verneverdig landskapsområder, vedtatt 29.09.1999. 
• Veileder til estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling, utarbeidet i 2005 

(vedlegg til Kommuneplan 2006-17). 
• Kulturminneplan, vedtatt 12.12.2001, planprogram for revidert plan – kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt 19.06.2013. 
 

 
Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020. 
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2. HOVEDTREKK OG VIKTIGE HENSYN VED 
AREALDISPONERINGEN I KOMMUNEN 

2.1 Utviklingstrekk i kommunen 

Ved vurdering av forslag til arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel er kommunens rolle som 
samfunnsutvikler og de regionale føringene for areal- og transportplanlegging spesielt vektlagt. Viktige 
utviklingstrekk som har betydning og som har vært grunnlag for vurderingene er befolkningsprognoser, 
næringsutvikling, prognose for skole- og barnehagekapasitet og trafikkanalyse. I tillegg er kommunens 
arealstrategiske retningslinjer og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og egnethetsvurdering 
for hvert enkelt forslag til arealbruksendring lagt til grunn for beslutningen om hvilke 
arealbruksendringer som skal legges inn i planforslaget. De arealstrategiske retningslinjene er 
presentert under punkt 1.4.3 Kommunale føringer. Planforslagets forhold til retningslinjene er 
gjennomgått nærmere under konsekvensutredningen av planen, punkt 4.4. ROS-analysen og 
egnethetsvurderingen av de ulike forslagene til arealbruksendringer er lagt som et vedlegg til 
planbeskrivelsen.  

Nedenfor følger en nærmere presentasjon av viktige utviklingstrekk i kommunen. 

2.1.1 Befolkningsprognoser 

Rælingen er en del av hovedstadsområdet og en felles bo- og arbeidsregion, med et voksende antall 
innbyggere og arbeidsplasser. Befolkningsveksten krever i økende grad langsiktig og samordnet 
planlegging mellom kommunene. Folketallet i Oslo og Akershus er forventet å øke med 350 000 
innbyggere i løpet av de neste 20 år. Nedre Romerike er den regionen i Akershus som forventes å få 
høyest vekst.  

I prognosene Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet i 2012 er det forventet en vekst på hele 72 000 
innbyggere i vår region. Prognosene legger imidlertid til grunn at Rælingen vil bli den kommunen i 
regionen som vokser minst. Rælingen hadde en vekst på 2,4 % i 2013 og var dermed blant de 
kommunene som hadde høyest vekst.  

 

Tabell: Befolkningsutvikling frem mot 2040, SSBs middelalternativ og lokalt alternativ.  
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Basert på omfanget av igangsatte boligprosjekter, utskiftingen i eksisterende boligmasse og fortetting 
nord i kommunen, forventes det at befolkningsveksten vil ligge på et relativt høyt nivå fremover. Det vil 
bety at vi i økende grad må dreie styringen vår inn mot en vekstøkonomi. Vi må også i økende grad 
tilrettelegge for arealeffektivitet og et konsentrert utbyggingsmønster – og for redusert bilbruk.  

Det forventes at veksten vil ligge mellom 1,5 – 2,0 % årlig frem mot 2025. 

2.1.2 Næringsutvikling 

I 2009 vedtok kommunestyret strategidokument for næring og næringsetablering. Statusbildet og 
hovedutfordringene som er beskrevet her er i hovedsak de samme nå – 5 år senere. Strategien om en 
sentrumsutvikling på Fjerdingby der næringsutvikling skal inngå som en viktig del er fulgt opp gjennom 
konkurransen om sentrumsutviklingen som pågikk i 2012/2013, og vil bli en viktig del av den videre 
planleggingen av området.   

I henhold til nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging skal 
arbeidsintensive næringer lokaliseres nær kollektivknutepunkt. Rælingen er en del av et felles bo- og 
arbeidsmarked sentralt plassert i hovedstadsregionen, og disponeringen av arealer til 
næringsetablering må sees i sammenheng med de øvrige kommunene i nærområdet. Oslo og 
Akershus er i gang med å utarbeide en regional plan for areal og transport. Utredningene og 
foreløpige konklusjoner i dette arbeidet peker tydelig i retning av at det i årene fremover må legges 
større vekt på regionalt samarbeid hvis vi skal ha mulighet til å trekke kunnskapsbedrifter til regionen. 
Det pekes i denne sammenhengen spesielt på at både Kjeller og A-hus har stort potensiale for videre 
utvikling og at det er viktig å avsette arealer til næring sentralt i nærheten av viktige 
kollektivknutepunkt.   

Bårlijordet på Løvenstad og nordre del av Strømsdalen er de to områdene som er avsatt til rene 
næringsområder i arealdelen. Områdene er vurdert å ha potensiale på grunn av sine sentrale 
beliggenheter i forhold til henholdsvis A-hus og Lillestrøm. De ligger også innenfor det som 
Plansamarbeidet om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har definert som 
«bybåndet» mellom Oslo og Lillestrøm, der det forutsettes at hovedtyngden av næringsetablering skal 
skje. I forbindelse med sentrumsutviklingen på Fjerdingby og i forbindelse med fortetting sentralt på 
Løvenstad og i Dammensvika, forutsettes det at det er potensiale for både forretnings- og 
kontoretablering sammen med den boligutviklingen som forventes her.   

2.1.3 Vurdering fra trafikkanalysen 

I henhold til planprogrammet for kommuneplan 2013 – 2024 skal transportbehovet i kommunen være 
ett av temaene som en konsekvensutredning av arealdelen vil omfatte. Det er i denne forbindelse 
utarbeidet en trafikkanalyse hovedsakelig for det overordnete veinettet i kommunen. Analysen 
beskriver dagens situasjon og fremtidig trafikale forhold basert på enkle vurderinger av fremtidig 
trafikkbelastning. 

Som grunnlag for analysen er det benyttet en utbyggingsprognose fra Rælingen kommune pr. juni 
2013 som sier at det kan bygges ut ca. 3 000 boliger fram til 2025. Dette er basert på en estimert takt 
for utbygging på de arealene som kan tenkes bygget ut i denne perioden, men da uten noen form for 
styring av utbyggingstakten. De ca. 3 000 boligene er fordelt med 1 748 boliger i perioden 2013 – 
2019 og 1 250 boliger i perioden 2020 – 2025. I grunnlaget for analysen er også utbyggingsområder 
på Flateby og i Kirkebygda i Enebakk tatt med for de samme periodene da utbyggingen her er vurdert 
til å påvirke trafikksituasjonen i Rælingen. I den estimerte utbyggingstakten for Rælingen er det ikke 
tatt med vurdering av skole- og barnehagedekning og heller da ikke de trafikale forhold som er utredet 
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i denne rapporten for trafikkanalyse. Prognosene gjelder kun for boligutbygging, men det antas å være 
liten utvikling av arbeidsplasser i perioden. 

Trafikkanalysen konkluderer med at ved en utbyggingstakt som nevnt over kan det allerede i perioden 
fram mot 2019 bli redusert framkommelighet og ønske om tiltak på fv. 120. Dette med grunnlag i 
beregnet trafikkbelastning på ÅDT (årsdøgntrafikk)19 900 fram mot 2019 på nordre del av fv. 120. 
Trafikkanalysen sier generelt at en 2 felts vei kan ha ca. ÅDT 17 000 før avviklingsproblemene blir 
store. Mens når det gjelder trafikksikring anbefaler Statens vegvesen sin håndbok, Veg og 
gateutforming, at vei med den trafikkmengden som er på nordre del av fv. 120 allerede i dag utformes 
med 4 kjørefelt og fysisk midtdeler. Videre viser trafikkanalysen at avviklingsproblemene vil forsterkes 
fram mot 2025 og at behovet for tiltak øker. (Allerede i dag er det observert tidvis kø i morgenrushet 
på fv. 120 nordover mot rundkjøringen ved Lillestrømbrua / rv. 159.) Øvre Rælingsveg vil fram mot 
2025 kunne avvikle trafikken, men med forsinkelser, og med økt belastning for nærmiljøet. 
Avviklingsproblemer på fv. 120 vil kunne forsterke Øvre Rælingsveg sin funksjon som overløp for fv. 
120, og dermed gi høyere trafikkpotensiale enn i prognosen. 

Trafikkanalysen viser at ut fra et transportperspektiv ville det vært bedre hvis utbyggingen i større grad 
kunne vært lagt der kollektivtilbudet er bedre og lettere kunne forbedres ytterligere. 
Utbyggingsprognosene som er benyttet i analysen tyder på at enten veikapasiteten på fv. 120 bør 
økes for å kunne avvikle «forventet» biltrafikk fra de nye områdene i sør, eller det bør gjennomføres 
tiltak/endringer som medfører lavere bilandel ved reiser i fremtiden.  

Det kan vurderes tiltak for å endre konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv i områdene sør i 
kommunen. I tillegg til hyppigere bussavganger nevnes i trafikkanalysen følgende: 

• Sikre kollektivtrafikken god framkommelighet langs fv. 120 slik at den ikke rammes av 
eventuelle bilkøer, gjennom etablering av sambruksfelt eller eventuelt kollektivfelt. Behovet vil 
ventelig inntreffe først inn mot rundkjøringen ved rv. 159. 

• Etablere tiltak i Øvre Rælingsveg for å gjøre veien mindre attraktiv som alternativ trasé for 
gjennomkjøringstrafikk i rushene, som lavere skiltet hastighet og signalregulerte gangfelt. Et 
radikalt tiltak vil være å etablere bussbom for bruk i rushene i Øver Rælingsveg, f.eks. nord for 
Lognsdalen. 

Sykkel utgjør i dag en relativt liten andel av personturene, ca. 3 %. God tilrettelegging ved 
boligområdene for korte reiser, og langs transportkorridorene for litt lengre reiser, kan bidra til å øke 
andelen sykkelturer. Kommunens langstrakte form og utbyggingsmønster er imidlertid ikke optimal 
med tanke på å oppnå høy sykkelandel. Til sammenligning har Skedsmo kommune 6 % sykkelandel. 

2.1.4 Skole- og barnehagekapasitet 

Skolekapasitet 
I Rælingen kommune finnes totalt 6 barneskoler. Disse er, fra nord til sør, Blystadlia, Løvenstad, Rud, 
Fjerdingby, Smestad og Nordby. Disse har til sammen en total teoretisk kapasitet på 1 765 elever i 
skoleåret 2013/2014. I denne perioden er det ca. 1 465 elever i Rælingen kommune. Ut i fra 
prognoser for befolkningsutviklingen i Rælingen, ser man hvordan kapasiteten forventes å bli i de ulike 
skolekretsene i årene som kommer. Slike prognoser har en viss usikkerhet, da de styres av 
boligmarkedet til enhver tid.  

Det er satt opp en oversikt nedenfor der hver enkelt skole belyses med tanke på kapasitet. Statistisk 
sentralbyrå sine tall er benyttet i prognoseverktøyet KOMPAS for å få oversikt over dette. Årene det er 
beregnet befolkningsutvikling for er i tidsrommet 2013-2025. 
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• Blystadlia skole har i skoleåret 2013/14 hatt en overkapasitet på ca. 60 elever. Skolen er 

rehabilitert og ombygd og deler av bygningen disponeres til barnehage.  
• Løvenstad skole har i skoleåret 2013/14 hatt en overkapasitet på ca. 25 elever. Det forventes 

noe fortetting i området fra ca. 2020. En utvidelse av skolen vil derfor antageligvis være 
nødvendig allerede for skoleåret 2015/16. 

• Rud skole ligger i et populært område som ligger sentralt i forhold til Lillestrøm sentrum. Det er 
flere utbyggere som ønsker å bygge ut områder med høy utnyttelsesgrad i denne 
skolekretsen, og skolekapasiteten er allerede i dag liten.  

• Elevtallet innenfor Fjerdingby skolekrets er ikke forventet å øke noe spesielt de første 4 årene. 
Men Fjerdingbyutviklingen sammen med nytt boligfelt på Hansefellåsen gjør at elevtallet vil 
øke fra 2018.  

• Smestad skole hadde ved skolestart 2013 en dekning på 60 % av totalkapasiteten. Prognoser 
viser likevel at det allerede i 2015 er en manglende kapasitet på skolen. Denne vesentlige 
økningen i elevtall er forventet å vokse videre i årene fremover, i takt med boligutbyggingen i 
inntaksområdet til skolen. 

• Nordby skole har hatt jevnt antall elever de siste 20 år. Det er estimert en vesentlig økning 
fremover i forhold til tidligere år, hovedsakelig på grunn av Ulleråsen boligfelt, men også på 
grunn av utskifting i eksisterende bebyggelse på bl.a. Fjeldstad. 

Barnehagekapasitet 
Rælingen kommune har i alt 17 barnehager. Disse har til sammen en total kapasitet på 1 094 barn i 
skoleåret 2013/2014. Ut i fra prognoser for befolkningsutviklingen i Rælingen, ser man hvordan 
kapasiteten forventes å bli i de ulike skolekretsene i årene som kommer, og herunder da også i 
barnehagene. Slike prognoser har en viss usikkerhet, da de styres av boligmarkedet til enhver tid. Det 
er også en usikkerhet i prognosene i forhold til at barn har valgmuligheter til barnehageplass utenfor 
den skolekretsen de bor i. SSB sine statistiske tall viser antall barn innenfor en skolekrets sett i forhold 
til barnehagene i samme skolekrets. Det vil derfor være noe vanskeligere å benytte dette 
prognoseverktøyet for barnehager innenfor hver skolekrets. Det totale tallet for Rælingen kommune, 
vil imidlertid være mer korrekt. En feilkilde her er at noen barn går i barnehage utenfor kommunen, 
samt at Rælingen kommune har noen barn i barnehager fra andre kommuner. 

Det er satt opp en oversikt nedenfor der hver enkelt skolekrets belyses i forhold til 
barnehagekapasitet. Årene det er beregnet befolkningsutvikling for er i tidsrommet 2013-2025. 

• Barnehager i Blystadlia skolekrets har ifølge prognosene god kapasitet i hele perioden frem til 
2025.  

• Barnehager i Løvenstad skolekrets har ifølge prognosene kapasitet i hele perioden frem til 
2025.  

• Barnehager i Rud skolekrets har ifølge prognosene for liten kapasitet i hele perioden frem til 
2025. Dette kan forklares med at barn som bor i denne skolekretsen går i barnehage i annen 
skolekrets, da det er full barnehagedekning i kommunen.  

• Barnehager i Fjerdingby skolekrets har ifølge prognosene for liten kapasitet i hele perioden 
frem til 2025. Dette kan forklares med at barn som bor i denne skolekretsen går i barnehage i 
annen skolekrets, da det er full barnehagedekning i kommunen. Det er i dag et behov for nye 
barnehageplasser i Fjerdingby skolekrets, og behovet vil øke i årene som kommer. 

• Barnehager i Smestad skolekrets har ifølge prognosene i skoleåret 2013/2014 en kapasitet på 
ca. 10 barnehageplasser. Det er i dag et behov for nye barnehageplasser i Smestad 
skolekrets, og behovet vil øke i årene som kommer.  

• Barnehager i Nordby skolekrets har i skoleåret 2013/2014 en underdekning på ca. 20 
barnehageplasser. Det er i dag et behov for nye barnehageplasser i Nordby skolekrets, og 
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behovet vil øke i årene som kommer. Barn fra Enebakk benytter plasser i barnehage på 
Nordby. Dette er en ubrukt kapasitet for Rælingen kommune. 
 
 

2.2 Hensyn og avveininger ved kommunens arealdisponering 

Materialet som er presentert ovenfor sammen med rammer og retningslinjer for kommunen er viktig 
som et grunnlag for en tilstrekkelig belysing av innspill og forslag til endringer av kommuneplanen. 
Innbyrdes mellom de ulike delene av grunnlagsmaterialet er det forhold som kan trekke i ulike 
retninger. For å vurdere hvilke arealbruksendringer man ønsker å legge inn i planforslaget må det 
derfor ses på summen av fordeler og ulemper knyttet til innspillene og forslagene, slik som presentert i 
ROS-analysen og egnethetsvurderingen, sett i sammenheng med utviklingstrekkene i kommunen.  

Befolkningsvekst 
Rælingen kommune har 16 806 innbyggere (01.01.2014). Det er forventet en sterk befolkningsvekst i 
Oslo og Akershus i årene som kommer, folketallet er forventet å øke med over 350 000 i løpet av de 
neste 20 årene. Nedre Romerike er den regionen i Akershus som forventes å få høyest vekst i antall 
innbyggere fram mot 2040, med 72 000 nye innbyggere. Rælingen har i denne framskrivningen en 
beregnet lavest andel vekst blant kommunene i regionen. En lokalt justert prognose viser en 
befolkning på om lag 20 000 innbyggere i Rælingen i 2025. Fremtidsperspektivene for 
befolkningsveksten er imidlertid avhengig av bl.a. hvor mange nye boliger og hvilke boligtyper som 
bygges per år fremover. 

Hensynet til trafikkavvikling 
I trafikkanalysen er alle forslag til arealendringer og regulerte men ikke utbygde boligområder lagt inn i 
analysegrunnlaget. Analysen konkluderer med at ut i fra et transportperspektiv ville det vært bedre 
hvis utbyggingen i større grad kunne vært lagt der kollektivtilbudet er bedre og lettere kunne forbedres 
ytterligere. Det vil si nord i kommunen. Trafikkanalysen foreslår tiltak for å endre konkurranseforholdet 
mellom bil og kollektivtransport sørover i kommunen og i Enebakk. Som et tiltak foreslås det i 
trafikkanalysen å etablere sambruksfelt / evt. kollektivfelt på fv.120. I tillegg til å få på plass et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett gjennom kommunen vil kollektivfeltet på strekningen inn 
mot rundkjøringen ved Rælingstunnelen, der behovet er størst i forhold til kødannelser, være 
prioriterte tiltak. 

Vurdering av skolekapasitet i nord 
I henhold til overordnede føringer og kommunens arealstrategiske retningslinjer er det riktig å fortette 
nord i kommunen. Da vil transporten til daglige gjøremål reduseres og det kan legges til rette for 
ferdsel uten bil. Større fortettingsprosjekter kan være en utfordring i seg selv da det berører de som 
allerede bor i et område. En annen utfordring er at det er liten kapasitet, særlig på Rud og Løvenstad 
skoler. Det planlegges en utvidelse på Løvenstad, mens Rud skole er problematisk å bygge ut. Etter 
hvert vil det antagelig presse seg fram et mer tettbygd og urbant preg i nord, og da vil det bli behov for 
en ny skole i denne kretsen. Tomt for ny skole er foreslått i Furukollen. Arealet har en forholdsvis 
sentral beliggenhet, tilstrekkelig størrelse og er ansett som mindre utfordrende å bygge ut enn andre 
områder som er vurdert. Øvrige områder som er vurdert, sett i forhold til beliggenhet og størrelse, er 
Torva og Åmodt-jordene. Bygging på disse arealene er en utfordring, da det henholdsvis er statlig 
sikret friluftsområde og dyrket mark. Ved bygging av ny skole i Furukollen er det naturlig å også 
vurdere inntaksområdet for skolen i forhold til ny skole på Fjerdingby som vil bli etablert når  
sentrumsutviklingen er i gang og når utbygging av Hansefellåsen blir aktualisert. 
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Vurdering av skoledekning på Smestad 
Når det gjelder områdene sør for kollektivknutepunktet på Fjerdingby, er områdene ved Smestad mer 
sentrale enn Nordbyområdet. Dette vil bli tydeligere ved etablering av sentrumsområdet på Fjerdingby 
og på sikt kan det også bli etablert dagligvarebutikk ved Tristilvegen. Prognosene viser imidlertid at 
også Smestad skole vil få dårlig kapasitet om noen få år. Det planlegges en paviljong for å dekke 
behovet i en periode, mens man utreder permanent økning av kapasiteten på skolen. Erfaringsmessig 
er det ofte mange barnefamilier i nye boligområder, mens dette etter hvert vil jevne seg ut. Paviljong 
kan også benyttes for å ta en eventuell topp i elevtallet, ellers er det viktig å spre utbyggingen av 
boligområdene litt utover i tid slik at behovet for midlertidige løsninger blir kortest mulig.  

Vurdering av skoledekning på Nordby  
Nordby skole har som nevnt hatt et stabilt antall elever i mange år, men det er forventet en vesentlig 
økning fremover med utbyggingen av Ulleråsen og generasjonsskifte på Fjellstad. Det er usikkerhet 
knyttet til når boliger vil bli solgt og man tror derfor at stigningen i elevtall kan bli forskjøvet framover i 
tid. Prognosene viser uansett at skolen trolig har kapasitet fram til år 2020. Dersom man bygger mye i 
Nordbyområdet vil det imidlertid også kunne bli behov for utvidelse der. Dette er ikke ønskelig av 
hensyn til overkapasitet i skolen på sikt, og det er heller ikke ønskelig med en større utvikling så langt 
sør i kommunen. På den annen side er det ønskelig med noe utvikling også i denne delen av 
kommunen, bl.a. for å opprettholde skolen og nærmiljøanlegget der. Det er derimot allerede noen 
ubebygde, avsatte boligområder i Nordby-området og det er derfor ikke ønskelig å legge til rette for 
flere nye boliger i denne planperioden utover det som allerede ligger inne i planer. 

Behov for barnehager 
Når det gjelder barnehager så er det dårlig kapasitet i noen områder. Dette er ikke like problematisk 
som dårlig kapasitet i skolen, da private kan bygge og drifte barnehager, og det er heller ikke like 
nødvendig å ha en barnehage i nærområdet/innenfor skolekretsen. Kommunen har i utgangspunktet 
full barnehagedekning, men det er behov for å utvide eller bygge nye barnehager i Fjerdingby- og 
Smestadområdet. Forøvrig gjelder problematikken med overkapasitet på sikt også barnehagene.  

Styring av boligutviklingen 
For å unngå for sterk trafikkvekst på fylkesveiene med tilhørende dårlig fremkommelighet og 
belastning på nærmiljøene, samt unødvendig sterkt press på skole- og barnehagedekningen i 
kommunen, er det behov for å bremse utbyggingstakten noe. Kommunens strategi om utbygging og 
fortetting i nord utfordrer spesielt skolekapasiteten på Rud, men utvidelsen av Løvenstad skole, samt 
justering av inntaksgrensene til skolene, vil kunne gi rom for noe vekst i Rud-området også tidlig i 
perioden. Planen legger opp til at boligutviklingen, skal styres gjennom boligbyggeprogrammet  der 
utbyggingsområdene settes opp i rekkefølge med en utbyggingstakt som er tilpasset kommunens 
tjenestetilbud og kapasitet på infrastrukturen. Boligbyggeprogrammet skal videre revideres jevnlig for å 
fange opp endringer i boligutviklingen og vurderes opp prioriteringer i Handlingsprogrammet. 
Foreslåtte utbyggingsområder som er lavt prioritert, og som derfor ikke vil kunne bygges ut innenfor 
planperioden, vil ikke bli lagt inn i planen.  
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3. ENDRINGER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 

3.1 Innspill og forslag til arealbruksendringer 

Varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet ble kunngjort samtidig som planprogrammet til 
kommuneplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble da åpnet for å komme med innspill til endret 
arealbruk og det kom innspill fra 21 forslagsstillere. Ved fastsettingen av planprogrammet ble 
innspillene vurdert i forhold til kommunens arealstrategiske retningslinjer, og det ble foretatt en 
utvelgelse av hvilke innspill som skulle tas med for nærmere vurdering og konsekvensutredning. 
Innspill fra fire forslagsstillere, der to forslagstillere hadde innspill til samme areal, ble ikke tatt med for 
videre vurdering i sin helhet. Innspill fra to forslagsstillere ble kun delvis tatt med videre. I tillegg var 
det innspill fra fire forslagsstillere som omhandlet temaer som ikke hadde noen innvirkning på 
utformingen av kommuneplanens arealdel. Rådmannens vurdering av arealinnspillene fulgte som 
vedlegg til sluttbehandlingen av planprogrammet. Et innspill ble imidlertid tatt med videre mot 
Rådmannens tilrådning. Vurderingen ved fastsettingen av planprogrammet stemmer derfor ikke 
overens med at forslaget er tatt med videre. Innspillene som ble tatt med videre er presentert nærmere 
i den samlede ROS-analysen og egnethetsvurderingen, som følger vedlagt. 

