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Bakgrunn og metode for ROS-analyser 
 

Bakgrunn 

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

for utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller 

selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 

av planlagt utbygging. I forbindelse med kommuneplanlegging skal områder med fare, risiko 

eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8. 

 

Iht. veileder1 uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, 

miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et 

uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

 

Metode 

Analysen er gjennomført med bakgrunn i veiledere fra dsb1, 2 med utgangspunkt i en 

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

for kommuneplanens innhold, samt konsekvenser for omgivelsene. Punktene i listen er 

vurdert på et teoretisk grunnlag, lokalkunnskap og annen tilgjengelig informasjon. Ikke alle 

punkter i listen er like aktuelle. Det kan være forhold som ikke finnes i nærheten av området 

eller i forslaget til utbygging, eller forhold som på annen måte ikke vil føre til uønskede 

hendelser. Hvilke forhold dette gjelder er kommentert i kommentarfeltet. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan før utbygging vil en mer detaljert risiko- og sårbarhets analyse bli lagt til 

grunn for planarbeidet. 

 

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

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

akseptkriterier. Der hvor ikke akseptkriterier er fastsatt gjennom forskrift, standard eller 

lignende er det lagt til grunn at risikonivået ikke skal være høyere enn det som er akseptert for 

tilsvarende arealbruk ellers i landet. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

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

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

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

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

det er en teoretisk sjanse. 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

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

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

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

drift over lengre tid. 

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

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift. 

 

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

 

Tabell 1 Samlet risikovurdering  

 

         Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 

- Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes  

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

- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko 

 

Analysen 

Analysen er basert på innspill om arealbruk fra private forslagsstillere og forslag fra 

rådmannen til utbygging. I planprogrammet som ligger til grunn for kommuneplanarbeidet, 

vedtatt av kommunestyret 14.11.2012, er ROS-analyser omtalt som et tema under 

konsekvensutredning av endret arealbruk til utbyggingsformål. Som vedlegg til 

planprogrammet ligger en mal for ROS-analyser. 

 

Etter hver analyse er det foretatt en oppsummering og konklusjon om hvorvidt området egner 

seg til utbyggingsformål – en samlet egnethetsvurdering. Konklusjonen er basert på 

vurderinger av punktene i sjekklisten med beskrivelse av mulige uønskede hendelser og 

forhold. Den samlede ROS-analysen og egnethetsvurderingen er videre grunnlaget for hvilke 

arealbruksendringer som er foreslått lagt inn i kommuneplanen og for konsekvensutredningen 

av enkeltområdene. 

 

Kartutsnittene i ROS-analysen viser arealene med arealbruksformål fra kommuneplanens 

arealdel for 2006-2017 med flyfoto under. 
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Kildebeskrivelse for ROS-analyser 
Kildebeskrivelse for ROS-analyser: 

Pkt. 1 – Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

For vurdering av om tiltakene medfører risiko for masseras; kvikkleire eller steinsprang er 

Skredatlas hos NVE benyttet. Når det gjelder kvikkleire viser kart at det ikke er gjort 

registreringer av dette i Rælingen, slik det er gjort for en del områder i Skedsmo. Videre er det 

benyttet Nasjonal løsmassedatabase hos NGU for å vurdere om det er havavsetninger som 

tilsier at det skal kreves grunnundersøkelser i forbindelse med noen av tiltakene. I skredatlas 

er det ikke registrert mulighet for steinsprang i tilknytning til noen av områdene som det er 

utarbeidet ROS-analyse for. Lokalkunnskap er også benyttet slik at der det er sprengt ut fjell 

vil det eventuelt kreves sikring av fjellskjæring. 

Pkt. 2 – Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for ras i tunnel 

I Rælingen finnes det èn tunnel og dette er veitunnelen for Rv. 159. Noen av områdene det er 

laget ROS-analyse for ligger nært eller oppå tunnelen. For disse områdene vil det bli stilt krav 

om at Statens vegvesen kontaktes i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for vurdering av 

om det må til spesielle tiltak ved en utbygging. 

Pkt. 3 – Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for flom  

Norges vassdrags- og energidirektorat sine retningslinjer: ”Flaum og skredfare i arealplanar” 

fra 2011 sier noe om hvordan flom skal tas hensyn til og innarbeides i arealdelen til 

kommuneplanen. I områder der man planlegger bolighus og næringsbygg vil det være 

tilstrekkelig å avgrense områder som blir omfattet av 200-års flom, som hensynssone. Det er 

nå lagt inn en slik hensynssone i arealdelen til kommuneplanen for Rælingen. Noen av de 

større foreslåtte fortettingsområdene i nord er utsatt for 200-års flom. 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. I 

områder der det er bekker og som ut fra erfaring blir store ved flom er det stilt krav om tiltak i 

forhold til flomfare. 

Pkt. 4, 6 og 8 – Medfører tiltaket fare for skade på Naturverdier, biologisk mangfold, 

kulturlandskap og parker/friluftsområder 

For vurderingene av naturmangfold er det gjort søk i Naturbase hos Miljødirektoratet. Det er 

søkt på utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder, kulturlandskap, naturtyper, 

friluftsområder, samt inngrepsfrie naturområder. Det er videre gjort søk i Arsdatabankens 

Artskart. Søket er begrenset til funn med belegg av rødlista og svartlista arter med en 

geografisk presisjon på 100 meter. Det er også gjort søk i Skog og Landskap sin kartløsning 

Kilden. Det er gjort søk på aldersklasser og miljøregistrering i skog. 

For vurdering av naturmangfold, kulturlandskap, samt parker og friluftsområder er tematisk 

plan med beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av landskapsområder med meget høy 
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vernestatus, grønn plan 2006-2017, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

benyttet, samt kommuneplan for Rælingen 2006-2014, gjennomgått. Markadatabasen er 

benyttet for å se blant annet stier, skiløyper og sykkelløyper. Norge i bilder er benyttet for å se 

markslag, terreng, bruk og eventuelle naturverdier. For områder beliggende ned mot Øyeren 

er forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat gjennomgått. Kartlegging av natur som er 

gjort i kommunen tidligere, men ikke registrert i noen av de overnevnte databasene eller 

planene, er også gjennomgått.  

Videre er det innhentet kunnskap om områdets historie og nåværende bruk fra blant annet 

kommunens kultursjef og miljøvernrådgiver. Det er også gjort overfladiske befaringer av 

enkelte områder. 

Det er foretatt supplerende kartlegging og verdisetting av naturtyper og raviner i fire områder 

i Rælingen kommune i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Naturtyperegistreringen ble 

gjort av Birgitta Prøis; utdannet naturforvalter fra Norges Landbrukshøgskole. Supplerende 

viltregistreringer (fugl) er gjort av Erling Hobøl, Trond Aspelund og Sindre Molværsmyr. I 

forbindelse med kartleggingen ble 12 naturtyper kartfestet, hvorav en er ravinedal. Resten er 

fordelt på naturtypene rik edelløvskog, gråor-heggeskog, naturbeitemark, beiteskog og gamle 

store trær. I denne registreringen ble 5 naturtyper vurdert som svært viktig natur (A), 6 som 

viktig natur (B) og 1 som lokalt viktig natur (C). De nye registreringene ligger i Naturbase.  

Det er også gjort registrering av naturmangfold for enkelte av de andre områdene på oppdrag 

fra forslagsstiller. Registreringene er benyttet som bakgrunnsmaterialet for vurderingene av 

disse områdene i konsekvensutredningen. Dette gjelder for Elgtråkket i 2009 (Biofokus), 

Haugenravinen i 2013 (NINA) og deler av Strømsdalen i 2013 (Birgitta Prøis). 

Pkt. 5 – Medfører tiltaket fare for eller skade på kulturminne/-miljø 

For vurdering av innspillenes konsekvenser for kulturminner/-miljø er det benyttet 

kulturminneplan for Rælingen kommune (det pågår arbeider med en ny kulturminneplan, men 

denne er ikke ferdig ennå), kommunens SEFRAK-registreringer i kommunens kartdatabase, 

Askeladden hos Riksantikvaren, og Fylkeskommunens KartInAkershus sitt temakart.  I 

forbindelse med vurderinger av konsekvenser for Kongevegen er også arealdelen til 

kommuneplanen benyttet. Veilederen «Kulturminner, kulturmiljøer og landskap» fra 

Riksantikvaren er brukt som veileder for å sikre disse verdiene.   

Pkt. 7 – Medfører tiltaket fare for skade på viktige landbruksområder 

For vurdering av fare for skade på viktige landbruksområder er det benyttet innsynsløsningen 

«Kilden» fra Skog og landskap der landbruksarealer er vist med ulike boniteter for skog, 

dyrka jord eller innmarksbeite. Landbruksplanen for Rælingen kommunen 2006 – 2017 som 

viser viktige områder for korndyrking er også benyttet. Videre er det innhentet uttalelse fra 

Regionkontor for Landbruk ved alle innspill til endring av arealdelen til kommuneplanen som 

berører landbruksområder, også i forhold til atkomst til landbruksområder. 
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Pkt. 9 – Medfører tiltaket fare for skade på områder for idrett og lek 

For vurdering av innspillenes konsekvenser for idrett og lek er arealdel til kommuneplanen for 

2006 - 2017, samt reguleringsplaner gjennomgått for å se hva arealene er avsatt/regulert til. 

Videre er flyfoto, kommunens kartdatabase og kjennskap til områdene benyttet for å vurdere 

hva områdene brukes til i dag, samt hva de er egnet til. Kommunedelplan Fjerdingby 2009-

2020, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009-2020 og Grønn plan 

2006-2017 er også benyttet der de sier noe om konkrete områder. Når det gjelder områder for 

lek er det i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge arealer som benyttes eller 

kan benyttes til dette formålet som er ansett som aktuelle å vurdere nærmere. Områder for 

idrett er vurdert mer direkte sett i forhold til om arealene er brukt til idrettsanlegg eller avsatt 

til dette i en plan. For øvrig går de to formålene litt over i hverandre og de kan også inneha 

kvaliteter som hører inn under pkt. 8 - parker og friluftsområder.  

Pkt. 10, 21 og 22 – Kan planen få konsekvenser for vei, bru, tunnel, knutepunkt og berøres 

området av, eller medfører tiltaket risiko for ulykke i av- og påkjørsler og ulykke med 

gående og syklende 

Konsekvenser for veier m.m. og risiko for ulykker i.h.t. pkt. 10, 21 og 22 er vurdert med 

utgangspunkt i flyfoto, kommunens kartdatabase og kjennskap til områdene. Videre er 

reguleringsplaner og gjeldende trafikksikkerhetsplan gjennomgått for å se på planlagte tiltak i 

og rundt områdene. Alle innspillene er også gjennomgått med kommunens veiavdeling for å 

diskutere løsninger og nødvendige tiltak. Utbygging med påfølgende trafikk vil i de fleste 

tilfeller medføre en viss konsekvens for veier o.l. og det vil være en viss fare for ulykker. 

Dette er det lagt spesiell vekt på ved vurdering av innspillene. Det er sett på hvor store tiltak 

som kreves og hvor vanskelig det er å gjennomføre, samt hva som er akseptert for tilsvarende 

byggeområder i kommunen og generelt i østlandsområdet når det gjelder sikkerhet. 

Pkt. 11 – Kan planen få konsekvenser for sykehjem, skole, andre institusjoner 

KOMPAS(Kommunenes plan- og analysesystem) som er et nettbasert verktøy er brukt for å 

beregne behov for skole-, barnehage, sykehjemsplasser m.m. Beregningene baseres på 

skolekretser, og det er utført beregninger for hver enkelt skole og barnehage. 

Pkt. 12 – Kan planen få konsekvenser for vannforsyning 

Kommunens VA-ledningskart er benyttet for vurdering av om arealinnspill til 

kommuneplanen vil ha store konsekvenser for vannforsyningen i eller til et område slik at det 

må bygges spesielt store eller lange nye vannledninger. Videre er det bemerket at det må 

trykkøkes der bygninger vil ligge over kote 210. Det er viktig at disse vurderingene sees på 

som foreløpige og at det ikke er sett detaljert på f.eks.om det må bygges tosidig 

vannforsyning. 

Pkt. 13 – Kan planen få konsekvenser for avløpsanlegg 

Kommunens VA-ledningskart er benyttet for vurdering av om arealinnspill til 

kommuneplanen vil ha store konsekvenser for eksisterende avløpsledningsnett slik at det må 

bygges spesielt store eller lange nye avløpsledninger. Det er viktig at disse vurderingene sees 

på som foreløpige. Videre er det for områdene sør for Rudsberghaugen nødvendig å bygge ny 

avløpsledning i Nitelva/Øyeren. Søknad om dette ligger nå hos Fylkesmannen. Det vurderes 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

10 

 

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. 

Pkt. 14 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for forurensing 

For å undersøke om områder er berørt av forurensning, er nettsiden www.miljostatus.no 

benyttet. Her ligger informasjon om et område er berørt av utslipp eller forurenset grunn. 

Pkt. 15 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for støy, støv, lukt (trafikk, 

industri, landbruk o.l.) 

Støyvarselkart for Rælingen kommune er benyttet for å se om områder er berørt av støy, støv 

eller lukt forbundet med trafikk. Statens Vegvesen har utarbeidet framskrevne støyvarselkart 

iht. veilederen T-1442 og iht. Forurensningsforskriften. Disse er basert på trafikkprognoser 

frem mot år 2025. Disse er også lagt inn i kommunens kartdatabase. 

Pkt. 16 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling) 

Traséer for de største høyspentlinjene ligger i kommunens kartdatabase under temaet 

«Restriksjon», og dette er benyttet som underlag for å se om områder er berørt av høyspent. 

Flyfoto er også brukt i denne kartleggingen. 

Pkt. 17 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for skog- og gressbrann  

Skog- og gressbrannfare er vurdert med utgangspunkt i flyfoto og kommunens kartdatabase, 

samt kjennskap til områdene. Det er sett på områdene og tilstøtende arealers utforming og 

bruk. Videre er reguleringsplaner og arealdelen til kommuneplan for 2006 - 2017 gjennomgått 

for å se på planlagt bruk av arealene.  Sannsynligheten for og konsekvensen av at hendelsen 

skal inntreffe er vurdert med bakgrunn i rapporten «Risiko- og sårbarhetsanalyser for 

kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo» (september 2010). 

Pkt. 18 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for dambrudd 

For vurdering av om innspill til kommuneplanen berøres av risiko for dambrudd på Nordby er 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Rælingen kommune, ajourført i 2005, samt 

«Dambruddsbølgeberegning for Nordbysjøen» fra 2000 utarbeidet av Nedre Romerike 

vannverk AL benyttet. For områder som ligger langs Nitelva og Øyeren er det flere dammer 

oppstrøms. Generelt er det dameier som har ansvar for å holde damanlegg i orden, mens det er 

kommunen som bygningsområdet ligger i som har ansvar for beredskaps / evakueringsplaner 

dersom det skulle skje et dambrudd. Norges vassdrags- og energidirektorat sine retningslinjer: 

”Flaum og skredfare i arealplanar” fra 2011 sier at det er viktig at kommunen sender planer 

om nye bygg og anlegg nedstrøms damanlegg til dameier, fordi utbygging nedenfor dammer 

kan føre til behov for å oppklassifisere og oppgradere dammen teknisk. 

Pkt. 19 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for risikofylt industri mm.( 

kjemikalier/eksplosiver/ radioaktivitet osv.) 

For se om områder er berørt av risikofylt industri, er det benyttet Risiko- og 

sårbarhetsanalyser for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo samt Risiko- og sårbarhetsanalyse 

http://www.miljostatus.no/
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for Rælingen. Flyfoto, kommunens kartdatabase og kjennskap til områdene har også vært med 

i vurderingene. 

Pkt. 20 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for ulykke med farlig gods 

For å se om områder er berørt av risikofylt industri, er det benyttet «Risiko- og 

sårbarhetsanalyser for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo»(sept.2010) samt «Risiko- og 

sårbarhetsanalyse for Rælingen» (okt.2006). Det er spesielt sett på hovedveinettet der 

tankbiler transporterer farlig gods. 

Pkt. 23 – Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Tilgjengeligheten til områdene er vurdert ut i fra flyfoto, kommunens kartdatabase og 

kjennskap til områdene. Her er det vurdert avstander til alle nødetater, samt om området har 

flere mulige adkomstmuligheter. Det er også sett på kart i kommunens kartdatabase som viser 

om området er bratt og dermed har dårlig tilgjengelighet. 
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Private arealinnspill med ROS-analyser og 

egnethetsvurderinger 
 

Område 1: Gnr/bnr 103/415  Elgtråkket i Blystadlia 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 3,5 daa 

Antall og type boliger Forslagsstiller ved tidligere reg.plan forslag: ca. 

30 blokkleiligheter. 

Grunneiere Elgtråkket borettslag 

Forslagsstiller Eidsvoll Arkitekten på vegne av grunneier 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke. 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel.    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom. 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er et lite 

vannsig/dam på 

arealet i dag. 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er registrert 

et fuktig drag 

gjennom 

området. 

Dammen er 

liten og ikke 

spesielt artsrik, 

noe som tilsier 

maks. 

lokalverdi (C). 

Det er gjort en 

observasjon av 

den svartelista 

arten 

kjempebjørnekj

eks (SE). 

2 3  Registrering gjort 

av Biofokus i 

2009.  Ligger 

ikke i Naturbase. 

 

Unødvendig 

spredning av 

kjempebjørnekjek

s må sikres at 

ikke forekommer 

i anleggsperioden. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer. 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen 

registreringer. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog middels 

bonitet. 

   Avsatt til friomr., 

avgr./lite område 

ifht. skogbruk- 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Området er 

avsatt som 

friområde.  

3 2  Omregulering av 

friområde til 

boligområde er 

privatiserende. 

Alternative 

turmuligheter. 

9. Område for idrett/lek Lite skogholt, 

noe parkering. 

Opprinn. avsatt 

i  utbyg. pl. til 

parkering 

3 2  Blir antagelig helt 

nedbygd/ 

privatisert, men 

det er mye skog i 

nærområdet. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Arealet grenser 

mot 

Blystadringen 

og Rådyrvegen. 

3 1  Evt. bygge g/s-vei 

og utbedre (sikt 

v/) sving.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

God kapasitet 

på Blystadlia 

barneskole, 

barnehage får 

utvidet kapasitet 

50 pl. i 2013 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 
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12. Vannforsyning God kapasitet 

på høyde-

bassenget 

    

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensing 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Ingen     Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Området 

grenser mot 

skog i vest. Kun 

en atkomst til 

Blystadlia. 

2 3  Mye bebyggelse i 

omr. fra før. – 

nytt omr. dels 

inneklemt blant 

eksisterende hus. 

Atkomst kan bli 

stengt vinterstid. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass til 

luft. 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg. 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Adkomstveg 

går forbi 

eiendom. 

1 2  Lite sannsynlig i 

dette området. 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Vil ant. ha avkj. 

laveste mulig i 

terr. v/sving. 

Blystadr. 50 

km/t, Rådyrv. 

og Elgt. 30 km/t 

2 2  Det må skapes 

god sikt rundt 

avkjørselen til 

området, evt. også 

vurdere 

fartsreduksjon. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke g/s-vei 

langs Blystadr., 

mye brukt 

gangsti fra 

Blystadr. til 

u.skolen.  

2 3  Det må sikres 

trygge 

ferdselsårer for 

myke trafikanter. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Kun én atkomst 

til Blystadlia. 

2 2  Beredskapsvei er 

vurdert tidligere. 
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EGNETHETSVURDERING: 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av kommunal 

infrastruktur og området har god kollektivdekning.  Beredskapsvei er vurdert i forbindelse 

med kommunedelplan for Fjerdingby og det ble da konkludert med at beredskapssituasjonen 

for Blystadlia er tilstrekkelig ivaretatt. Avsatt til friområde i kommuneplanen men er ikke 

opparbeidet eller benyttet til lek og opphold og det er mange alternative grøntområder i 

nærområdet. Når blokkbebyggelsen i Blystadlia ble utbygd var området tiltenkt som 

parkeringsareal.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet ansees å kunne bygges ut 

med maks. 30 blokkleiligheter med forutsetning av at parkeringsbehovet for Elgtråkket og 

Bjørnefaret borettslag samtidig er tilfredsstillende og at det sikres trygge ferdselsårer for 

myke trafikanter. 
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Område 2: Gnr/bnr 106/563, m.fl.  Strømsdalen 
Arealformål i dag Friområde og boligformål 

Foreslått arealformål Næringsformål og boligformål 

Arealstørrelse Totalt ca. 33,5 da, områdene A, B og C ca. 14 da 

Grunneiere Jørgen Robsruds arvinger (JRA), Per 

Oppegårds arvinger, Jernbaneverket, Vestre 

Strøm borettslag, boligeiere og kommunen  

Forslagsstiller Ellen Klynderud for JRA (omr. A, B og C) 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

åpen bekk øst i 

område A. 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Naturtypen 

gammel fattig 

edelløvskog 

(Stalsberg nord, 

BN 00010994, 

viktig) i område 

C. Gråor-

heggeskog 

(Stalsberg sør, 

BN 00010996, 

lokalt viktig) i 

område A. 

Fungerer som 

en grøntkorridor 

for dyr og 

planter. 

2 3  Det må gjøres en 

nærmere 

vurdering i 

reguleringsplanar

beidet om 

hvordan verdiene 

skal inngå i 

planen.  

5. Kulturminne/-miljø Sefrak-registrert 

tuft på eiendom 

   Uaktuelt da revet 

6. Kulturlandskap Området er en 

gammel ravine, 

men må anses 

som så nedbygd 

at området ikke 

har noen verdi 

som 

kulturlandskap i 

dag. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, høg 

bonitet 

   Avsatt til friomr., 

avgr./små omr. 

ifht. skogbruk- 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Friområde i 

kommuneplan 

for 2006 - 2017. 

Grøntarealer 

kan bli brukt 

som snarveier. 

2 2  Grøntarealer gir 

naturopplevelser 

nært bebyggelse 

som rådyr, 

fuglesang etc. og 

skaper trivsel. 

Mulige snarveier 

bør opprettholdes. 

9. Område for idrett/lek Grøntområde 

parallelt med 

Strømsdalen 

1 2  Ikke typisk 

lekeomr. men kan 

alltids være noen 

som bruker det. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

G/s-vei langs 

Strømsd., ikke 

3 1  Må etabl. nytt 

kryss ved omr. A. 
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langs Linjev. 

Bratt mellom 

Bjerkeliv. og 

Strømsd. 

