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1. gangs behandling av områderegulering for Fjerdingby 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag 
til områderegulering for Fjerdingby, med tilhørende bestemmelser, ut til høring og offentlig 
ettersyn. 

 

Saksprotokoll i  Planutvalget - 04.04.2017  
 
Behandling: 
 
Simon Friis Larsen fremmet på vegne av Krf og H følgende felles forslag til vedtak: 
Reguleringsforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for utarbeidelse av barnehage ved gnr 100, bnr 
39 i stedet for lokaliseringen i planforslaget.  
 
Jan Ole Enlid (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Se vedtak pkt. 1 til 6. 
 
Votering: 
Forslaget fra Friis Larsen og Kjell Bjørke falt mot to stemmer (H og Krf) 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert punktvis over tilleggsforslaget fra Enelid (Ap) 
Pkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Pkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (krf) 
Pkt 3 ble vedtatt mot 1 stemme (krf) 
Pkt 4 ble enstemmig vedtatt  
Pkt 5 ble enstemmig vedtatt 
Pkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme (krf) 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag 
til områderegulering for Fjerdingby, med tilhørende bestemmelser, ut til høring og offentlig 
ettersyn når bestemmelsene er endret i henhold til punktene 1 til 4: 
Pkt.1 I § 7.7, § 7.8, § 7.12 endres fra; «Materialer skal være mest mulig 

vedlikeholdsvennlige» til «Materialene skal ha lengst mulig vedlikeholdsintervall»   



Pkt. 2 I § 7.7 og § 7.8 strykes setningen: «Kravet om min. 50 % tre kan fravikes dersom det 
er nødvendig for å ivareta tilfredsstillende støyforhold.»  

Pkt. 3 I § 7.7, § 7.8, § 7.12 endres setningene der materialer i bebyggelsen er beskrevet til 
følgende: Bebyggelsen skal ha variasjon av fasadematerialer med minimum 60 % tre 

Pkt. 4 § 7.5 endres til: Ingen leiligheter skal være mindre enn 45 m² BRA og bestemmelsen 
gjøres gjeldende for alle delfelter.  

Pkt. 5 Jfr kommunestyrevedtak om bruk av fornybare ressurser (tre), skal etterstrebes mest 
mulig bruk av trebaserte løsninger. 

Pkt. 6 Kommunale bygg skal oppføres i trebaserte løsninger. 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Plankart, datert 24.03.2017 - OBS: Revidert versjon vil bli ettersendt 
2 Bestemmelser, datert 27.03.2017 
3 Oversiktsperspektiv, datert mars 2017 
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 24.03.2017 
5 Grunnundersøkelser - geoteknisk datarapport, datert 27.04.2016 
6 Områdestabilitet, datert 27.04.2016 
7 Oppfylling av ravine, datert 28.11.2016 
8 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, datert 07.03.2017 
9 Støyrapport, datert 02.03.2017 
10 Naturmangfoldsrapport, datert 06.12.2016 
11 Overvannsberegninger, datert 09.03.2017 
12 Registreringsrapport kulturminner, datert 11.01.2016 
13 Dagslysanalyse, datert 11.01.2017 
14 Trafikkanalyse, datert 08.03.2017 

 
Vedlegg som ettersendes saken: 
1  Illustrasjonsplan 
2  Landskapsplan felt Aa 
3  Landskapsplan felt Ab 
4  Landskapsplan torget 
5  Landskapsplan felt Bb 
6  Torget perspektiv  
7  Planbeskrivelse 
 
Vedlegg – uttalelser til varsel om oppstart og utvidet planområde (ikke trykte): 
1  Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 20.08.2015 og datert 25.07.2016 
2  Akershus fylkeskommune, datert 28.08.2015 og datert 18.08.2016 
3  Statens vegvesen, datert 28.08.2015 og datert 05.07.2016 
4  Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 14.09.2015 
5  Hafslund, datert 19.08.2015 
6  Ruter, datert 28.08.2015 
7  Romerike Avfallsforedling, datert 03.08.2015 
8  Nedre Romerike brann- og redningsvesen, datert 01.07.2015 
9  Rune Vikan, datert 28.08.2015 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Kommunedelplan for Fjerdingby ble vedtatt i 2009. Planen tydeliggjør mål og strategier for 
langsiktig utvikling og forming av området og hvordan arealene innenfor planområdet skal 



disponeres. Områdereguleringen følger opp intensjonene i kommunedelplanen og viser hvordan 
Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen.  
 
Sentrumsområdet bestående av forretning, bolig og privat/offentlig tjenesteyting og torget er 
sammen med et boligområde øst for Bjørnholthagan og barnehagetomten detaljert ut i 
områdereguleringen slik at en kan gå direkte på rammesøknad. For de resterende feltene stilles 
det krav om detaljregulering før utbygging. 
 
I sentrumsområdet er det foreslått to nye bygg med til sammen ca 90 boenheter. I felt Aa skal 
det være REMA 1000-forretning og lokaler til annen forretning i 1. etasje og boliger i tre 
lameller over forretningene. I bygg Ab skal det innpasses ulike kulturfunksjoner, helsestasjon og 
bibliotek, i tillegg til boliger mot Øvre Rælingsveg. De to byggene forholder seg mot et felles 
torg, som åpner seg mot Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan i øst og Marikollen idrettspark i 
vest. 
 