Ett innspill fra en privat forslagsstiller har kommet til etter fastsettingen av planprogrammet. Dette 
innspillet ble registrert som en delingssøknad, men burde vært tatt med som et innspill til 
kommuneplanen. I tillegg har også Rådmannen kommet med forslag til endret arealbruk. 
Rådmannens forslag gjelder hovedsakelig arealer nord i kommunen, i tråd med de arealstrategiske 
retningslinjene. Forslagene gjelder både kommunalt- og privateide arealer. For enkelte av de 
privateide arealene har det blitt fremmet planspørsmål fra private forslagsstillere i forkant av 
kommuneplanrulleringen.  

Forslagene fra Rådmannen er presentert i den samlede ROS-analysen og egnethetsvurderingen 
sammen med innspillene fra de private forslagsstillerne. Et forslag til arealbruksendring på Grini har 
imidlertid ikke gjennomgått en ROS-analyse, da endringen innebærer å omdisponere et ubebygd 
fremtidig boligområde sør i kommunen tilbake til LNF-område. Dette forslaget er derfor ikke omtalt i 
den samlede ROS-analysen og egnethetsvurderingen, men er omtalt i kap. 3.2 og 4.4.  

Det er 19 private innspill samt 14 forslag fra Rådmannen, totalt 33 stk. arealbruksendringer, som er 
kosekvensutredet i forbindelse med revidering av kommuneplanen. I tabellene 1 og 2 under er 
henholdsvis de ulike private innspillene og forslag fra Rådmannen listet opp med dagens arealformål 
og forslag til endring. Private innspill som ikke er tatt inn i planforslaget er listet opp tabell 3. 
Områdene er ordnet geografisk fra nord til sør i hver enkelt tabell.  
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Private innspill som er lagt inn i planen 

Område Forslagstiller  Eksisterende 
arealformål 

Arealformål i ny 
kommuneplan 

1. Gnr/bnr 103/415, 
Elgtråkket i Blystadlia 

Elgtråkket 
borettslag 

Friområde Boligformål 

2. Gnr/bnr 106/563, 
m.fl. Strømsdalen 

Ellen Klynderud 
for JR arvinger, 
samt 
Rådmannen har 
foreslått 
tilgrensede 
område 

Friområde og 
boligformål. 

Næringsbebyggelse 

3. Gnr/bnr 105/133 og 
del av gnr/bnr 104/1, 
119/21, m.fl. 
Dammensvika med Rud 

Anne Tomter, 
samt 
Rådmannen har 
foreslått 
tilgrensede 
område 

Friområde, boligområde 
og trafikkareal. 

Kombinert formål 
bolig/forretning og kontor 
og trafikkareal 

4. Deler av gnr/bnr 
99/13, Hansefellåsen 1 

Jens Fjerdingby LNF-formål  Boligformål  

5. Deler av gnr/bnr 98/2, 
Hansefellåsen 2 

Jan Erik 
Fjerdingby 

LNF-område  Boligformål 

6. Deler av gnr/bnr 98/6, 
Hansefellåsen 3 

Øie Bolig AS LNF-område Boligformål 

7. Del av gnr/bnr 96/7, 
m.fl. Myrvold sør 

Øie Bolig AS LNF-område og 
næringsformål  

Boligformål 

8: Gnr/bnr 96/46, 
96/267 m.fl. Nord for 
Tristilvegen, område 1 
og 2 

Hektneråsen 
Utbygging AS  

Erverv/næring og 
boligformål 

Område avsettes til 
kombinert formål 
bolig/forretning 

9: Del av gnr/bnr 91/1, 
m.fl. Hektneråsen sør 

Hektneråsen 
Utbygging AS  

LNF-område Boligformål  

10. Del av gnr/bnr 93/3, 
95/12 m.fl. 
Støtterudvegen  

Gaute Aarbakke 
Solaas 

Friområde Boligformål 

11. Del av gnr/bnr 82/1, 
82/15, m.fl. Nordby bruk  

Håvard 
Lillehaug 

Erverv/næringsformål, 
friområde og 
småbåthavn 

Kombinert formål 
bolig/industri/lager på 
allerede bebygd areal. 
Øvrig areal: boligformål, 
friområde og småbåthavn 
(endring ikke helt i henhold 
til forslag). 

12. Del av gnr/bnr 80/8 
og 81/3, bak Ulleråsen 

Øie Bolig AS LNF-område Boligformål 

 

Tabell 1: Private innspill som er lagt inn i planen. 
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Tabeller som viser type endringer for private innspill 

Av totalt 19 innspill til arealbruksendringer er 12 foreslått tatt inn i ny kommuneplan. Alle de private 
forslagsstillerne har sendt inn innspill der det foreslås formål som går inn under kategorien bebyggelse 
og anlegg. Under vises en tabell som viser hvordan de ulike innspillene berører ulike formål. Noen av 
innspillene er foreslått å ha ulike arealformål på samme området. I tillegg har enkelte områder flere 
formål i eksisterende kommuneplan, og de vil derfor omfatte flere typer endringer. 

 

Konkret vil de nye endringene ha følgende formål, der næring for en del av områdene er spesifisert 
med underformål, som f.eks., kontor, industri og lager, se under konklusjon i konsekvensutredning av 
planens enkeltområder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealinnspill Type endring Nåværende arealformål Nytt arealformål/ønsket 
formål 

4 Endring Bebyggelse og anlegg Bebyggelse og anlegg 
4 Omdisponering Friområde Bebyggelse og anlegg 
5 Omdisponering LNF-formål Bebyggelse og anlegg 

Boligformål Kombinert 
formål bolig / 
forretning 

Kombinert formål 
bolig / forretning / 
næring 

Kombinert formål 
bolig/ næring 

Næringsformål  

8 1 1 1 1 
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Rådmannens forslag til arealbruksendringer 

Område 
 

Eksisterende arealformål Arealformål i ny kommuneplan 

13. Del av gnr/bnr 103/315, 
Blystadlia - nord for 
fotballbanen 

Friområde Boligformål 

14. Del av 103/10 og 
102/176, område mellom 
Blystadvegen og 
Blystadringen 

Friområde Boligformål 

15. Del av gnr/bnr 106/8, 
Løvenstad 

Friområde Kombinert formål bolig/forretning og 
kontor. (Utbygging forutsetter at noe 
arealer settes av til fri- / 
aktivitetesområde) 

16. Del av gnr/bnr 106/7, 
m.fl. Furukollen 

Friområde og offentlig 
bebyggelse 

Offentlig tjenesteyting, barneskole 

17. Del av gnr/bnr 106/241 
og 106/2, Nitelva - Henrik 
Sørensens veg 

Friområde og 
naturområde i sjø og 
vassdrag 

Kombinert formål bolig / forretning / 
kontor / tjenesteyting / bevertning og 
bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

18. Del av gnr/bnr 106/167, 
Kardemomme - Vestre 
Strøm borettslag 

Friområde Foreslått som boligformål, men på 
bakgrunn av merknad fra Vestre Strøm 
borettslag forblir arealet friområde. 

19. Del av gnr/bnr 106/575, 
utvidelse av Buholen 

Friområde Offentlig tjenesteyting 

20. Del av gnr/bnr 106/391 
og 106/587, område 
nedenfor Slynga 

Friområde Boligformål 

21. Del av gnr/bnr 106/764, 
Østre Strøm 

Offentlig bebyggelse Kombinert formål bolig / kontor 

22. Del av gnr/bnr 104/1 og 
104/7, område mellom 
Stormyra og Skogvegen 

LNF-område Boligformål 

23. Del av gnr/bnr 
103/189,103/298 og 
104/131, område bak 
Øgardshøgda 

Friområde og LNF-
område 

Boligformål 

24. Del av gnr/bnr 103/74 
og 115/7, Norum ved 
Lognsdalen 

LNF-område Offentlig tjenesteyting 

25. Del av gnr/bnr 102/135, 
areal rundt Aamodt 
grendehus 

Offentlig bebyggelse og 
friområde 

Kombinert formål offentlig / privat 
tjenesteyting og boligformål 

26. Gnr/bnr 97/22, Holt 
skole 

Offentlig bebyggelse Kombinert formål bolig / bevertning 

 

Tabell 2: Rådmannens forslag til arealbruksendringer i planen. 
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Tabeller som viser type endringer for Rådmannens forslag 

14 forslag vil bli tatt med videre i ny kommuneplan. Alle forslagene har formål som går inn under 
kategorien bygg og anlegg. Under vises en tabell over hvordan de ulike forslagene berører ulike 
formål. Noen av forslagene er foreslått å ha ulike arealformål på samme område. I tillegg har enkelte 
områder flere formål i eksisterende kommuneplan, og de vil derfor omfatte flere typer endringer. 

 

Konkret vil de nye endringene ha følgende formål, der næring for en del av områdene er spesifisert 
med underformål, som f.eks., kontor og bevertning, se under konklusjon i konsekvensutredning av 
planens enkeltområder: 

 

 

Private innspill som ikke er lagt inn i planen 

Område Forslagstiller  Eksisterende 
arealformål 

Arealformål i ny kommuneplan 

27. Del av gnr/bnr 
98/3 m.fl. 
Hammeren 

Knut Svensen LNF-område Område forblir uendret 

28. Del av gnr/bnr 
83/1 og 84/2, 
område for 
avfallssortering på 
Nes 

Jan Svensen LNF-formål og 
offentlig bebyggelse 

LNF området forblir uendret, samt 
at offentlig formål tilbakeføres til 
LNF. 

29. Del av gnr/bnr 
86/8, Grinisvingen  

Anne Marie Jahr LNF-formål Området forblir uendret 

30. Del av gnr/bnr 
84/11, 84/18 og 
84/2 Åsvang 

Styret i YRUIL og 
Rådmannen 

Friområde og offentlig 
bebyggelse  

Området forblir uendret i denne 
plan  

31. Del av gnr/bnr 
82/2, Nordby skole 
– bane 

Styret i YRUIL LNF-område Området forblir uendret i denne 
plan 

32. Del av gnr/bnr 
82/2 og 82/49, 
Tjonåsen 

Sissel og Svein 
Bjerke 

LNF- område Området forblir uendret 

33. Del av gnr/bnr 
80/2, Karlstad 

Thomas Karlstad LNF-område Området forblir uendret 

Tabell 3: Private innspill som ikke er lagt inn i planen. 

Forslag Type endring Nåværende arealformål Nytt arealformål/ ønsket 
formål 

4 Endring Bebyggelse og anlegg Bebyggelse og anlegg 
10 Omdisponering Friområde Bebyggelse og anlegg 
3 Omdisponering LNF-formål Bebyggelse og anlegg 

Offentlig 
tjenesteyting 

Boligformål Kombinert 
formål bolig/ 
forretning/ 
næring 

Kombinert 
formål bolig/ 
næring 

Kombinert 
formål bolig og 
offentlig/privat 
tjenesteyting 

Kombinert formål 
bolig/ forretning/ 
næring/ offentlig 
privat tjenesteyting  

3 6 1 2 1 1 
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3.2 Revideringer av plankartet 

Ved vurderingen av arealbruksendringene har samfunnsinteresser og kommunens rolle som 
samfunnsutvikler vært styrende. Selv om det har vært viktig å ivareta grunneieres interesser som er 
synliggjort gjennom innspillene, har sterke samfunnsinteresser veid tyngst når alle hensyn som skal 
vurderes opp mot hverandre har blitt avveid.  

I tillegg til at det er tatt inn noen byggeområder for boliger, i hovedsak nord i kommunen, er de største 
endringene på plankartet følgende: 

Kombinerte formål i kommuneplanen 
I noen områder, slik som på Løvenstad og i Dammensvika, der bestemmelsene til kommuneplanen 
åpner for en mer arealeffektiv utnytting er det sannsynlig at det vil bli bygget blokker med mange 
leiligheter. På grunn av den sentrale beliggenheten disse områdene har vil det være naturlig at det 
også åpnes opp for noe næringsetablering i form av dagligvareforretning og kontorarbeidsplasser. Å 
legge til rette for kombinert arealbruk i områder som er sentrale vil redusere behovet for bruk av 
privatbil og gi grunnlag for å øke kollektivandelen.  

Behov for arealer til kommunale formål  
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. Det er også arealer 
nordøst for Løvenstadtunet som allerede er avsatt til offentlig formål. Det er for øvrig få ubebygde 
arealer som er egnet til etablering av arealkrevende kommunale prosjekter. 

Et mindre areal er avsatt til fremtidig offentlig tjenesteyting ved siden av kommunale boliger i Buholen 
for en mulig utvidelse her. Kommunens verksted ved Fjerdingbykrysset forutsettes flyttet på sikt og det 
foreslås avsatt et areal vest for Lognsdalen som en fremtidig tomt til dette formålet.  

Plassering av skoler og barnehager 
For å gjøre det mulig å realisere strategien om å utvikle og fortette nordre del av kommunen er det 
foreslått å avsette et areal til en ny barneskole, ettersom både Løvenstad og Rud skole allerede i dag 
har kapasitetsproblemer.   

Arealet som er foreslått ligger ved Furukollen. En ny skole her som erstatter dagens Rud skole vil 
kunne dekke området sørover mot inntaksgrensen til Fjerdingby skole.  Arealet er flatt inn mot Øvre 
Rælingsveg, men stiger bratt sørover mot Marka.  

Når det gjelder behov for barnehageplasser er det for å avhjelpe situasjonen i Smestad-/Hektner-
området under arbeid et forslag om utvidelse av barnehagen på Hektneråsen. Videre vil det i 
forbindelse med områderegulering og utbyggingen rundt Fjerdingby sentrum bli vurdert innplassering 
av ny barnehage i tillegg til ny Fjerdingby skole. Området ved Aamodt grendehus er foreslått som et 
areal for mulig fremtidig plassering av en ny barnehage, da aktiviteten på Aamodt grendehus på sikt 
tenkes flyttet. Imidlertid kan en mulig utbygging av fv. 120 i området få konsekvenser for dette 
utbyggingsområdet dersom avkjørsler legges om. 

Ved Nordby skole vil det bli sett på muligheten for etablering av et større nærmiljøanlegg i forbindelse 
med revidering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Behov for nye næringsområder 
Det har vært press for å få endret områder som er avsatt til næring i kommuneplan for 2006 - 2017 til 
andre formål. Kommunen ville ved en slik endring ha hatt svært lite arealer igjen for næringsetablering. 
Det foreslås dermed å fastholde Bårlijordet som rent næringsformål. Annet areal som er sett på som 
aktuelle til slikt 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. Strømsdalen 
ligger nært hovedveg, litt i ytterkant av boligområder og med gangavstand til kollektivknutepunkt for 
tog og buss i Lillestrøm, og vurderes derfor som godt egnet til næringsformål. 

Hensynssoner for naturmiljø og kulturmiljø 
Det er ved bruk av ny plan- og bygningslov og ny kartstandard mulighet for å legge inn hensynssoner 
som gjennom bestemmelser til planen kan si noe om særlige hensyn, eventuelt restriksjon av bruk av 
areal. I ny arealdel er dette benyttet for bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Gjennom at det er 
knyttet bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner for naturmiljø og kulturmiljø vil verdiene i disse 
områdene bli bedre hensyntatt i fremtiden. I dag ligger de viktige landskapsvernområdene bare inne 
med en skravur på plankartet og med en lik rettsvirkning som for øvrige LNF-områder. Når det gjelder 
kulturminner er det i dag kulturminneplanen som bare er retningsgivende og eventuelle 
reguleringsplaner for noen områder som gjelder. Kulturminneplanen er under revidering og har dannet 
grunnlag for de hensynssonene for kulturmiljø og kulturminner som foreslås i plankartet. 

Kongeveien 
Kongeveien som går gjennom hele kommunen er vist med ikke juridisk bindende stiplet linje på 
plankartet. Det er imidlertid foreslått en bestemmelse om at Kongeveien skal bevares 
sammenhengende gjennom kommunen. 

Hensynssone med krav om felles planlegging 
Det er foreslått hensynssone for et område i Dammensvika, et område øst for nordre tunellåpningen 
på rv. 159 og et område på Løvenstad der det kreves felles planlegging ved en samlet 
områderegulering innenfor de tre områdene som viser en mer effektiv arealutnyttelse enn i dag. 

Grønnstruktur 
Det er i planforslaget lagt vekt på å vise de 
gjennomgående og større grønnstrukturdragene 
gjennom kommunen. Dette gjelder blant annet 
strandsonen langs Øyeren og Nitelva som er vist som 
friområder. Denne sonen er utvidet noen steder blant 
annet for at det i fremtiden skal være mulig å få realisert 
opparbeidelsen av en sammenhengende gang-
/sykkeltrasé fra Åmodtområdet til Torva som på deler av 
strekningen kan gå langs elvebredden. 
Forbindelseslinjer fra Nitelva og Øyeren opp til Marka er 
også tydeliggjort i planen ved at eksisterende 
grønnstrukturdrag er satt av på plankartet som 
friområder. 

Ny markalov 
Med bakgrunn i ny markalov er planer og formål som ligger innenfor Marka, utenom landbruks-, natur- 
og friluftsområder (LNF-områder) gjennomgått for å vurdere om disse er i tråd med markalovens 
bestemmelser. Arealdel for 2006 – 2017 har en del friområder innenfor Marka. De av disse 
friområdene som ikke har noen spesielle kvaliteter utover landbruks-, natur-, og friluftsområde 
formålene er foreslått endret til nettopp LNF-formål. Friområdene rundt Åmodtdammen og 

Det er viktig å sikre befolkningens tilgang til 
Nitelva og Øyeren. 
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Myrdammen er det valgt å legge inn som LNF-formål, men med hensynssone for friluftsliv og som det 
er knyttet retningslinjer for hensyn og restriksjoner i forhold til bruken av områdene. 

Skytebanen inne på Fellemyra ved Grini er i dag vist som friområde i Marka og er foreslått endret til 
formål idrettsanlegg samt at det legges en hensynssone fareområde i ny plan. I samsvar med 
Fylkesmannens merknad er i midlertid formålet idrett tatt ut av planforslaget og endret til LNF-område 
og med hensynssone fareområde etter offentlig ettersyn. 

Gjennom forskrift til markaloven om endring av markagrensen er det foreslått endringer også i 
Rælingen. Forskriften er ennå ikke vedtatt, men Miljøverndepartementet har anbefalt justering av 
markagrensen ved Blystadringen/ Blystadvegen. Endringen er foretatt på plankartet. 

Eksisterende og fremtidige byggeområder som tas ut av 
arealdelen 
Byggeområde for bolig på Grini: Det foreslås å ta ut byggeområdet 
Grini, del av gnr/bnr 84/2 og 85/2, som i lengre tid har ligget inne som 
byggeområde, men ikke har blitt bygget ut bl.a. på grunn av at det er 
krav om undergang under fv. 120 og at den mindre utbyggingen ikke 
gir økonomi til dette. Se også vurdering i forhold til grønn strek under 
kapittel 4.5.  

Etter kommunestyrets vedtak i møte 11.02.2015 er det besluttet at 
boligområdet på Grini ikke skal tas ut av planen. Kommunestyrets 
vedtak 11.02.2015: «Grinitajet (Grinikollen) beholdes som 
boligformål.» 

Med bakgrunn i meklingsmøtet 03.06.2015 vedtok kommunestyre i 
møte 26.08.2015 at boligområdet på Grini skal tas ut av planen igjen. 
Området avsettes til LNF-formål.  

Offentlig område på Nes: I forbindelse med at det ikke foreslås lagt inn område for avfallssortering på 
Nes forslås det også å ta ut et mindre offentlig areal innenfor området fra arealdelen. Arealet 
tilbakeføres til landbruk ved at det avsettes til LNF-område samt hensynssone for bevaring av 
landskap og naturmiljø slik som for resten av området Neshagan. 

Byggeområder for bolig ved Nordbydalen: Det 
foreslås å ta ut to byggeområder ved Nordbydalen. 
Det ene ligger helt inntil fv. 120, som del av gnr/bnr 
83/10 og det andre byggeområdet ligger delvis 
innenfor hensynssonen for Neshagan og inntil 
Kongeveien, som del av gnr/bnr 83/2. De to 
områdene har ligget inne som byggeområde siden 
vedtaket av arealdelen 2006 – 2017. Se også 
vurdering i forhold til grønn strek under kapittel 4.5.  

Fremtidig byggeområde: Et område på Fjerdingby 
gnr/bnr 100/1 nordøst for fv. 120 som er vist som 
LNF-område og med skravur som viser at det for dette området skal utarbeides kommunedelplan for 
foreslås nå bare lagt ut som LNF-område. Grunnen til dette er at det i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunedelplan for Fjerdingby ble vurdert at det ikke var naturlig å se området nordøst for fv. 120 i 
sammenheng med sentrumsutviklingen på Fjerdingby. 

Grini er i kommuneplan 2006-17 
avsatt som fremtidig 
byggeområde. 

To mindre områder ved Norbydalen er i kommuneplan 
2006-17 avsatt som fremtidig byggeområde.  
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Del av boligtomt på Berget: Del av en boligtomt i Enervegen, gnr/bnr 81/71, endres slik at det som er 
boligformål i reguleringsplanen for Berget samsvarer med det som er boligformål i ny arealdel til 
kommuneplanen. Endringen gir et sammenhengende LNF-område forbi boligeiendommene langs 
strandkanten ved Øyeren.  

Tradisjonelle arealformål er endret 
I tillegg til at det er vist hensynssoner på plankartet, så er også de tradisjonelle arealformålene endret 
iht. nytt lovverk. For eksempel inngår tidligere «Offentlige bygninger» og «Bygninger med særskilt 
angitt allmennyttig formål» inn i samleformålet «Offentlig eller privat tjenesteyting». 

Andre revideringer av arealplankartet 
Gjeldende reguleringsplaner er generalisert i plankartet til arealdelen til kommuneplanen ved at det er 
bare hovedformålene, som byggeområde for bolig eller næring m.v. som vises i plankartet. Ved 
behandling av byggesaker vil det være reguleringsplanen som gjelder vedrørende arealformål som 
lekeplasser, interne veier og plasser, m.m., og som da ikke er vist i arealdelen til kommuneplanen. 