Kan kanskje 

bruke avkj. ved 

eks. boliger ved B 

og C., evt. gjøre 

utbedringer. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning Ingen 

vannledning i 

nedre del av 

Strømsdalen 

4 1  Det må legges 

vannledn. fra 

Linjevegen til 

området nord for 

Linjevegen 

13. Avløpsanlegg Ingen 

avløpsledning 

nederst i 

Strømsdalen  

4 1  Det må legges 

avløpsledning fra 

nedenfor 

bolighuset på 

gnr/bnr 106/749 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Det er et 

gammelt 

avfallsdeponi 

nederst i 

Strømsdalen 

4 3  Det utføres 

jevnlige målinger 

av farlige gasser, 

den er registrert 

som lite/ikke 

forurenset. Ved 

bygging på 

eiendom må 

massene vurderes 

fjernet.  

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Strømsdalen går 

forbi, støy og 

støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

55-65dB inn i 

området, 

spesielt A og C. 

Område C 

ligger innenfor 

støykotene 55 

og 60 dBA i 

eldre reg.plan. 

for jernbane.  

4 1  Det må i fb. med 

arbeid med reg. 

plan utredes sum 

av støy for vei og 

jernbane. 

Orientering av 

bygg, støytiltak i 

fasaden. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

to steder over 

areal A. 

4 1  Bygninger for 

opphold og 

uteoppholdsareale
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r må legges 

utenfor 

byggeforbudssone

ne, evt. legges 

høyspentlinjene 

som jordkabel  

17. Skog-/gressbrann Grøntområder 

blant 

bebyggelse.  

   Blir vanlige 

byggeomr. ved 

utb. - uaktuelt. 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Jernbane som 

frakter farlig 

gods  og 

Strømsdalen går 

forbi 

eiendommen 

2 4  NSB har økt 

fokus på 

sikkerhet, godt 

vedlikehold og 

beredskapsplaner 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Noe bratte omr. 

Strømsdalen 

trafikkert i 

rushtid.  

Strømsdalen 50 

km/t 

2 3  Gjelder særlig 

omr. A m.m., kan 

bli dårlig sikt. 

Kan kanskje 

bruke eks. avkj. 

ved B og C.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/S-vei langs 

Strømsdalen, 

men ikke langs 

kommunale 

veier. 

2 3  Fortau langs 

Linjev. vurderes, 

kan ant. ha 

gangatkomst dir. 

fra Strømsd. Evt. 

ny atkomst over 

g/s-vei ved A, 

ganske 

oversiktlig, men 

trafikk kan hindre 

sikt. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Strømsdalen har 

streng 

holdningsklasse 

for avkjørsler. 

3 2  Avkjørsler må 

samles 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting i nord og 

næringsutvikling i kommunen. Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge i gangavstand 

fra Lillestrøm og Strømmen. Arealene ligger i konsesjonsområde for fjernvarme. 

 

Jørgen Robsruds arvinger ønsker areal A og B til boligformål. Areal B mener de også kan 

benyttes til næringsformål dersom dette passer bedre med kommunens arealbehov. Areal C 

mener de kan være aktuelt til næringsformål. I forbindelse med vurdering av innspillene er 

også tilgrensende arealer som det er naturlig å se i sammenheng tatt med. 

Arealene B og C med tilgrensende friområde og boligtomter vurderes å være egnet som 

utbyggingsområde. Rådmannen mener at arealene B og C med tilliggende arealer innenfor 

egner seg best til næringsformål, fortrinnsvis til kontorer. Dette på grunn av nærheten til 

Lillestrøm stasjon og på grunn av dårlige solforhold og støy fra jernbane og vei. Areal A med 

tilliggende areal krysses av to høyspenttraseer. Det er registrert gråor-heggskog i området og 

det går en åpne bekk der. Arealet er en østvendt skråning mot en trafikkert vei og det kan 

være vanskelig å få avkjørsel til området. Området vurderes som lite egnet til 

utbyggingsformål. 
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Område 3: Gnr/bnr 105/133 og del av gnr/bnr 104/1, 

119/21, m.fl. Dammensvika med Rud 
Arealformål i dag Friområde, boligformål og trafikkareal 

Foreslått arealformål Boligformål med bestemmelse om mer effektiv 

utnyttelse, samt trafikkareal 

Arealstørrelse Totalt 50,6 da, ca. 2.5 da innenfor svart stiplet 

strek 

Antall og type boliger Rådmannen: Anslagsv. 100 blokkleiligheter (ca. 

12 da) og 40 stk. terrasseleiligheter. 

Grunneiere Aage Henriksens arvinger, søstrene Kamhaug, 

Tomter og Sørlie, Statens vegvesen, Akershus 

fylkeskommune, RA2 og flere boligeiere 

Forslagsstiller Kommunen, samt innspill innenfor svart stiplet 

strek fra Anne Tomter 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning. 

Foreløpig 

vurdering er 

1 4  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 
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gjort i rapport 

datert 24.06.13 

2. Ras i tunnel Tunnel 2 4  Vegvesenet 

kontaktes for 

vurdering i fbm 

reg. planarbeid 

3. Flom Areal nord for 

fv. 120 er utsatt 

for 200-års flom 

2 3  Undersøkes for 

mulig fylling / 

forbygging 

dersom flom- 

utsatt område 

planlegges 

utbygget. Åpen 

bekk i dalen i sør, 

tiltak nedstrøms 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Gråor-

heggeskog 

(Haugen 

ravinen, BN 

00010994, 

viktig) i deler 

av området (i 

ravine). Det er 

en relativt lang 

og bevart 

hovedravine, 

med en tydelig 

sideravine i 

nedre del. 

Potensial for 

edelløvskog. 

4 3  Nye registreringer 

gjort av NINA i 

2013 utvidet 

naturtypen . Dette 

er ikke registrert i 

Naturbase. 

 

Ravinedal er 

rødlista (VU) som 

landskapsdel. 

Gråor-heggeskog 

og edelløvskog er 

de naturtypene 

hvor potensialet 

for sjeldne arter 

er høyest i 

Rælingen 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Området lå 

under gården 

Rud, som var i 

drift til omkring 

1950-60, og de 

bekkenære 

delene av 

sideravinen 

bærer klart preg 

av å være jorde 

under 

gjengroing. 

2 2  Liten hevd gjør at 

konsekvensene er 

små. 
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7. Viktige 

landbruksområder 

I nord åpen 

skrinn fastmark, 

i ravinedalen 

skog, høg bonit. 

   I nord avsatt til 

boligomr., friomr. 

ved Nitelva og i 

ravined.- Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Deler er avsatt 

som friområdet 

i kommuneplan 

for 2006 - 2017. 

3 2  Dersom 

adkomsten blir på 

regulert turvei vil 

dette kunne 

forringe denne. 

Viktig 

grøntstruktur. 

9. Område for idrett/lek Ubeb. omr. stort 

sett svært bratte 

m/høy veg.  

2 2  Ikke opparbeidet 

lekeomr, men kan 

jo være noen barn 

som bruker det. 

Det er friomr. sør 

for arealet også. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Store 

trafikkarealer, 

dårlig tilgang til 

arealer i sør. 

3 2  Antagelig må 

veier og kryss 

flyttes/bygges 

om.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Rud skole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 2  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning Ved en høyere 

utnyttelse må 

ledningssystem. 

planlegges på 

nytt 

3 2  Det må bygges 

nytt vannledings- 

nett i området 

13. Avløpsanlegg Ved en høyere 

utnyttelse må 

ledningssystem. 

planlegges på 

nytt 

3 2  Det må bygges 

nytt avløpsnett i 

området 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. og 

Rælingstunellen 

går forbi 

eiendommen, 

støy og støv. 

Støy-varselkart 

frem mot 2025 

3 1  Orientering av 

bygg og 

uteplasser, støy- 

tiltak i fasaden 
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viser 55-65dB 

inn i området, 

samt at litt av 

arealet har over 

65 dB. Kan 

også være støy 

fra jernbanen. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Store ubebygde 

arealer med høy 

vegetasjon. 

2 2  Mye vil bli bygd 

ned. Omr. er ikke 

mer utsatt enn 

andre byggeomr. 

God tilgang rundt 

omr.  

18. Dambrudd Flere dammer 

oppstrøms for 

arealet ved 

Nitelva. Mye 

bebyggelse 

rundt fra før. 

1 4  Dameier har 

ansvaret for å 

holde damanlegg 

i orden. 

Dambrudd skal 

ikke skje. 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Farlig gods på 

Nedre 

Rælingsveg og i 

Rælingstunellen 

3 3  Avstand fra 

byggegrense til 

vei må være stor 

nok 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Få direkte 

avkjørsler ut på 

fv. 120. Brå 

sving over 

tunnelåpning 

2 2  Nye avkjørsler 

bør i utg.pkt. ikke 

etableres til fv. 

God sikt må 

sikres i avkj. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Mangler 

fortau/g/s-vei på 

noen 

veistrekninger 

2 3  G/s-vei/fortau må 

vurderes ved reg. 

iht. veinorm 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Noen svært 

bratte områder 

på eiendommen 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge i gangavstand fra Lillestrøm. 

 

Området anses som å inneholde en viktig grøntstruktur, og dersom adkomsten blir på regulert 

turvei, vil dette kunne forringe friområdet. Det finnes gråor-heggeskog i deler av området (i 

ravine). Ravinedalen er rødlista (VU = sårbar) som landskapsdel. Siden naturtypene gråor-

heggeskog og ravinedal er i området, har man verdier som taler mot utbygging. Samtidig taler 

områdets plassering for utbygging der det vil samsvare med kommunens overordnende mål 

om fortetting nord i kommunen. Ved ny utbygging må det vurderes hvilke hensyn som skal 

tas i forhold til naturverdiene i området. Haugenravinen er imidlertid ikke blant de 

landskapsområdene som er vurdert som områder med meget høy vernestatus i tematisk plan 

for vern og pleie av landskapsområder i Rælingen kommune. De foreløpige vurderingene av 

naturmangfoldet ovenfor er gjort ut fra nye registreringer som er sammenfattet i minirapport 

454 fra Norsk institutt for naturforskning. 

 

Når det gjelder rasfare i tunnel må dette avklares med vegvesenet i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplan for området. Areal nord for fv. 120 er utsatt for 200-årsflom 

og dersom en bygger på dette flom- utsatte området kreves det oppfylling / forbygging. Ved 

en evt. utbygging må det legges nytt vannledningsnett og nytt avløpsnett i området. Arealet 

ligger med kort avstand til fjernvarmeledning. 

Når det gjelder risikoen for ulykke med farlig gods i Rælingtunnelen og Nedre Rælingsveg er 

det nødvendig med tilstrekkelig avstand fra byggegrense til vei. 

 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet kan bebygges med 

anslagsvis 100 blokkleiligheter (ca. 12 da) og 40 stk. terrasseleiligheter, samt 

kontor/forretning. Det er eksisterende eneboliger i området i dag. Arealet foreslås i arealdelen 

til kommuneplanen som kombinert formål og med bestemmelse om en mer effektiv utnyttelse 

av arealet, samt at noe areal blir vist som trafikkareal. Det må utarbeides områderegulering for 

et såpass stort område, der det bl.a. må vurderes hvordan naturverdiene i området kan 

innarbeides i planen. 
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Område 4: Deler av gnr/bnr 99/13 Hansefellåsen 1 
Arealformål i dag LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 26,0 da 

Antall og type boliger Rådmannen: maks. 13 stk. eneboliger 

Grunneiere Jens Fjerdingby 

Forslagsstiller Jens Fjerdingby 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tynn morene    Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

 

 

   Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer på 

arealet. Det er 

imidlertid en 

del av et stort 

sammenhengen

de skogareal 

med 

omkringliggend

e områder med 

sårbar natur. 

2 2  Skogen vil bli 

nedbygd. 

Konsekvenser for 

artene som bruker 

skogen som 

habitat.  

 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Området er 

skogdekt 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, middels 

bonitet, mindre 

del lav bonitet 

3 1  Skogen blir borte 

ved en bolig- 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Det går en 

lysløype 

gjennom 

området. Løypa 

kommer fra 

Marikollen og 

går tvers 

gjennom arealet 

på to steder. Det 

kan også være 

andre småstier 

knyttet til denne 

lysløypa.  

2 2  Gode adkomster 

til marka bør 

sikres i 

forbindelse med 

utbyggingen. 

Vedr. lysløype se 

pkt. 9. 

9. Område for idrett/lek Skog med 

lysløype tvers 

igjennom. Et av 

de mest brukte 

anleggene i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

2 2  Store deler av 

eks. trasé blir 

borte, men det er 

planer om å legge 

ned denne. Nytt 

anlegg planlegges 

i Marikollen. 

Grenser for øvrig 

til marka. 
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Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Kirkebyvegen er 

smal u/fortau. 

Avkjørsel til nr. 

13 m.fl. har spiss 

vinkel. Ikke vei 

inn i omr., er reg. 

inn mot 

Hansefellåsen 2 

4 1  Veier må dim. for 

økt trafikk, er reg. 

Avkj. må legges 

om. Må etablere 

atkomst. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Fjerdingby 

skole har 

kapasitet, 

barnehage har 

noe kapasitet 

2 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet i 

Kirkebyvegen. 

4 1  Mye av området 

ligger over kote 

210 og må 

trykkøkes. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet i 

Kirkebyvegen. 

    

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Kommunens 

verksted ligger i 

nærheten 

   Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog 2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand til skog.  

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

   Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Se pkt. 10  

Kirkebyvegen 

30 km/t. 

2 2  Se pkt. 10 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Se pkt. 10 2 2  Se pkt. 10 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Noe bratt 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen, ved 

den planlagte sentrumsutbyggingen på Fjerdingby. Dyrket mark blir ikke berørt. Området 

ligger nært knutepunkt for kollektivtrafikk på Fjerdingby. Barne- og ungdomsskole, 

barnehage, og Marikollen idrettsanlegg med hopp- og alpinbakke og lysløypeanlegg ligger i 

nærheten av området. Det må legges vann- og avløpsledninger fra Kirkebyvegen, der det er 

god kapasitet. Mye av området ligger over kote 210 og må trykkøkes. Veien må utbedres og 

det må bygges fortau. Videre er det nødvendig med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i 

arbeid med reguleringsplan for området. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet anslås å kunne bygges ut 

med maks. 13 eneboliger. Området ligger utenfor grønn strek. Det ligger imidlertid nært 

Fjerdingby tettsted hvor det er planlagt sentrumsutvikling. Rådmannen ønsker å justere grønn 

strek i området slik at Hansefellåsen ligger innenfor. Området ligger inntil markagrensen og 

det bør sikres god tilgjengelighet til Marka. Eksisterende skiløypestrasé krysser området. 

Denne er det allerede planer om at skal legges ned. Ny skiløype planlegges erstattet i 

Marikollen. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terreng i 

området 
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Område 5: Deler av gnr/bnr 98/2 Hansefellåsen 2 
Arealformål i dag LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 94.5 da 

Antall og type boliger Rådmannen: maks. 50 stk. eneboliger og 55 stk. 

rekke- /kjedehus. (ca. 91.6 da) 

Grunneiere Jan Erik Fjerdingby 

Forslagsstiller Jan Erik Fjerdingby 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I nord tynn 

morene, i sør 

bart fjell, stedv. 

tynt dekke. 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 
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forhold til 200-

års flom 

åpen bekk og dam 

i nord krev. tiltak 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er gjort to 

naturtyperegistr

eringer på 

området; dam 

(Kirkeby, BN 

00011038, 

svært viktig) 

hvor den 

rødlista arten 

liten salamander 

(NT) er funnet 

vurdert som 

svært viktig, og 

gammel 

barskog 

(Hansefellåsen 

øst, BN 

00011022, 

lokalt viktig).  

2 3  Naturtypene med 

tilhørende arter 

må hensyntas ved 

en utbygging av 

arealene. 

 

Liten salamander 

er avhengig av 

habitatet og en 

buffersone rundt 

dammen (20-30 

meter) dersom 

den skal overleve 

her. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

området. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog middels 

bonitet, noe lav 

og høg bonitet 

3 1  Skogen kan bli 

borte ved bolig-

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Lysløypa går 

gjennom 

nordlige deler 

av området som 

en bue. Det er 

flere turstier i 

området. 

Området er mye 

benyttet til bær 

og soppsanking. 

Områder med 

gammelskog 

innehar ofte 

kvaliteter som 

gir gode 

naturopplevelse

r. 

3 2  Gode adkomster 

til marka bør 

sikres i 

forbindelse med 

utbyggingen.  

Vedr. lysløype se 

pkt. 9. 
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9. Område for idrett/lek Skog, ende av 

lysløype går inn 

i nordre del av 

omr.  

2 2  Store deler av 

eks. trasé blir 

borte, men det er 

planer om å legge 

ned denne. Nytt 

anlegg planlegges 

i Marikollen. 

Grenser for øvrig 

til marka. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ikke atkomst, 

men reg. Kir.vn. 

er smal u/fortau. 

Avkjørsel til nr. 

13 m.fl. har 

spiss vinkel.  

4 1  Veier må dim. for 

økt trafikk, dette 

er reg. Avkj. til 

nr. 13 må legges 

om. Vurdere 

atkomst i sør også 

fra Hansefellåsen 

3. Ønsker 

sammenheng i 

veiforbindelsen 

mellom omr. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Fjerdingby 

skole har 

kapasitet, 

barnehage har 

noe kapasitet 

2 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet i 

krysset mellom 

Kirkebyvegen 

og fv. 120. 

4 1  Mestedelen av 

området ligger 

over kote 210 og 

må trykkøkes. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet i 

krysset mellom 

Kirkebyvegen 

og fv. 120. 

    

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Støy-varselkart 

frem mot 2025 

viser 55-65dB 

inn i området. 

4 1  Orientering av 

bygg og 

uteplasser, 

byggegrense i god 

avstand til vei 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

 

 

 

   Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen, ved 

den planlagte sentrumsutbyggingen på Fjerdingby. Dyrket mark blir ikke berørt. Området 

ligger nært knutepunkt for kollektivtrafikk i Fjerdingby. Barne- og ungdomsskole, barnehage, 

og Marikollen idrettsanlegg med hopp- og alpinbakke og lysløypeanlegg ligger i nærheten av 

området. Det er god kapasitet på barnehager og skoler i området. Det må legges vann- og 

avløpsledninger fra Kirkebyvegen, der det er god kapasitet. Mye av området ligger over kote 

210 og må trykkøkes. Veien må utbedres og det må bygges fortau. Videre er det nødvendig 

med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan for området. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet anslås å kunne bygges ut 

med maks. 50 eneboliger og 55 kjede-/rekkehus. Området ligger utenfor grønn strek. Det 

ligger imidlertid nært Fjerdingby tettsted hvor det er planlagt sentrumsutvikling. Rådmannen 

ønsker å justere grønn strek i området slik at Hansefellåsen ligger innenfor. Området ligger 

inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til marka. Eksisterende 

skiløypestrasé strekker seg inn i nordre del av området. Denne er det allerede planer om at 

skal legges ned. Ny skiløype planlegges erstattet i Marikollen. Det er gjort registreringer av 

den rødlista arten liten salamander i dam, vurdert som svært viktig, samt gammelskog som er 

vurdert som lokalt viktig. 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 med buffersone og lignende. Dette må også vurderes i forhold til at det er 

blitt gitt tilskudd til å ikke hogge området som er definert som gammelskog. 

  

17. Skog-/gressbrann Skog 2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom 

bygg og skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Se pkt. 10 

Kirkebyvegen 

30 km/t. 

2 3  Se pkt. 10 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Se pkt. 10 2 2  Se pkt. 10 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for utryknings-

kjøretøy 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

34 

 

Område 6: Deler av gnr/bnr 98/6 Hansefellåsen 3 
Arealformål i dag LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse 86 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: maks 42 stk. eneboliger og 50 

stk. kjede-/rekkehus 

Grunneiere Jan Nybak, Ola Aamodt Enger 

Forslagsstiller Øie Bolig AS 

 

 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I nord bart fjell, 

stedv. tynt 

dekke, i sør 

tynn morene 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

2 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det går en stor 

åpen bekk i sør 

som krever tiltak 

dersom adkomstv. 

blir lagt her 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er gjort en 

naturtyperegistr

ering av 

gammel 

barskog 

(Hansefellåsen 

øst, BN 

00011022, 

lokalt viktig) på 

området. 

3 2  Naturtypen med 

tilhørende arter 

må hensyntas ved 

en utbygging av 

arealene. 

 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

område 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, middels 

bonitet, noe lav 

og høg bonitet 

3 1  Skogen blir borte 

ved bolig- 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Områder med 

gammelskog 

innehar mange 

kvaliteter som 

gir gode 

naturopplevelse

r. Det er flere 

turstier i 

området og 

området er mye 

benyttet til bær 

og soppsanking. 

3 2  Naturtypen 

gammel skog må 

tas hensyn til ved 

en utbygging. 

Gode adkomster 

til marka bør 

sikres i 

forbindelse med 

utbyggingen. 

9. Område for idrett/lek Skog 1 2  Kan være noen 

som leker der. 

Grenser til marka. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ingen vei i omr. 

Private veier 

4 1  Kryss med fv. 

120 må 

etab./utbed. Eks. 
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mot omr. fra fv. 

120 

atkomstveier 

flyttes/utbedres. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Fjerdingby 

skole har 

kapasitet, 

barnehage har 

noe kapasitet 

2 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

ved Nybak. 

4 1  Mestedelen av 

området ligger 

over kote 210 og 

må trykkøkes. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 

ved Nybak. 

    

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Støy-varselkart 

frem mot 2025 

viser 55-65dB 

noe inn i 

området. 

4 1  Orientering av 

bygg og 

uteplasser, 

byggegrense i god 

avstand til vei 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog 2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom 

bygninger og 

skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Dårlig sikt ved 

Sørlidalen. 

Bratt terreng. 

Nedre R.veg 60 

km/t. 

2 4  Kan bli bratte 

atkomstveier. 

Kryss m/fv. må 

utbedres evt. 

flyttes.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/s-vei langs 

fv. 120 

2 2  Nye atkomstveier 

bygges med g/s-

vei/fortau der det 

er påkrevd iht. 

norm. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

37 

 

 

EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen, ved 

den planlagte sentrumsutbyggingen på Fjerdingby. Dyrket mark blir ikke berørt. Området 

ligger nært knutepunkt for kollektivtrafikk i Fjerdingby. Barne- og ungdomsskole, barnehage, 

og Marikollen idrettsanlegg med hopp- og alpinbakke og lysløypeanlegg ligger i nærheten av 

området. Det må legges vann- og avløpsledninger fra fylkesveien, der det er god kapasitet. 