I boligområdet øst for Bjørnholthagan, felt Bb, er det foreslått 7 boligblokker i to rekker på tvers 
av terrengfallet mot øst, med til sammen ca 140 boenheter. De to rekkene med blokker har et 
sentralt felles uteareal mellom seg. Det etableres ny vei inn til området fra Bjørnholthagan. 
 
All parkering for boligene skal i hovedsak løses under bakken. 
 
De resterende områdene som er foreslått regulert til bolig, C-feltene, skal detaljreguleres senere 
og reguleres nå til blokk- og rekkehusbebyggelse. Den nye skoletomten til ny Fjerdingby skole, 
vest for rådhuset og Rælingen videregående skole, må også gjennom en detaljregulering før den 
kan bygges ut.  
 
Når alle feltene i hele planområdet er utbygd er det anslått at det vil bli til sammen ca. 430 nye 
boenheter på Fjerdingby. 
 
Områdereguleringen er vurdert å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning og vil 
videreføre det som er nedfelt av føringer i kommunedelplanen for Fjerdingby og i arealdelen til 
kommuneplanen. Det har for øvrig blitt foretatt en rekke utredninger for å belyse konsekvenser 
av planforslaget.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Forslag til områderegulering for Fjerdingby er en oppfølging av intensjonene i kommunedelplan 
Fjerdingby. Med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan skal sentrale deler av planområdet 
reguleres slik at en kan gå direkte på rammesøknad, mens det stilles krav om 
detaljreguleringsplan for andre deler.  
 
Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områdereguleringsplaner. Men 
kommunen kan, slik det er gjort i denne saken, overlate til private å stå for hele eller deler av det 
planfaglige arbeidet, innenfor de rammer kommunen bestemmer. Det er fremdeles kommunen 
som legger premisser for planarbeidet. Civitas har vært ansvarlig for det planfaglige arbeidet, 
med bistand fra Dyrvik Arkitekter AS og Østengen & Bergo AS. De private utbyggerne har 
vært opptatt av at eventuelle avvikende syn mellom utbyggere og planmyndighet skal 
synliggjøres og drøftes i saksfremlegg som går til politisk behandling.  
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
I kommunestyremøte den 17.06.2015 ble det lagt frem to saker om Fjerdingbyutviklingen og 
fattet følgende vedtak: 
 



Vedtak: 
Kommunestyret som grunneier gir rådmannen fullmakt til å inngå avtalen med JM Norge AS og 
Frost Utvikling AS om utarbeidelse av områderegulering for Fjerdingby. 
 
Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-2, vedtas det å utarbeide en områderegulering 
for Fjerdingby med planavgrensning som vist på vedlagt kart.  

2. Utarbeidelsen av områdereguleringen overlates i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-2, andre ledd, til utbyggerinteressene i området i henhold til vedlagt avtale.  

 
I kommunestyremøte den 15.06.2016 ble det lagt frem en sak om konseptvalgutredning for 
kommunale bygg i sentrum, der kommunestyret vedtok konseptalternativ 1 – kalt «Familiens 
hus».  
 
Opsjonsavtale mellom Rælingen kommune som grunneier og Oxer Eiendom, Frost Utvikling og 
REMA 1000 som utbygger i bygg i sentrum ble underskrevet 30.09.2016. Oxer, Frost og 
REMA har i etterkant av inngåelsen av opsjonsavtalen stiftet selskapet Fjerdingby Sentrum AS. 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 danner det langsiktige grunnlaget for 
tettstedsutviklingen. Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et 
mangfold i aktivitet og tilbud og gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. 
Tilrettelegging for næring og befolkningsvekst er viktig for å gi området mangfold og stimulere 
utviklingen. 
 
Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 bestemmelser er brukt som utgangspunkt for 
diskusjoner omkring utforming av planforslaget.  
 

4. Sakens innhold  
 
Eksisterende situasjon 
Beliggenhet 
Planområdet ligger sentralt på Fjerdingby og er avgrenset mot eneboligområder i nord og 
nordvest, Marikollen idrettspark i vest, eneboligområde i sør, Fjerdingby skole i sørøst og LNF-
areal i øst. Planområdet dekker et areal på totalt ca. 212 dekar. 
 
Eierstruktur 
Planområdet består av flere eiere. De største eiendommene som er planlagt videreutviklet er eid 
av Tom Erling Aamodt, Rælingen kommune og Akershus fylkeskommune. JM NORGE AS har 
inngått opsjonsavtale om å bygge ut felt Bb. Oxer Eiendom og Frost Utvikling har inngått 
opsjonsavtale om utbygging av leiligheter i bygg Aa og bygg Ab. REMA 1000 har inngått 
opsjonsavtale om å etablere REMA-butikk i bygg Aa.  
 