På grunn av utarbeidelse og vedtak av nye reguleringsplaner og utbygging av nye områder er 
arealplankartet gjennomgått og revidert slik at f.eks. fremtidige byggeområder er endret til 
eksisterende byggeområder. 

Støysoner 
Støysoner er vist på eget temakart slik at arealplankartet ikke skal bli for overlesset med informasjon. 

 

3.3 Revidering av bestemmelser og retningslinjer 

I planprosessen er kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer blitt gjennomgått og revidert på 
bakgrunn av innspill og erfaringer gjort gjennom praktisering og saksbehandling basert på gjeldende 
bestemmelser og retningslinjer. I tillegg er bestemmelser og retningslinjer revidert og gjennomgått i lys 
av ny PBL. Ved bruk av ny PBL og ny kartstandard er det mulighet for å legge inn hensynssoner som 
gjennom bestemmelser og retningslinjer til planen kan si noe om særlige hensyn, eventuelt restriksjon 
av bruk av areal. 

Noen av de endringene som foreslås er følgende: 

Forholdet mellom ny arealdel og eldre reguleringsplaner 
Det foreslås at de nye bestemmelsene til kommuneplanen skal gjelde foran alle reguleringsplaner som 
er vedtatt før ny arealdel av kommuneplanen. Dette vil si at bestemmelser i arealdelen til 
kommuneplanen om bl.a. antall parkeringsplasser og maksimal utnyttelsesgrad vil gå foran det som 
står om disse forholdene i bestemmelsene til de eldre reguleringsplanene. 

Når krav om reguleringsplan trer inn 
Krav om utarbeidelse av reguleringsplan foreslås strammet inn slik at det vil være krav der det ikke er 
reguleringsplan fra før ved flere enn to nye selvstendige boenheter, ved nye bygninger med samlet 
BRA på mer enn 400 kvm og ved fradeling til en ny eiendom på over 1 da. Tidligere slo kravet inn ved 
mer enn 4 selvstendige boenheter, ved samlet BRA på mer enn 500 kvm og for område avsatt til 
utbyggingsformål som er større enn 3 da. I tillegg foreslås at det skal utarbeides ny reguleringsplan 
dersom utnyttelsesgrad i gjeldende reguleringsplan er fastsatt etter eldre byggeforskrift med u-grad 
som ofte er lav, og ved en utbygging/areal som overstiger de nye grensene opplistet over. 
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Videre foreslås at det skal utarbeides ny reguleringsplan ved boligfortetting med konsentrert 
småhusbebyggelse med flere en to boenheter der det i dag er frittliggende småhusbebyggelse. 

Byggehøyder 
Der gjeldende reguleringsplan mangler høydebestemmelser er det nå satt et forslag til 
høydebegrensning på gesims. 

Maks. BYA 
Maksimal tillatt % BYA foreslås lagt inn i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen for 
boligtypene enebolig og tomannsbolig med samme tak for maks. % BYA som retningslinjene til 
arealdelen har nå. Med bestemmelsen om at maks. % BYA i arealdelen skal gjelde foran alle eldre 
reguleringsplaner fører dette til en enklere behandling av byggesaker, som tilbygg og en eller to nye 
boliger, der det i dag er benyttet u-grad som ofte er lav og derfor ofte dispenseres i fra. 

Deling av eiendom 
Det er i følge Fylkesmannen ikke tillatt å sette minimumskrav for størrelse på tomter. Rådmannen har 
derfor tatt ut minimumskravene fra bestemmelsene til kommuneplanen og lagt det inn som en 
retningslinje. Det foreslås å sette vilkår ved etablering av flere bolighus på samme tomt ved at det bl.a. 
skal vises en mulighet for senere å dele tomta uten at byggetettheten på tomtene hver for seg blir for 
stor og slik at parkerings- / atkomstløsninger og uterom fortsatt blir tilfredsstillende. 

Parkeringskrav 
I forhold til retningslinjer til arealdel til kommuneplan for 2006 – 2017 er antall parkeringsplasser for de 
ulike bygningstypene redusert og nå foreslått inn i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen. 

For eneboliger og tomannsboliger foreslås det 2 p-plasser pr. boenhet. Inntil nå har det blitt stilt krav 
om 3 p-plasser i henhold til retningslinjene ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Fordi at alle p-
plasser det stilles krav om må inngå i beregning av utnyttelsesgrad, blir det en uforholdsmessig stor 
del som blir holdt av til parkeringsareal på en boligeiendom med frittliggende småhusbebyggelse da 
den 3. p-plassen er en gjesteparkeringsplass der det mer sjelden vil stå en bil. Ved å stille krav om 
snuareal på egen eiendom vil det være plass nok til å dekke gjesteparkeringsbehovet. 

For blokker og konsentrert bebyggelse som rekkehus og kjedehus er det gjort en differensiering 
mellom området sør og nord for Fjerdingbykrysset med hensyn til kravet til antall p-plasser. 

I flere av de eldre reguleringsplanene nord i kommunen er det krav til bare 1 p-plass pr. boenhet. Ut 
fra bestemmelser i arealdelen til kommuneplanen om 2 p-plasser pr. boenhet for ene- og 
tomannsboliger vil det ved behandling av tilbygg på slike boligtyper kunne stilles krav om at det settes 
av plass til 2 p-plasser samt snuplass på egen eiendom. Høyere krav til p-plass på egen eiendom vil, i 
tillegg til parkeringsbøter som nylig er innført, medvirke til at færre biler parkeres langs veier. Dette vil 
gi høyere trafikksikkerhet og gi mulighet til bedre kvalitet på brøyting. 

Krav til leke- og uteoppholdsarealer 
Det er satt lavere krav til størrelse på nær- og kvartalslekeplasser i forhold til erfaring med at det kan 
bli for mange og for store lekeplasser, spesielt der det er eneboligtomter som ofte har plass på egen 
eiendom til lek. 

Størrelsen på minste uteoppholdsareal for eneboliger, tomannsboliger og sekundærleilighet / 
hybelleilighet er beholdt, mens det for konsentrert småhusbebyggelse og blokk- og terrassert 
bebyggelse er satt en minimumsstørrelse på hhv. 150 kvm og 80 kvm. For blokkbebyggelse har det 
ikke vært satt noe arealkrav før. For konsentrert bebyggelse har det hhv. vært krav om 250 kvm for 
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større leiligheter og 150 kvm for mindre leiligheter. Det er føyd til at ikke overbygd del av balkong / 
takterasse / platting kan regnes inn i minste uteoppholdsareal. 

Avfall/renovasjon 
I gjeldende renovasjonsforskrifter står det at kommunen kan gi tillatelse eller påby oppsamlingsutstyr 
felles for flere abonnenter, herunder avfallssug. Det er etter kontakt med ROAF utarbeidet krav til 
hvilken type avfallsløsning som skal velges ut fra antall og type boligbebyggelse. I bestemmelsene til 
arealdelen foreslås det bl.a. at det ved flere enn 100 boenheter i blokkbebyggelse eller konsentrert 
bebyggelse skal benyttes mobilt avfallssug og at det for samme type bebyggelse ved 250 boenheter 
eller mer skal benyttes stasjonært avfallssug. Forskjellen på disse løsningene er at det ved stasjonært 
avfallssug er ledninger under bakken som sender avfallet til ett sted der ROAF henter avfallet. 

Utbyggingsrekkefølge / boligbyggeprogram 
På grunn av at det for de fleste skolekretser i kommunen er underkapasitet eller snart vil bli 
underkapasitet på barneskoler er det nødvendig å benytte seg av rekkefølgekrav i alle nye 
reguleringsplaner for boligbebyggelse i forhold til skolekapasitet. For at utbyggere skal kunne ha en 
viss forutsigbarhet foreslås det å fastsette et boligbyggeprogram som sier noe om når de ulike 
boligområdene vil kunne forventes bygget ut i forhold til kapasiteten på kommunens tjenestetilbud.  
Boligbyggeprogrammet vil bli revidert jevnlig, fortrinnsvis i forbindelse med behandlingen av  
handlingsprogrammet.  

Universell utforming 
I bestemmelsene settes det krav om at det ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal redegjøres for 
hvordan universell utforming sikres, både internt i planområdet og i forhold til tilstøtende eiendommer. 
Videre er det satt mål i retningslinjene for hvordan universell utforming skal ivaretas. 

Miljøkvalitet 
Under hovedoverskriften «Miljøkvaliet» i forslag til bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen er 
det stilt krav om utredning av miljøkvaliteter for bl.a. boligområder. Dette gjelder f.eks. at det må 
dokumenteres at det ikke er eller tilføres forurensende masser, at magnetfelt skal utredes innenfor en 
sone på 25 m fra høyspentanlegg, at luftkvalitet skal utredes der utbygging vil ligge nær veier med en 
ÅDT på over 8 000, at det må planlegges for fordrøyning av overvann før det ledes videre til 
overvannsledninger eller bekker og at det ved tiltak langs vassdrag kreves dokumentasjon av 
vannkvalitet både før og etter gjennomføring av tiltak. 

Avviksområde: Det vil for noen sentrale områder i kommunen være ønskelig med høyere utnyttelse av 
arealer inntil veier der det er en del trafikk. Det er derfor for 5 stk. områder, bl.a. et område langs Øvre 
Rælingsveg innenfor området for Fjerdingby sentrum i Temakart for støy vist område som kalles 
avviksområder for støy. Det foreslås her å tillate bygging innenfor rød støysone som er områder som i 
følge støyretningslinjen T1442 ikke bør tillates bl.a. boligbebyggelse i. For å kunne gi en åpning for å 
bygge innenfor dette avviksområdet for støy er det i bestemmelsene satt betingelser for dette, som at: 
«Minimum halvparten av antall rom til støyfølsomt bruksformål (soverom og stue) i hver boenhet skal 
ha vindu mot en stille fasade. Herunder skal minst ett soverom ligge mot en stille fasade.» Endringen 
her er gjort med bakgrunn i uttalelse fra Statens vegvesen til offentlig ettersyn av arealdelen til K-plan. 

Stille område: Rælingen kommune er gjennom forurensingsforskriften pålagt å foreta en kartlegging av 
stilleområder med rekreasjonsverdi, jfr. forurensningsforskriften 2005. I den forbindelse er bygdetunet 
og området rundt Rælingen kirke valgt ut som stilleområde. For å ivareta stilleområde stilles det i 
bestemmelsene krav om ikke å sette i gang tiltak som overstiger 50 dB. I tillegg må ny støyende 
virksomhet nærme stilleområde vurderes før eventuell igangsetting. 
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Estetikkbestemmelser 
Det som tidligere stod som estetiske retningslinjer foreslås som bestemmelser til arealdelen til 
kommuneplanen for at kravene som stilles her til søknader blir juridisk bindende. Dette gjelder tiltak på 
både eldre og nye bygg og bygging av nye bygninger i områder med enhetlig bebyggelse eller på 
gårdstun. 

Retningslinjer og bestemmelser for kulturminner og kulturmiljø 
Gjeldende kulturminneplan for Rælingen kommune ble vedtatt i 2001. På grunn av at 
kulturminneplanen var moden for revisjon har det blitt satt i gang et arbeid med utarbeidelse av ny 
plan. Parallelt med arbeidet med revidering av kulturminneplanen er det vurdert hvilke bestemmelser 
og retningslinjer som det er behov for i arealdelen til kommunen i forhold til søknader om tiltak som vil 
berøre enkelt kulturminner og kulturmiljøer. Videre er det også vurdert behov for hensynssoner for 
noen områder i kommunen, se under. 

Når ny kulturminneplan er ferdigstilt vil denne være retningsgivende for søknader som berører 
kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen. 

Når det gjelder Kongeveien er det foreslått en bestemmelse om at Kongeveien skal bevares 
sammenhengende gjennom kommunen. 

Bestemmelser til LNF-områder 
I kulturlandskapet, som landbruket er en del av, er det verdier som er viktige å ta vare på. Det foreslås 
derfor en bestemmelse om at bekkelukking, mv. som kan medføre negative konsekvenser for 
landskapet, vannføring, vannkvalitet eller dyre- og planteliv ikke er tillatt. 

For fritidsbebyggelse foreslås det å sette en maks. grense for samlet BRA på 50 kvm inkludert 
anneks, boder o.l. 

Hensynssoner – faresoner 
Hensynssone for flomfare langs Nitelva og Øyeren er lagt inn på plankartet i forhold til 200 års flom. 
Videre er det i bestemmelsene sagt at det ikke tillates oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et 
lavere nivå enn kote 105,6. Det er her lagt til en sikkerhetsmargin på 0,3 m til beregnet nivå for 200 
års flom med bakgrunn i NVE sin anbefaling da det er en usikkerhet i beregningene. Ved nytt offentlig 
ettersyn av kommuneplanens arealdel informerte NVE om at det er gjort nye beregninger for 200 års 
flom, til kote 106,2. Dette ble lagt inn i bestemmelsene ved kommunestyrets behandling 26.08.2015. 
Det vil også bli lagt inn i plankartet så fort kommunen mottar nødvendige data.  

Det er for skytebanen på Fellemyra på Grini lagt inn en faresone som er beregnet ut fra de 
skyteretningene som er for alle skytebanene her. I Temakart for støy (se vedlegg til 
planbestemmelsene) vises gul og rød støysone for skytebaner på Fellemyra. 

Ved kommunestyrets behandling 26.08.2015 ble det lagt inn faresone over høyspenningsanlegg i 
kommunen, med tilhørende bestemmelser, det etter anmerkning fra Hafslund Nett og NVE ved nytt 
offentlig ettersyn.  

Hensynssoner – kulturminner og kulturmiljøer 
Det er i arbeidet med kommuneplanen og ny kulturminneplan vurdert og valgt ut noen områder / 
hensynssoner for kulturminner og kulturmiljøer. Det er videre forslått bestemmelser eller retningslinjer 
til arealdelen til kommuneplanen til disse sonene som sier hva slags hensyn som skal tas og 
restriksjoner i forbindelse med kulturminnene. Det er valgt å vise hensynssoner for Nordby bruk, Holt 
skole og Østre Strøm, i Rud-området og i Christian Tomters veg / Sorenskrivervegen. Innenfor disse 

28 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Planbeskrivelse

  
sonene er det bygninger som er bevaringsverdig. Det er også valgt å vise hensynssone for Byåa og 
Nordbyåa da det er flere kulturminner fra sagbrukstiden langs disse vassdragene. 

Hensynssoner – bevaring av naturmiljø, herunder landskap 
Hensynssone for bevaring av naturmiljø, herunder landskap, er benyttet for de områdene som er vist 
som landskapsvernområder i kommuneplanen i dag. Det er videre knyttet retningslinjer til disse 
hensynssonene der det for Neshagan, som er vurdert som det viktigste ravineområdet i Rælingen, 
skal utvises en meget restriktiv praksis ved behandling av søknader for bygge- og anleggstiltak. 

Hensynssoner - friluftsliv 
Friområdene i arealdel for 2006 – 2017 som ligger i Marka rundt Åmodtdammen og Myrdammen er 
tatt ut da formålet i Marka skal være LNF-formål. Som en erstatning for formålet friområde er det lagt 
inn hensynssoner med retningslinjer for hensyn og restriksjoner i forhold til bruken av områdene til 
friluftsliv. 

Hensynssone med krav om felles planlegging 
Det er foreslått hensynssone for et område i Dammensvika, et område øst for nordre tunellåpningen 
på rv. 159 og et område på Løvenstad der det kreves felles planlegging ved en samlet 
områderegulering innenfor de tre områdene som viser en mer effektiv arealutnyttelse enn i dag. 

4. KONSEKVENSUTREDNING 

4.1 Hjemmelsgrunnlag  

I henhold til PBL § 4-2 skal det utarbeides konsekvensutredning for kommuneplaner med retningslinjer 
eller rammer for fremtidig utbygging. Kravene til hvordan konsekvensutredningen til kommuneplanens 
arealdel skal utarbeides finnes i PBLs Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2009, § 9. 
Rammer for krav som stilles til innholdet i konsekvensutredningen er beskrevet i forskriftens vedlegg 
III.  

4.2 Utredningsnivåer  

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av det som ble 
fastsatt i planprogrammet. Virkningene for miljø og samfunn av alle forslag til endret arealbruk, 
enkeltvis og samlet er vurdert og beskrevet i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen har til 
hensikt å gi godt nok beslutningsgrunnlag for å vurdere om de aktuelle områdene egner seg for den 
foreslåtte bruken. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel består av tre ulike nivåer:  

Vurderte enkeltområder  
I konsekvensutredningen av alle private innspill og Rådmannens forslag til arealbruksendringer er 
disse enkeltområdene utredet på bakgrunn av det som har kommet frem av risiko- og 
sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering av områdene. For mer detaljerte vurderinger av private 
innspill og forslag fra Rådmannen vises til vedlagt ROS-analyse og egnethetsvurdering. 
Konklusjonene for hvert enkeltområde er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av virkningene det 
enkelte innspill/forslag gir på miljø og samfunn.  

I konsekvensutredningen av private innspill og Rådmannens forslag er det lagt ved kart som viser 
arealene med arealbruksformål fra kommuneplanens arealdel for 2006-2017 med flyfoto under. 
Konsekvensutredningen av enkeltområdene er ordnet slik at private innspill som legges inn i planen 
kommer først, deretter Rådmannens forslag og til slutt private innspill som ikke legges inn i planen.  
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Samlet planforslag 
I konsekvensutredningen av det samlede planforslaget er samlet virkning av planforslaget etter 
utredningstema. Utredningstemaene er valgt ut i fra de mest relevante temaene som er listet opp i 
anbefalingen i PBLs forskrift om konsekvensutredning og utredningstemaer fra planprogrammet. Den 
samlede konsekvensutredningen tar kun for seg virkningen av de arealbruksendringene som foreslås 
lagt inn i planen i henhold til konklusjonene for hvert enkeltområde. 

Planens strategier 
I konsekvensutredningen av planens strategier er det gitt en vurdering av virkningene planens strategi 
gir på miljø og samfunn. Vurderingen av virkningene av forslag til strategi er knyttet opp mot de 
arealstrategiske retningslinjene og gir en vurdering av hvilke virkninger denne strategien gir på 
arealbruken i kommunen.   
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4.3 Konsekvensutredning av planens enkeltområder 

4.3.1 Private innspill som tas inn i planforslaget 

 

 

Konklusjon: Området avsettes til boligformål. Utbygging forutsetter at parkeringsbehovet for 
Elgtråkket og Bjørnefaret borettslag er tilfredstillende.  

Område 1: Gnr/bnr 103/415 
Elgtråkket i Blystadlia 
 
På vegne av Elgtråkket borettslag foreslår 
Eidsvoll Arkitekten omdisponering fra 
friområde til boligformål og utbygging av ca. 
30 blokkleiligheter.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Kommunen er ikke kjent med at det er spesielle risiko- eller 
sårbarhetsfaktorer til eiendommen. 

Naturmangfold – Det går et fuktig drag/bekk gjennom området. Dammen er liten og ikke spesielt 
artsrik. Mangelen på undervegetasjon gjør at dammen ikke er egnet som yngleplass for stor eller 
liten salamander. Det er gjort en observasjon av den svartelista arten kjempebjørnekjeks (SE). 
Unødvendig spredning av kjempebjørnekjeks må sikres at ikke forekommer i anleggsperioden. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Det er ikke registrert kultuminner, eller kulturmiljø/-landskap i 
området. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde. Omregulering av friområde til 
boligområde er privatiserende og området blir antagelig helt nedbygd. Det er mye skog i 
nærområdet og det finnes alternative tur-/lekeområder. Når blokkbebyggelsen i Blystadlia ble 
utbygd var området tiltenkt som parkeringsareal.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – God kapasitet på Blystadlia barneskole, barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Blystadringen mangler gang- og sykkelvei. Det finnes en mye brukt 
gangsti fra Blystadringen til ungdomsskolen. Det må sikres trygge ferdselsårer for myke 
trafikanter. Blystadlia mangler beredskapsvei, det er kun én adkomst. Beredskapsvei har blitt 
vurdert tidligere og konkludert med at det er tilstrekkelig ivaretatt. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: Arealene B og C med tilgrensende areal avsettes til næringsformål. Områdene B og C 
vurderes som best egnet til næring på grunn av støy, dårlige solforhold, men nærhet til Lillestrøm 
stasjon. Areal A med omkringliggende areal forblir friområde. Begrunnelsen er at område A har to 
kryssende høyspenttraseer, får trafikkstøy fra Strømsdalen, har dårlige solforhold, en åpen bekk og 
viktige naturverdier.  
Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Område A avsettes til boligområde.» Se tilleggsutredning datert 
28.01.2015. 

Område 2: Gnr/bnr 106/563, 
m.fl. Strømsdalen  
 
Ellen Klynderud for JR arvinger, foreslår 
endring av arealformål fra friområde og 
boligformål til næringsformål og 
boligformål. Området er inndelt i areal A, B 
og C. Rådmannen har tatt med resterende 
friområder og boligtomter som grenser til 
arealene i vurderingen. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Området er ikke flomutsatt, men en åpen bekk øst i område A. Kryssende 
høyspentraseer over areal A, som snevrer inn mulig byggeområde. Alle arealene har østvendt 
skrånende terreng med dårlige solforhold og får trafikkstøy fra Strømsdalen. Støyvarselkart mot 
2025 viser 55-65 dB inn i området, spesielt på område A og C. I tillegg går jernbanen nord for 
område C. Det må i reguleringsplanarbeid utredes sum av støy fra vei og jernbane. Det er et 
tidligere avfallsdeponi nederst i Strømsdalen og ved utbygging må massene vurderes fjernet.  

Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert gammel fattig edelløvskog (viktig) i område C og 
gråor-heggskog (lokalt viktig) i område A. Området fungerer som grøntkorridor for planter og dyr. 
Det er viktig at det ved regulering vurderes hvordan disse verdiene kan innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området er en gammel ravine, men er allerede så nedbygd at 
den ikke har noen verdi som kulturlandskap i dag.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er et grøntdrag mellom boligbebyggelse. Friområde i 
gjeldende kommuneplan og mulige snarveier bør opprettholdes.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Det er i dag ingen vann- eller avløpsledning i nordre del av Strømsdalen. 

Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har liten kapasitet og barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det kan være vanskelig å få etablert avkjørsel til areal A. Det er streng 
holdningsklasse på fv.301 Strømsdalen og avkjørsler fra veien må samles.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm og 
Strømmen.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 

32 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Planbeskrivelse

  

 

 

Konklusjon: Området avsettes til kombinert formål bolig/forretning/kontor. I tillegg blir noe av arealet 
trafikkformål.  

Område 3: Gnr/bnr 105/133 og 
del av gnr/bnr 104/1, 119/21, m.fl. 
Dammensvika med Rud  
 
Anne Tomter er forslagstiller. Rådmannen har tatt 
med det tilgrensede område. Det foreslås å 
omdisponere friområde, boligområde og 
trafikkareal, til kombinert formål 
bolig/forretning/kontor og trafikkareal. 
Rådmannen foreslår utbygging med anslagsvis 
100 blokkleiligheter og 40 terrasseleiligheter.  