Mye av området ligger over kote 210 og må trykkøkes. Eksisterende veikryss må utbedres og 

det må bygges nye veier med fortau. Videre er det nødvendig med vurdering av utdriftstrasé 

for skogbruk i arbeid med reguleringsplan for området. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Rådmannen anslår å kunne bygge 

ut med maks. 42 eneboliger og 50 kjede-/rekkehus. Areal med del av gammelskog, jfr. DN`s 

naturbase, er tatt ut av antall dekar det kan bygges boliger på. Området ligger utenfor grønn 

strek. Det ligger imidlertid nært Fjerdingby tettsted hvor det er planlagt sentrumsutvikling. 

Rådmannen ønsker å justere grønn strek i området slik at Hansefellåsen ligger innenfor. 

Området ligger inntil markagrensen og det bør sikres god tilgjengelighet til marka. 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. Den åpne bekken som går gjennom området 

krever muligens tiltak dersom avkjørsel anlegges ved bekkens trasé. 

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. Dette må 

også vurderes i forhold til at det er blitt gitt tilskudd til å ikke hogge i området som er definert 

som gammelskog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

utrykningskjøre

tøy. 

adkomst fra flere 

sider. 
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Område 7: Del av gnr/bnr 96/7, m.fl. Myrvold sør 
Arealformål i dag LNF-område og noe næringsformål 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 92,0 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: ca. 120 boliger, halvparten 

eneboliger og halvparten kjede- / rekkehus. Evt. 

20 av eneboligene får veg fra industriv. i øst. 

Grunneiere Christin Lyche Dahl og Statens vegvesen 

Forslagsstiller Øie Bolig AS 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke, i 

vest tynn 

morene, i øst 

tynn hav-/ 

strandavsetn. 

   Uaktuelt. 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Nord på arealet 

er naturtypene 

gammel 

barskog 

(Brenndammen 

øst II, BN 

00011024, 

viktig) og 

gammel 

barskog 

(Brenndammen 

øst I, BN 

00011023, 

lokalt viktig) 

registrert. 

På motsatt side 

av Nedre Rv. er 

den 

svartelistede 

arten 

Honningknop- 

urt (HI – høy 

risiko) 

2 3  Det må vurderes 

om det er mulig å 

hensynta den 

gamle barskogen 

ved en utbygging. 

 

Unødvendig 

spredning av 

Honningknop-urt 

må sikres at ikke 

forekommer i 

anleggsperioden. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

område 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Største delen 

med skog, 

middels bonitet, 

noe høg bonitet 

og noe åpen 

skrinn fastmark 

3 1  Skogen blir borte 

ved bolig- 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Det finnes 

enkelte stier 

gjennom 

området som 

blir benyttet til 

friluftsliv. 

Midtre 

Rælingen Vel 

har jobbet mye 

med 

tilrettelegging 

2 2  Områder med 

gammelskog 

innehar mange 

kvaliteter som gir 

gode 

naturopplevelser 

som kan 

forsvinne ved en 

utbygging.  
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for friluftslivet i 

området og 

området er mye 

benyttet til dette 

formålet.  

 

Gammelskogen 

Brenndammen 

Øst I går så vidt 

innenfor 

områdets 

avgrensning i 

vest. 

God forbindelse 

gjennom 

utbyggingsområd

ene til skogen.   

9. Område for idrett/lek Hovedsakelig 

skog. 

2 2  Ikke opparbeidet 

lekeomr., kan 

være noen som 

bruker det. 

Grenser til marka. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Tristilv. er reg. 

fram til omr. 

Grenser mot fv. 

120. Priv. vei 

v/ervervsareal. 

Dels bratt omr. 

3 1  Mulig gangatk. 

v/priv. vei + se på 

atkomst fra fv. til 

lavere omr. i rp. 

Vurdere tiltak på 

fv. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Smestad skole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

fra Smestad 

Vest. 

   Mestedelen av 

området ligger 

over kote 210. 

Trykkøkning via 

ledninger fra 

Smestad Vest. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 

øst for krysset 

Smestadbråtan / 

fv. 120. 

4 1  Ledninger må 

legges under fv. 

120. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning      

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Næringsområde 

ligger langs 

vegen, støy og 

støv. Støy-

varselkart frem 

4 1  Orientering av 

bygg og 

uteplasser, 

støytiltak i 

fasaden 
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mot 2025 viser 

55-65dB inn i 

området. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog 2 3  Sikre avstand til 

skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Fv. går forbi 

eiendommen 

2 3  Det må sikres 

nødv. Avstand til 

veg 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Dels bratt 

terreng. Priv. 

vei enkel avkj. 

fra fv. Tidvis 

høy trafikk ved 

kryss Tristilv./ 

fv.120, kan 

være vanskelig 

å komme ut på 

veien (dårlig 

sikt for de som 

skal ut på 

fv.120). 

2 3  Atkomst via priv. 

vei fra fv. 

vurderes i rp, 

tiltak vurderes 

samtidig. Planl. 

nye avkj. iht. 

norm. Vurdere 

kryss Tristilv./ fv. 

120. Sikre 

forbindelse videre 

nord. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Smestad skole 

ligger på 

motsatt side av 

fv. 120. 

Kryssing i plan 

ved planomr., 

men er 

trafikkøyer. 

Fv.120 60 km/t. 

G/s-vei langs 

Tristilv. 

2 4  Vil ant. ikke gå til 

undergang. - 

vurdere tiltak ved 

skole. Evt. 

tilrettel. priv vei 

for myke traf. 

hvis aktuelt. Nye 

atk.veier bygges 

med fortau hvis 

påkrevd iht. 

norm.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy .Noe bratt 

terreng 

3 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 
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EGNETHETSVURDERING 

Området grenser til nye boligområder på Smestad/Hektner med barneskole og barnehager. 

Det er også gang- og sykkelavstand til det fremtidige Fjerdingby sentrum med Marikollen 

idrettspark. Den foreslåtte utbyggingen berører ikke dyrka mark. Området er innenfor grønn 

strek og grenser til Marka.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Rådmannen anslår at det kan 

bygges 19 eneboliger i øst og maks. 41 stk. rekke- / kjedehus og 50 eneboliger i vest. Den 

økte trafikken som følge av den store utbyggingen på Hektneråsen og Smestad kan få 

konsekvenser for krysset mellom Tristilvegen og fv. 120. Dersom det ønskes adkomst fra 

industriveg i vest krever dette tillatelse fra Statens vegvesen. Skoleelever vil antagelig ikke 

bruke undergang i sør, ved regulering av området må man derfor avklare behovet for 

trafikksikkerhetstiltak med Statens vegvesen. Videre er det nødvendig med vurdering av 

utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan for området. 

Nord på arealet er naturtypene gammel barskog (Brenndammen øst II /øst I) registrert. 

Brenndammen øst II karakteriseres som en godt avgrenset, ugrøftet sumpskog som er sjelden i 

landskapet. Brenndammen-Øst I karakteriseres som småbregne- og høgstaudeskog. Ved 

regulering må det også vurderes hvilke hensyn som skal tas i forhold til naturverdiene i 

området.  

Det er viktig å unngå unødvendig spredning av Honningknop-urt under anleggsperioden. 
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Område 8: Gnr/bnr 96/46, 96/267 m.fl. Nord for 

Tristilvegen, område 1 og 2 
Arealformål i dag Erverv /næring og boligformål 

Foreslått arealformål Bolig, næring og offentlig og privat tjenesteyting 

Arealstørrelse Område 1 er ca. 26,5 da, område 2 er ca. 8,0 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: forslag til reg.plan: 175 stk. 

blokkleiligheter, samt næring og mulig endring 

fra eks. eneboliger til blokker ved fv. 120. 

Grunneiere Hektneråsen Utbygging AS, Øie Bolig AS, 

Rælingen skogeierforening, boligeiere m.v. 

Forslagsstiller Hektneråsen Utbygging AS v/Petter Bogen 

Arkitektkontor AS 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tynn hav-/ 

strandavsetn. i 

sør og øst, bart 

fjell, stedv. tynt 

3 3  Utsprengt 

fjellskjæring i 

vest må 

undersøkes for 
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dekke i 

nordvest 

steinsprang og 

evt. sikres. 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer i 

omr., verken i 

naturbase eller i 

artsdatabanken. 

1 2  Det er dermed lite 

sannsynlig at det 

finnes noe natur 

med høy verdi. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Noe skog, lav 

bonitet, noe 

skog, høg 

bonitet og noe 

åpen skrinn 

fastmark  

3 1  Skogen blir borte 

ved bolig- 

utbygging 

8. Parker og 

friluftsområder 

Skog 1 1  Terrenget gjør 

skogen svært lite 

egnet som 

friluftsformål og 

det er ikke/lite 

benyttet i dag. 

9. Område for idrett/lek Skog, 

boligtomter og 

næring. 

1 1  Ikke spesielt 

egnet eller typisk 

lekeomr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Tristilvegen og 

fv. 120. Noen 

avkj. og priv. 

vei fra T.vegen 

3 1  Bygge om/ruste 

opp/stenge avkj. 

og intern vei. 

Vurdere tiltak på 

fv. 120. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Smestad skole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 
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Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen risiko    Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. og 

avkjøring til 

Smestad vest 

ligger ved omr. 

Hvis butikk 

økes trafikk, 

støy og støv. 

Støy-varselkart 

frem mot 2025 

viser over 65dB 

inn i omr. 

4 2  Bebyggelsen må 

plasseres med 

avstand til fv. 

120. For øvrig må 

orientering av 

bygg og støytiltak 

i fasaden 

vurderes. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

sør på 

eiendommen 

3 2  

 

Berører kun en 

liten del av 

området. Bør 

vurderes lagt i 

bakken 

17. Skog-/gressbrann Dels skog, 

ligger inneklemt 

blant 

bebyggelse, 

grenser mot 

veg.skjerm. 

1 3  Skog blir 

nedbygd, 

vegskjerm er smal 

og det blir 

kanskje utbygd på 

Myrvold. 

18. Dambrudd Nytt høydebass. 

som pr. i dag 

ennå ikke er 

bygd. Høyde-

bassenget ligger 

vest for området 

1 2  Brudd i bassenget 

kan gi flombølge. 

NRV vil ha 

ansvaret for å 

holde bassenget i 

orden. 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Nedre 

Rælingsveg går 

forbi 

eiendommen 

2 3  Byggegrense i 

god avstand fra 

veg 

21. Ulykke i av-/påkjørsler En dir. avkj. fra 

fv. reg. stengt. 

Kryss 

Hektnerhagan 

og Opsalv. vis à 

vis omr. Tidvis 

høy trafikk ved 

kryss Tristilv./ 

fv.120, kan 

være vanskelig 

å komme ut på 

veien. 

2 3  Vurdere kryss 

Tristilv./ fv. 120. 

Vil få stengt dir. 

avkj. Må vurdere 

plassering av 

atk.veier/avkj. i 

forhold til 

hverandre (sikt, 

vikeplikt osv.).  
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EGNETHETSVURDERING 

Området grenser til nye boligområder på Smestad/Hektner med barneskole og barnehager. 

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. Den foreslåtte utbyggingen 

berører ikke dyrka mark. Området ligger innenfor grønn strek. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Rådmannen anslår at området 

kan bygges ut med ca. 135 blokkleiligheter på område 1 og 60 blokkleiligheter på område 2, 

totalt 195 leiligheter, samt forretning. Utbygger ønsker bl.a. dagligvarebutikk på området. 

Rådmannen ønsker ikke en slik etablering ved Smestad før Fjerdingby sentrum er etablert, 

men det kan på sikt være et potensial for nærbutikk i området. Utbygger mener at det også 

kan være aktuelt med funksjoner innenfor offentlig og/eller privat tjenesteytelse (for eksempel 

sykehjem, omsorgsboliger, barnehage, fasiliteter for forsamling). Rådmannen mener 

imidlertid at funksjoner innenfor pleie og omsorg skal ligge i nærheten av Fjerdingby 

omsorgssenter og barnehagekapasiteten vurderes utvidet ved Hekteråsen FUS barnehage. 

 

Ved regulering av området må utsprengt fjellskjæring i vest undersøkes for steinsprang og 

evt. sikres. Høyspentlinje sør på eiendommen bør bli lagt under bakken. Med tanke på den 

varslede støyen frem mot 2025 bør man ved utbygging vurdere orientering av bygg, støytiltak 

i fasaden, p-plasser og inn-/utkjøring. Ulykkes risiko for gående/syklende anses å være noe 

høy og hvis en forandrer arealformålet bør man sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. Den 

økte trafikken som følge av den store utbyggingen på Hektneråsen og Smestad kan få 

konsekvenser for krysset mellom Tristilvegen og fv. 120.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/s-vei langs 

sørsiden av 

Tristilv. - 30 

km/t. 

Undergang v/fv. 

rett ved. 

2 4  Må sikre trygg 

kryssing av 

Tristilv., samt 

trygg ferdsel 

internt på omr. 

Folk kan ta 

snarvei over fv. 

nord i omr., må 

vurdere tiltak 

(f.eks. tosidig g/s-

vei). Kan evt. 

kanskje ledes til 

skole hvor det er 

trafikkøyer samt 

evt. nye tiltak der. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Området er 

bratt innerst, 

kan oppstå kø 

ved kryss  

4 2  Det bør bygges 

kun på de flate 

områdene, 

kryssløsning må 

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

sør 
Arealformål i dag LNF – område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 38.5 da, der ca. 24.3 da er bolig-/hyttetomter 

Antall og type boliger Forslagsstiller: Konsentrert småhusbebyggelse i 

vest og frittliggende småhusbebyggelse i øst. 

Grunneiere Holger Jahr, samt bolig og hytteeiere 

Forslagsstiller Hektneråsen utbygging AS v/Petter Bogen 

Arkitektkontor AS 

 

 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I vest tynn hav-/ 

strandavsetning, 

i sørøst tykk 

havavsetn., i 

nordøst bart 

1 2  Arealet i sørøst 

med eksisterende 

bygg vurderes i 

forb. med reg. 

planarbeid der det 

er tykk havavsetn. 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

48 

 

fjell, stedvis 

tynt dekke 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Ingen 

registreringer 

2 2  Ingen tidligere 

registreringer og 

lite område.  

5. Kulturminne/-miljø Sefrak-

registrerte bygn. 

på eiendommen 

3 1  Bygn. eksteriør 

må vurderes i 

forhold til 

bevaring i 

reg.plan.arb. 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

område 

   Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, høg 

bonitet vest for 

hyttetomtene 

3 1  Skogen blir borte 

ved bolig- 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Skogsbilveg inn 

mot Svarttjern 

som benyttes til 

friluftsliv. Det 

er også etablert 

enkelte stier 

gjennom 

området i tilkn 

til hyttene. 

1 2  Veien vil bli 

opprettholdt og 

evt. utbedret ved 

utbygging. 

9. Område for idrett/lek Skog og 

hyttetomter. 

1 1  Ikke opparbeidet 

som idrett eller 

lekeomr.. Marka 

like ved, 

lekearealer 

avklares ved 

regulering. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Private veier til 

området fra 

Hektnervegen. 

3 1  Bygge ny vei mot 

Hektneråsen eller 

utbedre mot fv. 

v/bensinstasjon. 

Bør ha tosidig 

mulighet for 
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beredskap. 

Vurdere evt. tiltak 

ved kryss m/fv. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Smestad skole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

på ledninger 

igjennom eks. 

hyttefelt. 

   Innerst i veien 

Hektnerhagan 

finnes en 

trykkøkn.ledn. 

ved behov. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 

igjennom eks. 

hyttefelt 

4 1  Må pumpes fra 

lavere deler av 

Jahr sitt område. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen risiko    Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Dyrket mark på 

naboeiendom 

   Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

sørøst på eiend. 

3 1  Berører kun en 

liten del av 

området. 

Byggegrense mot 

sikringssone 

17. Skog-/gressbrann Skog/hytteomr. 

Grenser mot 

skog/landbruk 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom 

bygninger og 

skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Venstre-

svingefelt på fv. 

120 v/Hektnerv. 

og Tristilv. Mye 

trafikk i rushtid. 

2 3  Bygge nye 

avkjørsler etter 

veinorm. Vurdere 

tiltak v/kryss 

m/fv. 120 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke g/s-vei 

langs Hektnerv., 

og priv. vei. 

G/s-vei langs 

fv. m/kryssing i 

plan m/traf.øyer 

v/omr. F4. Fv. 

2 3  Må etableres g/s-

vei eller fortau 

mot Hektneråsen. 

Vurdere 

fortau/g/s-vei 

også mot fv. 120 

v/bensinstasjon.  
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EGNETHETSVURDERING 

Området grenser til Hektneråsen boligfelt. Hyttetomtene ligger innenfor grønn strek, mens 

resten av arealet ligger utenfor. Dette arealet er et mindre skogsområde som avgrenses 

naturlig mot eksisterende skogsbilvei i sør og markagrensa i vest. Tiltaket berører ikke dyrket 

mark. Det er god kapasitet på eksisterende VA-anlegg i nærområdet. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Rådmannen anslår at området 

kan bygges ut med maks. 24 eneboliger, med en fordeling på maks. 12 eneboliger på del av 

eiendommen 91/1 og maks. 12 eneboliger på hytteeiendommene. I tillegg ønsker utbygger å 

bygge ut området som er regulert til friluftsområde mellom boligbebyggelsen på Hekteråsen 

og nevnte areal. Friluftsområdet er avsatt til byggeområde for bolig i kommuneplanen.  

 

Det er behov for gang- og sykkelvei eller fortau mot Hektneråsen og evt. mot fv.120 ved 

bensinstasjonen. Det må avklares hvor hovedatkomst til området skal være. Den økte 

trafikken som følge av den store utbyggingen på Hektneråsen og Smestad kan få 

konsekvenser for krysset mellom Tristilvegen og fv. 120. 

Videre er det nødvendig med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med 

reguleringsplan for området. 

 

  

120 60 km/t, 

Hektnerv. 30 

km/t. Planl. 

fortau i 

Hektneråsen-

omr.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Noe bratt 

terreng 

3 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 
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Område 10: Del av gnr/bnr 93/3, 95/12 m.fl. 

Støtterudvegen 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse 28 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: Ingen forslag om antall og type 

boliger. 

Grunneiere Tor-Ole Tveterhagen, Gaute Aarbakke Solaas, 

Frode Edvardsen Støtterud, m.fl. 

Forslagsstiller Gaute Aarbakke Solaas 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tynn strand- / 

havavsetn., 

lengst øst bart 

   Uaktuelt 
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fjell, stedvis 

tynt dekke 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det går en åpen 

bekk i sør 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Vegetasjonen 

består av 

barskog og 

blandingsskog. 

Et tilgrensende 

område i 

nordvest er det 

registrert gråor-

heggeskog 

(Smestad 

søndre, BN 

00011034, 

viktig). 

I friluftsområdet 

vest for området 

er det i artskart 

reg. fire rødlista 

sommer-

fuglarter.  

2 3  Den tilgrensende 

naturtypen og de 

rødlista 

sommerfuglartene 

må hensyntas ved 

en utbygging av 

arealet. 

5. Kulturminne/-miljø Kongevegen går 

gjennom 

området 

1 1  Kongevegen skal 

være åpen for 

allmenn ferdsel 

6. Kulturlandskap Ligger inntil 

området som er 

avsatt som 

landskapsverno

mråde med høy 

verneverdi 

2 3  I planen er 

området øst for 

veien inkludert i 

kartlegging av 

verneverdige 

landskapsområde 

som eldre åpen 

granskog. 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog høg 

bonitet utenom 

hyttetomtene og 

p-plass 

3 1  Skogen blir borte 

ved bolig- 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017. 

Det er flere stier 

3 2  Lage ferdselsårer 

ned mot vannet. 
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i området som 

er mye benyttet. 

9. Område for idrett/lek Skog, regulert 

friluftsomr.  

2 2  Det kan være 

noen som bruker 

arealet til lek. 

Grenser til øvrige 

friomr./fril.omr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Området ligger 

øst for 

Støtterudvegen. 

Noen bygg 

ligger tett inntil 

reg. vegformål. 

4 1  Nederste del av 

Støtterudv. må 

utbedres/bygges 

for økt trafikk. 

Fortau langs 

midtre del av 

Støtterudv. 

anlegges nå. Reg. 

veiformål litt 

smalere enn norm 

tilsier. Kryss 

m/fv. må 

vurderes. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Smestad skole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

fra krysset 

mellom 

Støtterudvegen / 

Kongevegen. 

   Nordvestre del vil 

få vann fra 

ledninger som går 

i tilgrensende 

ravinedal. 

13. Avløpsanlegg Kreves 

antageligvis 

pumpeledn. til 

eks. avløpsledn. 

for området i 

sør. Kort veg 

for omr. i 

nordvest. 

3 2  Mye av området 

må antakeligvis 

pumpe avløpet 

opp til krysset 

Støtterudv. / 

Kongevegen evt. 

til eks. ledninger 

nord for gnr/bnr 

95/5. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen risiko    Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 
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      (elektromagnetisk 

stråling) 

17. Skog-/gressbrann Skog, grenser 

mot skog 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand til skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt på fv. 

120. Dels bratt 

omr.  

2 2  Nye avkjørsler 

skal bygges etter 

norm. Vurdere 

kryss 

Støtterudv./fv. 

120 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

midtre del av 

Støtterudv. er 

under bygging.  

2 3  Fortau langs 

nedre del av 

Støtterudv. må 

vurderes. Kan 

også gå 

Kongeveien til 

Grindlia hvor det 

er fortau. Vurdere 

mulig opprusting 

og brøyting av 

Kongev. ifht. 

vern. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. En del 

bratte områder, 

vanskelig 

adkomst øst for 

veien samt ved.  

p-plass i sør.  

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei. Det vil 

være vanskelig å 

få flyttet p-

plassen.  
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EGNETHETSVURDERING 

Området berører ikke dyrket mark og er innenfor grønn strek. Området grenser mot 

bebyggelsen i Støtterudvegen og ligger i gangavstand fra skole og barnehage på Smestad. 

Arealet er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Smestad. Det er nødvendig med 

vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan for området. 

 

Området vest for Støtterudvegen/Kongevegen vurderes å være egnet som 

utbyggingsområde. Rådmannen anslår at arealet kan bygges ut med maks. 3 eneboliger. 

Adkomstvei for de tre boligene må anlegges felles og så langt sør i Støtterudvegen som mulig. 

Dette på grunn av at veien lenger nord har en stigning 1:5 ned mot to eksisterende boliger. 