Bebyggelse 
Den eksisterende bebyggelsen i planområdet består av Rælingen videregående skole, rådhuset, 
Marikollen ungdomsskole, Marikollhallen, Bjørnholthagan boliger og tre eneboliger. De to 
eneboligene som er i kommunalt eie på gnr./bnr. 99/182 og 99/44 forutsettes fjernet før det skal 
startes oppfylling i ravinen. Privateid enebolig på gnr./bnr. 100/7 forutsettes fjernet før det kan 
bygges barnehage i felt Ba. Resterende bebyggelse skal bestå.  
 
Landskap og natur  
Landskapet er åpent med slake former og heller ned fra åsområdene i Østmarka i vest ned mot 



Øyeren i øst. Kulturlandskapet veksler mellom boligfelt og jordbruksområder samt mindre 
skogsteiger. Et markert trekk i landskapet er ravinen/bekkedalen som strekker seg fra 
sentrumsområdet ved Øvre Rælingsveg og østover.  
 
Trafikk 
Gjennom planområdet går Øvre Rælingsveg, fv. 303, med en årsdøgntrafikk på ca. 3.000 ÅDT. 
Fv. har fartsgrense på 60 km/t i dag. Bjørnholthagan og Tangerudvegen er kommunale veier 
innenfor planområdet.  
 
Det går kollektivtrafikk gjennom planområdet med bussrute 872 Lillestrøm – Vallerudtoppen og 
492 Fjerdingby – Oslo. Det ligger eksisterende busstopp ved Rælingen rådhus og Marikollen 
ungdomsskole. Bussrute 872 har avgangstider 2 ganger i timen i hver retning på dagtid. I rushtid 
er det ekstraavganger mellom Lillestrøm – Rælingen rådhus/Rælingen videregående skole. Ved 
byttepunkt på Fjerdingby går også bussrute 550 Lillestrøm – Enebakk – Oslo.  
 
Det er gangvei langs Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan i dag. Sikker kryssing av Øvre 
Rælingsveg skjer ved overgang eller undergang nord for planområdet, eller ved undergangen 
sør for Tangerudvegen. Gangveien langs ravine/bekkedalen sør for Fjerdingby skole og gangvei 
langs Bjørnholthagan er viktige ferdselsårer for skoleelever.   
 
Støy 
Deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Øvre Rælingsveg og Nedre Rælingsveg. I 
kommuneplanens arealdel er arealer rundt kommende sentrumsbebyggelse ved Øvre 
Rælingsveg i Fjerdingby avsatt med avvikssone for støy, i henhold til støyretningslinjen T-
1442/2012.  
 
Teknisk infrastruktur 
Eksisterende bebyggelse har utbygget vannforsyning og spillvannsløsning. På vannforsyningen 
mangler sammenkobling i sentrum slik at man får tosidig vannforsyning med mer enn 50l/s som 
er nødvendig for tettsteder av denne størrelsen. Det er behov for mer kapasitet for overføring av 
spillvann til avløpsrenseanlegget RA-2 i Lillestrøm.  
 
Det går i dag vannledning langs Øvre Rælingsveg og i ravinen til Nedre Rælingsveg. 
I tillegg går det en vannoverføringsledning eid av Nedre Romerike Vannverk (NRV) gjennom 
området øst for Bjørnholthagan. 
 
Planlagt utbygging av Fjerdingby 
Samlet utbygging 
Innenfor planområdet er det anslått at det vil komme ny bebyggelse med bruksareal på 25.200 
m2 når hele området er utbygd. I tillegg vil areal under terreng benyttes til p-kjeller/lager. Det er 
estimert at det kan komme omkring 430 nye boenheter innenfor planområdet, fordelt på ca. 410 
boenheter i blokkbebyggelse og ca. 20 stk. rekkehus. Det stilles krav til leilighetsstørrelser for 
leilighetene i blokkbebyggelse i felt Ac og i B-, C- og D-feltene, til sammen ca. 340 boenheter. 
Dette gir: min. 68 leiligheter på 30 - 50 m2 (20%), maks. 68 leiligheter på 75 m2 eller større 
(20%). Ingen av blokkene i de nevnte feltene kan være mindre enn 30 m2. 
 
Nær- og fjernvirkninger av planforslaget er illustrert i planbeskrivelsen.  
 
Felt Aa 
Feltet inneholder en stor matforretning og mindre forretninger på bakkeplan mot torget og 
boliger i 3 lameller, i 3-4 etasjer over butikknivået. Det er anslått ca. 60 boenheter. Boligene får 
felles uteoppholdsareal på et gårdsrom over næringsetasjen. Det blir innkjøring til garasjekjeller 



fra Tangerudvegen. Garsjekjeller har en kulvert under torget som binder parkeringsareal under 
Aa og Ab sammen. Varelevering til matbutikken skjer ved Tangerudvegen, med snumulighet i 
ny rundkjøring. Oxer Eiendom, Frost Utvikling AS og REMA 1000 har inngått opsjonsavtale 
om utbygging av felt Aa. Leilighetene blir et Doyén-konsept forbeholdt beboere over 50 år, 
hvor beboerne har tilgang på diverse fellesrom.  
 