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Deler av området ligger over Rælingstunnelen og Statens vegvesen må 
konktaktes for vurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Støyvarselkart frem mot 2025 
viser 55-65 dB inn på området, samt at litt av arealet har over 65 dB. I tillegg kan det være støy 
fra jernbane. Det må sikres tilstrekkelig avstand til vei med tanke på ulykke med farlig gods. 
Arealet nord for fv.120 er utsatt for 200-års flom og bygging på dette området krever 
oppfylling/forbygging. Det er en åpen bekk i dalen i sør. Det må gjøres tiltak i forhold til overvann 
ved utbygging.  

Naturmangfold – Det er gråor-heggeskog (viktig) i deler av området der det er ravine. Ravinedal 
er rødlista som landskapsdel. Det er en relativt lang og bevart hovedravine, med en tydelig 
sideravine i nedre del. Det er potensiale for eddelløvskog, som i tillegg til gråor-heggeskog er 
naturtyper hvor potensialet for sjeldne arter er høyest i Rælingen. Man må anta at naturtypen vil 
forsvinne eller vil få forringet verdi ved en utbygging. Ved ny utbygging må det vurderes hvilke 
hensyn som skal tas i forhold til naturverdiene i området. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Tidligere jordbruk på deler av området, men liten hevd gjør at 
dette ikke er fremtredende i landskapet i dag.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Deler av området er avsatt til friområde i gjeldende 
kommuneplan. Dersom den regulerte turveien blir ny biladkomst vil dette kunne forringe veien 
som turvei. Området er svært bratt og er ikke opparbeidet til lek. Ved ny utbygging må det legges 
til rette for allmenn ferdsel langs Nitelva.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Dersom høyere utnytting av området må det bygges nytt vann- og avløpsnett.  

Skole- og barnehagekapasitet – Rud skole har liten kapasitet og barnehage har liten kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Ved utbygging må kryss og veier inn til området antageligvis bygges om. 
Det bør ikke etableres nye avkjørsler til fylkesveien. Det mangler gang- og sykkelvei for noen 
veistrekninger. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord 
og ligger svært nær Lillestrøm stasjon og sentrum.  
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål.  

Område 4: Deler av gnr/bnr 
99/13 Hansefellåsen 1 
 
Jens Fjerdingby foreslår en omdisponering 
av arealet fra LNF-formål til boligformål. 
Rådmannen foreslår en utbygging med 
maks 13 eneboliger. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til skog med tanke på 
skogbrann. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 
Området er en del av et sammenhengende skogareal med omkringliggende områder med sårbar 
natur. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området må det gjøres kartlegginger av 
naturverdiene i området og det må vurderes hvordan disse naturverdiene kan innarbeides i 
planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det går en mye brukt lysløypetrasé gjennom området. Det er 
allerede planer om å legge ned løypen. Ny skiløype planlegges erstattet i Marikollen. Området 
ligger inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til Marka.  

Landbruk – Området er i dag LNF-formål og består av skog med middels/lav bonitet. Denne 
skogen blir borte ved boligbygging. Det er nødvendig med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i 
arbeid med reguleringsplan. Dyrket mark blir ikke berørt.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp i Kirkebyvegen, som ligger øst for området. 
Mye av området ligger over kote 210 og vannforsyning må trykkøkes.  

Skole- og barnehagekapasitet – Fjerdingby skole har kapasitet, barnehage har noe kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Kirkebyvegen må utbedres og det må bygges fortau. Det må etableres 
adkomst til området.   

Transportbehov – Området ligger ca. 600 meter fra kollektivknutepunkt på Fjerdingby.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger utenfor grønn strek, men svært nært fremtidig sentumsutvikling på Fjerdingby. 
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål.  

Område 5: Deler av gnr/bnr 
98/2 Hansefellåsen 2 
 
Forslagsstiller Jan Erik Fjerdingby foreslår 
en omdisponering av arealet fra LNF-
område til boligformål. Rådmannen foreslår 
en utbygging med maks. 50 eneboliger og 
55 rekke-/kjedehus.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Området er ikke flomutsatt, men en åpen bekk og dam nord på området 
krever tiltak. Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til skog med tanke på skogbrann. 

Naturmangfold – Det er i Naturbase gjort registreringer av den rødlista arten liten salamander i 
dam (svært viktig), samt gammel barskog (lokalt viktig). Ved utarbeiding av reguleringsplan for 
området må det gjøres kartlegginger av naturverdiene og det må vurderes hvordan disse kan 
innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det går en mye brukt lysløypetrasé gjennom nordlige deler av 
området. Det er allerede planer om å legge ned løypen. Ny skiløype planlegges erstattet i 
Marikollen. Det er også flere turstier i området, i tillegg brukes området til bær- og soppsanking. 
Området ligger inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til Marka.  

Landbruk – Området er i dag LNF-formål og består av skog med middels og noe lav og høy 
bonitet. Denne skogen kan bli borte ved boligbygging. Det er nødvendig med vurdering av 
utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan. Dyrket mark blir ikke berørt.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp i Kirkebyvegen, som ligger øst for området. 
Mye av området ligger over kote 210 og vannforsyning må trykkøkes.  

Skole- og barnehagekapasitet – Fjerdingby skole har kapasitet, barnehage har noe kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Kirkebyvegen må utbedres og det må bygges fortau. Det må etableres 
adkomst til området. Det må vurderes om det også skal bygges adkomst i sør, slik at området 
sammenkobles med Hansefellåsen 3.  

Transportbehov – Området ligger ca. 600-1100 meter fra kollektivknutepunkt på Fjerdingby. Det 
vil bli kort vei ned til fv.120 med bussholdeplass. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger utenfor grønn strek, men i nærheten av fremtidig sentumsutvikling på Fjerdingby. 
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål.  

Område 6: Deler av gnr/bnr 
98/6 Hansefellåsen 3 
 
Øie Bolig AS foreslår omdisponering fra 
LNF-område til boligformål og en utbygging 
med ca. 45 eneboliger og ca. 50 kjede-
/rekkehus. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Området er ikke flomutsatt, men det går en stor åpen bekk i sør som 
krever tiltak dersom adkomstvei blir lagt der. Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til 
skog med tanke på skogbrann. Støyvarselkart frem mot 2025 viser 55-65 dB inn på noe av 
området.  

Naturmangfold – Det er i Naturbase gjort registreringer av naturtypen gammel barskog (lokalt 
viktig) på området. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området må det gjøres kartlegginger av 
naturverdiene og det må vurderes hvordan disse kan innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det er flere turstier i området, i tillegg til at området brukes til bær- 
og soppsanking. Området ligger inntil markagrensen og det bør sikrer god tilgjengelighet til 
Marka.  

Landbruk – Området er i dag LNF-formål og består av skog med middels og noe lav og høy 
bonitet. Denne skogen blir borte ved boligbygging. Det er nødvendig med vurdering av 
utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan. Dyrket mark blir ikke berørt.  

Vann og avløp – Vann- og avløpsledning må legges fra fv.120, der det er god kapasitet. Mye av 
området ligger over kote 210 og vannforsyning må trykkøkes.  

Skole- og barnehagekapasitet – Fjerdingby skole har kapasitet, barnehage har noe kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Eksisterende veikryss med fv.120 må utbedres og det må bygges nye 
adkomstveier med fortau. Et område på ca. 8.5 da av gnr/bnr 97/4 og gnr/bnr 97/9 tas med i 
tillegg i sør for å få med alternativ adkomstveg til området innenfor byggeområdet. 

Transportbehov – Det vil bli kort vei ned til bussholdeplass på fv.120. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger utenfor grønn strek, men i nærheten av fremtidig sentumsutvikling på Fjerdingby. 

36 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Planbeskrivelse

  

 

 

Konklusjon: Området avsettes til boligformål. 

Område 7: Del av gnr/bnr 
96/7, m.fl. Myrvold sør  
 
Øie Bolig AS foreslår endret arealformål fra 
LNF-område og næringsformål til 
boligformål og en utbygging med ca. 120 
boliger, derav 60 eneboliger og 60 kjede-
/rekkehus. Rådmannen anslår at det kan 
bygges 19 eneboliger i øst og maks. 41 
rekke-/kjedehus og 50 eneboliger i vest.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – På arealet hvor det i dag er næringsformål viser støyvarselkart frem mot 
2025 55-65 dB. Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til skog med tanke på 
skogbrann. 

Naturmangfold – Nord på arealet er det i Naturbase registrert gammel barskog på to lokasjoner, 
henholdsvis lokalt viktig og viktig. På motsatt side av Nedre Rælingsveg er den svartelistede arten 
Honningknop-urt registrert. Unødvendig spredning av Honningknop-urt må sikres at ikke 
forekommer i anleggsperioden. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området må det gjøres 
kartlegginger av naturverdiene og det må vurderes hvordan disse kan innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det finnes stier i området som er benyttet til friluftsliv. Området 
ligger inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til Marka.  

Landbruk – Deler av området har LNF-formål og store deler av skogen har middels bonitet, noe 
har høy bonitet og noe åpen skrinn fastmark. Ved utbygging på området vil skogen bli borte. Det 
er nødvendig å vurdere om det bør anlegges en utdriftstrasé for skogbruk. Dyrket mark blir ikke 
berørt.  

Vann og avløp – God kapasitet på vannforsynng fra Smestad Vest, mesteparten av området 
ligger i midlertid over kote 210 og må trykkøkes. God kapasitet på avløp øst for krysset 
Smestadbråtan/fv.120. Avløpsledninger må legges under fv. 120.  

Skole- og barnehagekapasitet – Smestad skole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Dersom det ønskes adkomst fra industrivei i vest til en del av området 
kreves det tillatelse fra Statens vegvesen. Ved regulering av området må det ses på 
trafikksikkerhetstiltak for gående til Smestad skole og bussholdeplasser.  

Transportbehov – Det er gang- og sykkelvei langs fv.120 til Fjerdingby, men avstanden tilsier at 
en del vil bruke bil som transportmiddel. Området har lav kollektivdekning.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området grenser til nye boligområder på Smestad og Hektner. Området ligger innenfor grønn 
strek.  
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Konklusjon: Området avsettes til kombinert formål bolig/forretning. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Tristilvegen settes av til kombinert formål: forretning, kontor, 
bolig. Nærbutikk kan bygges så fort det er mulig.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015. 

Vedtak i kommunestyret 26.08.2015: I tråd med resultatet fra meklingsmøtet, 03.06.2015, ble det 
innført begrensninger for kontorvirksomheten på området. Se bestemmelsene § 8.1. 

Område 8: Gnr/bnr 96/46, 
96/267 m.fl. Nord for 
Tristilvegen, område 1 og 2 
 
Hektneråsen Utbygging AS foreslår endret 
arealformål fra erverv/næring og 
boligformål til bolig, næring og offentlig og 
privat tjenesteyting. Forslagsstiller foreslår 
en utbygging med 175 blokkleiligheter, 
samt næring og mulig endring fra f.eks. 
eneboliger til blokker ved fv. 120.  
Rådmannen anslår at området kan bygges 
ut med ca. 135 blokkleiligheter på område 
1 og 60 blokkleiligheter på område 2, totalt 
195 leiligheter, samt fremtidig nærbutikk. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Utsprengt fjellskjæring i vest må undersøkes for steinsprang og evt. 
sikres. Det er mye støy fra fv.120 og støyvarselkart frem mot 2025 viser over 65 dB inn i deler av 
området. Bebyggelsen må plasseres med avstand til fv.120. Høyspentlinje sør på eiendommen 
går over en liten del av området.  

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det er svært bratt terreng og område er lite egnet til friluftsformål 
eller lekeområde i dag.  

Landbruk – Området har skog med noe lavbonitet og noe høy bonitet, i tillegg er det åpen skrinn 
fastmark. Skogen blir borte ved utbygging. Dyrket mark blir ikke berørt.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Smestad skole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Ved en regulering må det vurderes utbedring av kryss mellom Tristilvegen 
og fv.120. Trygg ferdsel for myke trafikanter må sikres.  

Transportbehov – Det er gang- og sykkelvei langs fv.120 til Fjerdingby, men avstanden tilsier at 
en del vil bruke bil som transportmiddel. Området har lav kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger innenfor grønn strek. 
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål. 

Område 9: Del av gnr/bnr 
91/1, m.fl. Hektneråsen sør  
 
Hektneråsen Utbygging AS foreslår 
endret arealformål fra LNF-område til 
boligformål med konsentrert 
småhusbebyggelse i vest og frittliggende 
småhusbebyggelse i øst. Rådmannen 
anslår at området kan bygges ut med 
maks. 24 eneboliger, herav maks. 12 
eneboliger på del av gnr/bnr 91/1 og 
maks. 12 eneboliger på 
hytteeiendommene.   

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Det må sikres avstand til skog med tanke på skogbrann. En høypsentlinje 
sørøst på eiendommen berører en liten del av området. Tosidig adkomst til området er en fordel 
med tanke på beredskap. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. Ved 
utarbeiding av reguleringsplan for området må det gjøres kartlegginger av naturverdiene og det 
må vurderes hvordan disse kan innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – En SEFRAK-registrert bygning på eiendommen. Bevaring av 
bygning må vurderes i forbindelse med reguleringsplanarbeid.    

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Skogsbilveien inn til Svarttjern er mye brukt til friluftsliv. Veien vil 
bli opprettholdt og evt. utbedret ved utbygging. Det er også etablert enkelte stier i området i 
tilknytning til hyttene. Området ligger inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til 
Marka.  

Landbruk – Skog med høy bonitet vest for hyttetomtene på området. Skogen blir borte ved 
utbygging. Nødvendig å vurdere utdriftstrasé for skogbruk. Dyrket mark blir ikke berørt.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp gjennom eksisterende hyttefelt. Det finnes 
trykkøkningsledning på vannforsynsanlegget innerst i veien ved Hektnerhagan ved behov. Avløp 
må pumpes fra sør i området. 

Skole- og barnehagekapasitet – Smestad skole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må avklares om hovedadkomst skal være fra Hektneråsen eller fra 
bensinstasjonen. Det er behov for gang- og sykkelvei/fortau mot Hektneråsen og evt. mot fv.120 
ved bensinstasjonen.  

Transportbehov – Det er gang- og sykkelvei langs fv.120 til Fjerdingby, men avstanden tilsier at 
mange vil bruke bil som transportmiddel. Området har lav kollektivdekning og ligger forholdsvis 
langt fra bussholdeplass. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Hyttefeltet ligger innenfor grønn strek. Resten av området ligger utenfor grønn strek. Området 
ligger inntil nytt boligfelt på Hektneråsen. 
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Konklusjon: Området vest for Støtterudvegen/Kongeveien avsettes til boligformål. Resten av området 
forblir uendret. Det er ikke ønskelig å bygge ut områder øst for Støtterudvegen på grunn av vanskelige 
adkomstforhold, bratt terreng og avløpet vil måtte pumpes opp til kommunal ledning. En større 
utbygging vil dessuten kreve fortau langs nedre del av Støtterudvegen, noe som vil være vanskelig. 
Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området øst for Støtterudvegen avsettes til boligformål i tråd 
med grunneieres ønsker.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015. 

Område 10: Del av gnr/bnr 
93/3, 95/12 m.fl. 
Støtterudvegen  
 
Gaute Aarbakke Solaas foreslår endret 
arealformål fra friområde til boligformål. 
Rådmannen anslår at området kan bygges 
ut med maks. 3 eneboliger.  

 
Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Området er ikke flomutsatt, men det går en åpen bekk i sør. Det må sikres 
avstand til skog med tanke på skogbrann. 

Naturmangfold – Barskog og blandingsskog på området. Et tilgrensende omr. i nordvest er i 
Naturbase registrert som naturtype gråor-heggskog (viktig). I Artskart er det registrert 4 rødlistede 
sommerfuglarter i et friområde vest for omr. Ved utarbeiding av reg.plan for området må det 
gjøres kartlegginger av naturverdiene og det må vurderes hvordan disse kan innarbeides i planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området ligger inntil et areal i øst som er avsatt som 
landskapsvernområde med høy verneverdi. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Kongeveien går gjennom området og denne skal være åpen for 
allmenn ferdsel. Det går flere stier gjennom området som er mye brukt. Det er viktig å sikre 
ferdselsårer ned mot vannet ved en evt. utbygging.  

Landbruk – Skogen i området har høy bonitet. Skogen blir borte ved utbygging. Det er nødvendig 
å vurdere utdriftstrasé ved en evt. utbygging.  

Vann og avløp – For omr. i nordvest er det kort avstand til vann- og avløpsledninger. Det tillates 
ikke fylling/vei over den tilgrensende vannledningen. For omr. i sørøst er det god kapasitet på 
vannforsyning fra krysset mellom Støtterudvegen og Kongeveien. Mens det for største delen av 
dette omr. kreves pumpeledning til eksisterende avløpsledning oppe ved krysset 
Støtterudvegen/Kongeveien, evt. at det bygges ny ledning til eksisterende ledninger nord for omr.  

Skole- og barnehagekapasitet – Smestad skole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Fortau langs midtre del av Støtterudv. er under utbygging. En videreføring 
av fortau langs nedre del av Støtterudv. vil være vanskelig pga. av avstand mellom bygninger og 
terreng/mur. Kryss mellom Støtterudv. og fv.120 bør vurderes utbedret ved en utbygging.  

Transportbehov – Det er gang- og sykkelvei langs fv.120 til Fjerdingby, men avstanden tilsier at  
mange vil bruke bil som transportmiddel. Området har lav kollektivdekning og ligger forholdsvis 
langt fra bussholdeplass. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger innenfor grønn strek og inntil eksisterende boligområde ved Støtterudvegen. 
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Konklusjon: Rådmannen ønsker ikke ny utbygging på ubebygde deler av området med bakgrunn i at 
forslaget ikke er i tråd med de arealstrategiske retningslinjene. Området ellers avsettes til kombinert 
formål bolig / industri / lager på allerede bebygd areal. Småbåthavnen utvides ikke i kommuneplan- 
sammenheng. Ubebygd areal avsettes til friområde og småbåthavn, samt at det legges en hensyns-
sone for bevaring av kulturmiljø på hele området. Rådmannen har sett på området på nytt og vurdert 
at det er behov for å legge inn mer areal til friområde mot Øyeren for friluftsliv og turvei og at det 
dermed heller kan tillates utbygging av boliger langs eksisterende veier sentralt på Nordby bruk, men 
at det likevel blir igjen et større friområde ned mot båthavna. 

Område 11: Del av gnr/bnr 
82/1, 82/15, m.fl. Nordby 
bruk 
 
Håvard Lillehaug foreslår endret 
arealformål fra erverv/næringsformål, 
friområde og småbåthavn, til boligformål, 
næringsformål, friområde og utvidet 
småbåthavn. Forslagstiller foreslår 
utbygging med 19 tomannsboliger.   

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Areal langs vannkanten er flomutsatt med tanke på 200-årsflom. Dette 
området avsettes som friområde og flom vil derfor ikke gi store konsekvenser. I området finnes 
det industri som kan gi støy, støv og trafikk. I tillegg finnes det en pumpestasjon som avgir lukt. 
Rensing for fjerning av lukt må vurderes. 

Naturmangfold – Nordre Øyeren naturreservat grenser til området. En utbygging kan få 
konsekvenser for vegetasjonen og dyrelivet i Nordre Øyeren naturreservat. Gjelder særlig 
utvidelsen av småbåthavna. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Det er SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. 
Eksteriøret til de gamle bygningene må sikres og bevares. Kraftstasjonen og teglverket har 
høyest verneprioritet. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Omr. ut mot Øyeren er avsatt til friområde. Allmennhetens tilgang 
til friområde med småbåthavn bør ivaretas. Tiltak for å opparbeide uteoppholsareal og tursti langs 
vannet bør vurderes i sammenheng med fremtidig utbygging av området sør for Tomtervegen.  

Landbruk – Landbruk blir ikke berørt.  

Vann og avløp – Det er god kapasitet i områdets vann- og avløpsnett. 

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole og barnehage har god kapasitet. Boligprogram 
og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Tomtervegen må utbedres og utvides med fortau, samt veiene internt på 
området. Fartsreduserende tiltak bør vurderes iht. trafikk med farlig gods til industri. Det bør 
vurderes å forbedre krysset ut mot fv. og sikre god sikt langs kommunale veier. Tomtervegen byr 
på utfordringer for utrykningskjøretøy når det gjelder fremkommelighet. Om fremkommeligheten 
er akseptabel må vurderes. 

Transportbehov – Området er ikke tilknyttet gang- og sykkelvei og det er lav kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er ikke i overensstemmelse med retningslinje om å 
fortette i nord og ligger utenfor grønn strek.  
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Konklusjon: For at tiltaket skal samsvare med arealstrategiske retningslinjer om utbygging i nord 
begrenses området slik at det bygges maks. 5 stk. eneboliger på området. I tillegg tas det med et 
område i nord for gang- og beredskapsveg. 

 

 

 

Område 12: Del av gnr/bnr 
80/8 og 81/3 Bak Ulleråsen  
 
Øie Bolig AS foreslår å endre 
arealformål fra LNF-område til 
boligformål og en utbygging med 10-15 
eneboliger. Rådmannen anslår at 
området kan bygges ut med maks. 5 
eneboliger.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Kommunen har ikke kjennskap til spesielle risiko- eller sårbarhetsfaktorer i 
området. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. Før 
en utbygging må det vurderes om naturverdier skal kartlegges.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området har mindre verdi som friluftsområde /lekeområde. 
Området grenser til Marka hvor det er et tilstrekkelig tilbud innen friluftsliv, lek og grønnstruktur.   

Landbruk – Skog, middels bonitet, noe lav bonitet i sør. Det må vurderes om utdriftstrasé for 
skogbruk skal opprettholdes. Noe av skogen blir borte ved boligutbygging.   

Vann og avløp – Det er god kapasitet i områdets vann- og avløpsnett. Vannforsyningen må 
trykkøkes sammen med Ulleråsen-feltet. 

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole og barnehage har god kapasitet. Boligprogram 
og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det er trygg skolevei til Nordby skole. 

Transportbehov – Det er lav kollektivdekning i området. 

Arealstrategiske retningslinjer – Området er innenfor grønn strek.    
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4.3.2 Rådmannens forslag til arealbruksendringer 
 

Område 13: Del av gnr/bnr 
103/315 Blystadlia - nord 
for fotballbanen 
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde til boligformål og utbygging av 
maks. 40 blokkleiligheter. 
 

 

 

 

Konklusjon: Området avsettes til boligformål. Utbygging forutsetter at parkeringsbehovet for 
Elgtråkket og Bjørnefaret borettslag er tilfredsstillende. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området avsettes til boligformål. Det bygges kun 
rekkehusleiligheter.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015. 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Kommunen er ikke kjent med at det er spesielle risiko- eller 
sårbarhetsfaktorer ved området. 