Dette området er redusert i størrelse i forhold til innspill fra forslagsstiller på grunn av 

eksisterende vannledning i ravinedalen. Det tillates ikke fylling / vei over denne 

vannledningen. 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. Dersom det ville blitt en større utbygging i området ville det også være behov for 

fortau i nedre del av Støtterudvegen. I denne delen av Støtterudvegen er det vanskelig å bygge 

fortau på grunn av at bebyggelse ligger nær vei. Forslagsstiller har i sitt innspill foreslått ny 

vei fra fv. 120 til utbyggingsområdet delvis over dyrka mark, sør for Støtterudvegen. Denne 

delen av innspillet ble avvist i planprogrammet fordi tiltaket strider mot kommunens 

arealstrategiske retningslinjer vedrørende sterkt jordvern og bevaring av miljøverdier og 

kulturlandskap. Forslaget om bygging av vei ligger også utenfor grønn strek i arealdelen til 

kommuneplanen. Det er i artskart gjort registreringer av fire rødlista sommerfuglarter; 

granmåler (EN), springfrødråpemåler (VU), bremstilkvikler (VU) og flekksivmott (VU) 

omtrent 200 meter vest for området. Registreringene er fra 2006/2007. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan for området må det gjøres kartlegginger av naturverdiene i området, særlig 

med tanke på disse artene og deres habitat, og det må vurderes hvordan en eventuell 

utbygging vil påvirke disse og om de kan innarbeides i planen. 
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Område 11: Del av 82/1, 82/15, m.fl. Nordby bruk 
Arealformål i dag Erverv/næringsformål, friområde og 

småbåthavn 

Foreslått arealformål Boligformål, næringsformål, friområde og 

småbåthavn 

Arealstørrelse Ca. 32.6 da på land, inkl. Fjeld & Halvorsens 

eiendommer 

Antall og type boliger Forslagsstiller: 19 stk tomannsboliger  

Grunneiere Liv Lillehaug, Terje Mavåg, m.fl. 

Forslagsstiller Håvard Lillehaug 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke, i sør 

lite område med 

tykk havavsetn. 

   Lite, flatt område 

inn mot vegen 

med tykk 

havavsetning - 

Uaktuelt 
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2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Areal langs hele 

vannkanten er 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

4 1  Ingen store 

konsekv. på 

grunn av bygging 

av turveg langs 

vannkanten, åpen 

bekk i vest og i 

sørøst. Bekken i 

sørøst kan bli stor 

og krever tiltak  

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Grenser mot 

Nordre Øyeren 

naturreservat. 

2 2  Utbygging kan få 

konsekvenser for 

vegetasjonen og 

dyrelivet i Nordre 

Øyeren 

naturreservat. 

Gjelder særlig 

utvidelsen av 

småbåthavna. 

5. Kulturminne/-miljø Det er Sefrak-

registrerte bygn. 

på eiend. Disse 

er registrert i 

kulturminnepla

nen med ulike 

vernekategorier. 

Kraftstasjon, 

Hepa 

teglverk,stein-

brygge,velferds-

bygn. for 

bruket, Tangen, 

damp-sagbygn. 

4 1  Det må sikres 

bevaring av 

eksteriøret til de 

gamle 

bygningene og 

miljøet i sin 

helhet. 

Kraftstasjonen og 

teglverket har 

høyest prioritet. 

6. Kulturlandskap     Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, høg 

bonitet og noe 

åpen skrinn 

fastmark. 

   Avsatt til 

småbåthavn, 

næringsformål og 

friomr. - Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Områdene ut 

mot Øyeren er 

avsatt som 

friområde. 

2 2  Allmennhetens 

tilgang til 

arealene bør 

sikres. Det 

foreslås 

opparbeiding av 

tursti. 

9. Område for idrett/lek Småbåthavn. 

Noe gjengrodd 

2 2  Ta hensyn til 

småbåthavna. 
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grøntomr. avsatt 

til erverv/ 

næring. Friomr. 

mot vassdrag. 

Noen ungd. går 

tur i omr. Lite 

større friomr. i 

næromr.  

Opparb. tursti og 

oppholdsarealer 

langs vannet som 

alle kan benytte.   

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Planer om 

fortau langs 

Tomterv. reg. 

langs deler av 

strekningen. 

Bom ved 

kraftstasjonen. 

4 1  Utbedre/bygge 

om Tomterv. med 

fortau, samt 

antagelig veiene 

internt på 

området.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

god kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

registrert. Da 

det er et 

gml.industriomr 

kan det være 

forurensning 

 

1 2  Vurdere grunn-

undersøkelser 

ifm. reg.arbeid. 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Det er industri i 

området i dag, 

som gir noe 

støy, støv og 

trafikk. 

Lukt fra 

pumpestasjon. 

4 1  Det er industri i 

området i dag. 

Dette ønskes 

bevart, og boliger 

må planlegges i 

fht. dette. 

Lukt fra 

pumpestasjon kan 

fjernes ved 

rensing. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Noe skog, også 

på motsatt side 

1 3  Skog vil i stor 

grad bli nedbygd 
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av vei, men 

avsatt 

byggeomr. 

v/utbyg. Vei er 

buffer mot skog i 

sør hvis det ikke 

blir utbygd. 

18. Dambrudd Nordbysjøen vil 

ved dambrudd 

gi flombølge på 

stor del av 

området. Flere 

dammer oppstr. 

for arealet ved 

Nordbybruk. 

1 4  NRV har ansvaret 

for å holde 

damanlegget ved 

Nordbysjøen i 

orden, kommunen 

har ansvar for 

beredskaps/ 

evakueringsplaner 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Teglbygget på 

Nordby brukes 

til produksjon 

av plast-

komponenter. 

Treindustri i 

andre bygg. 

   Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Industri i 

boligområde gir 

noe trafikk med 

farlig gods 

2 3  Fartsreduserende 

tiltak bør vurderes 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt e.l. 

v/fv. Dels bratte 

kommunale 

veier. 

2 3  Vurdere kryss 

med fv. i forhold 

til trafikk. Bygge 

nye avkjørsler 

etter norm. Sikre 

god sikt langs 

kommunale veier. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau 

langs 

Tomtervegen 

eller Teglvegen, 

men gangvei på 

tvers gjennom 

Enga. Begge 

veier 30 km/t. 

2 3  Det er planer om 

fortau langs 

Tomterv. Barn vil 

ant. også gå via 

Enga til skolen. 

Vurdere 

trafikksikkerheten 

langs denne ruta. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger. 

Ligger nederst i 

Tomtervegen 

noe 

uoversiktlige og 

svingete veier 

for  

utrykningskjøre

tøy .  

3 2  Vurderes som 

akseptabelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Området ligger inntil eksisterende boligområder og er avsatt til næringsformål i dag, men 

ligger utenfor grønn strek. Området er ikke i overenstemmelse med retningslinje om fortetting 

i nord, men berører ikke dyrket mark. Nordre Øyeren Naturreservat grenser til området. Det er 

flere verneverdige bygninger i området. Det er god kapasitet på vann og avløp i området, men 

det må bygges fortau langs Tomtervegen. Lukt fra pumpestasjon må fjernes ved rensing. 

 

Området vurderes å ikke være egnet til utbygging med bakgrunn i de arealstrategiske 

retningslinjene. For å bevare bygningsmassen for fremtiden foreslås det en kombinasjon av 

bolig og næring på bakgrunn av at interessen for næringsutvikling i området er liten. Område 

avsettes til kombinert formål bolig / industri / lager på allerede bebygd areal. Ubebygd areal, 

blant annet langs strandlinjen, avsettes til friområde og småbåthavn, samt at det legges en 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø på hele området. Ved ønske om nye tiltak som 

berører naturreservatet, som f.eks. anlegning av ny brygge, må det søkes om dispensasjon i 

forhold til vernebestemmelsene for reservatet. Utvidelse av småbåthavn må gjøres gjennom 

reguleringsplan.  

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. 
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Område 12: Del av gnr/bnr 80/8 og 81/3 Bak 

Ulleråsen 
Arealformål i dag LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål  

Arealstørrelse Ca. 14 da  

Antall og type boliger Forslagsstiller: 10-15 stk. eneboliger 

Grunneiere Thomas Karlstad 

Forslagsstiller Øie Bolig AS 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I sør tynn 

morene, i nord 

bart fjell, 

stedvis tynt 

dekke 

1 2  Forslagsst. ønsker 

å grave ut en 

mindre myr i øst. 

Myrområdet 

undersøkes vedr. 

stabilitet i fbm 

reg. planarbeid. 
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2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

2 2  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er en 

bekk/myr i øst. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer i 

området.  Det er 

et lite areal med 

gammelskog sør 

på arealet som 

kan ha 

potensiale for 

naturskog 

1 2  Det må vurderes 

om det skal gjøres 

kartlegging av 

naturverdiene i 

områdene i 

forbindelse med 

utbygging. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, middels 

bonitet, noe lav 

bonitet i sør. 

Flere 

traktorveier og 

utdriftstraséer 

innenfor 

området. 

3 1  Noe av skogen 

blir borte ved 

boligutbygging.  

Nødv. med 

vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Skogen og 

marka i 

nærheten, 

skiløype om 

vinteren 

2 1  Sikre 

tilgjengelighet 

mellom 

boligtomter med 

stier.  

9. Område for idrett/lek Skog med sti og 

traktorvei tett 

på bebyggelse. 

2 1  Det kan være 

noen barn som 

bruker omr. 

Grenser til marka. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Ulleråsen og 

Fjellstad. Ny 

vei reg. med 

fortau på 

Ulleråsen. 

Friomr/sti inn 

mot omr.   

2 1  Atkomst foreslått 

fra Ulleråsen, i 

tillegg til 

gangatkomst fra 

Fjellstadfeltet. 

G/S-vei bør 

kunne benyttes 

som 

beredskapsvei. 
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Vurdere tiltak på 

fv. i forhold til 

trafikkmengde.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

har god 

kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet, 

trygg skoleveg 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

via det nye 

Ulleråsen-feltet 

   Hele området 

ligger over kote 

210 og må 

trykkøkes 

sammen med 

Ulleråsen-feltet. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 

via det nye 

Ulleråsen-feltet 

    

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog 2 3  Ikke bygge helt i 

skogkant.  

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Atkomst 

foreslått fra 

planlagt 

boligfelt. Ikke 

venstre-

svingefelt på fv.  

2 3  Bygge avkjørsler 

etter norm. 

Vurdere tiltak på 

fv. 120. SVV har 

gitt 

tilbakemelding 

om at venstre-

svingefelt ikke er 

nødvendig. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Nye fortau/g/s-

veier på 

Ulleråsen + til 

undergang på 

2 3  Vurdere 

gangatkomst til 

Fjellstad i forhold 

til 
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EGNETHETSVURDERING 

Området er innenfor grønn strek og grenser til Ulleråsen og Fjellstad boligfelt. Området 

grenser til Marka. Den foreslåtte utbyggingen berører ikke dyrket mark. Det er god kapasitet 

på VA- anlegg via det nye Ulleråsen-feltet, men vannforsyningen må trykkøkes sammen med 

Ulleråsen-feltet. Videre er det nødvendig med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid 

med reguleringsplan for området.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Rådmannen anslår at området 

kan bygges ut med 5 stk. eneboliger. På grunn av at det ikke ønskes noen utbygging på kollen 

i sør, så er det tatt inn et mindre område for utbygging enn det forslagsstiller har foreslått. Et 

mindre areal i nord, som eies av Sissel og Svein Bjerke, er imidlertid tatt med da det foreslås 

en kombinert gang- og beredskapsveg fra Svarttjernvegen på Fjellstadfeltet. En planlagt 

reduksjon av utbygging på tilgrensende Ulleråsen tilsier samlet sett at en mindre utbygging 

bak Ulleråsen kan tillates selv om dette er sør i kommunen. Det må vurderes om det skal 

gjøres kartlegging av naturverdiene i områdene i forbindelse med utbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellstad. Ikke 

undergang eller 

trafikkøyer på 

fv. v/planomr.  

trafikksikkerhet. 

Vurdere tiltak på 

fv. 120.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger. 

Kobles til ny 

vei via 

Ulleråsen.  

2 3  Vurdering av 

mulighet for 

gjennomkjøringsv

ei via 

Fjellstadfelt. 
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Rådmannens forslag med ROS-analyser og 

egnethetsvurderinger 
 

Område 13: Del av gnr/bnr 103/315  Blystadlia - 

nord for fotballbanen 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse 3 daa 

Antall og type boliger Rådmannens vurdering: Maks. 40 

blokkleiligheter 

Grunneiere Kommunen 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, 

stedvis tynt 

dekke 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

årsflom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

mindre bekk i øst 

krever tiltak 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Arealet er 

skogdekket, 

men det er ikke 

registrert 

hverken rødlista 

arter eller 

spesielle 

naturtyper. 

1 2  Sannsynligheten 

for at verneverdig 

natur går tapt ved 

en nedbygging av 

dette arealet er 

derfor liten. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer. 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Området rundt 

er bebygd. 

Skogdekt.  

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Opprinnelig 

skog, høg 

bonitet, hogst 

gjennomført i 

området.  

   Avsatt til friomr., 

avgr./lite område 

ifht. skogbruk- 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Området er 

avsatt som 

friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017. 

2 3  Et av få arealer på 

Blystadlia som er 

avsatt som 

friområder. 

9. Område for idrett/lek Skråning, 

grenser til 

fotballbane/ 

skole/barnehage 

3 2  Ballbane kan bli 

litt redusert og 

mer inneklemt. 

Aktivitet på 

ballbane kan være 

sjenerende for 

private 

uteoppholdsareale

r. 

Kan være noen 

som leker i 

skråning, er 

tilsvarende 

arealer rett ved + 

ballbinge v/skole. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger midt i 

Blystadlia, 

grenser mot g/s-

veier mot skole 

og barnehage. 

3 1  Må kanskje bygge 

om/utbedre 

atkomstvei pga. 

økt trafikk og ny 

avkjørsel. Evt. 

tiltak v/Blystadr. 
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11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

God kapasitet 

på Blystadlia 

barneskole, 

barnehage får 

utvidet kapasitet 

50 pl.2013 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

på høyde-

bassenget. 

    

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Barneskole, 

barnehage og 

ballbane på 

naboeiendom 

gir noe støy. 

4 1  Boliger må 

orienteres best 

mulig for å sikre 

gode uteplasser. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Ligger midt i 

boligområde. 

   Uaktuelt 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass. 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg. 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen 

adkomstveg 

forbi området.  

   Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Kun g/s-veier til 

området. P-

kjeller 

v/Elgtråkket 

hvor det er p-

forbud langs 

vei. Skarp sving 

i enden av 

Blystadringen. 

2 2  Atkomst må 

vurderes nærmere 

i reg.plan, ant. 

mest aktuelt fra 

Elgtråkket. 

Vurdere nye 

utb.omr., i 

sammenheng 

(trafikk, sikt 

m.m.) 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Hovedsakelig 

bilfritt område. 

Fortau langs 

Elgtråkket som 

krysser enden 

på veien, ikke 

fortau langs 

Blystadringen. 

2 3  Bør få parkering i 

kjeller, ikke 

benytte g/s-veier, 

men må det i 

anleggsfase. 

Vurdere fortauets 

krysning av 

Elgtråkket. Se 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av kommunal 

infrastruktur og området har god kollektivdekning. Beredskapsvei er vurdert i forbindelse 

med kommunedelplan for Fjerdingby og det ble da konkludert med at beredskapssituasjonen 

for Blystadlia er tilstrekkelig ivaretatt. Avsatt til friområde i kommuneplanen men er lite 

benyttet til lek og opphold og det er mange alternative grøntområder i nærområdet. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet må sees i sammenheng 

med tilgrensende boligområde i vest og må bygges ut sammen med dette slik at det blir 

etablert felles adkomst og parkering. Det ansees at området kan bygges ut med maks. 40 

blokkleiligheter med forutsetning av at parkeringsbehovet for Elgtråkket og Bjørnefaret 

borettslag samtidig er tilfredsstillende og at det sikres trygge ferdselsårer for myke trafikanter. 

Det må avsettes en buffersone mellom kvartalslekeplass og byggegrense. 

  

gangmønster til 

bl.a. u.skole i 

sammenheng 

m/andre omr. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Kun én atkomst 

til Blystadlia. 

2 2  Beredskapsvei er 

vurdert tidligere. 
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Område 14: Del av 103/10 og 102/176  Område 

mellom Blystadvegen og Blystadringen 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 38,5 daa 

Antall og type boliger Rådmannens vurdering: Maks. 25 stk. rekke-

/kjedehus (ca. 9.5 daa) i sør og 45 stk. 

terrasseleiligheter i nord. 

Grunneiere Kommunen 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 
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forhold til 200- 

års flom 

åpen bekk i vest 

krever tiltak.  

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Arealet er 

skogdekket, 

men det er ikke 

registrert 

hverken rødlista 

arter eller 

spesielle 

naturtyper. 

1 2  Sannsynligheten 

for at verneverdig 

natur går tapt ved 

en nedbygging av 

dette arealet er 

derfor liten. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Bebygde 

områder rundt. 

Skogdekt. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, middels 

og noe høg 

bonitet i nord, 

lav bonitet på 

kollen i sør. 

3 1  Mye av skogen 

blir borte ved 

utbygging. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Området blir 

brukt som 

snarvei fra 

Blystadlia og 

ned mot 

Løvenstad og er 

avsatt som 

friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017. 

2 2  Få som oppholder 

seg på arealet 

fordi det er svært 

bratt samt at det 

er store 

alternative 

friluftsområder 

rundt Blystadlia. 

Snarvei bør 

opprettholdes.  

9. Område for idrett/lek Skog, sterkt 

skrånende 

terreng samt 

kolle. 

1 1  Kan være noen 

som bruker omr. 

men ikke særlig 

tilgj., finnes andre 

mer aktuelle omr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Blystadvegen, 

Blystadringen 

og turvei. Gang- 

og sykkelvei og 

sti krysser 

området. 

4 1  Må etablere nye 

avkjørsler. Det 

kan bli atkomst 

v/turvei og g/s-vei 

og sti kan bli 

flyttet, ant. må 

man sprenge 

endel. Mulig nye 

fortau el. Må ant. 

bygge atkomst i 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

71 

 

undergang og 

komme ut ved 

tømmervei. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

God kapasitet 

på Blystadlia 

barneskole, 

barnehage får 

utvidet kapasitet 

50 pl. 2013 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

på høyde-

bassenget. 

   Uaktuelt 

13. Avløpsanlegg God kapasitet    Uaktuelt 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensing 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Hovedadkomst 

til Blystadlia, 

busser kjører 

forbi i 

motbakke som 

gir støy, støv, 

lukt 

4 1  Orientering av 

boliger og 

støyskjerm er 

mulige tiltak 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog, grenser 

mot skog i nord. 

God 

tilgjengelighet 

fra vei. 

2 3  Kan måtte 

evakuere, 

planlegge for 

brannberedskap, 

ikke bygge helt i 

skogkant. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/-

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Adkomstveg til 

Blystadlia går 

forbi.  Det er et 

gass-distr.anl. i 

Grevlingvn. brl. 

2 2  Lite sannsynlig i 

dette området. 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Svært bratt 

omr., dels bratte 

veier. 

Blystadringen 

og Blystadv. 50 

km/t. 

2 2  Vurdere atkomst 

fra Sandbekken 

og Blystadringen. 

Nye atkomster 

skal bygges etter 

norm.  
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av kommunal 

infrastruktur og området har god kollektivdekning. Beredskapsvei til Blystadlia er vurdert i 

forbindelse med kommunedelplan for Fjerdingby og det ble da konkludert med at 

beredskapssituasjonen er tilstrekkelig ivaretatt. Avsatt til friområde i kommuneplanen men er 

lite benyttet til lek og opphold og det er mange alternative grøntområder i nærområdet. 

Markagrensen går så vidt gjennom søndre del av området nord for Blystadvegen. Ved svar på 

søknad fra kommunen om justering av markagrensen foreslår Miljøverndepartementet i 

høringsbrev datert 28.03.2012 at Blystadvegen og Blystadringen justeres ut av Marka. Søknad 

om justering av markagrensen er ennå ikke ferdigbehandlet. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet ansees å kunne bygges ut 

med maks. 25 stk. rekke-/kjedehus i sør og 45 stk. terrasseleiligheter i nord. Det må sikres 

trygge ferdselsårer for myke trafikanter og forbindelsen mellom Blystadlia og ungdomsskolen 

må opprettholdes. Utbyggingen innebærer kostbare kryss- og atkomstløsninger.  

  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau 

langs 

Blystadringen. 

Ligger ved 

skoleområde. 

2 3  Ferdselsårer for 

myke traf. må 

ivaretas. Vurdere 

tiltak langs 

Blystadr. og 

v/Sandbekken 

dersom turvei blir 

bygd om. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Kun én atkomst 

til Blystadlia. 

2 2  Beredskapsvei er 

vurdert tidligere 
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Område 15: Del av gnr/bnr 106/8 Løvenstad 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Kombinert formål bolig / forretning 

Arealstørrelse Ca. 29 da 

Antall og type boliger Rådmannens vurdering: Ansl.v. 150 stk. 

leiligheter, samt forretning/kontor 

Grunneiere Kommunen 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Fyllmasse i et 

område med 

tykk havavsetn. 

1 2  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

   Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer 

hverken 

naturtyper i 

Naturbase eller 

av sårbare arter 

i 

artskart/artsobse

rvasjoner i 

artdatabanken.  

1 2  Sannsynligheten 

for at verneverdig 

natur går tapt ved 

en nedbygging av 

dette arealet er 

derfor liten. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen    Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Bebygde 

omkringliggend

e områder. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen skrinn 

fastmark 

   Avsatt til friomr. - 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Friområde i 

kommuneplane

n. 

   Gangforbindelse 

gjennom området 

med videre 

forbindelse til 

Strømsdalen må 

opprettholdes.  

9. Område for idrett/lek Reg. friområde, 

lek, sport. 

Framstår stort 

m/uryddig preg. 

Ballbane på 

store deler, 

skøytebane om 

vinter.  

3 2  Ballplass blir 

redusert.  

Aktivitet på 

ballbane kan være 

sjenerende for 

private 

uteoppholdsareale

r. Kan få 

strammet opp 

banen og skjermet 

for trafikk ved 

rundkjøring. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger 

v/rundkjøring 

og grenser til 

Løkkevegen, 

med mulig 

avkjøring til 

Sandbekkv. 

som har stor 

trafikk.  

3 2  Må vurdere 

oppstramming av 

avkjørsel, tiltak 

langs Løkkev. 

samt kryss 

m/Sandbekkv, 

evt. nytt kryss 

v/P. O. veg. Kan 

være et område 

for 
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kollektivterminal, 

vurdere areal for 

innfarts- og 

sykkelparkering. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

dårlig 

skolekapasitet, 

barnehage har 

kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet    Eks. vannledn. 

må bygges om. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet    Eks. avløpsledn. 

må bygges om. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensing 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Området ligger 

ved mye 

trafikkert 

rundkjøring, 

støy og støv 

3 1  Orientering av 

boliger og 

støyskjerm er 

mulige tiltak 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Hovedsakelig 

grusplass 

   Uaktuelt 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass.  