Felt Ab 
I felt Ab planlegges det innpasset ulike kulturfunksjoner, helsestasjon og bibliotek, i tillegg til 
boliger mot Øvre Rælingsveg. Innkjøring til garasjekjeller blir fra Tangerudvegen. Varelevering 
skjer via innkjøring mellom Marikollhallen og bygg i Aa, med mulighet for å snu rundt 
Marikollhallen. I tillegg skal det tilrettelegges for varelevering fra nord. Det blir mulighet for 
felles utearealer over kulturdelen. Kommunen er utbygger av de offentlige tjenestene og 
funksjonene i bygget. Oxer Eiendom har avtale om å bygge boligene mot Øvre Rælingsveg. Det 
er anslått ca. 30 boenheter. 
 
Torget 
Torget skal opparbeides som en sentralt uterom mellom bygg Aa og Ab. 1. etasje i de nye 
byggene skal ligge på samme nivå som torget og ha innganger mot torget. Torget skal 
opparbeides med grønt og sittemulighet. Det skal opparbeides mulighet for å parkere sykkel. 
Torget har fått en utforming hvor bygningskroppen i Ab skjermer torgrommet mot vind fra nord 
og støy fra Øvre Rælingsveg, og skaper et sentralt torgrom som henvender seg både mot 
sammenhengende gangstrøk langs Bjørnholthagan og videre i ny veg i felt B og mot Marikollen 
idrettspark, hvor det planlegges et nærmiljøanlegg.  
 
Felt Bb 
I felt Bb er det planlagt bebyggelse med syv boligblokker i 4-5 etasjer, langt på tvers av 
terrengfallet. Den øvre rekken med blokker får inngang på samme nivå som ny vei i vest. På et 
nedre nivå, mellom bygningsrekkene, blir det et felles sentralt uterom. Det er anslått ca. 140 
boenheter. Parkering skal løses under bakken i to parkeringskjellere, under hver av 
boligrekkene. Det kan i fremtiden etableres en gangforbindelse fra Bb, gjennom felt Ac, mot 
Øvre Rælingsveg, som er illustrert på illustrasjonsplanen til planforslaget. JM Norge AS har 
inngått opsjonsavtale med grunneier om utbygging av området.  
 
Felt Ba 
Feltet er foreslått benyttet til barnehage. Bebyggelsen er begrenset til 2 etasjer og planlagt lengst 
nord på feltet med utearealer i sør.  
 
Utdrag av planforslagets bestemmelser 
Plankrav 
Det er stilt krav om detaljregulering før det kan bygges ut på feltene Ac, Ca, Cb, Cc, D og Ed. 
Større utbygginger på feltene Ad, Ae, Ea, Eb og Ec, dersom eksisterende bebyggelse rives, 
forutsetter også at det utarbeides detaljregulering.  
 
Feltene Aa, Ab og torget i sentrum, Bb, boligområdet øst for rådhuset, og Ba, barnehagetomten, 
er detaljert ut i områdeplanen slik at det ikke er krav om detaljregulering før utbygging.  
 
Miljøfaglige forhold 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om: 

• Støynivået skal tilfredsstille krav i MDs rundskriv T-1442. Støyfølsomme formål i rød 
støysone kan godkjennes dersom angitte vilkår er oppfylt. Bl.a. skal min. ett soverom og 
min. ett oppholdsrom i hver boenhet ha vindu mot en stille fasade (under Lden 55 dB på 
fasade). 



• Overvann skal håndteres ved infiltrasjon, fordrøyning eller på annen måte brukes som 
ressurs. 

• Bruk av hjemmehørende arter ved nyplanting, pluss min. angivelse av jorddybder.  
• Ved rammesøknad skal det redegjøres for hvordan bestemmelsene om miljøkrav er 

oppfylt. Det skal også gis en estetisk redegjørelse for tiltaket og for forholdet til 
omgivelsene. 

 
Krav til lekeplasser 
I hvert felt skal det innpasses nærlekeplasser for barn mellom 1-6 år. Det skal være mulighet for 
barn med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av deler av lekeplassutstyr og adkomst skal være 
universelt utformet. 
 
Utnyttelsesgrad, bebyggelsens plassering og høyder 
Utnyttelsen for hvert felt er angitt med maks. m2 bruksareal i bestemmelsene. Det er angitt 
byggegrenser på plankartet som bebyggelsen skal plasseres innenfor. Der byggegrense ikke er 
angitt er byggegrensen lik formålsgrense. Maks. høyder for ulike felt er angitt med kotehøyder 
på plankartet. For felter som ikke detaljeres ut i områdeplanen fastsettes dette ved senere 
detaljregulering av feltene. 
 
Bestemmelsene stiller også krav om at boligene i A-feltene skal ha minsteoppholds (MUA) på 
25 m2 pr. boenhet, mens boliger i de øvrige feltene skal ha 50 m2 MUA pr. boenhet. 
Til MUA kan regnes areal på terreng/lokk, takterrasser og balkonger. 
 
Parkering  
Det er satt maks. krav til antall oppstillingsplasser for biler og min. krav til antall 
oppstillingsplasser for sykkel. For blokkbebyggelsen er kravet maks. 1 biloppstillingsplass og 
min. 2 plasser for sykkel per enhet. For rekkehusbebyggelsen er kravet maks. 1,5 
biloppstillingsplasser og 2 plasser for sykkel per enhet. Det er også satt krav om min. antall 
plasser som skal tilrettelegges for lading av el-bil og min. antall plasser som skal tilrettelegges 
for fremtidig mulighet for lading av el-bil.  
 