Naturmangfold – Arealet er skogkledd. Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i 
Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde i dag, men det er lite benyttet til 
lek og det finnes mange alternative grøntområder i nærområdet.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – God kapasitet på Blystadlia barneskole og barnehage har god 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må sikres trygge ferdselsårer for myke trafikanter. Blystadlia mangler 
beredskapsvei, det er kun én adkomst. Beredskapsvei har blitt vurdert tidligere og konkludert med 
at det er tilstrekkelig ivaretatt. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål.  

Område 14: Del av 103/10 
og 102/176 Område 
mellom Blystadvegen og 
Blystadringen  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde til boligformål og utbygging 
av maks. 25 rekke-/kjedehus i sør og 
45 terrasseleiligheter i nord. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Hovedadkomst til Blystadlia går forbi området og trafikk som kjører forbi i 
motbakke kan gi støy-, støv- og luktplager. Det vil kunne løses med støyskjerming.  

Naturmangfold – Arealet er skogkledt. Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i 
Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde og det går en snarvei gjennom 
området til Løvenstad. Snarvei bør opprettholdes. Det er få som bruker friområdet ellers, fordi det 
er svært bratt og mange alternative grøntområdet i nærheten.   

Landbruk – Dyrket mark blir ikke berørt. Skog blir borte ved utbygging, men den er ikke vurdert 
som verdifull for landbruk. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – God kapasitet på Blystadlia barneskole, barnehage har god 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Blystadringen mangler gang- og sykkelvei. Det finnes en mye brukt 
gangsti på området fra Blystadringen til ungdomsskolen. Det må sikres trygge ferdselsårer for 
myke trafikanter. Det må etablers ny avkjørsel til området. Utbyggingen innebærer kostbare kryss- 
og atkomstløsninger fordi det antageligvis må sprenges og bygges undergang. Blystadlia mangler 
beredskapsvei, det er kun én adkomst. Beredskapsvei har blitt vurdert tidligere og konkludert med 
at det er tilstrekkelig ivaretatt. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: Området avsettes til kombinert formål bolig/forretning/kontor. Utbygging forutsetter at 
noe arealer settes av til fri- / aktivitetsområde for allmennheten. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området utvides slik at tomtene på begge sider av Pynten 
inkluderes.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015.  

Område 15: Del av gnr/bnr 
106/8 Løvenstad   
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde til kombinert formål 
bolig/forretning/kontor, og utbygging av 
anslagsvis 150 leiligheter. 
Utbygging forutsetter at noe arealer settes 
av til fri- / aktivitetsområde for allmenheten. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Kommunen er ikke kjent med at det er spesielle risiko- eller 
sårbarhetsfaktorer ved eiendommen. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde og er et mye brukt 
aktivitetsområde for barn. Friområdet vil bli redusert i størrelse. Gangforbindelse gjennom 
området med videre forbindelse til Strømsdalen må opprettholdes. 

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Vann- og avløpsledning må legges om. Det er ellers god kapasitet på vann og 
avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har dårlig skolekapasitet, barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må vurderes trafikksikre avkjørsler og sikres trygge ferdselsårer for 
myke trafikanter.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning. Området ligger sentralt i forhold til en evt. 
fremtidig t-banestasjon/trasé. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: Området som er avsatt til offentlig formål i dag ansees å kunne utvides slik at det kan 
bygges barneskole nord på området hvor det terrengmessig ligger til rette for det.  

Område 16: Del av gnr/bnr 
106/7, m.fl. Furukollen  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde, boligformål og offentlig 
bebyggelse til offentlig 
bebyggelse/tjenesteyting for utbygging 
av barneskole. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Øvre Rælingsveg og Per Oppegårds veg går forbi eiendommen og kan gi 
støy- og støvplager. Det vil kunne løses med støyskjerming og tilstrekkelig avstand til vei. Noe av 
området, spesielt i vest, ansees å være for bratt til å kunne bygge på. Deler av området ligger 
over Rælingstunnelen og vegvesenet må kontaktes i forbindelse med reguleringsarbeid. 

Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert en naturtype dam (viktig) og en artsregistrering 
(buttsnutefrosk). Dammen bør undersøkes på ny for amfibiarter. Dersom det finnes sårbare arter 
må avbøtende tiltak, som en buffersone rundt dammen, vurderes i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Det er et SEFRAK-registrert bygg i området som må rives. 
Bygningen er ikke nevnt i kommunens kulturminneplan.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det går stier gjennom området i dag. Det bør sikres tilgang til 
skogen og Marka. Akebakken i området kan søkes opprettholdt. Hoppbakken vil bli nedlagt, men 
kan erstattes i Marikollen.  

Landbruk – Dyrket mark blir ikke berørt. Skog sør på området vil forsvinne, men dette er ikke 
vurdert til å gi noen konsekvens for landbruk. Utdriftstrasé for skogdrift må vurderes. 

Vann og avløp – Vann- og avløpsledning må legges om.  

Skole- og barnehagekapasitet – Ny skole på området vil være med å løse kapasitetsutfordringer 
for skoler nord i kommunen.  

Vei/trafikksikkerhet – Kjørende, gående og syklende må sikres god tilgjengelighet og sikkerhet i 
reguleringsplanarbeid.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: På den delen som er land i dag avsettes et areal til kombinert formål bolig / forretning / 
kontor / tjenesteyting / bevertning. 

Område 17: Del av gnr/bnr 
106/241 og 106/2  Nitelva –  
Henrik Sørensens veg  
 
Med bakgrunn i forslag til arealformål for 
tilgrensende areal i Skedsmo foreslår 
Rådmannen omdisponering fra 
friområde til kombinert formål bolig / 
forretning / kontor / tjenesteyting / 
bevertning. Rådmannen anslår at 
området kan bygges ut med 150 
blokkleiligheter.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Hele området er utsatt for 200-års flom. Det må undersøkes mulighet for 
oppfylling for boligbygging over flomnivå. Jernbanen passerer området og kan gi støyproblemer i 
høyere etasjer. Lukt fra renseanlegget kan være sjenerende. Området har økt risiko for radon og 
tiltak må utføres.  

Naturmangfold – Området er naturvernområde i reguleringsplan. Vannet er raste-, yngle- og 
beiteområde for flere arter. Arealet ligger ikke innenfor Norde Øyeren naturreservat. 
Naturverdiene må utredes nærmere i forbindelse med reguleringsplan. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer av dette.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det bør, ved utbygging, legges til rette for at allmenn ferdsel langs 
vannkanten blir ivaretatt. 

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Området ligger nært vann- og avløpsanlegg i Skedsmo og utbygging må sees i 
sammenheng med tilgrensende planer for boliger i Skedsmo. 

Skole- og barnehagekapasitet – Rud barneskole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Skoleveien fra området krysser i dag fv.120 i plan, noe som medfører at 
en mer trafikksikker løsning bør vurderes.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm og 
Strømmen.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: Foreslått som boligformål, men på bakgrunn av merknad fra Vestre Strøm borettslag 
forblir arealet friområde. Vestre Strøm borettslag mener det er uaktuelt å bygge ut området med 
boliger da bl.a. grunnforhold er usikre og at de ikke ønsker ny bebyggelse midt inne i eksisterende 
borettslag. 

Område 18: Del av gnr/bnr 
106/167  Kardemomme – 
Vestre Strøm borettslag  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde til boligformål og utbygging av 
maks. 15 rekkehus. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Jernbanen ligger nord for området og deler av arealet ligger innenfor 
støykote 55 og 60 dBA i eldre reguleringsplan. Sum av støy fra vei og jernbane må utredes i 
forbindelse med reguleringsplanarbeid. Det må legges inn byggegrense mot høyspentlinje i sør.  

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. Det 
er enkelte frittstående løvtrær på området. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området har eldre enhetlig bebyggelse. Ny bebyggelse bør 
underordne seg eksisterende bygningsmiljø. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde, og har en lekeplass i sør som bør 
bli opprettholdt. Ellers bratt terreng som gjør at det ikke er noe typisk leke/friluftsområde. 

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har liten kapasitet. Barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må vurderes om utbygging i området vil skape behov for fortau. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm og 
Strømmen.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konlusjon: Området avsettes til offentlig tjenesteyting. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området settes av til kombinert formål: bolig og offentlig 
tjenesteyting.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015. 

Område 19: Del av 
gnr/bnr 106/575 Utvidelse 
av Buholen  
 
Rådmannen foreslår omdisponering 
fra friområde til offentlig tjenesteyting 
og utbygging med bygninger for 
kommunalt tjenestetilbud, med 
anslagsvis 10 boliger. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Det må legges inn byggegrense mot høyspentlinje i sør. Støyvarselkart 
frem mot 2025 viser 55-65 dB inn på deler av området og dette må utredes nærmere i 
reguleringsarbeidet.  

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 
Arealet er en del av en sammenhengende grøntkorridor som kan være viktig for arters bevegelse, 
men størsteparten av området det er tenkt utbygging ligger på eksisterende plen eller opparbeidet 
areal. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan. Midtre 
del av området ser ut til å bli brukt som uteoppholdsareal for tilgrensende leilighetsbygg, men det 
finnes andre felles uteoppholdsareal i nærområdet.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp, men ledningene må sannsynligvis bygges om 
ved utbygging.  

Skole- og barnehagekapasitet – Uaktuelt da området foreslås bebygd med bygninger for 
kommunalt tjenestetilbud. 

Vei/trafikksikkerhet – Avkjørsel må anlegges fra Buholen. Det er i dag fortau kun forbi 
næringsområdet langs Buholen.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm og 
Strømmen.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området beholdes som friområde.» Se tilleggsutredning datert 
28.01.2015. 

Område 20: Del av gnr/bnr 
106/391 og 106/587 
Område nedenfor Slynga  
 
Rådmannen foreslår omdisponering av 
arealet fra friområde til boligformål og 
en utbygging med maks. 13 eneboliger. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Grenser til næringsområde, men det er lite støyende virksomhet der.   

Naturmangfold – På området sto tidligere et gammelt eiketre som er registrert i Naturbase som 
utvalgt naturtype (viktig). Treet var råteskadet og har falt ned. Selv om eika fremdeles kan være 
leveområde for mange arter anses verdien av eika som utvalgt naturtype som forringet.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området er opprinnelig en gammel beiteravine, men er ikke 
holdt i hevd og er heller ikke del av et større sammenhengende kulturlandskap. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde i gjeldene kommuneplan, men 
ansees ikke som å ha noen stor rekreasjonsverdi slik det er i dag. Det er ikke opparbeidet noe 
lekeareal på området.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har liten kapasitet, barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må bygges ny avkjørsel enten fra Slynga eller fra Ole Thingsruds veg. 
Det bør vurderes fotgjengerovergang fra Ole Thingsruds veg til gang- og sykkelvei i Strømsdalen. 

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området vurderes å kunne endres fra offentlig formål til kombinert formål bolig / kontor. I 
tillegg legges det en hensynsone for bevaring av kulturmiljø på arealet. 

Område 21: Del av gnr/bnr 
106/764 Østre Strøm  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
offentlig bebyggelse til kombinert formål 
bolig/kontor og hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø. 
 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Det er ikke kommet frem opplysninger om risiko- eller sårbarhetsfaktorer 
ved området.  

Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert 3-4 grove asketrær på området som til dels er 
innhulte (lokalt viktig). Trærne bør bevares ved en utbygging på grunn av verdien knyttet til 
naturmangfold og kulturlandskap.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Flere SEFRAK-registrerte bygg på eiendommen skaper et 
kulturmiljø, disse er vurdert som viktig i lokal og regional sammenheng i kulturminneplan. 
Gårdstunet er et åpent firkant-tun med vernekategori 2 i kulturminneplanen. Tunet må sees på 
som en helhet ved en evt. utbygging. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Eiendommen er privat, området er derfor uaktuelt som frilufts- 
eller lekearealer. Men trærne kan likevel ha en visuell verdi og som en del av grønnstruktur.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har liten kapasitet, barnehage har 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Adkomsten ligger mellom barnehage og p-plassen til barnehagen. Det må 
derfor sikres lav hastighet.  

Transportbehov – Området har god kollektivdekning og ligger i gangavstand til Lillestrøm. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål.  

Område 22: Del av gnr/bnr 
104/1 og 104/7 Område 
mellom Stormyra og 
Skogvegen  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
friområde og LNF-område til boligformål 
og en utbygging med maks. 15 kjede-
/rekkehus og 5 eneboliger.  
 

 
 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Risiko for dambrudd ved Skoledammen må utredes i 
reguleringsplanarbeidet. Høyspentlinje går over området i øst og må hensyntas ved utbygging. 
Øvre Rælingsveg går forbi området i øst og kan skape støy- og støvproblemer. Det må sikres 
avstand til skog med tanke på skogbrann.   

Naturmangfold –  Det er i Naturbase registrert en naturtype dam (svært viktig) rett sør for 
planområdet. Dammen har potensiale for flere arter av amfibier. Dammen bør undersøkes på ny 
for amfibiarter. Dersom det finnes sårbare arter må avbøtende tiltak, som en buffersone rundt 
dammen, vurderes i forbindelse med reguleringsplanarbeid. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde og LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan. Området er mye brukt til tur og lek, men det finnes store alternative friluftsarealer i 
umiddelbar nærhet. Viktig å sikre tilgjengelighet til Østmarka som området grenser til i sør-vest. 

Landbruk – LNF-området er delvis skogdekt og skogen har her middels bonitet. Skogen blir borte 
ved utbygging, men det har ingen stor konsekvens for skogbruk. Dyrket mark blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Ved boligbygging over kote 210 må vannforsyning trykkøkes. Avløpsnettet har 
liten kapasitet og må sannsynligvis utbedres. Dette kan bli kostbart for en utbygger. Utbedring av 
avløp ligger imidlertid inne i kommunens langsiktige planer. 

Skole- og barnehagekapasitet – Rud skole har liten kapasitet, barnehage har begrenset 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Ved utbygging må ny adkomst vurderes med tanke på stigning, sikt og 
trafikksikkerhet. Myke trafikanter må sikres trygg ferdsel.  

Transportbehov – Området har busstilbud til Lillestrøm og Fjerdingby. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området avsettes til boligformål. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området settes av til friområde.» Se tilleggsutredning datert 
28.01.2015. 

 

Område 23: Del av gnr/bnr 
103/189, 103/298 og 104/131 
Område bak Øgardshøgda 
 
Rådmannen foreslår omdisponering av 
friområde og LNF-område til boligformål 
og en utbygging med 19 eneboliger. 
 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Åpen bekk nord på området kan ikke motta mer overvann pga. problemer 
nedstrøms. Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til skog med tanke på skogbrann. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er avsatt til friområde og LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan. Det finnes store alternative friluftsarealer i umiddelbar nærhet. Det er opparbeidet 
en ballplass nord på området. Denne vil muligens måtte flyttes ved ny adkomst. Det er viktig å 
sikre tilgjengelighet til Østmarka, som området grenser til i sør-vest. 

Landbruk – Det meste av området er avsatt til friområde. Det er nødvendig å vurdere utdriftstrasé 
for skogbruk. Dyrket mark blir ikke berørt. 

Vann og avløp – Det er god kapasitet på vannforsyning, men det kreves trykkøkning da hele 
området ligger over kote 210. Det er god kapasitet på avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Rud skole har liten kapasitet, barnehage har begrenset 
kapasitet. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Bratt terreng, eksisterende bebyggelse og fotballbane gjør at det kan være 
vanskelig å få til en god adkomst til området. Det må vurderes om det er behov og mulighet for å 
bygge fortau.   

Transportbehov – Det er noe avstand til nærmeste bussholdeplass på fylkesveien som har 
busstilbud til Lillestrøm og Fjerdingby.  

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området avsettes til offentlig tjenesteyting. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Formålet endres til kombinert offentlig tjensteyting og bolig.» Se 
tilleggsutredning datert 28.01.2015.  

Område 24: Del av gnr/bnr 
103/74 og 115/7 Norum ved 
Lognsdalen  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
bolig, friområde og LNF-område til 
offentlig tjenesteyting.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Støyvarselkart mot 2025 viser 55-65 dB inn på området. Det er et 
høydebasseng nordvest for området som NRV har ansvar for. Åpen bekk i øst langs veien krever 
tiltak ved utbygging. Kommunalt snødeponi på øverste del av området, avrenning og rensetiltak 
må vurderes. 

Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert to naturtyper på områder: edelløvskog (viktig) og 
gråor-heggeskog (lokalt viktig), som gir potensiale for sjeldne arter og høyt biologisk mangfold. 
Det er også registrert to svartelistede arter: lupin og fagerfredløs, som ikke må spres under en 
evt. utbygging. Man må anta at naturtypene vil forsvinne eller vil få forringet verdi ved en 
utbygging. Ved utbygging må det vurderes hvordan naturverdiene skal hensyntas.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området er en ravine og tidligere beite, men ikke holdt i hevd og 
arealene rundt er svært utbygd. Det er ikke registrert verdifulle kulturminner eller kulturmiljø.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området blir benyttet til lek og rekreasjon. Det er få alternative 
rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Området er for øvrig ganske bratt og ikke opparbeidet 
som lekeområde. Borettslaget området grenser til har store grønne arealer, men ikke så 
tilgjengelige skogsarealer. Det går en sti gjennom området til bussholdeplass ved Øvre 
Rælingsveg.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp i nærheten av området. Vannledning som 
ligger over området må bygges om ved utbygging.  

Skole- og barnehagekapasitet – Uaktuelt, ettersom området avsettes til offentlig/privat 
tjenesteyting.  

Vei/trafikksikkerhet – Det må bygges ny innkjørsel til området. Det er ulike muligheter for ny 
avkjørsel. Det kan være vanskelig med vei fra den bratte Longsdalsvegen. Det må vurderes tiltak 
ved kryss med fylkesveien.   

Transportbehov – Området har busstilbud til Lillestrøm og Fjerdingby. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området avsettes til offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Aktiviteten på Aamodt 
grendehus tenkes å flyttes på sikt.  

Område 25: Del av gnr/bnr 
102/135 Areal rundt 
Aamodt grendehus  
 
Rådmannen foreslår omdisponering fra 
offentlig bebyggelse og friområde til 
kombinert arealformål offentlig/privat 
tjenesteyting og bolig. 
Rådmannen anser området å være 
egnet for barnehage evt. annen offentlig 
eller privat tjenestetilbud. Behov for areal 
til offentlig virksomhet må vurderes før 
man tillater privat bolig eller 
tjenesteyting. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Støyvarselkart mot 2025 viser 55-65 dB inn på området. Det må sikres at 
en evt. utbygging ivaretar støyproblematikken og tilstrekkelig avstand til trafikkert vei i forhold til 
ulykker. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – På området ligger et grendehus med ungdomsklubb i dag. 
Uteområdet brukes av barn og ungdom i forbindelse med ungdomsklubben.  

Landbruk – Landbruksinteresser blir ikke berørt. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Fjerdingby skole har kapasitet, barnehage har noe kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Det må klargjøres hvor vidt det skal bygges rundkjøring ved fv.120 før 
arealet bygges ut. En rundkjøring kan få konsekvenser for utbyggingsområdet og for evt. ny 
innkjøring til området. 

Transportbehov – Området har kort avstand til bussholdeplass med busstilbud til Lillestrøm og 
Fjerdingby. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord.  
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Konklusjon: Området endres fra offentlig bebyggelse til kombinert formål bolig/bevertning. I tillegg 
legges det en hensynsone for bevaring av kulturmiljø på arealet. 

 

Område 26: Gnr/bnr 97/22 
Holt skole  
 
Rådmannen foreslår endret arealformål fra 
offentlig bebyggelse til kombinert formål 
bolig/bevertning, samt hensynssone for 
kulturmiljø og en utbygging med anslagsvis 
én enebolig i eksisterende bygning. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Kan være noe lukt, støy og støv fra eksisterende landbruksdrift øst og sør 
for bygningen som foreslås bruksendret til enebolig.  

Naturmangfold – Nord for skolen er det i Naturbase registrert naturbeitemark (viktig). I Artskart er 
det registrert bakkehumle (rødlista) i sørvest. Området hvor trialbanen ligger har stort potensial for 
å utvikle seg til naturbeitemark med riktig bruk og utvikling. Naturbeitemarken er i ferd med å gro 
igjen og bør skjøttes for at verdiene skal opprettholdes. Naturtypen og artene som finnes på 
området er helt avhengig av skjøtsel. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Holt skole, gammel skolebygning, som ligger på området har 
høy vernekategori i kulturminneplan. Før kommunen evt. selger eiendommen bør det utarbeides 
reguleringsplan som sikrer bevaring av bygningen. Kongeveien går gjennom området og skal 
være åpen for allmenn ferdsel.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Det er en trialbane sør for området som skal avvikles. 
Kongeveien har et potensial til å bli mer brukt som turvei ved avvikling av trialbanen.  

Landbruk – Området har åpen jorddekt fastmark, innmarksbeite og skog med høg bonitet, men 
det er ikke tenkt utbygging på beitemark eller i skog. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Smestad skole har liten kapasitet, barnehage har liten 
kapasitet. Ikke så aktuell problemstilling ettersom det bare er snakk om én bolig.  

Vei/trafikksikkerhet – Området har avkjørsel direkte fra fv.120. Det bør vurderes om det er 
behov for ventresvingefelt, da fylkesveien på denne strekningen er trafikkert og har fartsgrense 60 
km/t.  

Transportbehov – Det er gang- og sykkelvei langs fv.120 til Fjerdingby, men avstanden tilsier at 
bil vil bli brukt som transportmiddel. Området har lav kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Arealet ligger utenfor grønn strek, men det er ikke tenkt 
ytterligere utbygging på eiendommen. 
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4.3.3. Private innspill som ikke tas inn i planforslaget 

 

 

Konklusjon: Området beholdes som LNF-område og omdisponeres ikke til boligformål. Rådmannen 
vurderer at området er uegnet til utbygging på grunn av at arealet er en del av et landskapsvern-
område med meget høy vernestatus. Området ligger også utenfor grønn strek. En utbygging her er 
heller ikke i samsvar med strategi om jordvern. 
Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området endres til boligformål.» Se tilleggsutredning datert 
28.01.2015. 

Område 27: Del av gnr/bnr 
98/3 m.fl. Hammeren  
 
Knut Svensen foreslår en omdisponering 
av arealet fra LNF-område til boligformål 
og en utbygging med 5 eneboliger. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Høyspentlinje går langs eiendommen. Området grenser til skog og dyrket 
mark og det må sikres tilstrekkelig avstand med tanke på skogbrann. 

Naturmangfold – Området ligger innenfor et landskapsvernområdet med høy vernestatus. Sør 
på arealet er det i Naturbase registrert naturtypen gråor-heggeskog (svært viktig). Ravinedalen 
som ligger i området har geologisk verdi, på grunn av tilstand, vegetasjon og artsmangfold. 
Ravinedal er rødlista (VU). 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ravinedalen og beitemarken på området er viktige 
kulturlandskapselementer som delvis vil forsvinne ved en utbygging. Kongeveien går forbi 
området i sørvest og kulturlandskapet rundt er en viktig del av turopplevelsen. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Ikke et typisk lekeområde. Kongeveien er mye brukt som turvei. 

Landbruk – En utbygging av arealet vil føre til at noe av beitemarken og skogen på denne 
landbrukseiendom blir borte. Området og Haugen gård vil få redusert ressursgrunnlaget som er 
viktig for gården som helhet og landskapets opprettholdelse av verneverdi. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp.  