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/.anl

egg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Hovedadkomst 

til Blystadlia 

går forbi. 

2 2  Sikre avstand til 

vei.  

21. Ulykke i av-/påkjørsler Trafikkert 

område, ikke 

venstre-

svingefelt fra 

Sandbekkev. 

Bred avkjørsel 

til friomr. og 

naboeie. 

Løkkev. 30 

km/t.  

2 2  Atkomst til omr. 

fra Løkkev, bør 

vurdere fra Per O. 

veg. Bør stramme 

opp avkjørsel iht. 

norm. Vurdere 

venstre-

svingefelt, men 

kan kjøre til 

rundkjøring 

v/mye trafikk.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs Per 

O. veg og 

Sandbekkv. 

2 3  Sikre oversiktlige 

trafikkarealer på 

omr. Vurdere 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av kommunal 

infrastruktur og området har god kollektivdekning. Området vil ligge sentralt i forhold til en 

eventuell fremtidig T-banestasjon. Deler av arealet er et mye brukt aktivitetsområde for barn, 

men bør kunne reduseres i størrelse da det fremstår som stort med et uryddig preg. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet ansees å kunne bygges ut 

med 150 stk. leiligheter samt forretning/kontor under forutsetning av at ball-/lekeplassen 

opprettholdes, men med en redusert størrelse.  

  

Ikke fortau 

langs Løkkev. 

Turdrag mot 

omr. mellom 

Løkkev. og Per 

O. veg. Vei 

deler friomr. 

fortau langs 

Løkkevegen. 

Ledningstrase 

langs turdrag vil 

bli renovert og da 

kan turveg 

opparb. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykkningskjør

etøy. 

   Uaktuelt 
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Område 16: Del av gnr/bnr 106/7, m.fl. Furukollen 
Arealformål i dag Friområde, boligformål og offentlig bebyggelse 

Foreslått arealformål Offentlig tjenesteyting, barneskole 

Arealstørrelse Ca. 49 da 

Antall og type bebyggelse Rådmannen anslår: barneskole  

Grunneiere Per Oppegaards arvinger og noen boligeiere. 

Rælingen skiklubb er fester av del av området 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I nord tykk hav-

avsetning, i sør 

bart fjell, stedv. 

tynt dekke. 

1 3  Grunnundersøkels

er i nord i fbm 

reg. planarbeid. 

2. Ras i tunnel Deler over 

tunnel. 

1 4  Vegvesenet 

kontaktes for 

vurdering i fbm 

reg. planarbeid.  

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom. 

   Tjern sør i 

området uten 

utløp pga. lav 

vannstand hele 

året - Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er gjort en 

artsregistrering 

(buttsnutefrosk) 

og en 

naturtyperegistr

ering dam 

(Furukollen, 

BN 00011007, 

lokalt viktig). 

Lokaliteten ble 

sist reg. i 2001 

og kan ha flere 

amfibiearter, 

selv om kun 

vanlig frosk er 

registrert. 

2 3  Dammen bør 

undersøkes på ny 

for amfibiearter, 

og dersom dette 

finnes burde den 

få en 

hensynssone. 

5. Kulturminne/-miljø Sefrak-registrert 

bygg på 

eiendom. 

   Ikke nevnt i 

kulturminneplan.  

6. Kulturlandskap Skog    Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

I nord åpen 

skrinn fastm., i 

sør skog med 

middels bonitet. 

3 1  Skogen vil delvis 

bli borte ved 

utbygging. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Det går stier 

gjennom arealet 

som blir 

benyttet. 

1 2  En enkel tilgang 

til skogen bør 

sikres, samt en 

grønn korridor 

gjennom området.  

9. Område for idrett/lek Hoppbakke og 

akebakke, dels 

bratt skogsareal 

og dels flatere 

åpent areal. 

2 3  Forslag om å 

etablere 

rekrutteringsanleg

g i Marikollen og 

legge ned 

hoppanlegget i 

Furukollen. Vil 

bli lekearealer, 

men noe endret 

innhold. 

Akebakke kan 

søkes 

opprettholdt. Kan 

være noen som 

benytter skogen 

til lek, men marka 
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kan sikre det 

formålet. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot Per 

Oppegaards veg 

og Øvre 

Rælingsveg. 

3 2  Vurdere 

avkjørsler og 

tiltak knyttet til 

gang- og 

sykkelforbindelse

r i reg. 

planarbeid.   

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Området 

planlegges 

benyttet til 

skole 

   Uaktuelt 

12. Vannforsyning Eks. vannledn. 

ligger på 

nordsiden av 

Øvre 

Rælingsveg. 

4 1  Vannledning må 

føres under Øvre 

Rælingsveg og til 

området. Dersom 

boliger over kote 

210 kreves det 

trykkøkning. 

13. Avløpsanlegg Eks. avløpsledn. 

sør for Øvre 

Rælingsveg. er 

for liten 

4 1  Ny avløpsledn. 

må legges fra 

krysset mellom 

ØRV og Strømsd. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Byggeaktivitet 

kan forurense 

vann 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand til vann 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Øvre 

Rælingsveg. og 

Per Oppeg.v. 

går forbi eiend. 

og gir støy og 

støv 

3 1  Sikre tilstrekkelig 

avstand og 

skjerme 

bebyggelsen og 

utearealer mot 

støy 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Hovedsakelig 

skog, grenser 

mot skog i sør. 

2 3  Må ikke bygge 

helt i skogkant. 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan 

/anlegg 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge gunstig til i forhold til vekst som vil komme 

nord i kommunen og det er gangavstand fra Lillestrøm. Rekrutteringsanlegg for hopp er 

planlagt etablert i Marikollen. Akebakke på området kan ivaretas. Videre er det nødvendig 

med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med reguleringsplan i sør. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet som er avsatt til offentlig 

formål i dag ansees å kunne utvides slik at det kan bygges barneskole i nord hvor det 

terrengmessig ligger til rette for dette. Det ligger i dag en enebolig og en tomannsbolig samt 

skihytta tilhørende Rælingen skiklubb innenfor dette arealet. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan kan det sees på en mulighet for å bygge boliger sør i området med adkomst 

fra eksisterende vei i sør. Noe av området spesielt i vest ansees for bratt til å bygge på og er 

vanskelig tilgjengelig. Det bør avsettes en buffersone rundt tjernet, for å bevare naturverdiene.  

20. Ulykke med farlig 

gods 

Øvre Ræl.v. og 

Per Oppeg.v. 

går forbi eiend. 

2 2  Sikre nødvendig 

avstand til vei. 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Dels bratt areal, 

ligger ved 

trafikkert 

område.  

2 2  Plassering og 

utforming av 

eksisterende 

avkjørsler må 

vurderes i forhold 

til utbygging. 

Legg til rette for 

korttidsstopp. 

Nye avkjørsler 

skal bygges etter 

norm.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Det er fortau 

langs veiene 

forbi omr. 

Fotgj.overgang 

ved Øvre R.v. 

Forholdsvis 

lave hastigheter, 

men mer 

trafikkert 

område enn 

v/Rud skole. 

2 3  Vurdere tiltak i 

reg. plan. Sikre 

oversiktlige 

trafikkarealer 

internt på 

området.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Bratt eiendom.  

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider.  
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Område 17: Del av gnr/bnr 106/241 og 106/2  Nitelva 

– Henrik Sørensens veg 
Arealformål i dag Friområde og Naturområde/Friluftsområde i sjø 

og vassdrag. Naturvernområde i reguleringsplan 

Foreslått arealformål Kombinert formål bolig / forretning / kontor / 

tjenesteyting / bevertning 

Arealstørrelse Ca. 8,9 da på land 

Antall og type boliger Rådmannen: Ansl.v. 150 stk. blokkleiligheter  

Grunneiere RA2 og Per Oppegårds arvinger 

Forslagsstiller Rådmannen på bakgrunn av oppstart i 

reg.planarbeid i Rælingen/Skedsmo 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Fyllmasse i et 

område med 

tykk havavsetn. 

1 2  Grunnundersøkes 

i fbm. reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Hele området er 

utsatt for 200-

års flom 

4 3  Undersøkes for 

mulig fylling / 

forbygging for 

utbygging.  

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 
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4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Naturvernområ

de i reg.plan.  

Vannet er både 

rasteområde, 

yngleområde og 

beiteområde for 

flere arter, blant 

annet. 

2 3  Arealet ligger 

ikke innenfor 

Nordre Øyeren 

naturreservat. 

Området skal 

konsekvensutrede

s mht. 

naturverdier i 

forbindelse med 

reg.plan. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

Våtmark og 

åpen skrinn 

fastmark 

   Avsatt til 

friområde og reg. 

til naturvernomr. 

- Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Våtmark og 

benyttes lite 

som 

friluftsområde i 

dag. 

2 2  Ved utbygging 

bør 

tilgjengelighet for 

allmennheten til 

Nitelva forbedres. 

9. Område for idrett/lek Våtmark og 

lavtliggende 

tilhørende omr. 

1 2  Ikke typisk 

lekeomr., men 

kan være noen 

som bruker det. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Henrik 

Sørensens veg 

og Strandvegen 

(i Skedsmo). 

2 1  Bygge nye 

avkjørsler og evt. 

utbedre vei.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Rud barneskole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

lite kapasitet 

4 2  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning Ligger nær 

kommune-

grense til 

Skedsmo 

   Mulig utvidelse i 

sammenheng med 

boligbebyggelse i 

Skedsmo 

13. Avløpsanlegg Ligger nær 

kommune- 

grense til 

Skedsmo 

 

 

   Mulig utvidelse i 

sammenheng med 

boligbebyggelse i 

Skedsmo 
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Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning. 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Jernbane går 

forbi, kan gi 

støy i høyere 

etasjer. Lukt fra 

renseanlegget 

kan være 

sjenerende. 

3 1  Orientering av 

bygg og 

uteoppholdsareal 

samt støytiltak i 

fasade.  

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Våtmark og 

gressbakke 

hovedsakelig 

avgrenset av 

veier. 

   Uaktuelt, kun 

mindre grøntareal 

blant bebyggelse, 

blir sannsynligvis 

utbyg. i Skedsmo 

også. 

18. Dambrudd Flere dammer 

oppstrøms for 

arealet ved 

Nitelva 

1 2  Dameier har 

ansvaret for å 

holde damanlegg 

i orden. 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Området ligger 

i område med 

økt risiko for 

Radon, Dynea 

kan ved uhell 

slippe ut giftig 

gass 

3 3  Tiltak i grunnen 

må utføres. 

Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Jernbanen som 

transporterer 

farlig gods går 

forbi  

2 4  NSB har økt 

fokus på 

sikkerhet, godt 

vedlikehold og 

beredskapsplaner  

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ny vei bygd 

forbi RA2. 

Henrik 

Sørensens veg 

litt smal, 

30km/t. 

2 2  Vurdere 

plassering av 

avkj. evt. utbedre 

H. S. veg for økt 

trafikkmengde. 

Nye avkjørsler 

bygges etter 

norm. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

Strandvegen 

mot Skedsmo. 

G/s-veier i 

endene av 

2 3  Vurdere fortau 

langs Henrik 

Sørensens veg. 

Vurdere tiltak 

v/fv. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk 

infrastruktur og ligger i nærheten av kollektivknutepunkt. Arealet ligger i et område med 

fjernvarme. Området på land er regulert til naturvernområde, men en del av dette er en fylling 

i dag. Det skal utarbeides en mer detaljert konsekvensutredning i forbindelse med 

reguleringsarbeidet. Ved ny utbygging må det vurderes hvilke hensyn som skal tas i forhold 

til naturverdiene i området 

Området sokner til Rud skole. Det er ikke kapasitet på denne skolen i dag. Det kan bli et 

alternativ å endre på inntaksområdet slik at området i framtiden vil sokne til Løvenstad skole. 

Dette gir skoleveg som krysser fv. 120 i plan, noe som medfører at en mer trafikksikker 

løsning bør vurderes.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. I de foreløpige skissene som viser 

hvordan området kan utnyttes er det anslått at det kan bygges inntil 150 blokkleiligheter på 

den delen av prosjektet som ligger i Rælingen. Anslått antall enheter er usikkert ettersom 

deler av arealet som er vurdert for bebyggelse ikke ligger på det som i dag er landområder. 

Arealbruken er i samsvar med Skedsmo kommune sitt forslag til arealformål i kommune-

planen for arealet videre nordover langs Nitelva. 

Det vil være viktig å legge til rette for allmenn ferdsel langs vannkanten. 

  

Henrik 

Sørensen veg. 

Kryssing av fv. 

i plan v/Vestre 

Strøm. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy 

   Uaktuelt 
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Område 18: Del av gnr/bnr 106/167  Kardemomme – 

Vestre Strøm borettslag 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 7 da 

Antall og typer boliger Rådmannen: Maks. 15 stk. rekkehus 

Grunneiere Vestre Strøm borettslag 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200- 

års flom 

   Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Området ligger 

brakk med 

enkelte, 

frittstående trær 

1 2   

5. Kulturminne/-miljø Området har 

eldre, enhetlig 

bebyggelse fra 

samme tid. 

2 2  Ny bebyggelse 

bør underordne 

seg eksisterende 

miljø 

6. Kulturlandskap Ny bebyggelse    Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen skrinn 

fastmark 

   Avsatt til 

friområde, 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017. 

2 2  Kan bli brukt, 

men lite gunstig 

terreng.  

9. Område for idrett/lek Lekeplass i sør, 

ellers grøntomr. 

2 2  Bør ikke bygge 

ned lekeplass, kan 

kanskje bli 

midlertidig stengt. 

Skråning ikke 

typisk lekeomr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser til 

Solvegen. 

3 1  Fortau vurderes i 

forhold til 

trafikksituasjon/kj

øremønster og 

veinorm. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning. 

Det er et 

gammelt 

avfallsdeponi i 

nærområdet 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Jernbanen 

ligger nord for 

området, deler 

av arealet ligger 

4 1  Det må i fb. med 

arbeid med reg. 

plan utredes sum 

av støy for vei og 
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innenfor både 

støykote 55 og 

60 dBA i eldre 

reg.plan. 

jernbane. 

Orientering av 

bygg og støytiltak 

i fasade.  

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspent 

tangerer 

området i sør 

   Byggegrense 

utenfor 

sikringssone. 

Uaktuelt. 

17. Skog-/gressbrann Grøntområder 

blant 

bebyggelse. 

   Blir vanlige 

byggeomr. ved 

utb. - uaktuelt. 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Jernbanen som 

transporterer 

farlig gods går 

forbi eiendom 

2 4  NSB har økt 

fokus på 

sikkerhet, godt 

vedlikehold og 

beredskapsplaner 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Bratt omr. 

Borettslaget har 

mange p-plasser 

langs vei. 

Solv. 30 km/t 

2 2  Mer trafikk, men 

kan kanskje få 

p.pl. i kjellere.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau 

langs kom. 

veier 

2 3  Fortau langs kom. 

vei må vurderes 

ihht. kom. 

veinorm. Barn 

kan gå ut mellom 

p.pl. langs vei, de 

må fjernes. 

Arealet med 

garasjer bør inngå 

i prosjektet. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. 

   Uaktuelt. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge i gangavstand fra Lillestrøm og Strømmen. 

Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk infrastruktur og arealet ligger i 

konsesjonsområde for fjernvarme. Området er avsatt til friområde, men skråningen er ikke 

typisk lekeområde. Lekeplassen i sør kan opprettholdes. 

 

Området ble vurdert til å være egnet som utbyggingsområde av Rådmannen, 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. 
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Område 19: Del av gnr/bnr 106/575  Utvidelse av 

Buholen 
Arealformål i dag Friområde. Del i sørøst er regulert til offentlig 

parkering. 

Foreslått arealformål Offentlig tjenesteyting 

Arealstørrelse Ca. 5,5 da 

Antall og type boliger Rådmannen: bygninger for kommunalt 

tjenestetilbud, ansl.v. 10 stk boliger. 

Grunneiere Per Oppegårds arvinger. Kommunen er fester. 

Forslagsstiller Kommunen 

 

 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200- 

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer 

hverken av 

naturtyper eller 

sårbare arter. 

Flere av 

områdene rundt 

er registrert som 

gråor-

heggeskog. 

2 2  Arealet er også 

del av en 

sammenhengende 

grøntkorridor som 

kan være viktig 

for mange arters 

bevegelse. Store 

deler av 

utbyggingen 

ligger imidlertid 

på plen og 

opparbeidet areal 

og det er liten del 

av skogen som 

må fjernes. 

5. Kulturminne/-miljø Avkreftet 

kulturminne 

ID51761, ikke 

fredet 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Del av området 

skog, høg bonit. 

   Avsatt til friomr., 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Avsatt som 

friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017 

3 2  Grøntarealer kan 

være viktige 

lekeområder, kan 

bli brukt som 

snarveier, de gir 

naturopplevelser 

nært bebyggelse 

som rådyr, 

fuglesang etc. og 

skaper trivsel. 

9. Område for idrett/lek Skog, p-plasser 

og plen i 

tilknytning til 

leilighetsbygg. 

Lekeplass 

mellom 

leilig.bygg og 

eneb. samt 

ballbane lenger 

inn i veien + 

nært barnehage. 

3 2  Beboere i 

leilig.bygg 

benytter ant. 

opparbeidet plen, 

men finnes andre 

fellesarealer. 

Noen benytter 

kanskje skog, 

men ikke veldig 

egnet – skråner 

mot Strømsdalen.  
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Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger mellom 

Buholen og 

Strømsdalen. 

Bebyggelse 

forholdsv. tett 

på vei langs 

Buholen. 

2 1  Evt. bygge lengre 

fortau og fartsd. 

langs Buholen, 

(fotgj.overg. 

v/Strømsd. ikke 

aktuelt jf. pkt. 21 

og 22). 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

kapasitet 

   Uaktuelt.  

12. Vannforsyning God kapasitet 3 1  Ledn. må sannsv. 

bygges om på 

grunn av konflikt 

ved utbygging 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 3 1  Ledn. må sannsv. 

bygges om på 

grunn av konflikt 

ved utbygging 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning. 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Støyvarselkart 

frem mot 2025 

viser 55-65dB 

inn på mindre 

del av området 

fra Strømsdalen 

4 1  Det må i fb. med 

arbeid med reg. 

plan utredes støy 

fra vei. 

Orientering av 

bygg og tiltak i 

fasaden 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

går gjennom 

området i sør 

4 1  Byggegrense i 

sikringssone.   

17. Skog-/gressbrann Grøntomr. blant 

bebyggelse, 

dels m/skog. 

   Uaktuelt, kun 

mindre omr. 

mellom bebyg. og 

vei. 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan 

/anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Strømsdalen går 

forbi eiendom 

   Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Noen dir. avkj. i 

Buholen og litt 

smal og bratt 

2 2  Avkjørsel må 

anlegges fra 

Buholen. Farten 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge i gangavstand fra Lillestrøm og Strømmen. 

Arealet ligger i konsesjonsområde for fjernvarme. Arealet er avsatt til friområde og midtre del 

ser ut til å være i bruk som uteoppholdsareal av tilgrensende leilighetsbygg. Det finnes 

imidlertid andre felles uteoppholdsarealer i nærområdet. Arealet grenser til eksisterende 

bygninger for kommunalt tjenestetilbud. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet ansees å kunne bygges ut 

med bygninger for kommunalt tjenestetilbud, anslagsvis 10 boliger og foreslås endret til 

formål offentlig tjenesteyting. 

  

atkomst til kom. 

bolig. 

må holdes lav.  

Kryss m/Øvre 

R.veg utbedret.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

Buholen forbi 

næringsomr. 

(30 km/t). 

Gangvei til 

Strømsdalen 

u/fotgj. overg. 

(50 km/t). 

2 3  Fotgj.overg. 

v/Strømsdalen er 

vurdert til å ikke 

komme inn under 

kriteriene i 

traf.s.plan. 

Belysning og 

asfaltering er 

tiltak i stedet. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy 

   Uaktuelt 
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Område 20: Del av gnr/bnr 106/391 og 106/587 

Område nedenfor Slynga 
Arealformål i dag Friområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 9 da 

Antall og type boliger Rådmannen: Maks. 13 stk. eneboliger 

Grunneiere Kommunen  

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200-

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

åpen bekk i nord 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Besto av ett 

fristilt, hult 

eiketre (Strøm 

2, BN 

00010992, 

viktig) i en 

beiteravine som 

ligger brakk. 

Treet var 

råteskadet og 

har falt av seg 

selv. 

   Uaktuelt. Treet 

fjernet. 

 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Gammel 

beiteravine 

2 1  Ikke del av et 

større 

sammenhengende 

landskap. Ikke 

holdt i hevd. 

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen jorddekt 

fastmark 

   Avsatt til friomr., 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Friområde i 

gjeldene 

kommuneplan. 

2 1  En brakk ravine 

som ikke har 

noen stor 

rekreasjonsverdi. 

9. Område for idrett/lek Eng-område 2 2  Ikke opparbeidet 

lekeomr., men 

kan være noen 

som leker der. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Slynga og Ole 

Thingsruds veg, 

sistnevnte er 

blindvei. Bom 

mot Peder 

Jølsens veg. 

3 1  Bygge ny 

avkjørsel og evt. 

bygge om/utvide 

eks. veier.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

kapasitet 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet  
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Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Næringsbygg på 

naboeiendom 

   Lite støyende 

virksomhet. 

Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Eng-område     Uaktuelt. Blir 

byggeomr. 

Grenser dels mot 

grøntomr./trær i 

vest, men kun 

mindre areal blant 

bebyggelse.  

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Næringsbygg på 

naboeiendom 

   Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Bratt område og 

bratte 

atkomstveier. 

Snuplass midt 

langs Slynga v/ 

næringsarealer. 

Få boliger langs 

Ole. T. veg, 

Strømsdalen har 

streng 

holdningsklasse 

til avkjørsler. 

2 3  Vurdere 

plassering av 

avkjørsel i 

forhold til 

stigning og sikt 

mv. Nye avkj. 

skal bygge etter 

norm. Sikre 

oversiktlig 

traf.areal 

v/snuplass. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

Slynga. 

Regulert kjørbar 

g/s-vei fra 

snuplass til 

bom. Ikke fotgj. 

overg. over 

Strømsdalen 

v/kryss Ole T. 

veg 

2 3  Utvide kjørbar 

g/s-vei dersom 

avkjørsel fra 

denne. Vurdere 

fotgj.overg./ 

traf.øyer 

v/Strømsdalen. 