Bilparkering skal i hovedsak ordnes under bakken. Sykkelparkering til boligene skal ordnes i 
underjordisk eller lukket anlegg. Gjesteparkering for sykler skal ordnes nær innganger. 
 
Leiligheter og bokvalitet 
Reguleringsbestemmelsene fastsetter at området skal ha varierte leilighetsstørrelser. 
Blokkbebyggelse i feltene Ac, B, C og D skal ha følgende leilighetsfordeling: 

• Ingen leiligheter skal være mindre enn 30 m2 BRA. 
• Maks. 20 % av leilighetene kan være på 30 - 50 m2 BRA. 
• Min. 20 % av leilighetene skal være på 75 m2 BRA eller større. 

Det tillates ingen ensidig orienterte leiligheter mot nord eller nordøst. 
 
Utforming og estetikk 
Hvert delfelt skal ha helhetlig bebyggelse og uteoppholdsarealer med god arkitektonisk og 
materialmessig kvalitet. Det skal legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger.  
 
Utearealer skal opparbeides med holdbare og miljøvennlige materialer av god kvalitet. Deler av 
utearealene skal beplantes. 
 
Takene skal vurderes som en del av områdets taklandskap og behandles som en del av tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk. Takflater som ikke benyttes til opphold og er eksponert fra 
annen sentrumsbebyggelse skal ha sedum eller lignende.  



 
Byggefeltene 
Felt Aa og Ab skal ha fasader mot torget og Øvre Rælingsveg med mest mulig vindusfelter. 
Bebyggelsen skal ha variasjon i fasadematerialer og det stilles krav om min. 50 % bruk av tre. 
Kravet om min. 50 % tre i fasadematerialer kan fravikes dersom det blir nødvendig med tyngre 
materialer for å tilfredsstille støykrav. Materialene skal være mest mulig vedlikeholdsvennlige. 
Fasader i 1. etasje skal ha robuste materialer, spesielt rundt inngangspartier og felles uteareal. 
Bebyggelsen skal ha dempede farger. Takterrasser skal ikke ligge nærmere gesims enn 1 meter 
og høyde på rekkverk skal ikke være mer enn 0,9 meter over gesims. Det skal innpasses minst 
en nærlekeplass for barn fra 1 – 6 år. Gulvet i 1. etasje skal ligge på samme nivå som tilliggende 
del av torget. Balkonger mot indre gårdsrom kan tillates strukket inntil 2,3 meter over fasadeliv. 
Forretningene og virksomhetene i nedre etasjer skal ha hovedinnganger fra torget. Parkering 
skal ordnes i underetasje med innkjøring fra Tangerudvegen. Det tillates kun helt nedgravde 
avfallsbeholder eller mobilt avfallsug.  
 
Felt Aa skal ha forretning nederst, og bolig over dette. Formålsgrense mot torget (felt T) er lik 
byggelinje. Varelevering skal skje med innkjøring fra Tangerudvegen, med snumulighet i 
rundkjøringen. 
 
Felt Ab skal ha offentlig tjenesteyting og bevertning i de nedre etasjene mot torget og Øvre 
Rælingsveg. Øvrige etasjer kan ha tjenesteyting og/eller boliger. Formålsgrense mot torget og 
byggegrense mot Øvre Rælingsveg er lik byggelinje. Stedvise tilbaketrekninger mot torget 
tillates.  
 
Felt Ac kan utnyttes med bolig, forretning og kontor. Gjennom feltet, langs friområdet felt F2, 
skal det etableres en offentlig tilgjengelig gangforbindelse til felt Bb. Det skal også etableres en 
forbindelse fra friområdet til Bjørnholthagan (V2). 
 
Felt Ba skal benyttes til barnehage. Tomten skal organiseres slik at bygningen skiller atkomst 
for varelevering og parkering i nord fra barnehagens utearealer i syd. 
Utearealene skal opparbeides med sikte på variert lek. Deler av arealet skal ha vegetasjon. 
Langs feltgrensen i nord skal det innpasses gangforbindelse mellom vei V4 og Bjørnholthagan. 
 
Felt Bb skal bebygges med blokkbebyggelse med min. avstand på 15 meter mellom 
bebyggelsen. Bebyggelsen skal ha variasjon av fasadematerialer med min. 60 % bearbeidede 
naturprodukter, herunder tre og tegl. Materialene skal være mest mulig vedlikeholdsvennlige. 
Fasader i 1. etasje skal ha robuste materialer, spesielt rundt inngangspartier og felles uteareal. 
Bebyggelsen skal ha dempede farger. Første etasje mot ny vei V4 skal ligge min. 0,5 meter over 
gatenivå. Utkragede balkonger tillates ikke ut mot V4. Takterrasser skal ikke ligge nærmere 
gesims enn 1 meter og høyde på rekkverk skal ikke være mer enn 0,9 meter over gesims. 
Leiligheter i 1. etasje mot felles utearealer skal ha private uteplasser på bakkeplan. Gjennom 
området skal det etableres et sentralt uteareal med gangvei frem til felt Ac. Utearealer skal 
opparbeides med vegetasjon, plener, faste dekker, lekeplasser og belysning og det skal benyttes 
materialer av holdbare, miljøvennlige materialer av høy kvalitet. Min. 30 % av utearealet skal 
ha beplantning. Det skal etableres utvendige gangforbindelser mellom ulike nivåer for felles 
uteareal. Og det skal gjøres tiltak for å begrense høydevirkning av terrengmurer mellom de ulike 
nivåene. Det skal innpasses minst 2 nærlekeplass for barn fra 1 – 6 år. Bebyggelsen skal ha 
innganger både fra veien V4 og fra det sentrale utearealet. Det tillates helt nedgravde 
avfallsbeholdere i feltet. 
 