Skole- og barnehagekapasitet – Fjerdingby skole har kapasitet, barnehage har noe kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – En utbygging på området krever ny avkjørsel fra Hammarsvegen. Pga. at 
avkjørselen vil krysse fortau bør det bli bare én avkjørsel til nytt utbyggingsområde.  

Transportbehov – Det er forholdsvis lang og bratt adkomst til kollektivknutepunktet på 
Fjerdingby. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med mål om fortetting i nord. 
Området ligger utenfor grønn strek og et stykke fra den planlagte sentrumsutviklingen på 
Fjerdingby.  
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Konklusjon: LNF-området forblir uendret, mens et mindre offentlig areal i området tilbakeføres til 
landbruk og avsettes til LNF-område med hensynssonen for bevaring av landskap og naturmiljø. 

Område 28: Del av gnr/bnr 
83/1 og 84/2 Område for 
avfallssortering på Nes 
 
Jan Svensen foreslår endring fra 
LNF-formål og offentlig bebyggelse til 
næringsformål med bruk som 
avfallsanlegg for næringsavfall.  
 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Området må undersøkes for erosjon fra bekker/grunnundersøkes i 
forbindelse med et evt. reguleringsplanarbeid.  

Naturmangfold – Området har store verdier knyttet til biologisk og geologisk mangfold. Det er i 
Naturbase registrert naturtypene naturbeitemark og edelløvskog på området (begge svært viktig). 
Området er en del av et større ravinesystem registrert i Naturbase (høy verdi). Naturtypen er 
rødlista (VU). Terrengendringen vil forringe Neshagans verdi som ravinesystem, samt påvirke og 
forringe de biologiske verdiene i naturtypene. Området bør bevares i sin helhet.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Området vil være synlig fra Kongeveien slik at opplevelsen av 
kulturmiljøet langs Kongeveien forringes. Forslaget vil gi mer trafikk på del av Kongeveien. I 
nærområdet ligger mange gamle gårder med tilhørende dyrket mark og beitemark. 
Naturbeitemarken kommer til å bli påvirket av dette inngrepet og mest sannsynlig permanent 
ødelagt.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er ikke mye brukt som friluftsområde i dag, men har stort 
potensial for det dersom det tilrettelegges for dette.  

Landbruk – I ravinedalen er det skog med høg bonitet, i skråning er det innmarksbeite og det er 
åpen skrinn fastmark der avfallsvirksomhet er drevet. Ved oppfylling er noe av arealet tenkt brukt 
til landbruk. Noe av naturbeitemarka og skogen vil bli borte ved oppfylling. 

Vann og avløp – God kapasitet på vann og avløp. 

Skole- og barnehagekapasitet – Ikke aktuelt ettersom forslaget ikke innebærer boliger. 

Vei/trafikksikkerhet – Forslaget vil gi økt andel tungtransport på fv.120 og inn på adkomstvei. 
Ved evt. utbygging må avkjørsel fra fv.120 og adkomstvei vurderes utbedret med tanke på 
trafikksikkerhet og økt belastning.  

Transportbehov – Området ligger forholdsvis langt fra fv.120 og bussholdeplass og har lav 
kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Området ligger utenfor grønn strek.  
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Konklusjon: Området forblir uendret. Begrunnelsen for dette er at arealet som kan bebygges ligger 
innenfor markagrensen, hvor boligutbygging ikke tillates. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Den del av området som er utenfor markagrensen endres til 
boligformål.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015.  

Område 29: Del av gnr/bnr 
86/8 Grinisvingen  
 
Anne Marie Jahr foreslår endring fra 
LNF-formål til boligformål med utbygging 
av 2 eneboliger. 
 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Ved utbygging må det sikres tilstrekkelig avstand til skog med tanke på 
skogbrann. Støyvarselkart frem mot 2025 viser 55-65 dB inn i området.  

Naturmangfold – Området består av barskog i randsonen av Marka. Ingen registreringer av 
verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området består av skog og ligger innenfor markagrensen. 
Markaloven tillater ikke bygging innenfor markagrensen.  

Landbruk – Det er skog med middels bonitet på en liten del av området som vil bli borte ved 
utbygging. Ved en evt. utbygging er det nødvendig å vurdere utdriftstrasé for skogbruk.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann. Avløpsnettet ble utbedret vår 2014.  

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole god kapasitet, barnehage har god kapasitet. 
Boligprogram og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Ved evt. utbygging må det etableres ny avkjørsel til området. Det er stilt 
krav om undergang for myke trafikanter ved en evt. utbygging av boligområde på Grini. Det vil bli 
en stor økonomisk kostnad for utbygger. 

Transportbehov – Området ligger i kort avstand til fv.120 og bussholdeplass. Det er lav 
kollektivdekning i området.  

Arealstrategiske retningslinjer – Området ligger utenfor grønn strek.  
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Konklusjon: Endring fra friområde tilbake til LNF-område på Åsvang vil ikke bli gjennomført i denne 
plan, se vurderingen av innspillet om fotballbane ved Nordby skole. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Område 30 tilbakeføres til landbruksformål under forutsetning 
av at område 31 endres til bygging av 11-bane og klubbhus, og kommunalt areal sør for veien inn til 
skolen bygges ut med parkeringsplasser.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015.  

Område 30: Del av gnr/bnr 
84/11, 84/18 og 84/2 Åsvang 
 
YRUIL foreslår å endre frimområde / 
fotballbane tilbake til LNF-område og 
Rådmannen foreslår eksisterende offentlig 
bebyggelse til boligformål / 
privattjenesteyting. 

                                         

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Eksisterende bygning ligger litt inn i rød støysone og det må vurderes om 
bygget kan benyttes til bolig ved støyskjerming. 

Naturmangfold – Ingen registreringer av verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart, men 
området grenser inntil Neshagan som i revidert kommuneplan får hensynssone for naturmiljø. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Det er ikke registrert noe av verdi for kulturminne-/kulturmiljø. 
Dersom området avsettes til dyrka mark kan det ha positive effekter på kulturlandskapet. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Fotballbanen foreslås erstattet av ny bane ved Nordby skole. 
Avstand til ny fotballbane blir noe lenger for beboerne på Grini. Areal i sør har blitt benyttet som 
uteområde for barnehage. 

Landbruk – Området er godt egnet til korndyrkning. Den foreslåtte arealbruksendringen er 
fordelaktig for landbruket. 

Vann og avløp – Det er god kapasitet i områdets vann- og avløpsnett.  

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole og barnehage har god kapasitet. 

Vei/trafikksikkerhet – Det kan være mindre sannsynlig at ulykke med farlig gods kan 
forekomme, ettersom fv. 120 er i nærhet til området og har en del tungtransport. Det er mindre 
grad av sannsynlig med ulykke i av-/ og påkjørsler på grunn av manglende venstresvingefelt. Det 
er gang- og sykkelvei/mindre kjøreveier til Nordby skole. For busstransport sørover må fv. 120 
krysses i plan. 

Transportbehov – Lav kollektivdekning i området. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er i overensstemmelse med retningslinje om å 
bevare jordbruksverdier. 
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Konklusjon: Oppstart av arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv er planlagt i 
2014. Innspillet fra YRUIL om ny elleverbane samt klubbhus bør dermed vurderes i forbindelse med 
dette kommunedelplanarbeidet og areldelen til kommuneplanen endres ikke nå. 

Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Område 30 tilbakeføres til landbruksformål under forutsetning 
av at område 31 endres til bygging av 11-bane og klubbhus, og kommunalt areal sør for veien inn til 
skolen bygges ut med parkeringsplasser.» Se tilleggsutredning datert 28.01.2015.  

Område 31: Del av gnr/bnr 
82/2 Nordby skole - bane 
 
Styret i YRUIL foreslår å endre LNF-
område til ellever bane, dvs. til bygge- og 
anleggsformål med underformål 
idrettsanlegg. 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Støyvarslingkart viser noe høy støypåvirkning inn i området. Uteplasser 
bør skjermes. 

Naturmangfold – Et løvbelte langs med bekken på sørsiden av planområdet kan være mulig 
habitat for flere fulglearter. Utbyggingstiltaket vil føre til gjenfylling av dette området og kan gi 
negative konsekvenser for fuglelivet. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Kongeveien grenser inntil området. I tillegg er det registrert en 
uavklart freda hulvei i området. En arkeologisk avklaring av hulvei må finne sted før utbygging. En 
elleverbane vil gi noe oppfylling i øst og nord samt senkning av terrenget i vest mot Tomterstien. 
Eksisterende vegetasjon ned mot boligområder i øst vil gi mindre synlighet av fylling/mur. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er hovedsaklig dyrket mark og noe innmarksbeite og har 
derfor ikke vært benyttet til lek eller friluftsliv. 

Landbruk – Mesteparten fulldyrka jord og egnet til korndyrking, noe er innmarksbeite. Dersom 
arealet blir benyttet til elleverbane bør eksisterende bane ved Åsvang legges ned og arealet gå 
tilbake til landbruk. 

Vann og avløp – Det er god kapasitet i områdets vann- og avløpsnett. 

Skole- og barnehagekapasitet – Uaktuelt. 

Vei/trafikksikkerhet – Arealet som ønskes bygget fotballbane på ligger rett ved Nordby skole 
med bare en gangvei i mellom skole og bane. Videre grenser arealet til en mindre 
landbruksvei/gangvei til skolen. 

Transportbehov – Det er trafikksikker gang- og sykkelvei til Fjellstad, Enga og deler av 
Nordbydalen. Fra Berget beliggende langs Tomterveien er det ikke fortau i dag. I forbindelse med 
utbygging av elleverbane, samt utbygging av klubbhus på offentlig areal ut mot fv.120, ønsker 
YRUIL å utvide parkeringsarealet sørover langs fv. 120. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er ikke i overensstemmelse med mål om å bevare 
jordbruksverdiene, men dersom arealbruksendringen gjennomføres bør eksisterende fotballbane 
ved Åsvang tilbakeføres til landbruk. Arealet ligger delvis innenfor grønn strek. 
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Konklusjon: Området avsettes ikke til boligformål. Området ligger langt sør i kommunen utenfor 
kollektivknutepunkt og er i strid med nasjonale føringer og kommunens egne mål om at boligområder 
skal utvikles i nord. Rådmannen foreslår å endre grønn strek slik at Tjonåsen blir liggende innenfor.  
Vedtak i kommunestyret 11.02.2015: «Området avsettes til boligformål.» Se tilleggsutredning datert 
28.01.2015.  NB: Konklusjon fortsetter på neste side. 

Område 32: Del av gnr/bnr 82/2 
og 82/49 Tjonåsen  
 
Derlick Arkitekter AS på vegne av grunneierene 
Sissel og Svein Bjerke foreslår å endre LNF-
område til boligformål. Konkret foreslås det å 
utbygge 50-80 eneboliger, i tillegg til noe 
konsentrert bebyggelse.  

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – Støyvarselkart viser høyt støynivå inn i deler av området og det må sikres 
avstand fra fv. med byggegrenser og utføres eventuelle støyskjermingstiltak. 

Naturmangfold – Deler av området i nord omfatter Nordbyåa. Det burde være en god 
vegetasjonsbuffer mellom utbyggingsområdet og Nordbyåa. Det er ikke gjort noen registringer av 
verdifullt naturmangfold i Naturbase eller Artskart. Det er imidlertid et stort sammenhengende 
skogareal. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området må det gjøres kartlegginger av 
naturverdiene i området og det må vurderes hvordan disse naturverdiene kan innarbeides i 
planen. 

Kulturminne/-miljø/-landskap – Ingen registreringer.  

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er kupert og lite egnet til lekareal. Mulig noen bruker 
skogen til friluftsaktiviteter, men det er ikke registrert.  

Landbruk – Sørøst i område er det fulldyrka jord godt egnet til korndyrkning. Jordbruksverdiene 
kan forsvinne ved utbygging. Ellers er det et større skogsområde, med lav bonitet på knauser, 
noe middels bonitet og høg bonitet i lavere partier.  

Vann og avløp – God kapasitet på vann- og avløpsnett. Deler av området ligger over kote 210 og 
vannforsyningen må trykkøkes. Dersom det skal legges ny avløpsledning kreves det en ny 
pumpestasjon på Nordby.  

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole og barnehage har god kapasitet. Boligprogram 
og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Utbyggingsområdet ligger på andre siden av fv. i forhold til Nordby skole 
og det må derfor bygges undergang under fv.120, samt fortau inn i utbyggingsområdet. Det må 
vurderes annen kryssløsning med fv. samt plassering av krysset i forhold til eksisterende atkomst 
til skolen og bussholdeplass. 

Transportbehov – Lav kollektivdekning i området. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er ikke i overensstemmelse med mål om å bevare 
jordbruksverdiene dersom området i sørøst bygges ut. Forslaget samsvarer heller ikke med mål 
om å fortette nord i kommunen. Ut fra langsiktig strategi om å ha et jevnt elevtall på Nordby skole 
mener Rådmannen at det er grunnlag for å flytte grønn strek inn til markagrensen. Arealet mellom 
grønn strek i dag og markagrensen består av skogsmark og berører ikke dyrka mark.  
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Vedtak i kommunestyret 26.08.2015: I tråd med resultatet fra meklingsmøtet, 03.06.2015, ble det 
innført begrensninger på 95 boenheter på Tjonåsen og rekkefølgekrav om undergang. Se 
bestemmelsene § 8.2. 

 

 

Konklusjon: Området avsettes ikke til boligformål. Beslutningen er tatt ut fra kulturlandskapets verdi 
og med tanke på områdets naturverdier. I tillegg samsvarer ikke forslaget med de arealstrategiske 
retningslinjene.  

Område 33: Del av gnr/bnr 
80/2 Karlstad  
 
Grunneieren Thomas Karlstad foreslår å 
endre LNF-område til boligformål.  
 

 

Konsekvensutredning: 

Risiko og sårbarhet – I støyvarselkart er det vist et høyt støynivå inn mot område. Støykildene er 
fra fv. tilgrenset området, i tillegg er det støy fra landbruksdrift. Område har dårlig tilgjengelighet, 
noe som kan gi konsekvenser for bilister som skal inn og ut av området, og spesielt 
utrykningskjøretøy som skal til område. 

Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert en naturtype, beiteskog (viktig). Beiteskogen er i 
god hevd og skogen vil forsvinne dersom området blir nedbygd.  

Kulturminne/-miljø/-landskap – Store deler av området består av beiteskog med regional verdi. 
Kulturlandskapet er også ansett å ha lokal verdi. 

Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Områdets manglede fremkommelighet og kupperte terreng gjør 
området lite egnet til friluftsområde og lek. Derimot er området avsatt til LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Dette arealformålet har betydning for grønnstrukturen i kommunen.   

Landbruk – I området er det skog med høy bonitet. Området i sør er åpen skrinn fastmark der 
noe benyttes til beite. Skogen og beitemarka blir borte ved utbygging. 

Vann og avløp – Det er god kapasitet i områdets vann- og avløpsnett. 

Skole- og barnehagekapasitet – Nordby skole og barnehage har god kapasitet. Boligprogram 
og rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 

Vei/trafikksikkerhet – Pga. at det er flere direkte avkjørsler fra eksisterende boliger til fylkesveien 
i tilgrensende område må disse stenges og samles til eksisterende felles avkjøring nord for 
området. For å etablere trygg skolevei til arealet er dette avhenging av at området nord for arealet 
bygges ut med adkomstvei parallelt med fylkesveien. Fremføring av ny vei blir kostbart på grunn 
av bratt terreng.  

Transportbehov – Området er ikke tilkyttet gang- og sykkelvei og det er lav kollektivdekning. 

Arealstrategiske retningslinjer – Forslaget er ikke i overensstemmelse med retningslinje om å 
bevare jordbrukslandskap og ligger utenfor grønn strek. I tillegg befinner området seg sør i 
kommunen og samsvarer derfor ikke med retningslinje om fortetting nord i kommunen.   
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4.4 Vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene etter 
utredningstema 

Hovedendringer fra arealdelen til kommuneplan 2006-2017: 
Forslag til arealdelen til kommuneplan for tidsrommet 2014 – 2025 følger de arealstrategiske 
retningslinjene om at utbygging i fremtiden i hovedsak bør skje nord i kommunen. Plangrep som er 
gjort i forhold til dette er fortetting med boliger i sentrale områder i nord der friområder er lite i bruk til 
lek og friluftsliv, samtidig som at viktig sammenhengende grønnstruktur som gangforbindelse fra 
Nitelva og opp til Marka opprettholdes. Videre åpner planforslaget for en omforming og fornying av 
eksisterende byggeområder med en mer effektiv arealutnyttelse i gangavstand fra kollektivknutepunkt 
i Lillestrøm og på Løvenstad. 

Nytt næringsareal med tanke på kontorarbeidsplasser foreslås i nordre del av Strømsdalen. Dette 
arealet ligger også nært kollektivknutepunkt i Lillestrøm. 

Det største samlede arealet for fremtidig boligutbygging forslås i tilknytning til nye Fjerdingby sentrum, 
som ligger nært kollektivknutepunkt på Fjerdingby. Det nye boligområdet som heter Hansefellåsen 
ligger også nært rådhuset, barne-/og ungdomskole og Marikollen ski- og fotballanlegg. 

Planforslaget legger ikke opp til større utbygginger sør i kommunen, dvs. i Nordby-området, der det er 
lav kollektivdekning og som vil ligge såpass langt fra Fjerdingby sentrum at området er bilbasert i 
forhold til tjenester som butikker m.v., utenom at det ligger barneskole og barnehage i området. 

Det forslås også å ta ut et større og to mindre byggeområder i sør som ligger utenfor grønn strek, som 
er langsiktig grense for utbygging mot LNF-områder. 

Utredningstema: 
Konsekvensutredning-forskriften til plan- og bygningsloven, vedlegg III, gir rammer for innhold i 
konsekvensutredningen. Med utgangspunkt i planbeskrivelsen skal det i konsekvensutredningen gis 
en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. Tema 
som er utredet gjennomgås i det følgende. 

Sikring av jordressurser (jordvern) 
Planforslaget legger ikke opp til å bygge ut nye områder på dyrket mark. Nye områder som foreslås i 
LNF-områder i kommuneplan for 2006 – 2017 ligger i skogsområder og ofte inn mot Marka sine 
skogområder der det fortsatt kan drives skogbruksvirksomhet. Innspill om bygging av fotballbane ved 
Nordby skole vil bli tatt opp i forbindelse med rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv og vil 
eventuelt innebære en flytting av eksisterende bane fra Åsvang og tilbakeføring av dette arealet til 
landbruk. 

Naturmangfold 
Av områdene hvor det er vurdert nye arealformål er det 22 som har registrert sårbar natur eller 
grenser mot registrert sårbar natur. I tillegg er det på et av områdene registrert huI eik som ikke lenger 
står. I enkelte av områdene hvor det ikke er registrert sårbar natur er det muligheter for at dette kan 
forekomme. Det forutsettes at det ved hver regulering gjøres en mer detaljert gjennomgang av 
prinsippene stilt i naturmangfoldloven, jf. § 6.6 i bestemmelsene til planforslaget. Og det er ved enkelte 
områder spesifisert at det bør stilles krav om ytterligere kartlegginger i reguleringen. 
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Liste over nye områder hvor det bør stilles krav om kartlegging ved regulering: 

• Hansefellåsen 1 
• Hansefellåsen 2 
• Hansefellåsen 3 
• Hektneråsen sør 
• Myrvold sør 
• Stormyra 
• Furukollen 
• Nordby bruk 
• Nitelva – Henrik Sørensens veg 
• Støtterudvegen 
• Bak Ulleråsen 
• Øgardshøgda 

Av områdene som gis nytt arealformål er det 13 områder hvor arealendringen medfører risiko for at 
registrert natur, på eller i tilgrensende områder, forsvinner eller at verdien forringes. Av disse har tre 
områder forekomster av gråor-heggeskog eller edelløvskog (Dammensvika, Lognsdalen, 
Strømsdalen), tre områder innehar registrerte barskoglokaliteter (Hansefellåsen 2 og 3, Myrvold sør), 
en har naturtypen dam (Elgtråkket), tre områder vil kunne berøre landskapsverdier (Dammensvika, 
Lognsdalen, Hektneråsen sør), tre områder har eller grenser inntil registrerte amfibielokaliteter 
(Stormyra, Hansefellåsen 2 og Furukollen), et ligger i randsonen til Nordre Øyeren naturreservat 
(Nordby bruk), et ligger inntil Nitelva (Nitelva – Henrik Sørensens veg) og et er registrert 
sommerfugllokalitet (Støtterudveien). 

Det er til sammen åtte områder hvor det er registrert sårbar natur eller er tilgrensende sårbar natur, 
men hvor det er foreslått ikke å gjennomføre endringer av arealformål som medfører risiko for naturen. 
Dette er ved Neshagan, Karlstad, Hammeren, ved Nordby skole, på Tjonåsen, Åsvang, Østre Strøm 
og Holt skole. 

Samlet sett innebærer arealendringene nedbygging av store arealer med skog, både over og under 
marin grense. Gråor-heggeskog og edelløvskog anses som de naturtypene hvor potensialet for 
sjeldne arter er høyest i Rælingen.  

I Naturbase er det gjort 20 registeringer av naturtypen gråor-heggeskog i Rælingen. To lokaliteter av 
naturtypen gråor-heggeskog vil som følge av planforslaget forsvinne, en som er registrert som viktig 
(Dammensvika) og en som er registrert som lokalt viktig (Longsdalen).   

Det er registrert 7 edelløvskoglokaliteter i Rælingen i Naturbase, hvorav en er fattig edelløvskog og 
resten er rik edelløvskog. I kartleggingen gjort i forbindelse med ny kommuneplan er det gjort øvrige 
registreringer av tre lokaliteter med rik edelløvskog. Planforslaget vil medføre at to av disse 
edelløvskoglokalitetene vil kunne forsvinne (Strømsdalen og Lognsdalen), hvorav en av disse 
(Strømsdalen) er kommunens eneste registrerte fattige edelløvskog – begge lokalitetene er registrert 
som viktige. 

Store deler av de foreslåtte arealendringene omfatter barskog over marin grense. Det er kun to 
registrerte barskoglokaliteter innenfor disse arealene, en C og en B lokalitet. Flere av arealene innehar 
imidlertid eldre skog. Det er ikke gjort noen ytterligere kartlegging i forbindelse med kommuneplanen 
og planforslaget kan dermed ha negative konsekvenser for natur som ikke er kartlagt. Der det er 
registrert naturtyper, eller det blir vurdert dithen at sånne kan forekomme vil det bli stilt krav om 
ytterligere kartlegging i forbindelse med regulering. 
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Tre av områdene hvor det foreslås arealendringer omfatter dam-lokaliteter med potensiale eller 
registrerte amfibier. Dette gjelder Furukollen (C), Stormyra (A), Hansefellåsen 2 (A). Det er 12 
registrerte dam-lokaliteter i Naturbase i kommunen, hvorav 3 er viktig, 4 er lokalt viktige og 5 er svært 
viktige.  