Bygge g/s-

atkomst til Slynga 

dersom 

hovedatkomst blir 

fra Ole T. veg. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

   Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Området vil ligge i gangavstand fra Lillestrøm. Utbygging 

innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk infrastruktur og arealet ligger i 

konsesjonsområde for fjernvarme Arealet er avsatt til friområde, men det er ikke opparbeidet 

som lekeareal. Arealet ansees ikke for å ha noen stor rekreasjonsverdi, men det kan være noen 

som leker der.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet avsatt til friområde 

ansees å kunne bygges ut med maks. 13 stk. eneboliger, evt. rekkehus. 

  

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

97 

 

Område 21: Del av gnr/bnr 106/764 Østre Strøm 
Arealformål i dag Offentlig bebyggelse 

Foreslått arealformål Kombinert formål bolig og kontor, samt 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø 

Arealstørrelse Ca. 7,5 da 

Grunneiere Østre Strøm Invest AS  

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes  

i fbm reg. 

planarbeid 

dersom det tillates 

ny bebyggelse 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200-

års flom 

   Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

3-4 store gamle 

asketrær (Strøm 

3, BN 

00010993, 

lokalt viktig), til 

dels innhule 

med potensiale 

for sjeldne og 

kravfulle arter 

som insekter, 

sopp og lav, 

lokalt viktig 

1 2  Trærne burde 

bevares ved en 

utbygging/ for 

eksempel ved en 

hensynssone for 

naturmiljø. 

5. Kulturminne/-miljø Flere Sefrak-

registrerte bygg 

på eiend. skaper 

et kulturmiljø, 

Vurdert som 

viktig i lokal og 

regional 

sammenheng i 

kulturminnepla

nen. 

2 3  Tunet må sees på 

som en helhet. 

6. Kulturlandskap Store gamle 

trær er del av et 

tidligere 

kulturlandskap 

1 2  Trærne må ses i 

sammenheng med 

byggene og burde 

bevares. 

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen skrinn 

fastmark 

   Avsatt til off. 

formål, Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Privat 1 2  Trærne kan ha en 

stor visuell verdi 

9. Område for idrett/lek Privat, tidligere 

gårdstun 

   Uaktuelt 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger midt 

mellom 

Buholen og 

Slynga. 

2 2  Må kanskje 

utbedre veier 

internt på omr., se 

på atkomst til p-

kjeller samt evt. 

bygge opphøyd 

overgang mellom 

barnehage og p-

plass. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Løvenstad 

barneskole har 

liten kapasitet, 

4 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 
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barnehage har 

kapasitet 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Ingen    Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høytspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Gårdstun blant 

annen 

bebyggelse. 

   Uaktuelt 

18. Dambrudd Ingen dammer     Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Atkomst til 

området fra 

Buholen. 

2 2  Jf. pkt. 22. Kryss 

m/Øvre R.veg er 

utbedret. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

Buholen, g/s-

vei til Slynga 

hvor det er 

fortau forbi 

næringsarealer. 

P-plass og 

barnehage på 

forskjellig side 

av atkomstvei.  

2 4  Sikre lav fart, god 

sikt og 

oversiktlige 

trafikkarealer. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy 

   Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Området er et av få gjenværende gamle gårdstun nord i kommunen. Gårdstunet er et åpent 

firkant-tun som har vernekategori 2 i kulturminneplanen. Området bør bevares med 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø i arealdelen til kommuneplanen.  

Eier ønsker å benytte låven til næringsformål. Gjennom en reguleringsplan for området må 

det avklares hvordan dette kan gjøres i forhold til bevaring av kulturmiljøet med tun og store 

trær. Området vil ligge i gangavstand fra Lillestrøm. Dyrket mark blir ikke berørt. 

Området vurderes å kunne endres fra offentlig formål til kombinert formål bolig / 

kontor. I tillegg anbefales det å legge en hensynsone for bevaring av kulturmiljø på 

arealet. 
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Område 22: Del av gnr/bnr 104/1 og 104/7  Område 

mellom Stormyra og Skogvegen 
Arealformål i dag Friområde og LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 25,5 da 

Antall og type boliger Rådmannen: Maks. 15 stk. kjede-

/rekkehusleiligheter og 5 stk. eneboliger 

Grunneiere Kommunen og søstrene Kamhaug, Tomter og 

Sørlie.  

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell stedv. 

tynt dekke 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200-

års flom 

   Ovenfor en del av 

området ligger en 

gammel isdam, se 

under dambrudd 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 
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4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Omr. består av 

blandingsskog. 

Sør for omr. er 

det gjort en 

naturtyperegistr

ering av en dam 

(Stormyrvn. 

Nedre, BN 

00010989, 

svært viktig). 

Lokaliteten har 

potensiale for 

flere arter av 

amfibier. 

Grenser inntil 

Marka. 

2 2  I en 

utbyggingsfase, 

må man sørge for 

å ikke berøre 

Marka eller den 

registrerte 

dammen og dens 

amfibier. Liten 

salamander 

avhengig av en 

buffersone på 

rundt 20-30 meter 

for å kunne 

overleve i 

dammen. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

område. 

   Uaktuelt  

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog med var. 

bonitet fra høg 

til lav bonitet, 

middels i LNF. 

Noe furuskog. 

3 1  Del av omr. er 

avsatt til friomr. 

LNF-område 

delvis skogdekt. 

Ingen kjente 

utdriftstraséer for 

skogbruket 

berøres. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Området 

grenser helt 

inntil marka og 

er avsatt som 

friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017. 

3 2  Omr. er mye 

brukt som tur og 

lekeomr. Det er 

imidlertid store 

alt. friluftsarealer 

i umiddelbar 

nærhet. 

Viktig å skape 

god 

tilgjengelighet 

med den 

bakenforliggende 

skogen. 

9. Område for idrett/lek Hovedsakelig 

skog 

2 1  Kan være barn i 

næromr. som 

bruker omr., men 

grenser mot 

marka så det er 

mye skog i omr. 
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Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger mellom 

Skogvegen, Per 

Morks veg, 

Kyrkslettvegen 

og Karupvegen. 

3 2  Forlenge 

atkomstveier fra 

eks. veier. 

Vurdere tiltak jf. 

pkt. 21 og 22. 

Vurdere utvidelse 

av arealet 

v/Kyrkslettv. for 

å utnytte kolle. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Rud skole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

begrenset 

kapasitet 

4 2  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet i 

Per Morks veg 

øst for 

høyspenttraseen 

4 1  Dersom boliger 

over kote 210 

kreves det 

trykkøkning 

13. Avløpsanlegg Liten kapasitet i 

nærheten. 

4 2  Sannsynligvis må 

det bygges nye 

ledninger mellom 

Øvre Rælingsveg 

og Strandvegen 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Øvre 

Rælingsveg går 

forbi 

eiendommen, 

støy og støv 

4 1  Orientering av 

bygg og tiltak i 

fasaden 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspent går 

gjennom 

området i øst 

   Byggegrense 

legges i henhold 

til sikringssone. 

Uaktuelt. 

17. Skog-/gressbrann Skog, grenser 

mot skog. 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand til skog. 

18. Dambrudd Skoledammen, 

tidl. isdam, er i 

dårlig stand 

3 3  Sikkerheten ved 

dammen må 

avklares ved 

utarbeiding av 

reg.plan. 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 
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20. Ulykke med farlig 

gods 

Øvre 

Rælingsveg går 

forbi eiendom i 

nord 

2 2  Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Bratt terreng, 

noe bratte 

eksisterende 

veier. Venstre-

svingefelt 

v/kryss Ø. 

Rælingsv. og P. 

Morks veg, men 

ikke ved 

Stormyrv. 

2 3  Vurdere 

plassering av 

atkomst i forhold 

til stigning, sikt 

mv. Vurdere 

utbedring/utvid. 

av eks. veier og 

kryss. Nye 

avkjørsler må 

bygges etter 

norm. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fotgj.overg. 

over Øvre 

Rælingesv. med 

trafikkøyer. 

Ikke fortau 

langs eks. 

kommunale 

veier og 

bebyggelse noe 

tett på vei.  

2 3  Lede myke traf. 

mot fotgj. 

overganger, 

vurdere behov og 

mulighet for 

fortau.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Området 

har delvis bratt 

terreng 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk 

infrastruktur. 

 

I en utbyggingsfase, må man sørge for at man ikke berører verken Marka eller dammen med 

dens registrerte amfibier. Området er mye brukt som tur og lekeområde. Det er imidlertid 

store alternative friluftsarealer i umiddelbar nærhet, derfor er det viktig å skape god 

tilgjengelighet med den bakenforliggende skogen. Dersom boliger blir bygget over kote 210 

kreves det trykkøkning til vannforsyning. Før en evt. regulering må det avklares hvorvidt 

avløpsnettet skal utbedres. Dette kan bli kostbart. Utbedring av avløpet ligger inne i 

kommunens langsiktige planer. Dersom det ønskes en utbygging før kommunen har 

gjennomført utbedringer, kan utbygger måtte ta kostnadene ved dette. Bygninger må bygges 

utenfor sikringssone for høyspentlinje i øst. Sikkerheten ved dammen må avklares ved 

utarbeiding av reguleringsplan. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet ansees å kunne bygges ut 

med maks. 15 stk. kjede-/rekkehusleiligheter og 5 stk. eneboliger. Ved en regulering av 

området må det vurderes behovet for en buffersone mot Skoledammen på grunn av amfibiene 

som har denne dammen som leveområde.  
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Område 23: Del av gnr/bnr 103/189, 103/298 og 

104/131 Område bak Øgardshøgda 
Arealformål i dag Friområde og LNF-område 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 27 da 

Antall og type boliger Rådmannen: 19 stk. eneboliger (ca. 22.4 da). 

Areal i nord med fotballbane m.m. ikke tatt 

med. 

Grunneiere Aamodts arvinger, kommunen og boligeiere  

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekk 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

utsatt for 200-

års flom 

3 3  Området er ikke 

flomutsatt, men 

åpen bekk i nord 

som ikke kan 

motta mer 

overvann pga 

problemer 

nedstrøms. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer 

hverken av 

naturtype eller 

artsregistreringe

r i Naturbase 

eller 

artskart/artsobse

rvasjoner i 

artsdatabanken. 

2 2  Det er dermed lite 

sannsynlig at det 

finnes noe natur 

med høy verdi. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Skogdekt 

område. 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog middels 

bonitet, høg 

bonitet langs 

bekken 

3 1  Største delen av 

arealet er avsatt 

til friområde, noe 

i vest LNF-omr.  

Nødv. med 

vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Området 

grenser helt 

inntil marka og 

er avsatt som 

friområde i 

kommuneplan 

for 2006 -2017.  

1 2  Man må være 

oppmerksom på 

at ikke ny 

bebyggelse vil 

fungere som en 

barriere inn mot 

skogen. Bratt 

terreng og store 

alternative 

friluftsarealer i 

umiddelbar 

nærhet. 

9. Område for idrett/lek Skog, regulert 

ballplass midt i, 

men opparb. i 

nord. Mulig 

3 3  Mulig atkomst 

over ballbane pga 

terreng. Kan 

kanskje opparb. 
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aktivitetsomr. 

ved mindre 

bygg. 

Forholdsvis 

bratt. 

der opprinnelig 

planl., men blir 

mindre tilgj. Vil 

da også bli mer 

trafikk ved tun. 

For øvrig nærhet 

til marka. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Omr. ovenfor 

Granittv. 

Atkomstvei fra 

Skogv. mot 

omr.  

3 2  Forlenge atkomst 

fra eksisterende 

veier. Vurdere 

tiltak jf. pkt. 21 

og 22.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Rud skole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

4 2  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 

ved barnehagen, 

men trykkøkn. –

stasjon her må 

oppgraderes. 

4 1  Det kreves 

trykkøkning for 

hele området da 

det ligger over 

kote 210. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet.    Mestedelen av 

området får avløp 

sørover og 

østover til 

Granittvegen. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Ingen    Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Hovedsakelig 

skog, grenser 

mot skog. 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand til skog. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

   Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk 

infrastruktur. Ettersom hele området ligger over kote 210 må man med en evt. utbygging 

forbedre trykkøkningsstasjonen. Området er ikke flomutsatt, men området har en åpen bekk i 

nord som ikke kan motta mer overvann pga problemer nedstrøms. Dette må tas hensyn til ved 

regulering.  

 

Vanskelige terrengforhold og eksisterende bebyggelse/fotballbane gjør at det kan være 

vanskelig å få til en god adkomst til området. Behov og mulighet for fortau må også vurderes. 

Videre er det nødvendig med vurdering av utdriftstrasé for skogbruk i arbeid med 

reguleringsplan for området. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet avsatt til Friområde og 

LNF-område ansees å kunne bebygges med 19 stk. eneboliger (ca. 22.4 da). Fotballbane m.m. 

i nord er ikke tatt med.  

  

21. Ulykke i av-/påkjørsler Venstre-

svingefelt på Ø. 

Rælingsveg. 

Dels bratte eks. 

veier. Bratt 

terreng innen 

omr. 

2 3  Vurdere atkomst i 

forhold til 

stigning, sikt mv.  

Vurdere 

utbedring/utvid. 

av eks. veier og 

kryss. Nye 

avkjørsler må 

bygges etter 

norm. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fotgj.overg. 

m/øyer v/fv. 

Fortau langs 

Granittv. til 

barneh., samt 

bommer langs 

en strekning av 

veien i nord.  

Bebyggelse noe 

tett på veiene 

noen steder. 

2 3  Vurdere behov og 

mulighet for 

fortau i forhold til 

atkomst og ant. 

boenh. mv., jf. 

norm. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Noe bratt 

terreng 

   Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei. 

Uaktuelt 
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Område 24: Del av gnr/bnr 103/74 og 115/7  Norum 

ved Lognsdalen 
Arealformål i dag Bolig, friområde og LNF-område 

Foreslått arealformål Offentlig tjenesteyting 

Arealstørrelse Ca. 37,6 da 

Type bebyggelse Rådmannen: kommunale boliger og  

verksted/drift  

Grunneiere Kommunen og Statens vegvesen/Fylkeskom. 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Fyllmasse i 

nord, tykk 

havavsetn. i sør 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel  

 

  Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

åpen bekk i øst 

langs vegen, 

krever tiltak. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

To naturtyper; 

rik 

edellauvskog 

(Lognsdalen I, 

BN 00089000, 

viktig), og 

gråor-

heggeskog 

(Lognsdalen II, 

BN 00088996, 

lokalt viktig). 

Svartelista 

artene lupin og 

fagerfredløs. 

4 3  Potensial for 

sjeldne arter og 

høgt biologisk 

mangfold. 

Det er viktig at 

dette tas hensyn 

til svartelista arter 

i en 

utbyggingsfase 

slik at den ikke 

spres. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ravine, 

tidligere beite 

2 1  Ikke holdt i hevd 

og arealene rundt 

er svært utbygd. 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, høg 

bonitet i vest 

   Avsatt til framt. 

friområde i vest, 

ellers vegskrån. - 

Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Det er mange 

tegn til at 

området brukes 

til lek og 

rekreasjon 

3 3  Få alternative 

rekreasjonsområd

er i umiddelbar 

nærhet. 

9. Område for idrett/lek Skog, bratt 

terreng. Grenser 

mot Ødegården 

borettslag. 

3 2  Ikke opparbeidet 

lekeomr., men 

kan hende barn i 

næromr. bruker 

omr. Borettslag 

har store grønne 

arealer, men ikke 

så tilgjengelige 

skogsarealer. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Lognsdalen, 

nedenfor Ø. 

3 1  Ny atkomst må 

bygges til omr., 

jf. pkt. 21 og 22. 
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Rælingsveg. 

Blomsterv. 

strekker seg 

mot omr.  

Dagens 

snødeponi må 

vurderes ved 

utbygging. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Rud skole har 

liten kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

   Uaktuelt 

12. Vannforsyning God kapasitet 3 1  Ligger stor 

vannledning over 

området som må 

bygges om ved 

utbygging. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet et 

stykke unna. 

4 1  Nye ledninger må 

krysse under 

Lognsdalsvegen 

ved krysset med 

Blomstervegen. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Øverste delen 

av området 

benyttes som 

kommunens 

snølager. 

3 2  Snølageret må 

vurderes i 

sammenheng med 

en utbygging. 

Avrenning og 

rensetiltak for 

snødeponi må 

vurderes. 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Støy-varselkart 

frem mot 2025 

viser 55-65dB 

inn i området. 

4 1  Orientering av 

bygg og 

uteplasser 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Skog, grenser 

mot veier og 

bebyggelse. 

   Store deler vil bli 

nedbygd. 

Uaktuelt. 

18. Dambrudd Høydebasseng 

nordvest for 

området. 

1 3  Brudd i basseng 

kan gi flombølge. 

NRV har ansvaret 

for å holde 

bassengene i 

orden. 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Øvre Ræl.v. går 

forbi eiend. lite 

1 3  Uaktuelt 
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tungtransport 

her  

21. Ulykke i av-/påkjørsler Bratt areal, 

Lognsdalen 

bratt. Venstre-

s.felt v/ kryss 

Lognsd. / N. 

Rælingsveg, 

ellers ikke 

v/kryss rundt 

omr.  

2 3  Vurdere atkomst i 

forhold til 

stigning, type 

beb. mm., se på 

mulighet for bruk 

av eks. vei og 

avkj. Borettslag 

er interessert i 

samarbeid om 

utvidelse av p-

arealer, kan 

kanskje få til ny 

atkomst fra 

Blomstervegen i 

nord.  Nye avkj. 

bygges etter 

norm. Vurdere 

tiltak v/kryss 

m/fylkesveiene.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/s-vei langs 

Lognsdalen og 

Ø. Rælingsveg. 

Ikke fortau 

langs del av 

Blomsterv. mot 

omr. (forbi 

vanntårn), 

bebyggelse noe 

tett på vei. 

2 3  Oversiktlige 

trafikkarealer må 

sikres internt på 

området. God sikt 

må sikres v/evt. 

ny avkjørsel over 

g/s-vei. Vurdere 

behov for fortau 

eller tiltak v/p-

plass dersom bruk 

av eks. veier.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Delvis bratt 

terreng, 

Lognsdalsvegen 

har streng 

holdningsklasse 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei, evt. 

adkomst fra flere 

sider. Avkjøring 

bør legges der det 

ikke er for stor 

stigning 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen. 

Dyrket mark blir ikke berørt. Utbygging innebærer god kapasitetsutnyttelse av teknisk 

infrastruktur. Det må bygges ny avkjørsel til området.  Pga. at eksisterende vannledning må 

legges om, samt tilkobling til avløp vil dette gi noen kostnader i forbindelse med utbygging.  

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Arealet anslås å kunne bygges ut 

med offentlig tjenesteyting, for eksempel at det bygges kommunale boliger eller institusjoner 

her eller/og at det kommunale verkstedet / drifta blir flyttet hit. Øverste delen av området 

benyttes som kommunens snølager og må vurderes i sammenheng med en utbygging. 

Avrenning og rensetiltak for snødeponi må vurderes. Ved ny utbygging må det også vurderes 

hvilke hensyn som skal tas i forhold til naturverdier og stier i området. 
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Område 25: Del av gnr/bnr 102/135  Areal rundt 

Aamodt grendehus 
Arealformål i dag Offentlig bebyggelse og friområde 

Foreslått arealformål Kombinert formål: offentlig /privat 

tjenesteyting og bolig 

Arealstørrelse 10 da 

Grunneiere Kommunen og Fylkeskommunen 

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk havavset., 

fyllmasse i 

sørvest. 

1 2  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

1 1  Ingenting som vil 

tilsi at det skal 

finnes noen 
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registreringer i 

området 

naturverdier av 

betydning på 

arealet 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Gressplen    Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen skrinn 

fastmark 

   Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Uteområdet 

benyttes av barn 

og unge i 

forbindelse med 

ungdomshuset 

3 2  Det må sikres 

tilfredsstillende 

utearealer knyttet 

til ungdomshuset, 

dersom huset 

opprettholdes. 

9. Område for idrett/lek Grendehus 

m/ungd.klubb. 

Plen, 

gressbakke 

nedenfor. Reg. 

friomr. m/mulig 

lekeplass. 

2 2  Må vurdere om 

evt. tiltak er 

forenlig med 

ungdomsklubb, 

evt. om den skal 

flyttes (f.eks. til 

sentrumsomr.). 

Det er ballbane 

og lekeplassareal 

ved Sundenga. 

Ballbane v/N. Aa. 

selveierlag også. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot N. 

Rælingsveg, 

Hegrevegen og 

g/s-vei. Sti 

krysser omr. 

3 4  Må sees i 

sammenheng med 

traf.sikkerh.planer 

for N. Rælingsv. 

med rundkjøring. 

Forøvrig: mulig 

behov for ny 

avkjørsel og evt. 

fortau langs 

Hegrev. Sti blir 

borte eller må 

legges om.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Fjerdingby 

skole har 

kapasitet, 

barnehage har 

noe kapasitet 

2 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet  
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Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. går forbi 

eiendom, støy 

og støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

55-65dB inn i 

området. 

4 2  Orientering av 

bygg og 

uteplasser, 

støytiltak i fasade 

og byggegrense i 

god avstand til 

vei 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Plen rundt 

grendehus + 

gressbakke, 

midt blant eks. 

bebyggelse. 

   Uaktuelt, blir i 

større grad 

nedbygd ved 

utbygging. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 

uhell slippe ut 

giftig gass, 

bensinstasjon i 

nærheten 

3 3  Bedriften har 

varslingsplan/ 

anlegg,  

20. Ulykke med farlig 

gods 

Fv. går forbi 

eiendom 

3 2  Det må sikres stor 

nok avstand fra 

byggegrense til 

veg 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Avkjørsel til 

Hegrev., enkelt 

kryss 

Hegrev/fv. 120. 

2 3  Evt. ny avkj. må 

bygges etter 

norm. Planer om 

rundkj. langs fv. 

120, anbefalt 

løsning har 

konsekvenser for 

arealet. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/s-vei langs N. 

Rælingsveg og 

nord for omr. 

med 

underganger 

under fv. og 

Hegrevegen 

2 2  Sikre oversiktlige 

traf. arealer på 

omr. Vurdere 

behov for fortau 

langs 

Hegrevegen. Se i 

sammenheng 

m/fv.-planer. 

Trapp til underg. 

tiltak i traf.s.plan. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

   Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om utbygging nord i kommunen. 

Området ligger nært dagligvarebutikk med videre. Dyrket mark blir ikke berørt. Aktiviteten 

på Aamodt grendehus tenkes å flyttes på sikt. 