Felt Ca skal også utnyttes med boligblokker. Skrenten mot Bjørnholthagan skal beholdes 
ubebygget. Det skal innpasses en gang-/trappeforbindelse mellom vei V4 og Bjørnholthagan. 



 
Felt Cb og Cc er boligfelt med småhus/ rekkehus. Feltene skal detaljreguleres samlet, og 
reguleringen skal også omfatte mellomliggende felt F4. Fra vei V4 skal det sikres mulighet for å 
etablere gangforbindelse mot LNF-området mot nordøst, for mulig videreføring til Nedre 
Rælingsveg. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Øvre Rælingsveg (V1) skal ha stoppested for kollektivtrafikk ved felt Aa/Ac, enten som egne 
busslommer eller kantstopp. 
 
Gangarealet (felt G) skal sikre universelt utformet forbindelse mellom torget og tilliggende 
idrettsareal i sydvest og videre til felt Ae (ungdomsskolen). 
 
Torget skal opparbeides med holdbare, miljøvennlige materialer av god kvalitet. Det skal legges 
vekt på formgivning av området som et attraktivt og funksjonelt og godt byrom. Området skal 
benyttes til uteservering, opphold og lek og skal kunne fungere som en møteplass ved 
tilstelninger. Det skal etableres sittemøbler og sykkelparkering for min. 20 sykler og belysning 
tilpasset byrommet. Deler av torget skal beplantes. Det tillates kjøring for varelevering 
beredskap, men det tillates ikke parkering. Både torget og rampen på felt G skal ha undervarme.  
 
Grønnstruktur 
Felt F1 skal opparbeides med arealer for lek i tilknytning til torget. Min. 50 % av arealet skal 
være grønt. 
 
I felt F2 skal terrenget fylles opp. Dette er illustrert i illustrasjonsplan. Bestemmelsene stiller 
krav til utforming av terrenget med sikte på å lede vekk overvann. Det skal etableres en sikker 
flomvei som dimensjoneres ut fra forventede maks. vannmengder i en flomsituasjon. Det skal 
opparbeides en offentlig gangvei som forbinder fortau langs Øvre Rælingsveg med eksisterende 
gangforbindelse videre nordøstover til Nedre Rælingsveg. Det skal videre etableres en offentlig 
tilgjengelig gangforbindelse til gangforbindelse gjennom felt Ac til Bjørnholthagan (V2).   
 
For felt F3 stilles også krav til terrengbearbeiding med sikte på å lede vekk overvann. 
 
Hensynssoner for bevaring av naturmiljø 
Hensynssonen tillates ikke tilrettelagt for lek og opphold. Det tillates hogst for etablering av 
siktlinjer fra felt Bb og nordøstover. Dette skal vises på utomhusplan for felt Bb. 
 
Rekkefølgekrav 
Det stilles følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene: 

• Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse skal tilhørende utearealer i henhold til 
utomhusplan være opparbeidet. Ved etappevis utbygging gjelder dette 
uteoppholdsarealer som knytter seg til enkelte byggetrinn. Ved ferdigstillelse i 
vinterhalvåret skal utearealene ferdigstilles innen 1. juni. 

• Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt Aa og/ eller Ab skal tilliggende del av 
torget og fortau mot Øvre Rælingsveg, V1, være ferdigstilt. 

• Før det gis brukstillatelse for det sist utbygde av feltene Aa og Ab skal hele torget være 
ferdigstilt. 

• Før det gis igangsettingstillatelse for Aa og Ab skal sikker gangforbindelse langs 
Tangerudvegen være etablert.  

• Før det gis brukstillatelse til næringsbebyggelsen i felt Aa, skal endringer av 
Tangerudvegen og etablering av rundkjøring i veien være ferdigstilt. 



• Før det gis igangsettingstillatelse for felt Ab, skal Marikollen ungdomsskole være sikret 
bruk av tilliggende arealer tilsvarende utearealer som beslaglegges ved utbygging av felt 
Ab. 

• Før det gis brukstillatelse til tjenesteyting i felt Ab skal tilkomst for varelevering være 
opparbeidet. 

• Før det gis brukstillatelse for mer enn 100 boliger i felt Bb, skal det være etablert 
gangforbindelse langs felt Ac mot felt F2, slik at felt Bb forbindes med Øvre Rælingsveg 
(felt V1). Forbindelsen kan evt. opparbeides som midlertidig trasé. 

• Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt Bb, skal tilliggende del av vei V4 og 
fortau fra Øvre Rælingsveg frem til V5 være opparbeidet. Ved delvis opparbeidelse av 
vei V4 skal denne avsluttes med vendehammer dimensjonert for liten lastebil. 

• Før det gis brukstillatelse for boliger i C-feltene, skal det være dokumentert 
tilfredsstillende barnehagedekning for boligene i området. 

• Før det gis brukstillatelse for bebyggelsen i felt Aa, felt Ab og felt Bb må vannledning i 
Øvre Rælingsveg omlegges og oppgraderes med nødvendig kapasitet.  

• Før det gis brukstillatelse for boliger i felt Bb skal det være etablert tosidig vanntilførsel 
til delfeltet.  

• Eksisterende ledninger i grunnen i felt Aa, felt Ab og torget må skiftes ut og 
dimensjoneres til fremtidig situasjon når tiltak i området igangsettes.  

• Ny avløpsledning fra utbyggingsområdene og frem til påkobling til pumpeledning ved 
Nitelva må etableres før ny bebyggelse innenfor delfeltene kan tas i bruk. 

 
Konsekvenser av planforslaget 
Området er konsekvensutredet i forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby. 
Områdereguleringen er vurdert å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning og vil 
videreføre det som er nedfelt av føringer i kommunedelplanen for Fjerdingby og i arealdelen til 
kommuneplanen. 
 
Det har vært utarbeidet flere rapporter og foretatt utredninger for å belyse hvilke konsekvenser 
planforslaget gir og behov for evt. avbøtende tiltak: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 08.03.2017 
• Grunnundersøkelser - geoteknisk datarapport, datert 27.04.2016 
• Områdestabilitet, datert 27.04.2016 
• Oppfylling av ravine, datert 28.11.2016 
• Sikkerhet mot naturpåkjenninger, datert 07.03.2017 
• Støyrapport, datert 02.03.2017 
• Naturmangfoldsrapport, datert 06.12.2016 
• Overvannsberegninger, datert 14.02.2017 
• Registreringsrapport kulturminner, datert 11.01.2016 
• Dagslysanalyse, datert 11.01.2017 

 
Rapportene og utredningene er kort oppsummert og vurdert under rådmannens vurdering. 
 
Innkomne innspill til planarbeidet 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.2015 i Romerikes Blad og på kommunens 
hjemmesider. Berørte ble samtidig varslet ved brev. Det kom inn 9 merknader. Det ble varslet 
utvidelse av planområdet ved Marikollhallen, sør i planområdet, ved brev den 30.06.2016. Det 
kom inn 3 merknader. Alle innkomne merknader er oppsummert og kommentert av 
plankonsulent og rådmannen under. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 



- Viser til at Fylkesmannens rolle er å ivareta nasjonale interesser og til Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene. 

- Viser til uttalelser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, til innspill til 
kommuneplan for Rælingen og til statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Fortetting og høy utnyttelse i eksisterende byggesone er nødvendig for 
å ta imot forventet vekst og samtidig sikre en bærekraftig utvikling. 

- Fjerdingby er definert som kommunens prioriterte tettsted. Fylkesmannen forventer at det 
legges til rette for økt utnyttelse med sikte på et innholdsrikt tettsted, og et 
utbyggingsmønster som bidrar til redusert bilbruk. 

- Planområdet omfatter ca. 20 daa dyrket mark. Minner om at omdisponering skal rapporteres 
i KOSTRA. 

 
Kommentar fra plankonsulent 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
Kommentar fra rådmannen 
Planen vil bidra til å bygge opp under Fjerdingby som kommunens prioriterte tettsted. Det 
legges opp til høy utnytting med blokkbebyggelse i de sentrale områdene rundt sentrum, og i 
senere utbyggingsfase, noe rekkehusbebyggelse i områder lengre unna sentrum. 
Parkeringsnormen er satt med maks. krav til biloppstillingsplasser for bil og min. krav til plasser 
for sykkel. 
 
Planen omfatter ikke omdisponering av dyrket mark. Deler av LNF-arealet omkring Bjørnholt 
gård ble tatt ut av planområdet etter grunneiers ønske, da det ikke skal gjøres tiltak der. LNF-
arealet nordøst i planområdet innehar en bestemmelse om at det ved detaljregulering skal ses på 
mulighet for en gangadkomst mellom felt Cc og Nedre Rælingsveg.  
 
Akershus fylkeskommune 
- Oppfordrer til å sikre særlig medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. 
- Viser til arbeidet med regional plan for areal og transport i Osloregionen, og at 

hovedutfordringen er å redusere transportbehovet. Fjerdingby har god kollektivdekning, og 
skal utvikles som kommunesentrum med økt vekst. 

- Det er flere automatisk fredete kulturminner i nærheten av planområdet, og 
Fylkesrådmannen krever arkeologisk registering av området i henhold til kulturminneloven. 
Registreringen bør skje før planforslaget legges til offentlig ettersyn.  
Redegjør for antatt tidsforbruk og kostnader for en slik registrering, som må gjøres av 
fylkeskommunen. 