Landskap 
Flere av arealforslagene berører kommunens raviner. Av disse er det kun forslag om boligformål i 
Dammensvika og i Lognsdalen som er tatt med i planforslaget. Det foreslås hensynsone naturmiljø 
over Neshagan. Dette er også den eneste ravinen som er kartlagt og verdsatt etter ny metodikk. De 
øvrige ravinene har kun blitt verdsatt etter de biologiske verdiene som finnes i ravinen og ikke de 
geologiske. Raviner er rødlista som naturtype i kategorien sårbar (VU) og regnes således som truet. 
Endringer som påvirker terrenget eller ravinen sin geomorfologiske tilstand vil forringe verdien. Både 
ravinen i Dammensvika og Lognsdalen er fragmenterte raviner i boligområder. Verdien som ravine må 
på grunn av dette anses å være lavere enn hvis de hadde inngått i et større system. 

I den nye planen vil det bli lagt hensynssoner for bevaring av naturmiljø over områdene som i den 
forrige planen var avsatt som landskapsvernområder. Disse områdene ble kartlagt med tanke på 
landskapets verdi på slutten av 1990-tallet og ble i 1999 gitt status som landskapsområder med meget 
høy vernestatus. Kommunens områder med størst verdi knyttet til raviner og landskap anses godt 
ivaretatt gjennom dette. I samsvar med registrert naturtype naturbeitemark er hensynssone for 
bevaring av naturmiljø utvidet ved Holt skole.  

Grønnstruktur  
Flere områder som nå avsettes til bygg og anlegg er foreslått omdisponert fra arealformålet 
grønnstruktur – friområde. Dette reduserer arealet avsatt til dette formålet i planforslaget. På et 
generelt grunnlag er disse områdene viktige, ikke bare for det biologiske mangfoldet i kommunen, men 
også som element for lek, rekreasjon og naturopplevelse i nærmiljøet. 

Alle områdene omdisponert fra grønnstruktur ligger nord i kommunen og flere har til dels et terreng 
som vanskelig lar seg kombinere med lek, rekreasjon og friluftsliv. Dette gjelder for de fleste arealene i 
Blystadlia som er omdisponert. 

I Dammensvika og Strømsdalen fungerer disse områdene som grøntkorridorer for gjennomgang, mer 
enn oppholdsarealer for lek. Det ansees som hensiktsmessig å avsette områder for utbygging i 
Dammensvika og nord i Strømsdalen da disse områdene ligger nærme det viktige 
kollektivknutepunktet som jernbane/bussterminalen på Lillestrøm er. 

I Lognsdalen benyttes friområdet av beboerne i området både til opphold og gjennomgang. I disse 
arealene må man kunne forvente at de grønne områdene forsvinner eller blir vesentlig mindre slik 
planforslaget legges frem. 

Det vil imidlertid fortsatt tilrettelegges for ferdsel gjennom de ovennevnte områdene og områdenes 
grønne preg vil søkes bevart, så langt det er mulig, gjennom reguleringsprosessen. De vil således 
fremdeles kunne benyttes som inngangsport til Marka og et bindeledd mellom Marka og Nitelva. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Med bakgrunn i ny kulturminneplan som er under utarbeidelse er det lagt inn hensynssoner for 
bevaring av kulturminne/kulturmiljø i arealdelen til kommuneplanen. Dette er gjort for eldre bebyggelse 
i noen områder nord i kommunen og ved Nordby bruk sør i kommunen. Det er også lagt inn slike 
hensynssoner for Nordbyåa og Byåa sør i kommunen der det er kulturminner i forbindelse med 
sagbruksvirksomhet. Innenfor disse sonene skal nye tiltak begrenses og tilpasses eksisterende kultur- 
og naturmiljø. 
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Når ny kulturminneplan er ferdigstilt vil denne være retningsgivende for søknader som berører 
kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen. 

Kongeveien er vist på plankartet og skal bevares sammenhengende gjennom kommunen. 

Transportbehov 
Planforslaget til arealdelen til kommuneplanen legger opp til fortetting i nord og da i områder som 
potensielt ligger i områder nært godt utbygd kollektivnett. Videre er det vist hensynsoner i 
planforslaget der det gjennom krav til områderegulering skal gis en mer effektiv arealutnyttelse ved 
omforming og fornyelse av eksisterende boligområde. Disse områdene er bl.a. Dammensvika samt et 
område sørøst for Rælingstunellens utløp inn mot Lillestrøm. I tillegg foreslås et nytt næringsareal i 
nordre del av Strømsdalen. Disse tre områdene ligger i gangavstand fra kollektivknutepunkt for 
jernbane og buss i Lillestrøm. Planforslaget legger også opp til omforming og fornyelse av et område 
på Løvenstad samt at Bårlijordet beholdes som rent næringsareal. Begge disse områdene ligger nært 
kollektivknutepunkt på Løvenstad. 

Det legges ut nye boligområder ved Fjerdingby, dvs. på Hansefellåsen og på Smestad/Hektneråsen, 
da disse områdene ligger i sykkelavstand til fremtidig Fjerdingby sentrum og til kollektivknutepunkt på 
Fjerdingby. På grunn av at det foreslås lagt inn byggeområder for mange fremtidige boliger på 
Smestad/Hektneråsen, bl.a. med leiligheter i boligblokker nord for Tristilvegen, kan dette gi muligheter 
for flere bussavganger fra Smestad. 

Det legges ikke ut nye større utbyggingsområder sør i kommunen. Med de boligområdene som 
allerede er avsatt i Nordbyområdet vil det være arealreserver i planperioden til å dekke det som er kan 
anses som «vedlikeholdsvekst». Selv om Nordby har omtrent samme kollektivdekning som Flateby i 
Enebakk vil det uansett være slik at jo nærmere kollektivknutepunktet på Lillestrøm vi kommer jo 
høyere kollektivandel kan vi regne med å oppnå i fremtiden.     

For vurderinger av trafikkanalysen som er utarbeidet vises det til kapittel 2.1.3, der det bl.a. 
konkluderes med at det vil bli viktig å arbeide for at det skal anlegges kollektivfelt fra rundkjøringen 
ved rv. 159 og sørover langs fv. 120. 
 
Bestemmelsene til planforslaget krever at det ved større bygge- og anleggstiltak tilrettelegges for og 
styrkes sammenhengende grønnstruktur som turdrag og at adgang til Marka, større friområder, 
kulturlandskap og strandsone skal sikres. Dette vil gi mulighet for ferdsel mellom ulike deler av 
kommunen uten bruk av bil. 

Energiløsninger 
I bestemmelsene til planforslaget åpnes det for at det i utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for 
større ombygginger/rehabiliteringer kan settes krav til bl.a. vannbåren varme, og krav til 
energieffektive boliger, samt krav om bruk av solfangeranlegg eller grønne tak. 
Der nye bygg med en samlet BRA over 500 kvm ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, 
stilles det krav om tilknytningsplikt under forutsetning av at fjernvarmeselskapet kan levere fjernvarme 
i det enkelte tilfelle, jfr. PBL § 27-5 som gir adgang til å gi bestemmelse i reguleringsplaner om 
tilknytningsplikt. 

Kriminalitetsforebygging 
I kommunedelplan for Fjerdingby sentrum stilles det høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet 
samt at sentrumsbebyggelsen skal ha aktive fasader mot viktige gater og plasser. Høy standard i det 
fysiske miljøet og aktive fasader ut mot der mennesker oppholder seg hever terskelen for å begå 
hærverk og kriminalitet. Funksjonsblanding med boliger langs sentrumsgaten fører til aktivitet på 
kveldstid og vil virke kriminalitetsforebyggende. 
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Ved valg av blandete formål bolig/forretning/kontor i nytt byggeområde på Løvenstad og i område for 
omforming og fornying av området Dammensvika vil man få grunnlag for aktivitet i disse områdene 
over større del av døgnet, noe som vil gi mindre rom for kriminalitet. 

Tilgjengelighet til uteområder og til gang- og sykkelveinett 
I bestemmelsene til planforslaget stilles det krav om at det ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal 
redegjøres for hvordan universell utforming sikres, både internt i planområdet og i forhold til tilstøtende 
eiendommer. Videre er det satt et mål i retningslinjene om å legge til rette for flest mulige tilgjengelige 
boenheter og at gang- og sykkeladkomst er universelt utformet. I generelle krav til lekeplasser stilles 
det krav om at nærlekeplass fra vei/fortau, samt del av lekeplassutstyr skal være tilgjengelig for barn 
med nedsatt funksjonsevne. 

Befolkningens helse 
De arealstrategiske retningslinjene fra samfunnsdelen til kommuneplanen 2014-2025 sier bl.a. 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, samt at arealplanleggingen skal ivareta befolkningens 
helse og barns oppvekstforhold. Vedrørende det første punktet vises det til ovenstående tema om 
tilgjengelighet til uteområder og til gang- og sykkelveinett. Og det vises til at planforslaget gjennom 
reguleringsbestemmelsene legger opp til at det ved større bygge- og anleggstiltak skal tilrettelegges 
for og styrkes sammenhengende grønnstruktur som turdrag og at adgang til Marka, større friområder, 
kulturlandskap og strandsone skal sikres. Som det står i samfunnsdelen er formålet med 
folkehelsearbeidet ikke å begrense handlefrihet, men å skape muligheter. Når det gjelder barns 
oppvekstforhold vises det til utredningstema om dette nedenfor. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
Planforslagets bestemmelser om lekeplasser er endret slik at det er et lavere arealkrav til lekeplasser 
på grunn av erfaring med at det blir for mange og for store arealer som blir satt av til lekeplasser i nye 
boligområder. Erfaringen tilsier at lavere arealkrav fører til at lekeplassene blir bedre skjøttet og at de 
som opparbeides blir benyttet. Det stilles også krav til hva nærlekeplass og kvartalslekeplasser skal 
inneholde av utstyr og utforming.  

Forurensning og støy 
Det er registrert bare ett område med forurenset grunn som har betydning for utbygging i kommunen. 
Dette er et gammelt avfallsdeponi som ligger nederst i Strømsdalen og som vil måtte undersøkes i 
forbindelse med en eventuell utbygging. 

I gjeldende kommunedelplan for klima og energi (2009-2020) er det satt mål om at bilbruken er 
redusert med påfølgende reduserte miljøbelastninger, at andelen som velger å gå eller sykle framfor å 
bruke bil er økt og at andel som reiser kollektivt er økt. Blant strategier som skal føre fram til disse 
målene er at det ved utbygging av fremtidige boligområder tilrettelegges for god tilgjengelighet til 
kollektivtransport. Som nevnt i hovedendringer fra arealdelen til kommuneplan 2006-2017 over legger 
planforslaget opp til fortetting i nord og omforming og fornying av byggeområder med en mer effektiv 
arealutnyttelse i gangavstand fra kollektivknutepunkt, samt at det legges opp til mindre utbygging i sør, 
dvs. på Nordby. På sikt vil det trolig bli aktuelt med kollektivfelt fra rundkjøringen ved rv. 159 og 
sørover langs fv. 120. Dette vil gjøre at de som blir boende i ny bebyggelse i Rælingen lettere vil 
kunne velge kollektivt, eller at de kan gå eller sykle i forbindelse med de daglige gjøremålene. 

Kommunen gjennomførte i 2011 og 2012 en strategisk kartlegging av støy. Arbeidet var pålagt 
kommunen gjennom EU-direktiv, og som en del av Stor-Oslo. Det er gjort i samarbeid med Oslo, 
fylkeskommunen, flere kommuner i Akershus, Jernbaneverket og Vegvesenet. Støykartleggingen 
omfatter for Rælingen sin del bare samferdselsanlegg, det vil si riks- og fylkesvei og kommunale veier, 
samt jernbane. I kartleggingen ble det blant annet lagt opp til å gjøre trafikkberegninger for alle veier 
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med over 1 000 kjøretøy ÅDT (årsdøgntrafikk), og den har gitt et langt bedre grunnlag for å vurdere 
støyforholdene i kommunen. 

Den strategiske støykartleggingen resulterte i kartlegginger av innendørs støyforhold, en 
handlingsplan mot støy og et støysonekart som er lagt ved kommuneplanen. Jernbanestøy er ikke tatt 
med da dette ikke er samkjørt med veistøy innenfor kommunen. 

Det er lagt inn avviksområder for støy på støykart som er vedlegg til plankartet. Dette er ved 
Dammensvika og i Fjerdingby sentrum. Her er det tillatt å bygge innenfor rød støysone etter visse 
vilkår. Det er på støykartet også lagt inn en stille sone for Bygdetunet sammen med Rælingen kirke 
der støynivået skal holdes lavt. På støykartet er det også lagt inn en støysone for skytebaner for 
Fellemyra skytebane på Grini. Denne støysonen har ikke innvirkning for noen av de nye områdene 
som blir lagt inn i arealdelen til kommuneplanen. 

I planforslagets bestemmelser er det satt krav til at det ved allment tilgjengelige parkeringsanlegg skal 
etableres ladestasjoner for el-biler. Det vil dermed bli krav til dette der det bygges parkeringsplasser 
tilknyttet forretninger, for eksempel i nytt Fjerdingby sentrum. 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL § 4-3 
ROS-analysen baserer seg på foreliggende kunnskap om kommunen, og det er ikke foretatt noen 
spesielle undersøkelser eller analyser utover dette. Analysen er gjennomført ved å vurdere 
planforslaget i forhold til kart som foreligger, blant annet Skredatlas og flomkart hos NVE, Nasjonal 
løsmassedatabase hos NGU, kartside hos miljøstatus.no vedrørende forurensning og kart over vei-, 
vann og avløp, m.m. i kommunen. Det er også benyttet interkommunal og kommunal ROS-analyse. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i arealdelen til kommuneplanen som 
hensynssone, jf. PBL § 11-8. Til disse hensynssonene skal det knyttes bestemmelser om utbygging i 
sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Det er under utarbeidelse en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen som f.eks. 
tar for seg beredskap ved flom i Øyeren og Nitelva, beredskap ved dambrudd ved Nordbysjøen og 
beredskap ved ulykke med farlig gods på veier. 

Flom 
I arealdelen til kommuneplanen er det lagt inn en hensynssone for 200-års flom. Noen av de større 
foreslåtte fortettingsområdene i nord er utsatt for 200-års flom, dette er området ved Nitelva nord for 
jernbanen og i Dammensvika nord for Nedre Rælingsveg. Dersom slike flomutsatte områder 
planlegges utbygget må det undersøkes om det er mulighet for en fylling/forbygging slik at man 
kommer over flomkoten for 200-års flom ved en utbygging, dvs. kote 105,6 som er satt som nedre 
grense for oppføring av bygninger i bestemmelsene til planen. 

Noen eksisterende boligområder i Henrik Sørensens veg, Torvavegen/Strandvegen og Nylandsvegen 
vil være utsatt for 200-års flom. Kommunens ROS-analyse ivaretar slike hendelser. 

Skredfare 
Det er ikke registrert kvikkleire i Rælingen kommune. Det er derfor ikke lagt inn noe fareområde for 
dette i plankartet i arealdelen til kommuneplanen.  

Vann og avløp 
For de nye utbyggingsområdene er vannsituasjonen løsbar ved at det kan legges kortere eller lengre 
strekninger med vannledninger. Enkelte steder som ligger over kote 210 må det imidlertid trykkøkes 
for. 
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For områdene sør for Rudsberghaugen er det nødvendig å bygge ny avløpsledning i Nitelva/Øyeren. 
Søknad om dette ligger nå hos Fylkesmannen. Det vurderes slik at det er en såpass lang prosess å få 
regulert og bygget boliger at nytt avløpsnett vil være på plass før det blir en prekær situasjon for 
overføringsledningene. 

Miljøkvalitet 
Under hovedoverskriften «Miljøkvalitet» i bestemmelsene til planforslaget er det stilt krav om utredning 
av miljøkvaliteter for bl.a. boligområder. Dette gjelder f.eks. at det må dokumenteres at det ikke er eller 
tilføres forusensede masser, at magnetfelt skal utredes innenfor en sone på 25 m fra høyspentanlegg, 
at luftkvalitet skal utredes der utbygging vil ligge nær veger med en ÅDT på over 8 000, at det må 
planlegges for fordrøyning av overvann før det ledes videre til overvannsledninger eller bekker og at 
det ved tiltak langs vassdrag kreves dokumentasjon av vannkvalitet både før og etter gjennomføring 
av tiltak. Kravene som stilles her vil hindre at nye byggeområder påvirkes av uheldige virkninger av 
f.eks. forurensning og stråling og vil hindre at ny utbygging skal ha negative innvirkninger på 
omkringliggende områder med overvann og erosjon. 

 

4.5 Vurdering av planforslaget i forhold til kommunens arealstrategier 

Arealstrategiske retningslinjer skal ligge til grunn for kommunens arealplanlegging og de fastsetter 
viktige prinsipper for samfunnsutvikling og arealdisponering i kommunen, se kapittel 1.4.3 som lister 
opp de arealstrategiske retningslinjene. Kommunens arealstrategiske retningslinjer skal bygge opp 
under kommunens visjon om at kommunen skal være: ”Trivselskommunen med nærhet til Østmarka 
og Øyeren”. 

Tilgjengelighet til Østmarka og Øyeren 
De arealstrategiske retningslinjer som bygger opp under visjonen til kommunen 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 har det vært 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. 

Med bakgrunn i de ovennevnte strategiene er derfor friområdene ut mot Nitelva på enkelte steder 
utvidet noe for å ha en mulighet for opparbeidelse av en sammenhengende gang-/sykkelrute via turvei 
langs med vannet eller via mindre bilveier/fremtidige fortau der dette er mer hensiktsmessig. 

Forbindelseslinjer fra Nitelva og Øyeren opp til Marka er også tydeliggjort i planen ved at eksisterende 
grønnstrukturdrag er satt av på plankartet. 

Videreføring av grønn strek 
Ved revidering av arealdel til kommuneplanen for 2006 – 2017 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 arealdel til kommuneplanen for 2006 til 2017. 
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De områdene som ble vurdert som sentrale i forhold til skole, offentlige tjenester, kollektivmidler m.v. 
ble lagt innenfor nevnte grense. Grønn strek nord i kommunen ligger dermed sør for Blystadlia og 
Rælingsåsen samt sør for Rådhuset med Fjerdingby/Bjørnholt som er hovedsatsningsområdet for 
utvikling og utbygging i kommunen i nærmeste fremtid. Videre er grønn strek på Smestad lagt slik at 
fremtidig 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 fremtidig utbygging blir styrt til skogsområder. Kommunen ønsker å fastholde 
prinsippet med grønn strek og vil 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 arealdel til 
kommuneplanen for 2006 - 2017. Det vil dermed være vanskelig 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 en del av. På grunn av den nå 
lovfestede grensen mot Marka, der helhetsvurdering i forhold til de utfordringer kommunene i 
hovedstadsregionen står overfor synes ikke å være tilstrekkelig ivaretatt, måtte kommunen i denne 
rulleringen av kommuneplanen ut fra en ny helhetsvurdering se på andre mulige områder for fremtidig 
bygging av boliger. Dette var områder som lå utenfor grønn strek, men som fortrinnsvis lå innenfor de 
områdene som har god kollektivdekning. Det er samtidig sett på om det var byggeområder som lå 
utenfor grønn strek som burde gå tilbake til LNF-område. 

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 for 2006 - 2017 forelå. Mye av det som lå inne i arealdelen til kommuneplanen som 
byggeområde er allerede bygget ut, slik som på Smestad/Hektneråsen. Det er derfor i prossessen 
med revidering av kommuneplanen sett 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. Noen av disse potensielt interessante 
arealer for videre utbygging/fortetting er arealer som i kommuneplanen 2006 – 2017 er vist som 
friområder men som ikke 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. 

Ut fra arealanalysen i 2011 har Rådmannen konsekvensutredet en del arealer som ligger som 
friområder i og inntil eksisterende bebyggelse i nord, bl.a. i Blystadlia og på Østre og Vestre Strøm. De 
områdene som er foreslått lagt inn som nye byggeområder er vurdert til å være lite benyttet som 
friområder. Disse områdene ligger nord i kommunen der det er godt utbygd kollektivnett. 
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Videre er det foreslått hensynsoner der det gjennom krav til områderegulering skal gis en mer effektiv 
arealutnyttelse ved omforming og fornyelse av eksisterende boligområde. Disse områdene er bl.a. 
Dammensvika samt et område øst for nordre tunnelåpning på rv. 159. I tillegg foreslås et nytt 
næringsareal i nordre del av Strømsdalen. Planforslaget legger også opp til omforming og fornyelse av 
et område på Løvenstad samt at Bårlijordet beholdes som rent næringsareal. Disse arealene ligger 
nært kollektivknutepunkt enten på Løvenstad eller i Lillestrøm. 

Forslagene om fortetting og mer effektiv arealutnyttelse i nord er i henhold til arealstrategiske 
retningslinjer som sier at fremtidig utbyggingsmønster skal begrense transportomfanget, redusere 
bilbruken og øke muligheten for bedret kollektivtilbud. I de kollektiv- og sentrumsnære områdene i 
nord vil det bli stilt krav om at det ved nybygging for en stor del bygges blokkbebyggelse og/eller 
konsentrert bebyggelse i form av rekkehus og kjedehus for å få en mest mulig effektiv utnyttelse. 
Allerede i dag er det en større andel blokkleiligheter i Rælingen enn i andre kommuner på Romerike. 
De områdene det er flest blokkleiligheter på er naturlig nok nord i kommunen, på Blystadlia og 
Løvenstad. 

Utbygging av nye boligområder 
Det finnes noen få større nye områder for mulig ny 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 lå imidlertid i sin helhet utenfor 
grønn strek som er satt som langsiktig grense mellom byggeområder og LNF-områder i 
kommuneplanen for 2006 – 2017. Som nevnt over, signaliserte kommunen i planprogrammet ønske 
om å vurdere om grønn strek var riktig fastsatt ut fra de endrede forutsetninger som ble gjeldene. 
Bakgrunnen for forslaget om å legge Hansefellåsen innenfor grønn strek er at en utbygging på 
Hansefellåsen vil ligge nært inntil den planlagte sentrumsutviklingen på Fjerdingby, der vi i dag 
allerede har bl.a. rådhuset, Marikollen idrettspark, skoler og eldreboliger, se vurderingen av grønn 
strek under. 

Gjennom konsekvensutredning av mulige fremtidige større byggeområder som nevnt over er det 
vurdert til at Myrvold, nord for Hektneråsen/Smestad Vest, ligger slik til at det er sykkelavstand til nye 
Fjerdingby sentrum og kollektivknutepunkt og at området ligger nord i kommunen. Det samme gjelder 
for Hansefellåsen som også for deler av området har gangavstand til kollektivknutepunktet på 
Fjerdingby. Myrvold sør og hele Hansefellåsen er dermed foreslått lagt inn i planforslaget som 
byggeområde for boliger. Tjonåsen er ikke tatt inn som byggeområde i arealdelen til kommuneplanen 
på grunn av at området befinner seg sør i kommunen og samsvarer derfor ikke med retningslinje om 
fortetting nord i kommunen. Det er også lavere kollektivdekning på Nordby. 