 

Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde. Det foreslås å endre formål fra 

offentlig bebyggelse og friområde til kombinert formål offentlig/privat tjenesteyting og 

boligformål. Rådmannen anser området å være egnet for barnehage evt. annen offentlig eller 

privat institusjon. Behov for areal til offentlig virksomhet må vurderes før man tillater privat 

bolig eller tjenesteyting. 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. 

Utvikling av området bør sees i sammenheng med utnyttelse av tilgrensende garasjeareal i 

sørøst. 
 

 

  

kort responstid 

for utryknings-

kjøretøy 
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Område 26: Gnr/bnr 97/22  Holt skole 
Arealformål i dag Offentlig bebyggelse 

Foreslått arealformål Kombinert formål bolig / bevertning, samt 

hensynsone for bevaring av kulturmiljø 

Arealstørrelse Ca. 2 da 

Antall og type boliger Rådmannen: Ansl.v. en enebolig i eksisterende 

bygning. 

Grunneiere Kommunen  

Forslagsstiller Kommunen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetn. 

   Ingen utbygging, 

uaktuelt 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Naturbeitemark 

(Holt skole, BN 

00011036, 

viktig) i nord. 

Trialbanen har 

2 2  Gror igjen. Bør 

skjøttes for at 

verdiene skal 

opprettholdes.  
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stort potensiale 

for å utvikle seg 

til 

naturbeitemark 

med riktig bruk 

og utvikling. 

Bakkehumle 

(rødlista VU). 

5. Kulturminne/-miljø Kongevegen går 

gjennom 

området. Holt 

skole ligger i 

området. Denne 

har verne-

kategori 1 i 

kultur-

minneplanen og 

er sefrak-reg. 

1 1  Kongevegen skal 

være åpen for 

allmenn ferdsel. 

Byggets eksteriør 

bør bevares slik 

det er. Vinduer og 

detaljer i fasade 

er spesielt viktig. 

6. Kulturlandskap Området ble 

trolig brukt til 

sauebeite 

tidligere. Er 

preget av 

gjengroing. 

2 2  Naturtypen og 

artene som finnes 

på området er helt 

avhengig av 

skjøtsel.  

 

 

7. Viktige 

landbruksområder 

Åpen jorddekt 

fastmark, 

innmarksbeite 

og skog med 

høg bonitet 

   Ikke tenkt 

utbygging på 

beitemark eller i 

skog - Uaktuelt 

8. Parker og 

friluftsområder 

Brukes ikke 

mye i dag.  

1 2  Potensiale til å bli 

et friluftsområde 

ifm kongeveien. 

9. Område for idrett/lek Eng/ravine og 

trialbane 

1 2  Banen skal legges 

ned. Ligger i 

utkant av regulert 

boligomr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Arealet ligger 

øst for Nedre 

Rælingsveg og 

vest for 

Kongevegen. 

2 1  Vurdere tiltak 

v/fv. 120 og 

utbedre 

eksisterende 

privat vei. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Smestad skole 

har liten 

kapasitet, 

barnehage har 

liten kapasitet 

1 1  Kun en ny bolig 
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12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen    Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Endret bruk av 

bygg vil gi 

endringer i 

trafikk til bygg. 

Dyrket mark 

rundt  

3 1  Lukt og støv fra 

eksisterende 

tilgrensende 

landbruksdrift 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Grenser mot 

noe skog samt 

dyrka mark.  

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand. 

Eiendommen er 

bebygd.  

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Direkte avkj. fra 

fv. 120 i sving. 

Fv. 120 60 

km/t.  

2 3  Vurdere venstre-

svingefelt sett i 

forhold til sikt og 

trafikkmengde. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Avkj. krysser 

g/s-vei. 

2 2  Sikre god sikt 

v/avkjørsel og 

oversiktlige 

traf.arealer internt 

på omr. Vurdere 

stigning mot g/s-

vei. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy, smal 

gammel veg 

   Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Området ligger nærme Smestad boligfelt. Bygning på området var opprinnelig gamle Holt  

skole. Bygningen har vært i bruk av lag og foreninger, men er mindre i bruk nå etter at 

Smestad skole ble bygget. Rælingen kommune er eier av eiendommen og ser for seg at 

området kan bruksendres til et formål som kan ivareta bygget som et kulturminne. Ola Enger 

som eier gårdsbruket rundt Holt skole har forkjøpsrett ved et eventuelt salg av eiendommen. 

Holt skole har vernekategori 1 og Kongevegen går gjennom området. Det er en trialbane sør 

for området som skal avvikles. I området nordvest for Holt skole er det en naturbeitemark 

samt tidligere registrert bakkehumle (rødlista VU) i sørvest. 

 

Området vurderes å være egnet til kombinert formål bolig / bevertning med 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Arealet anslås å kunne bruksendres til en 

enebolig med for eksempel kafe, restaurant o.l. i eksisterende bygninger. Arealet som er vist 

som offentlig bebyggelse i dagens kommuneplan foreslås avsatt til kombinert formål bolig / 

bevertning samt hensynssone for kulturmiljø. Utenfor dette området, på tilgrensende 

landbrukseiendom, foreslås landskapsvernområdet vist i kommuneplan for 2006 -2017 utvidet 

slik at en hensynsone for bevaring av naturmiljø også omfatter arealet nord for adkomstvegen 

og bygningene på Holt skole. Dette er i samsvar med avgrensning av naturtypen 

naturbeitemark som er registrert hos Miljødirektoratet samt registreringer gjort i forbindelse 

med kartleggingen av verneverdige landskapsområder i Rælingen kommune. 

Før et eventuelt salg av Holt skole bør det utarbeides reguleringsplan slik at man sikrer 

bevaring av Holt skole utvendig. 
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ROS-analyser og egnethetsvurderinger av 

private arealinnspill som ikke er lagt inn i 

kommuneplanen 
 

 

Område 27: Del av gnr/bnr 98/3 m.fl. Hammeren 
Arealformål i dag LNF-område, del av landskapsvernområde 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 6 da. 

Antall og type bolig Forslagsstiller: 5 stk eneboliger 

Grunneiere Knut Svensen 

Forslagsstiller Knut Svensen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 
 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

I vest bart fjell, 

stedv. tynt 

dekke, i øst 

tykk havavsetn. 

1 3  Østre del 

grunnundersøkes 

i fbm evt. reg. 

planarbeid 
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Skredgrop 

registrert midt i 

omr. i rapport 

fra NGU 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

   Uaktuelt 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Sør på arealet er 

det registrert 

naturtypen 

gråor-

heggeskog 

(Hammeren, 

BN 00011037, 

svært viktig). 

 

3 2  Liten del langs 

vei som er 

naturtype.  

Ravinen har 

geologisk verdi, 

på grunn av 

tilstand, 

vegetasjon og 

artsmangfold. 

Ravinedal er 

rødlista (VU) som 

landskapsdel. 

5. Kulturminne/-miljø Kongevegen går 

forbi området 

   Kongevegen skal 

være åpen for 

allmenn ferdsel. 

6. Kulturlandskap Del av 

landskapsverno

mråde med 

meget høy 

vernestatus. 

3 3  Ravinedalen og 

beitemarken på 

området er viktige 

kulturlandskapsel

ementer som 

delvis vil 

forsvinne ved en 

utbygging.  

7. Viktige 

landbruksområder 

Noe skog, høg 

bonitet, fulld. 

jord og åpen 

jorddekt 

fastmark. 

Uegnet til korn-

dyrking 

2 2  Flyfoto fra 2009 

viser at arealet er 

beitemark med 

skog langs 

Hammarsvegen – 

noe beitemark og 

skog blir borte 

ved bolig-

utbygging 

8. Parker og 

friluftsområder 

Kongeveien går 

sørvest for 

planområdet. 

1 3  Forutsetter at 

utbyggingen ikke 

påvirker gamle 

kongevei. 

9. Område for idrett/lek Nordvestvendt 

skrånende 

1 2  Ikke typisk 

lekeomr. 
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terreng mot vei. 

Skog og dyrka 

mark. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Ligger langs 

Hammarsv., sør 

for Hammarst. 

3 1  Ny(e) avkj. må 

etableres. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Fjerdingby 

barneskole har 

kapasitet, 

barnehage har 

noe kapasitet 

2 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen risiko    Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Noe støy da 

Hammarsvegen 

går forbi 

   Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

går langs 

eiendommen 

4 2  Bør vurderes å 

legge høyspent i 

bakken 

17. Skog-/gressbrann Skog og dyrka 

mark. 

2 3  Ikke bygge helt i 

tomtegrense. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Ingen risiko    Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Må etab. nye 

avkj.  

Hammarsv. 

bratt, 30 km/t. 

Hammarst. også 

bratt, men ikke 

så bratt v/kryss 

2 3  Kan være 

glatt/vanskelig å 

komme opp 

bakken i 

Hammarsvegen. 

Avkjørsler bør 

samles. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Fortau langs 

Hammarsv. 

2 2  Avkjørsler bør 

samles (kryssing 

av fortau), se pkt. 

21 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

kort responstid 

for 

utrykningskjøre

tøy. Noe bratt 

3 2  Det må sikres 

tilstrekkelig 

brøyting/salting 

på vinterstid 
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EGNETHETSVURDERING 

Arealet ligger utenfor grønn strek og et stykke i fra den planlagte sentrumsutbyggingen på 

Fjerdingby. Videre ligger arealet innenfor landskapsvernområde med meget høy vernestatus. 

Dette landskapsvernområdet går videre oppover mot Fjerdingby kirke og fv. 120. 

Eksisterende bebyggelse på Hammeren vil derfor også i framtiden bli liggende som en 

boligsatellitt. En utbygging av arealet vil føre til at noe av beitemarken 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. 

 

Området vurderes til å være uegnet som utbyggingsområde: Rådmannen vurderer at 

området er uegnet til utbygging på grunn av at arealet er en del av et landskapsvernområde 

med meget høy vernestatus, at området ligger utenfor grønn strek og på grunn av jordvern ved 

at en utbygging vil berøre beitemark på en landbrukseiendom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vei opp mot 

Nedre 

Rælingsveg 
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Område 28: Del av gnr/bnr 83/1 og 84/2 Område for 

avfallssortering på Nes 
Arealformål i dag LNF-formål og offentlig bebyggelse 

Foreslått arealformål Næringsformål 

Type næringsformål Forslagsstiller ønsker avfallsanlegg for 

næringsavfall 

Arealstørrelse 34 da 

Grunneiere Ruth Flatner og Martin By 

Forslagsstiller Jan Svensen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetn., 

fyllmasse i nord 

2 3  Undersøkes for 

erosjon fra bekker 

/grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er en større 

bekk sør for 

området og flere 

mindre bekker 

innenfor området. 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Har store 

verdier knyttet 

både til 

biologisk og 

geologisk 

mangfold.  

Naturtypene; 

naturbeitemark 

(Nes I, BN 

00089004, 

svært viktig) og 

rik edelløvskog 

(Gjellebekken 

II, BN 

00089005, 

svært viktig). 

Ravinedal 

(Neshagan, BN 

00088995, 

svært viktig) er 

vurdert til A 

(rødlista VU 

med høy verdi). 

4 4  Forslaget vil 

påvirke Neshagan 

som aktivt 

system. 

Terrengendringen 

vil forringe 

Neshagans verdi 

som 

ravinesystem, 

samt påvirke og 

forringe de 

biologiske 

verdiene i 

naturtypene. 

5. Kulturminne/-miljø Kongevegen går 

forbi vest for 

området, flere 

gamle gårder 

med sefrak-

registrerte bygg 

i nærområdet.  

2 2  Området vil være 

synlig fra 

Kongevegen slik 

at opplevelsen av 

kulturmiljøet 

langs 

Kongevegen 

forringes. Tiltaket 

vil gi mer trafikk 

på del av 

Kongevegen. 

6. Kulturlandskap I nærområdet 

ligger mange 

gamle gårder 

med tilhørende 

dyrket mark og 

beitemark. 

 

Naturbeitemark 

i området, 

vurdert som 

svært viktig. 

4 3  Naturbeitemarken 

Nes I kommer til 

å bli påvirket av 

dette inngrepet og 

mest sannsynlig 

permanent 

ødelagt. Artene 

som finnes på 

naturbeitemark 

finnes der pga. 

lang hevd. 

Dersom man 

fyller over denne 

vil hevden 
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forsvinne og 

artene vil ikke 

komme tilbake. 

7. Viktige 

landbruksområder 

I ravinedalen er 

det skog, høg 

bonitet, i skrån. 

innm.beite og 

åpen skrinn 

fastmark der 

avfallsvirksomh

et er drevet. 

3 2  Ved oppfylling er 

noe av arealet 

tenkt brukt til 

landbruk. Noe av  

naturbeitemarka 

og skogen vil bli 

borte ved 

oppfylling. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Lite brukt og 

ikke egnet som 

friluftsområde 

pr. i dag.  

2 3  Området innehar 

store 

naturopplevelsesv

erdier og har stort 

potensiale som 

friluftsområde 

dersom det legges 

til rette for dette. 

Igjenfylling av 

dalen vil kunne 

ødelegge noen av 

disse verdiene. 

9. Område for idrett/lek Ravine og 

landbruksareal 

tidligere 

avfallsdeponi, i 

omr. m/spredt 

bebyg. 

1 1  Ikke spesielt 

egnet eller typisk 

lekeareal. 

Hoveds. langt fra 

boliger. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Nesvegen smal, 

hovedsakelig 

grusvei.  

3 1  Vei og evt. kryss 

m/fv. 120 

vurderes utbedret 

for å tåle økt 

andel 

tungtransport iht. 

norm, men bred 

vei kan føre til 

høyrere fart. 

Nedre del av 

Nesvegen bør bli 

privat dersom det 

ikke blir noe av 

avfallsanlegget. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Forslaget 

innehar ikke 

boliger. 

   Uaktuelt 

12. Vannforsyning God kapasitet     
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13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Gammelt 

kommunalt 

deponi def. som 

03-Ikke 

akseptabel 

forurensning og 

behov for tiltak, 

grenser til 

området.  

2 2  Forslaget 

innebærer 

sorteringsanlegg 

for avfall, evt. 

forurensning på 

tilgrensende 

område har derfor 

liten betydning.  

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Endret bruk vil 

gi mer trafikk, 

støy, støv og 

lukt 

4 3  Begrensning på 

trafikkmengde. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen høyspent    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Ravine med 

skog, grenser 

mot dyrka 

mark. 

2 3  Planlegge omr. i 

forhold til 

brannfare, 

vurdere 

buffersone. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Økt trafikk til 

området med 

lastebiler med 

avfall 

2 3  Begrensninger i 

type avfall 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt på fv. 

Forholdsvis få 

avkjørsler langs 

Nesv. og åpent 

landskap. 

2 3  Kryss 

Nesvegen/fv. 120 

vurderes i forhold 

til økt andel 

tungtransport. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau 

langs Nesvegen.  

2 3  Ikke aktuelt med 

fortau sett i 

forhold til antall 

boliger. Sikre lav 

fart. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

men sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

4 1  Vei må vurderes 

utbedret for å tåle 

økt biltrafikk. 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket berører deler av dyrket mark og viktige naturverdier som naturbeitemark, edelløvskog 

og et ravinesystem. Området ligger utenfor grønn strek. 

 

Landskapsvernområdet Neshagan: 

Tiltaket ligger for en stor del inne i område som i arealdelen til kommuneplanen er vist som 

båndlagt etter lov om naturvern. Kartleggingen av verneverdige landskapsområder i Rælingen 

kommune ble gjort i 1996, og i 1999 vedtok kommunestyret den tematiske planen med 

beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av landskapsområder med meget høy 

vernestatus. Av disse 4 områdene med meget høy vernestatus er L11 Neshagan sett på som 

det viktigste. Området Neshagan har også vært avsatt i grøntstrukturplanen for Romerike 

2002-2005 som et område med høy verdi for det biologiske mangfoldet. Videre er det vedtatt, 

som strategi i Grønn plan 2006 - 2017 for Rælingen kommune å «verne Neshagan som et 

spesielt og verdifullt område i landskapet, enten gjennom vern etter naturvernloven eller 

gjennom vern etter plan- og bygningsloven (reguleringsplan med spesialområde bevaring)». 

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling skriver i brev datert 13.01.2011 til kommunen at det er nok 

kunnskaper i dag til å si at området innehar svært viktige naturverdier og at lokaliteten bør 

vurderes vernet. Fylkesmannen foreslår at kommunen for eksempel kan verne området 

gjennom sine arealplaner. 

 

Kommuneplanen viser også trekkruter for vilt i området Neshagan som kan bli berørt av en 

fylling i del av ravinesystemet. 

 

Innvilget midler til gjenåpning av gammel beitemark 

Det er innvilget midler til gjenåpning av gammel beitemark for deler av gnr. 83 bnr. 1. Vilkår 

for å få midlene er å holde området åpent ved beite eller slått i minst 10 år fra midlene er 

utbetalt. Midlene er ikke utbetalt ennå da tiltaket ikke er utført. Det er søkt om utsettelse og 

innvilget ny frist til 1. november 2015. Noe av arealet det er innvilget midler til ligger 

innenfor område som det nå ønskes fylling i. 

I forbindelse med søknaden om tilskudd til gjenåpning av gammel beitemark på Nes gård ble 

det gjort undersøkelser sommeren 2011. Det ble utarbeidet en enkel skjøtselsplan med 

anbefalinger for områdene der det ble anbefalt at gamle løvtrær skulle stå igjen. I områdene 

langs bekken og i ravinesidene som hellet ned mot bekken ble det anbefalt at et 

vegetasjonsbelte med bredde på ti meter på hver side av bekken skulle settes igjen. 

 

Tillatelse/konsesjon: 

I medhold av forurensningsloven ga Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 26.11.2007 

tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall for GS containerutleie, Nes, 

Rælingen. I tillatelsens rammer og vilkår forutsettes det at bygninger, gjerder og lignende er 

utformet etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre 

er noe lenger. 

Smal vei. 
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planbestemmelser, samt at lagring kan skje utendørs på en slik måte at dette ikke strider med 

reguleringsbestemmelsene for området. Ved brev datert 23.08.2012 gir Fylkesmannens 

miljøvernavdeling GS containerutleie en utvidet frist på ett år på å ta i bruk tillatelsen de fikk i 

2007. Fylkesmannen sier i brevet at dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1. september 

2013, så vil den bli trukket tilbake. Fylkesmannen i Oslo og Akershus trakk tilbake tillatelse 

til omlastning og sortering av avfall på Nes i Rælingen kommune, gnr. 83 bnr. 1, ved brev til 

GS Containerutleie AS den 28.11.2013. Begrunnelsen for dette er at det er gått seks år siden 

tillatelsen ble gitt, og at anlegget fortsatt ikke er i drift. 

 

Rådmannen mener at tillatelsen som GS containerutleie har fått for drift på Nes er gitt på feil 

grunnlag da reguleringsplanen for drift av den gamle kommunale søppelfyllingen ikke lenger 

er gjeldende. Dette på grunn av at fyllingen er avsluttet og tilbakeført til landbruk jfr. 

reguleringsplanens bestemmelser. Det er arealdelen til kommuneplanen som vil være 

gjeldende med hensyn til arealbruksformål for området da denne er vedtatt etter den eldre 

reguleringsplanen. Gjeldene arealdel til kommuneplanen viser nå bare et lite areal som 

offentlig formål, resten er avsatt som LNF-område. 

 

Området vurderes å være uegnet for næringsformål. Begrunnelsen for dette er at tiltaket 

vil gi skade på naturverdiene i området med ravinesystem, edelløvskog og naturbeitemark. 

Det området som er offentlig areal i arealdelen til kommuneplan for 2006 -2017 foreslås 

tilbakeført til landbruk og avsettes til LNF-område med hensynssonen: «med særlige hensyn 

til landskap og bevaring av naturmiljø», sammen med resten av området som i dag er vist som 

båndlagt område i kommuneplanen. 

Arealene berørt av den virksomheten som har vært i forbindelse med sortering og gjenvinning 

ryddes m.m. og påføres matjord for framtidig landbruksdrift. 
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Område 29: Del av gnr/bnr 86/8 Grinisvingen 
Arealformål i dag LNF-område dels innenfor marka og 

boligformål 

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse Ca. 3 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: 2 stk. eneboliger 

Grunneiere Anne Marie Jahr 

Forslagsstiller Anne Marie Jahr 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke i 

nord, tynn hav-

/strandavsetn. i 

sør. 

   Uaktuelt 

2. Ras i tunnel     Uaktuelt 

3. Flom     Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Barskog i 

randsonen av 

Østmarka 

2 2  Ingen 

registreringer i 

området. Området 

ligger imidlertid 

innenfor 

markagrensa. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap     Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, middels 

bonitet 

3 1  Skogen blir borte, 

lite areal. Nødv. 

med vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Ligger delvis 

innenfor 

markagrensa. 

3 2  Det er ikke tillatt 

med bygging 

innenfor 

markagrensa 

9. Område for idrett/lek Skog, 

hovedsakelig 

avsatt til LNF-

område 

2 1  Kan være noen 

barn i næromr. 

som bruker 

arealet, men er 

mye skog i omr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Del av arealet 

grenser mot 

Grinisvingen 

3 1  Ny avkjørsel må 

etableres. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

god kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet 

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg Avløpsledning 

utbedret vår 

2014 

    

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Noe støy fra 

tungtrafikk på 

Nedre 

Rælingsveg 

   Uaktuelt 

16. Høyspentlinje  Ingen høytspent    Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket berører ikke dyrket mark. Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

men utenfor grønn strek. Arealet som foreslås utbygget til boliger ligger innenfor 

markagrensa.  

 

Området vurderes å være uegnet til utbyggingsformål. Dette er pga. at arealet som kan 

bebygges ligger i Marka. 
 

 

 

 

 

 

 

  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

17. Skog-/gressbrann Skog, grenser 

mot skog. 

2 3  Sikre tilstrekkelig 

avstand mellom 

skog og 

bebyggelse. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Området ligger 

med litt avstand 

til fv.  

   Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Bratt areal ca. 

1:3,4 mot 

Grinisvingen, 

30 km/t. Fv. 

120 60 km/t 

forbi omr. 

2 2  Nye avkjørsler 

må bygges etter 

norm 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau 

langs 

Grinisvingen. 

G/s-vei langs 

østre del av fv-. 

120, men ikke 

undergang. 

2 4  Det er stilt krav 

om undergang 

v/evt. utbygging 

av boligområde 

på Grini. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger. 