Vurdering av grønn strek 
Med bakgrunn i markaloven som kom i 2009 har det vært nødvendig å foreta en ny helhetsvurdering i 
forhold til mulige områder for fremtidig bygging av boliger i Rælingen. Grønn strek, som er en 
visualisering av kommunens arealstrategi, definerer en langsiktig avgrensing mellom byggeområder 
og landbruksområder, spesielt dyrka mark. Det er videre nedfelt som styrende for arealpolitikken at 
fremtidig utbygging skal skje nord i kommunen og at «utbygging i skogsmark skal prioriteres fremfor 
utbygging på dyrka mark». Ved forrige revisjon av kommuneplanen var Rælingsåsen, med dens 
sentrale beliggenhet inn mot viktige kollektivknutepunkt, vurdert som et fremtidig område for utbygging 
og grønn strek er satt slik at den viser kommunens langsiktige strategi i forhold til utvikling av  
Rælingsåsen. Markaloven og den manglende viljen fra statlige myndigheter til å vurdere avgrensingen 
for markaområdene i forhold til regionens samlede arealutfordringer, gjør det nødvendig å vurdere om 
grønn strek nå synliggjør en langsiktig arealstrategi slik den opprinnnelig var tenkt.    
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Spesielt områder som i kommuneplan for 2006-2017 ligger utenfor grønn strek, men som ligger i 
områder som har god kollektivdekning er viktig å vurdere. Hansefellsåsen som består av 3 delområder 
er vurdert i denne sammenheng og vil for de nærmeste arealene til Fjerdingby ligge i gangavstand til 
kollektivknutepunktet på Fjerdingby. Fra området vil det også være sykkelavstand til Marikollen 
idrettspark og nye Fjerdingby sentrum. Hansefellåsen vil være et av få arealer nord i kommunen som 
kan bygges ut uten arealkonflikter, og det vil støtte opp under sentrumsutviklingen på Fjerdingby. 
Hansefellåsen foreslås tatt inn som byggeområde for bolig i planforslaget. 

Skogsområdet mellom Fjerdingby og Smestad/Hektneråsen vil på sikt bli en sammenehengende 
bebyggelse på samme måten som arealene mellom Rud og Fjerdingby.  

Grønn strek nord i kommunen blir dermed hengende sammen med og omfatter det området som i 
planprogrammet ble omtalt som midtre Rælingen, dvs. Smestad-/Hektnerområdet. 

Arealet mellom grønn strek i dag og markagrensen på Tjonåsen på Nordby består av skogsmark og 
berører dermed ikke dyrka mark. Ut fra langsiktig strategi om å ha et jevnt elevtall på Nordby skole er 
derfor hele Tjonsåen inn til markagrensen tatt med innenfor grønn strek for en mulig fremtidig 
utbygging. 

Det er i vurdering i forhold til de arealstrategiske retningslinjene også sett på om det er byggeområder 
som ligger utenfor grønn strek som bør gå tilbake til LNF-område. Det er her foreslått å ta ut ett større 
og to mindre areal som i lengre tid har ligget inne som byggeområde, men som ikke har blitt bygget ut. 
Det større området på Grini har ikke blitt bygget ut bl.a. på grunn av at det er krav om undergang 
under fv. 120 og at den mindre utbyggingen ikke gir økonomi til dette. Grini og de to andre mindre 
områdene som ligger ved Nordbydalen ligger nord for grønn strek på Nordby. Områdene har lav 
kollektivdekning og ligger sør i kommunen. 

Skoledekning 
Ved konsekvensutredning av de private innspillene til arealdelen til kommuneplan samt Rådmannens 
egne forslag til nye byggeområder for bolig kommenteres det at: «Boligprogram og 
rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten.» Dette er på grunn av at alle skolene i 
Rælingen, bortsett fra Nordby skole sør i kommunen, der det ikke legges ut nye områder for 
utbygging, vil få kapasitetsproblemer i fremtiden. Før det eventuelt blir bygget en ny barneskole på 
Furukollen og på Fjerdingby vil de ulike nye byggeområdene nord i kommunen måtte bygges noe 
utover i tid slik at det er skoledekning på skolene i disse kretsene. Det vil dermed i alle nye 
reguleringsplaner bli stilt et rekkefølgekrav om at det skal være skoledekning før det kan gis tillatelse 
til å starte utbygging av boliger. 

Attraktiv kommune og tettsted 
Kommunedelplan for Fjerdingby som ble vedtatt i 2009 legger til rette for sentrumsetableringen på 
Fjerdingby, noe som Rælingen mangler. Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele 
kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud og gi innbyggerne en felles møteplass og identitet. 
Kommunedelplan Fjerdingby legger til rette for en utvikling av sentrumsfunksjoner i samspill med 
utvikling av Marikollen idretts- og kulturpark. Strategier som er satt i samfunnsdelen til 
kommuneplanen sier at Fjerdingby tettsted skal utvikles med et levende sentrum med serverings- og 
opplevelsestilbud, slik at sentrumsområdet blir en attraktiv møteplass for alle. I beskrivelsen av 
kommunedelplanen står det at planområdet bør tilrettelegges for et mangfold av boligtyper for å gi en 
variert befolkningssammensetning og at det spesielt bør tilrettelegges for botyper for de som ønsker å 
flytte inn i mindre og mer lettstelte botyper enn det de har i dag. 
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Understøtting av sentrumsetablering/tettstedsdannelse 
En føring for dette kommuneplanarbeidet 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. For å kunne understøtte 
sentrumsdannelsen skal handelsvirksomhet i hovedsak konsentreres rundt Fjerdingby sentrum. Kun 
mindre nærbutikker kan tillates i andre byggeområder. Det siste vil være positivt i forhold til mindre 
bruk av bil til småhandel. 

Kollektivutvikling – og vurderinger av T-baneforlengelse 
Betydningen av kollektivtilgjengelighet er en generell viktig premiss for planlegging framover, og har 
stor betydning også i et klimaperspektiv. Et mer konsentrert utbyggingsmønster nord i Rælingen, vil 
kunne gi et positivt samfunns- og miljøbidrag både for kommunen og for regionen. Et større 
befolkningsgrunnlag vil også kunne understøtte nye transporttilbud. En mulig forlengelse av T-banen 
fra Ahus til Lillestrøm innebærer drøftinger av alternativer for traséen og mulige områder for terminal. 
Rælingens interesser må ivaretas i tidlig fase, og arealdisponeringer må innrettes på egnet tidspunkt. 
Kommunen må være en aktiv part framover i forhold til å inngå i plansamarbeid der forlenget 
kollektivtrasé utredes. 

Det avsettes ikke noe areal for T-baneterminal i arealdelen til kommuneplanen nå. Hvis det blir T-bane 
gjennom Rælingen kan det være naturlig med terminal på Løvenstad. Det er derfor føyd til i 
bestemmelsene til kommuneplanen at det ved en utbygging på Løvenstad innenfor hensynssone for 
felles planlegging forutsettes at det vurderes avsatt areal for T-baneterminal. 
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5. BOLIGBYGGEPROGRAM 

Rælingen kommune ligger i en region som er inne i en periode med betydelig utfordringer i forhold til 
vekst. Historisk har boligveksten i Rælingen holdt seg på et nivå som ikke har gitt grunnlag for bevisst 
styring i form av et boligbyggeprogram. I de senere år har imidlertid økt nyproduksjonen av boliger og 
inn- og utflytting i eksisterende bygningsmasse, til dels på grunn av generasjonsskifte i områder som 
er bygd ut som feltutbygginger, resultert i et økende kapasitetsproblem på kommunes grunnskoler og 
press på øvrig infrastruktur.      

Det er viktig for kommunen å påse at veksten skjer i de deler av kommunen som gir de minste 
utfordringene for teknisk og sosial infrastruktur. Spesielt kapasiteten på skolene er - og vil bli - en 
utfordring i årene fremover. Boligbyggeprogrammet er en måte å styre boligveksten til de områder i 
kommunen det er etablert - eller kommer til å bli etablert - tilstrekkelig nivå på kommunens 
tjenestetilbud.  

Intensjon med boligbyggeprogrammet er å gi større forutsigbarhet i forhold til utbyggingstakt og 
geografisk fordeling av fremtidig utbygging, samt å gi et bedre grunnlag for å ta avgjørelser om 
kommunale infrastrukturinvesteringer og et riktig nivå på kommunens tjenestetilbud i de ulike delene 
av kommunen.      

Behovet for antallet enheter i forhold til vekstmål 
Den forventede befolkningsveksten tilsier at det i hele regionen må bygges ca 10 000 boliger/år frem 
mot 2030. Det forventes at Oslo vil kunne ta mye av boligveksten, men de fleste av kommunene rundt 
Oslo må også forholde seg til betydelig høyere vekst enn tidligere.  

Langvarig vekst over 2 % vil, i følge utredninger som er gjort i forbindelse med det pågående 
plansamarbeidet om areal og transport for Oslo og Akershus, medføre betydelige 
kommunaløkonomiske konsekvensene. I Rælingen var veksten sist år på 2,4 % og med det 
potensialet som ligger i regulerte områder og i arealer som er avsatt til boligutvikling i arealdelen, er 
det nødvendig med bevisst styring for å unngå vedvarende vekst over 2 %. Når gjennomsnittlig 
botetthet legges til grunn tilsvarer dette en gjennomsnittlig boligvekst på ca 140 boliger/år. Når ny 
bebyggelse hovedsakelig er eneboliger og rekkehus bør boligveksten være noe lavere enn 140 
enheter/år ettersom botettheten er høyere i disse enn det som gjenspeiles i en 
gjennomsnittsbetraktning. Boligveksten i 2013 var ca 120 enheter og ettersom dette hovedsakelig var 
eneboliger/ rekkehus bebyggelse indikerer dette at gjennomsnittlig botetthet bør ligge på ca 3,0 i 
prognosene.   

Fordeling på boligtyper og botetthet 
Boligtellingen i 2011 viste at den prosentvise fordelingen av 
boligtypene i kommunen var ca 33 % leiligheter i 
blokkbebyggelse, ca 40 % eneboliger og resten fordelt på 
annen småhusbebyggelse. 

I følge SSB var Rælingen i 2011 den kommunen i Akershus 
som har høyest andel leiligheter i blokk, tett fulgt av 
Lørenskog og Skedsmo som hadde henholdsvis 28 og 27 
%. Gjennomsnittet i fylket var i underkant av 20 %. 
Hoveddelen av leilighetsbyggene er oppført mellom 1960 
og 1980 og kun et fåtall har heis. Det er derfor et tydelig 
behov for å øke andelen leiligheter med heis for å bedre 
tilgangen til universelt utformede boliger. Botettheten ligger i 
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følge den siste folke- og boligtellingen i 2011 på ca 2,4 p/enhet, noe som er omtrent på samme nivå 
som øvrige kommuner på Nedre Romerike.    

Fordeling i vedtatte planer 
I vedtatte reguleringsplaner der utviklingen av områdene ikke er igangsatt eller ferdigstilt er 
hovedtyngden av enhetene småhusbebyggelse. Det gjelder primært områder rundt Smestad og 
Nordby. I områder med høy andel eneboliger, kjedet bebyggelse og rekkehus vil også antallet 
beboere pr. enhet normalt være noe høyere enn gjennomsnittet, noe som igjen tilsier at 
befolkningsveksten i disse områdene kan bli noe høyere enn det boligproduksjon tilsier.  

Utvikling av områder som ligger nord i kommunen, fra og med Fjerdingby og videre nordover, må ha 
høyere andel konsentrert bebyggelse enn områder lengre sør.   

Boligtyper og antall 
Boligprogrammet angir antallet enheter fordelt på boligtyper i henhold til samme kategorisering som 
benyttes av SSB og som vi har benyttet i forbindelse med våre egne befolkningsprognoser.  

Boligtype 
 

 Botetthet 

B1 
 

Frittliggende enebolig eller våningshus tilknyttet gårdshus 2,8 

B2 
 

Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, vertikaldelt tomannsbolig 2,7 

B3 
 

Horisontaldelt tomannsbolig, annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 2,0 

B4 
 

Blokk, leiegård, annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 1,9 

B5 
 

Kombinerte formål; Forretningsbygg eller annet bygg for felleshush. 1,4 

 
I utgangspunktet vil det være en sammenheng mellom befolkningsveksten og hvilken type bolig som 
bygges ettersom antallet personer pr bolig varierer med boligtype og boligstørrelse. I områder der 
nyproduksjon av eneboliger og kjede/rekkehus dominerer, og det samtidig er eldre boligmasse av 
samme kategori som det forventes at det skjer en viss utskifting i, er gjennomsnittlig botetthet økt i 
prognosene. Dette gjelder spesielt Smestadområdet der botettheten er økt til 3,4 for boligtype 1 og 2.  

Det er imidlertid slik at selv om andelen nyoppførte leilighetsbygg stiger så vil den økte tilgangen på de 
mindre boenhetene gi grunnlag for utskifting i eksisterende småhusbebyggelse, og dermed gi 
tilnærmet samme effekt for befolkningsveksten og presset på kommunal infrastruktur. Forskjellen er 
bare at den vil spres over et større område og ikke nødvendigvis være like utfordrende for f.eks 
skolekapasiteten i den kretsen leilighetene oppføres.  For uregulerte områder vil angitt boligtype og 
antall enheter være veiledende i forhold til den videre detaljplanlegging av områdene. 
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Fortetting nord i kommunen og sentrumsutvikling på Fjerdingby 
I kommunedelplanen for Fjerdingby som ble vedtatt i 2009 er det 
avsatt ca 100 da for utviklingen av kommunesenteret. I tillegg til 
næring, tjenesteyting og servicefunksjoner forutsettes det at 
området kan gi plass til mellom 350 og 500 boliger. Ettersom det 
ikke er vedtatt noen detaljert plan for utviklingen av området, og 
det ikke er gitt noen konkrete føringer på fordeling mellom 
boliger og andre formål i sentrumsområdet, er det lagt til grunn 
en gjennomsnittlig boligtetthet på 6-8 boliger pr da på de 
arealene som er forutsatt å inneholde boliger. Det forutsettes da 
at det i deler av området kan oppføres noe rekkehusbebyggelse 
og at boligdelen i sentrumsområdet ikke overstiger 75 %. 

I tillegg til sentrumsutviklingen på Fjerdingby er det spesielt områdene som ligger inn mot Lillestrøm og 
Strømmen som er vurdert å ha et potensial i forhold til fortetting/ transformasjon nord i kommunen. I 
området sør og øst for administrasjonsbygget til NRV/NRA er det igangsatt arbeid med en 
reguleringsplan som berører arealer både i Skedsmo og Rælingen. Utviklingen her vil gå over en 
lengre periode og antallet boenheter er anslått til ca 11-1200. 
Majoriteten av disse vil ligge i Skedsmo. I områdene på begge 
sider av Rælingstunellen og i det sentrale området på Løvenstad 
på motsatt side av høyblokka, er det i planen åpnet opp for høy 
utnyttelse. For å sikre en god utnyttelse og utvikling av disse 
områdene forutsettes det at detaljerte planer og gjennomføring av 
tiltak først kan igangsettes etter at det er gjennomført 
områdereguleringer. For området Dammensvika og Løvenstad er 
det videre forutsatt at det gjennom videre planlegging av 
områdene også skal legges til rette for noe næringsetablering. 
Spesielt Dammensvika, med sin sentrale beliggenhet i forhold til 
Lillestrøm sentrum og gangavstand til jernbanestasjonen, 
forventes å ha et potensiale.  

Bærekraftig vekst 
Boligveksten som er lagt til grunn for prognosene som er benyttet i trafikkanalysen er basert på 
innspillene og de foreslåtte endringene av arealbruken. Det estimerte potensialet i områdene er fordelt 
i perioden uten at det er lagt til grunn noen omfattende og nøye vurdert styring av veksten. For å 
unngå en vedvarende gjennomsnittlig befolkningsvekst over 2 % må antallet nyproduserte boliger 
holdes på et moderat nivå og boligveksten må styres til de områder av kommunen som har eller vil få 
etablert tilstrekkelig kapasitet på tjenestetilbudet til å takle veksten.  

Kommunens hovedmålsetting i forhold til vekst og utvikling er å få etablert sentrumsområdet på 
Fjerdingby og de tilgrensende boligområdene. Igangsetting av omfattende boligutvikling i andre 
områder i forkant og parallelt med Fjerdingbyutviklingen vil bli svært krevende å takle. Det betyr at det 
i boligprogrammet må foretas en prioritering mellom utbyggingsområdene. I boligbyggeprogrammet er 
det estimert at de første boligene kan stå klar i 2018 og at utviklingen i dette området vil utgjøre ca 50 
% av boligveksten i resten av perioden. Fortettingsprosjekter i Rudområdet og på Løvenstad vil 
utgjøre det resterende.   

På Smestad/Hektner er det nå ca 340 boenheter som enten er igangsatt eller i ferd med å bli igangsatt 
innenfor regulerte områder. Disse alene utgjør tilnærmet den samlede gjennomsnittlige veksten 
kommunen bør ha frem til 2017 og vil medføre at kapasiteten på skole og barnehage blir vanskelig å 
takle. En videre utbygging i dette området for tidlig vil medføre at Smestad skole enten må bygges ut 
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for en kapasitet som ikke er nødvendig på sikt, eller at det må etableres midlertidige løsninger som vil 
være nødvendig over en lang periode. Videre utvikling utover det som allerede er ferdig regulert på 
Smestad/Hektner gis derfor ikke prioritet fremfor andre områder lengre nord i kommunen. 

Samlet utbyggingspotensial i allerede regulerte områder og områder som avsettes til boligformål i 
arealdelen er anslått til 2 490 boliger. Boligbyggeprogrammet legger opp til at det i løpet av perioden 
kan oppføres inntil 1 630 boenheter. Gjennomsnittlig boligvekst i perioden vil da bli ca 136 enheter/år 
og befolkningsveksten vil da teoretisk kunne ha et nivå på ca 2 %.     

 

Boligbyggeprogram sortert etter inntaksområder for skole  
 

 

 

 

 

 

Kommunen samlet

Område

Blystadlia B1
B2 25 25 0
B3 0
B4 115 30 20 25 40 0
B5 0

Løvenstad B1 0
B2 15 15 0
B3
B4 367 37 15 15 50 50 100 100
B5 48 32 16 0

Rud B1 24 24
B2 28 13 15
B3 0
B4 260 20 60 80 50 50 0
B5 0

Fjerdingby B1 108 13 25 70
B2 130 25 25 80
B3 12 12 0
B4 471 21 50 25 50 50 50 70 20 20 115
B5 0

Smestad B1 242 30 48 22 18 13 111
B2 235 44 35 81 25 50
B3 26 26
B4 268 34 234
B5 0

Nordby B1 108 6 30 20 13 5 0 34
B2 6 6 0
B3 0
B4 0
B5 0

SUM 2488 108 127 182 114 121 126 185 180 113 120 108 145 967

2024

Rest

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2014

Plansit.

Boligtype

A
ntall

2015

2016
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Blystadlia

Område

Elgtråkket u B4 30 30 0
Omr. ved Blystadvegen (kollen) u B2 25 25 0
Omr. ved Blystadvegen u B4 45 20 25 0
Omr. ved fotballbanen u B4 40 40 0

0
0
0

SUM 140 0 0 0 30 25 20 25 40 0 0 0 0 0

2019

2020

Plansit.

Boligtype

Antall

2014

2015

Rest

2021

2022

2023

2024

2025

2016

2017

2018

Løvenstad

Område

Kardemomme u B4 30 15 15 0
Kardemomme u B2 15 15 0
Løvenstad sentrum u B4 150 50 50 50 0
DES-boliger u B4 37 37 0
Demensboliger u B5 48 32 16 0
Nitelva-Henrik Sørensens veg u B4 150 50 100

SUM 430 0 32 37 0 0 16 30 15 0 50 50 100 100

Plansit.

Boligtype

Antall

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Rest

Rud

Område

Borgensberget u B4 60 20 20 20 0
Nedre Ræl.v.136 u B4 60 40 20 0
Slynga u B2 13 13 0
Dammensvika u B4 140 40 50 50 0
Stormyra u B2 15 15
Stormyra u B1 5 5
Øgardshøgda u B1 19 19

SUM 312 0 0 0 0 20 60 80 50 50 0 13 0 39

Rest

Plansit.

Boligtype

Antall

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fjerdingby

Område

Sentrum A,B og C u B4 450 50 25 50 50 50 70 20 20 115
u B2 25 25 0

Åmodthellinga u B4 21 21 0
0

Hansefellåsen 1 u B1 13 13 0
Hansefellåsen 2 u B1 50 25 25

u B2 55 25 30
Hansefellåsen 3 u B1 45 45

u B2 50 50
Enerhaugen r B3 12 12 0

SUM 721 0 0 12 21 50 25 50 75 63 70 45 45 265

2022

2023

2024

2025

Rest

2020

2021

Plansit.

Boligtype

Antall

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Smestad

Område

Hektneråsen
F1 r B1 3 3 0
F2 r B1 13 6 7 0
F3 r B1 9 6 1 2 0
F4 r B1 4 4 0
F4b r B1 5 5 0
F5 r B1 7 3 4 0
T3 r B1 8 4 4 0
T4 r B1 4 4 0
F6 r B2 25 18 2 5 0
T2 r B1 2 2 0
T5 r B1 11 5 6 0
T6 r B1 4 4 0
T7 r B1 1 1 0
T8 r B1 5 5 0
K1 r B2 29 29 0
K2 r B2 17 17 0
K3 r B2 12 12 0
K4 r B2 25 25 0
K5 r B2 32 32 0
K7 u B3 26 26
BB r B4 34 34 0

sør /friluftsomr u B1 15 15
sør for Hektner u B1 24 24
Støtterudvegen u B1 3 3
F7 nord for Tristilvegen u B4 195 195

Smestad vest 0
A1-A3 r B1 6 4 2 0
B1-B3 r B2 35 15 10 10 0
B7-B9 r B2 10 10 0

0
Myrvold sør u B1 69 69
Myrvold sør u B2 41 41

Smestad øst 0
B3 r B1 3 1 2 0
B16 r B1 2 2 0
B18 r B1 2 2 0
B19 r B1 5 2 3 0
B21 r B1 3 1 2 0
B23 r B1 2 2 0
B2 r B1 8 3 5 0
B25 r B1 11 8 3 0
B26 r B1 13 1 12 0
B30 u B4 30 30
B30 u B2 9 9

SUM 762 108 83 103 43 13 0 0 0 0 0 0 0 412

Boligtype

Antall

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2024

2025

Rest

2020

2021

2022

2023

Plansit.

Nordby

Område

Berget 2 r B1 26 6 10 10 0
Ulleråsen r B2 6 6 0
Ulleråsen r B1 30 20 10 0
Nordby bruk u B1 13 13 0
Lindemark "r" B1 34 34
Ulleråsen 2 u B1 5 5 0

SUM 114 0 12 30 20 13 5 0 0 0 0 0 0 34

2024

2025

Rest

Plansit.

Boligtype

Antall

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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6. VEDLEGG 

Vedlegg 1: ROS-analyse og egnethetsvurdering 
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