   Uaktuelt 
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Område 30: Del av gnr/bnr 84/11, 84/18 og 84/2 

Åsvang 
Arealformål i dag Friområde, offentlig bebyggelse, LNF-område 

og utenfor grønn strek 

Foreslått arealformål dersom ny 

bane opparbeides ved Nordby skole 

LNF-område og offentlig eller privat 

tjenesteyting / boligformål i eksisterende 

bebyggelse 

Arealstørrelse Ca. 13,5 da 

Grunneiere Kommunen, Åsvang samfunnshus A/L og 

Martin By 

Forslagsstiller Styret i YRUIL og rådmannen 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 2  Grunnundersøkes 

i fbm evt. reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200- 

års flom 

 

 

 

 

  Uaktuelt 
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Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer i 

området, verken 

i naturbase eller 

i 

artsdatabanken.  

 

 

1 2  Området ligger i 

naturlig 

sammenheng med 

Neshagan, men er 

planert og innehar 

ikke de samme 

geologiske og 

biologiske 

verdiene. Det bør 

imidlertid ses i 

sammenheng med 

dette området når 

arealformål 

bestemmes. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer, 

bygg brukt til 

forsamlingsloka

le 

2 1  Bygg/ 

beliggenhet av 

bygg bør vurderes 

om har en 

kulturhistorisk 

verdi 

6. Kulturlandskap Ligger i 

sammenheng 

med 

kulturlandskape

t på Neshagan, 

men brukes som 

fotballbane og 

grendehus i dag.  

1 1  Kan ha positive 

konsekvenser 

dersom området 

avsettes til dyrka 

mark og blir en 

del av 

kulturlandskapet 

på Neshagan.  

7. Viktige 

landbruksområder 

Er reg. som 

fulldyrka jord 

hos skog og 

landskap, men 

er avsatt til 

friomr. / fotball 

   Fotballbanen 

foreslås 

tilbakeført til 

landbruk 

8. Parker og 

friluftsområder 

Avsatt som 

friområdet. 

2 2  Fotballbanen 

foreslås erstattet 

av ny bane ved 

Nordby. 

9. Område for idrett/lek Fotballbane og 

grendehus. 

Atkomst til 

Neshagan går 

gjennom omr. 

Deler av areal 

har blitt brukt 

som uteomr. for 

barnehage. 

2 2  Ny bane vurderes 

opparb. v/Nordby 

skole. Avstand 

blir noe lengre for 

beboere i Grini-

omr. Tilstand og 

bruk av 

grendehus må 

vurderes. 
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Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Atkomstvei 

parallelt med fv. 

120 til kryss 

lenger sør, samt 

g/s-vei langs fv. 

120.  

2 1  Vurdere tiltak ved 

kryss samt behov 

for å skille g/s-vei 

og kjørevei sett i 

forhold til 

fremtidig bruk av 

området. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

har god 

kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet. 

Det er gang- og 

sykkelvei til  

   Uaktuelt 

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. går forbi 

eiendommen, 

trafikk, støy og 

støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

55-65dB inn i 

området. 

4 1  Eksisterende 

bygning ligger litt 

inn i rød støysone 

og det må 

vurderes om 

bygget kan 

benyttes til bolig 

ved 

støyskjerming. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

langs fv. 

2 1  Ingen tiltak nødv. 

dersom omr. 

tilbakeføres til 

LNFR-omr. 

17. Skog-/gressbrann Grenser mot 

skog og dyrka 

mark. 

2 3  Endring av 

arealformål har 

liten betydning, 

men kan bli 

hyppigere bruk av 

huset. Sikre 

avstand mellom 

grendehus og 

skog.  

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

 

Ingen risiko    Uaktuelt 
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EGNETHETSVURDERING 

Området ligger utenfor grønn strek og grenser til Neshagan landskapsvernområde. Det ligger 

også i noe avstand fra de større boligområdene på Nordby. Rådmannen mener som YRUIL at 

fotballbanen på Åsvang bør tilbakeføres til landbruk dersom ny bane opparbeides ved Nordby 

skole.  

 

Området må sees i sammenheng med vurderingen av innspillet fra YRUIL til 

lokalisering av elleverbane ved Nordbyskole, se konsekvensutredning for dette 

innspillet. Rådmannens konklusjon om ikke å gå inn for forslaget fra YRUIL nå tilsier at 

banen ved Åsvang i nærmeste framtid vil bestå. Det foreslås derfor ikke å endre arealformålet 

på Åsvang med fotballbane heller. 

 

 

 

 

 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Fv. går forbi 

eiendommen 

med 

tungtransport 

2 3  Byggegrense i 

god avstand til 

vei 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt 

v/kryss med fv. 

120 

2 3  Vurdere tiltak 

v/kryss med fv. 

120. Dersom det 

f.eks. blir 

barnehage i omr. 

kan det bli mer 

trafikk i rushtid. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

G/s-vei følger 

atkomstvei på 

strekningen. 

Det er gang- og 

sykkelvei/mindr

e kjøreveier til 

Nordby skole. 

2 3  Sikre oversiktlige 

trafikkarealer 

internt på 

området. Vurdere 

behov for separat 

g/s-vei/fortau e.l. 

sett i forhold til 

trafikkmengde. 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

men sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger, 

uoversiktlig 

avkjøring 

   Uaktuelt ved 

tilbakeføring til 

dyrket mark 



 ROS-analyse og egnethetsvurdering 

 

140 

 

Område 31: Del av gnr/bnr 82/2 Nordby skole - bane 
Arealformål i dag LNF-formål 

Foreslått arealformål Ny ellever bane, dvs. bygge- og anleggsformål 

med underformål idrettsanlegg 

Arealstørrelse 13 da 

Grunneiere Sissel og Svein Bjerke 

Forslagsstiller Styret i YRUIL 

 
 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 2  Grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid. 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er åpen bekk 

sør i området. 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det ligger et 

løvbelte 

langsmed 

bekken på 

sørsiden av 

planområdet. 

1 2  Mulig habitat for 

flere fuglearter 

(ingen rødlista 

reg.) 

Terrengendringer/

igjenfylling ved 
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bekken som 

forårsaker tilsig 

eller rørsetting vil 

kunne forringe 

vannkvaliteten. 

5. Kulturminne/-miljø Kongevegen går 

gjennom 

området. Det er 

registrert en 

uavklart freda 

hulvei i 

området. 

4 4  Kongevegen skal 

være åpen for 

allmenn ferdsel. I 

fb. med 

regulering må det 

gjøres 

arkeologiske 

undersøkelser 

vedr. uavklart 

freda hulvei. 

6. Kulturlandskap Fulldyrka jorde 

i dag.  

1 2  Ikke del av et 

gammelt 

kulturlandskap. 

7. Viktige 

landbruksområder 

Mestedelen 

fulldyrka jord 

og egnet til 

korndyrking, 

noe er 

innmarksbeite 

4 3  Jordet foreslås 

bebygget med en 

ellever-

fotballbane. 

8. Parker og 

friluftsområder 

Dyrka mark og 

innmarksbeite 

   Uaktuelt 

9. Område for idrett/lek Hovedsakelig 

dyrka mark, noe 

beite. 

   Uaktuelt  

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot 

Tomterstien og 

gangvei til 

Enga. 

3 1  Gangveien, evt. 

også Tomterstien, 

kan bli flyttet noe. 

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

har god 

kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet. 

   Uaktuelt  

12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning. 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. går forbi 

eiendommen, 

trafikk, støy og 

3 2  Orientering av 

uteplasser bort fra 

veien. 
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støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

55dB inn i 

området. 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspentlinje 

langs fv. 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Dyrka mark, 

grenser mot 

skog og dyrka 

mark på motsatt 

side av 

Tomterstien. 

2 2  God tilgang til 

omr. fra 

Tomterstien og 

gangvei. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen 

registreringer,  

   Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

God avstand til 

fv. 120 

   Uaktuelt 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt på fv. 

120. Gammel 

bussh. kan 

benyttes til 

forbikjøring 

sørover. Få 

boliger i omr., 

men større p-

areal. Det skal 

bli øyer for 

gående i fv., 

senker hastighet 

på vei. 

2 2  Bane 

hovedsakelig i 

bruk på kveldstid 

og i helger. 

Vurdere kryss 

m/fv. i 

sammenheng med 

øvrig utvikling i 

omr (f.eks. 

Tjonåsen). Sikre 

god sikt og 

oversiktlige 

trafikkarealer. 

22. Ulykke med 

gående/syklende 

(Kjørbare) g/s-

veier til omr. 

Kan gå 

gjennom 

skolegården til 

omr. 

Tomterstien 30 

km/t. 

2 2  Jf. pkt. 21.  

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger, 

men ligger nært 

hovedveinett. 

   Vurderes som 

akseptabelt 
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EGNETHETSVURDERING 

YRUILs forslag til plassering av klubbhus og utvidelse av p-plass på areal inntil fv. 120 avsatt 

til offentlig formål i dag. Innspillet fra YRUIL til elleverbane berører dyrket mark og østre del 

av arealet ligger utenfor grønn strek. En elleverbane ville gitt omfattende oppfylling i øst og 

nord samt senkning av terrenget i vest mot Tomterstien. Området grenser inntil kjøreveg 

Tomterstien der Kongevegen går. Videre er det i senere tid funnet en uavklart freda hulvei 

innenfor arealet. Ved et eventuelt forslag til regulering av arealet til elleverbane må det 

dermed gjøres undersøkelser vedrørende uavklart freda hulvei og konsekvenser i forhold til 

oppfylling og terrenginngrep i området rundt. Rådmannen mener at dersom dette jordet skal 

ut av produksjon, må Åsvang idrettsstadion nedlegges og tilbakeføres til landbruk. 

 

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. Vurdering av en elleverbane hører 

sammen med befolkningsgrunnlaget, dvs. hvor mange nye boliger det vil bli bygget på 

Nordby i nærmeste framtid. Dette vil dermed henge sammen med f.eks. utbyggingen av 

Tjonåsen, som for øvrig Fylkesmannen har varslet innsigelse til og som rådmannen ikke går 

inn for i denne planperioden. Foreslåtte arealdisponering er ikke avklart med grunneier. 
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Område 32: Del av gnr/bnr 82/2 og 82/49 Tjonåsen 
Arealformål i dag LNF-område  

Foreslått arealformål Boligformål og offentlig tjenesteyting 

Arealstørrelse Ca. 197 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller: 50-80 eneboliger eller flere ved 

noe konsentrert bebyggelse i sørøst. 

Grunneiere Sissel og Svein Bjerke 

Forslagsstiller Derlick Arkitekter AS 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Bart fjell, stedv. 

tynt dekke, i 

nordvest og sør 

tynn hav- 

strandavsetn., i 

sørøst tykk 

havavsetning 

1 2  Areal i sørøst 

grunnundersøkes 

i fbm reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 
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3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

forhold til 200-

års flom 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er åpne 

bekker i nordvest 

som krev. tiltak 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Det er ikke gjort 

noen 

registreringer på 

arealet. Det er 

imidlertid et 

stort 

sammenhengen

de skogareal 

hvor det er 

mulig å finne 

naturskog. 

 

Deler av 

området i nord 

omfatter 

Nordbyåa. 

3 2  Det burde være 

en god 

vegetasjonsbuffer 

mellom 

utbyggingsområd

et og Nordbyåa. 

Nordbyåa må få 

renne i sitt 

naturlige løp. 

Dette for å sikre 

leveområder for 

fugl, 

grøntkorridor for 

annet vilt samt 

buffer for 

avrenning mot 

elva. 

Ved utarbeid. av 

reg.plan for 

området må det 

gjøres 

kartlegginger av 

naturverdiene i 

området. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Ingen verdi 

registrert 

   Uaktuelt 

7. Viktige 

landbruksområder 

Fulldyrka jord i 

sørøst, godt 

egnet til korn-

dyrking. Ellers 

et større 

skogsområde, 

med lav bonitet 

på knauser, noe 

middels bonitet 

og høg bonitet i 

lavere partier 

3 3  Dersom området i 

sørøst bygges ut 

forsvinner jord 

som er benyttet til 

korndyrking. 

Bygging av 

undergang og 

atkomstvei kan 

også berøre 

fulldyrka jord. 

Nødv. med 

vurdering av 

utdriftstrasé for 

skogbruk. 
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8. Parker og 

friluftsområder 

Ligger nær 

Myrdammen – 

statlig sikra 

friluftsområde. 

1 1  Området er kupert 

og lite benyttet til 

friluftsformål.  

9. Område for idrett/lek Skog og dyrka 

mark. Gammel 

lysløpetrasé og 

friomr. 

v/Myrdammen 

ligger utenfor. 

1 1  Mulig noen 

bruker skogen, 

men ligger 

hoveds. i avstand 

fra bebyggelse. 

Grenser til 

marka/Myrdamm

en friomr. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Privat vei uten 

fortau fra fv. 

120 v/skole.  

4 2  Utbedre/bygge 

om privat vei og 

kryss  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

har god 

kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet. 

Kort vei til 

skole, må 

krysse fv. 

3 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 

Trygg skolevei 

må utredes. 

12. Vannforsyning God kapasitet 3 2  Tiltak: Nye 

vannledn. som må 

krysse fv. 120. En 

del av området 

ligger over kote 

210 og må 

trykkøkes. 

13. Avløpsanlegg God kapasitet 

utenom at det 

sannsynligvis 

må bygges ny 

pumpestasjon 

nede på Nordby 

3 2  Tiltak: Nye 

avløpsledn. som 

må krysse fv. 

120, samt ny 

pumpestasjon 

nede på Nordby 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. Går forbi 

området med 

trafikk, støy og 

støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

4 2  Sikre god avstand 

ved byggegrenser, 

og 

støyskjermings-

tiltak for å ivareta 

støykrav på 
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55-65dB inn i 

området.   

uteoppholds-

arealer 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Høyspent 

krysser 

dyrkamarka og 

mast står ved 

foreslått trasé 

for atkomst. 

3 1  Bygninger for 

opphold og 

uteoppholdsareale

r må legges 

utenfor 

byggeforbudssone

n, evt. legges 

høyspentlinjen 

som jordkabel. 

17. Skog-/gressbrann Skog, noe dyrka 

mark. Grenser 

til marka. 

2 3  Sikre avstand 

mellom bygg og 

skog.  

18. Dambrudd Det er beregnet 

at dambrudd 

ved 

Nordbysjøen vil 

gi flombølge i 

nærliggende 

bekkedrag. 

1 3  NRV har ansvaret 

for å holde 

damanlegget ved 

Nordbysjøen i 

orden, kommunen 

har ansvar for 

beredskaps/ 

evakueringsplaner 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Fv. går forbi 

eiendommen 

med 

tungtransport 

2 2  Sikre avstand 

mellom vei og 

bebyggelse. 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Privat vei fra fv. 

120. Fv. lang 

slette. Noe 

trafikk til 

skolen i 

perioder. 

Gammel bussh. 

kan benyttes til 

forbikjøring 

sørover. 

Tjonåsen bratt 

omr. 

2 4  Må vurdere annen 

kryssløsning, 

samt plassering 

må vurderes i 

forhold til 

atkomst til skolen 

og bussh. Nye 

avkj. må bygges 

etter norm.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Ikke fortau/g/s-

vei langs priv. 

vei. Skole m.m. 

på motsatt side 

av fv. 120 

m/kryssing i 

plan. 

2 4  Det skal bygges 

trafikkøyer 

v/skole (under 

reg.). Ved 

utbygging må 

undergang samt 

g/s-vei/fortau inn 

i omr. bygges.  
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EGNETHETSVURDERING 

Fylkesmannen har varslet at de vil vurdere innsigelse til området Tjonåsen dersom dette 

området legges inn som framtidig boligområde. Bakgrunnen for dette var at området ligger 

langt sør i kommunen utenfor kollektivknutepunkt og er i strid med nasjonale føringer og 

kommunens egne mål om at områder skal utvikles i nord. 

Eierne ønsker at et større område innenfor Tjonåsen bygges ut pga. store kostnader knyttet til 

utbygging av infrastruktur. Arealet mellom grønn strek og markagrensen berører ikke dyrka 

mark. Rådmannen mener at det er grunnlag for å flytte grønn strek inn til markagrensen. 

Kapasiteten på Nordby skole vil være med i vurderingen om når Tjonåsen kan bygges ut. 

 

Området vurderes til ikke å være i samsvar med kommunens arealstrategiske 

retningslinjer og legges ikke inn som utbyggingsområde nå. Rådmannen foreslår å 

endre grønn strek slik at Tjonåsen blir liggende innenfor denne. 
 

Rådmannen vil ved neste rullering av kommuneplanen vurdere om Tjonåsen kan legges inn 

som utbyggingsområde. Det er et ønske om å utnytte skolekapasiteten ved Nordby skole. Et 

jevnt antall elever over flere år gir grunnlag for dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Store deler av 

arealet er bratt.  

Ligger nært 

hovedveinett, 

men sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger. 

4 1  Det må sikres 

gode 

stigningsforhold 

på vei og man bør 

vurdere mulighet 

for 

sammenhengende 

veiforbindelse. 
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Område 33: Del av gnr/bnr 80/2 Karlstad 
Arealformål i dag LNF-område  

Foreslått arealformål Boligformål 

Arealstørrelse 20 da 

Antall og type boliger Forslagsstiller oppgir ikke antall boliger 

Grunneiere Thomas Karlstad 

Forslagsstiller Thomas Karlstad 

 
 

 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

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

1. Masseras; kvikkleire; 

steinsprang 

Tykk 

havavsetning 

1 3  Grunnundersøkes 

i fbm evt. reg. 

planarbeid 

2. Ras i tunnel Ingen tunnel    Uaktuelt 

3. Flom Området er ikke 

flomutsatt i 

1 1  Området er ikke 

flomutsatt, men 

det er en mindre 
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forhold til 200-

års flom 

åpen bekk i 

området som 

krever tiltak 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører tiltaket fare for skade på: 

4. Naturverdier, biologisk 

mangfold (forhold til 

naturmangfold loven) 

Beiteskog 

(Karlstad, BN 

00089003, 

viktig) i god 

hevd.  

 

4 3  Forsvinner 

dersom området 

blir nedbygd. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 

registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Kulturlandskap 

med lokal verdi. 

Beiteskog med 

regional verdi 

på stor del av 

området. 

4 2  Beiteskogen blir 

borte ved 

utbygging.  

7. Viktige 

landbruksområder 

Skog, høg 

bonitet, område 

i sør åpen 

skrinn fastmark. 

Noe benyttes 

som beite. 

2 2  Noe av høg- 

bonitetskogen er 

hogd. Skogen og 

beitemarka blir 

borte ved 

utbygging. 

8. Parker og 

friluftsområder 

LNF i 

kommuneplan 

for 2006-2017. 

2 1  Er 

ufremkommelig 

og brukes nok 

ikke/egnes ikke til 

friluftsområde. 

9. Område for idrett/lek Sterkt 

skrånende areal 

med trær, noe 

beite.  

1 1  Ikke særlig egnet 

lekeareal, hoveds. 

atskilt fra 

bebyggelse. 

Mulig tilgr. 

boligeie. bruker 

arealet litt. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

10. Vei, bru, tunnel, 

knutepunkt 

Grenser mot fv. 

120. Atkomst 

reg. via 

eksisterende 

avkjørsel.  

2 1  Utbedre og bygge 

ny atkomstvei, 

evt. også utbedre 

kryss.  

11. Sykehjem; skole, 

andre institusjoner 

Nordby skole 

har god 

kapasitet, 

barnehage har 

god kapasitet.  

1 1  Boligprogram og 

rekkefølgebestem

melser brukes for 

å styre 

utbyggingstakten. 
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12. Vannforsyning God kapasitet     

13. Avløpsanlegg God kapasitet     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 

14. Forurensning Ingen 

forurensning 

   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 

(trafikk, industri, landbruk 

o.l.) 

Fv. går forbi 

eiendommen, 

trafikk, støy og 

støv. Støy-

varselkart frem 

mot 2025 viser 

55-65dB inn i 

området. 

Landbruksdrift i 

nærområdet.  

4 2  Orientering av 

uteplasser bort fra 

veien, sikre god 

avstand til veg 

ved byggegrense, 

støyskjermings-

tiltak 

16. Høyspentlinje  

      (elektromagnetisk 

stråling) 

Ingen 

høyspentlinje 

   Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Noe skog, 

grenser til dyrka 

mark.  

2 3  Kan bli vei mot 

landbruksarealer. 

Ikke bygge helt i 

tomtegrense. 

18. Dambrudd Ingen dammer    Uaktuelt 

19. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver/ 

radioaktivitet osv) 

Ingen risiko    Uaktuelt 

20. Ulykke med farlig 

gods 

Området ligger 

mot fv. der 

tungtrafikk 

passerer 

2 3  Det må sikres stor 

nok avstand fra 

byggegrense til 

veg 

21. Ulykke i av-/påkjørsler Ikke venstre-

svingefelt hvor 

atkomst er 

planl. i reg. plan 

for del av 

Karlstad. Flere 

avkj. dir. på fv. 

Bratt område.  

2 2  Kan få sanert 

avkj. til fv. Må 

bygge nye avkj. 

etter norm fra ny 

vei. Vurdere tiltak 

v/fv. jf. pkt. 22.  

22. Ulykke med 

gående/syklende 

Kort vei til 

skole, men ikke 

gangvei. 

Kryssing av fv. 

i plan uten øyer. 

til bussh. 

2 3  Trygg skolevei er 

avhengig av at 

omr. nord for 

arealet bygges ut. 

Fortau  langs 

atkomstvei 

vurderes i forhold 

til ant. 

boenh./norm.  
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EGNETHETSVURDERING 

Arealet ligger utenfor grønn strek, men grenser til reguleringsplan for del av eiendommen 

Karlstad. Beiteskogen i området har regional verdi og kulturlandskapet har lokal verdi. 

Arealet er utsatt for støy fra fv. 120. 

 

Området vurderes til ikke å være egnet til utbygging. De arealstrategiske retningslinjene 

for Rælingen kommune sier at vi skal ha et sterkt jordvern og området ligger utenfor grønn 

strek. I tillegg har område viktige miljøverdier og kulturlandskapsverdier. En stor del området 

består av beiteskog med regional verdi. Kulturlandskapet har også lokal verdi. 

Området veldig bratt og grenser inntil en vedtatt reguleringsplan i nord som ikke er 

gjennomført. Utbyggere som har vurdert området har konkludert med at det er vanskelig å 

bygge det ut bl.a. på grunn av høye kostnader knyttet til adkomstveg og bratt terreng. 
 

23. Begrensninger i 

tilgjengelighet til området 

Ligger nært 

hovedveinett, 

men sør i 

kommunen hvor 

utrykningstiden 

er noe lenger. 

Bratt område, 

dårlige 

avkjøringer fra 

fv.  

4 3  Eksisterende 

avkjøringer til fv. 

må stenges  og 

samles til  

eksisterende 

felles avkjøring 

nord for området. 