- Uttalelse om nyere tids kulturminner gis på bakgrunn av arkivmateriale. Øst i planområdet, 
ved Nedre Rælingsvei, ligger tunet på Bjørnholt med omkringliggende jorder. Bebyggelsen 
er registrert i SEFRAK, og hus og jorder bør reguleres med hensynssone for bevaring. 
Dersom tunet med omkringliggende jorder bevares, kan resten av planområdet utvikles. 

- Viser til prinsipper for universell utforming, og forventer at disse følges opp. 
- Anbefaler strenge maksimumsnormer for parkering. Er positiv til egne arealer for 

sykkelparkering. 
- Ønsker dialog om bruken av felt D, arealene rundt Rælingen videregående skole, og evt. 

behov for erstatningsarealer. 
 
Kommentar fra plankonsulent 
- Akershus fylkeskommune har nå utført en arkeologisk registrering av området, datert 

11.01.2016. Det er ikke gjort funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
- Tunet på Bjørnholt gård med omkringliggende jorder inngår ikke i planområdet. 
- Det er lagt opp til streng parkeringsdekning. (Kfr. kommentar til bemerkning Ruter) 



- Det er ikke tatt stilling til endelig løsning for felt D. Områdereguleringen viderefører angitt 
bruk i kommunedelplanen, med angivelse av antatt utnyttelse. 

- Øvrige bemerkninger tas til etterretning. 
 
Kommentar fra rådmannen 
Det har vært arrangert et medvirkningsopplegg med elevrådsrepresentanter ved Fjerdingby 
skolebarn om nye Fjerdingby sentrum og foretatt barnetråkkundersøkelse for 6.-7. klasse ved 
barneskole på Fjerdingby. Resultatene fra dette er tatt med inn i planarbeidet. Spesielt er elvenes 
skolevei interessant for hvordan man best skal tilrettelegge for sikre og gode gangforbindelser i 
anleggsfasen og ved ferdig utbygd område.  
 
Statens vegvesen 
- Vedlegger utsnitt av støyvarselkart langs fylkesvei 301 og 120. Her fremgår det at områder 

nærmest veiene ligger i rød støysone, mens deler av planområdet ligger i gul støysone. Viser 
til retningslinje T-1442, som sier at det ikke bør bygges boliger i rød støysone. 
Retningslinjene forutsetter at ved søknad om boliger i rød eller gul støysone skal det 
utarbeides en støyfaglig utredning som viser støynivå på ved fasader og på uteplasser. 

- Områdeplanen bør inneholde en bestemmelse med krav om detaljregulering før utbygging. 
- Det ønskes en reguleringsbestemmelse om at det ikke kan gis ferdigattest for boliger i gul 

støysone før det er dokumentert skjermingstiltak som sikrer utendørs støynivå i henhold til 
T-1442. 

- Det ønskes videre reguleringsbestemmelser om at det ikke kan gis ferdigattest i 
avviksområdet før følgende er dokumentert: 
• Alle leiligheter skal ha minst ett soverom der støy utenfor vindu er Lden 55 dB eller 

lavere. Min. 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål (stue og soverom) i hver 
leilighet skal ha vindu mot side der støyen er Lden 55 dB eller lavere. 

• Alle leiligheter der ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side (gul eller rød sone) må ha balansert ventilasjon. 

• Alle leiligheter skal ha tilgang til både privat og felles uteplass der støyen er Lden 55 dB 
eller lavere. Støyskjermet balkong/ veranda/ terrasse kan godkjennes som en del av 
uteplass. 

- Tema trafikksikkerhet må være en del av planbeskrivelsen. Sikkerhet for alle 
trafikantgrupper må ivaretas. 

- Eventuelle endringer av fylkesvei og kryss må løses i henhold til Statens vegvesens 
håndbøker. 

- Der det skal foretas tiltak, må det reguleres midlertidig anleggsbelte (helst på 10 meter) 
langs fylkesveien. 

- Eventuelle endringer av fylkesvei, gang- og sykkelveier må skje på bakgrunn av utarbeidet 
teknisk plan. Kommunen må utarbeide denne i samråd med Statens vegvesen, og Statens 
vegvesen skal godkjenne teknisk plan før planforslaget legges til offentlig ettersyn. 

 
Kommentar fra plankonsulent 
- Det er utarbeidet en støyutredning i tilknytning til planforslaget. Med lydisolerende 

fasadematerialer vil alle leilighetene kunne få tilfredsstillende innendørs støyforhold. 
- Deler av områdeplanen er utformet med en detaljeringsgrad som innebærer at det ikke er 

nødvendig med detaljregulering før rammesøknad. Det forutsettes detaljregulering for evt. 
utvidelse av skoletomten. 

- Reguleringsbestemmelser stiller krav om at støyforholdene skal tilfredsstille retningslinje T-
1442. For evt. støyfølsom bebyggelse i rød støysone er det satt bestemmelser om at bl.a. 
min. ett soverom og min. ett oppholdsrom i hver boenhet skal ligge mot en stille side.  

- Tema trafikksikkerhet er en del av planbeskrivelsen. Det er utarbeidet en trafikkanalyse, 
som også vurderer sikkerhet for alle trafikantgrupper.  



- Det har underveis vært en dialog om utforming av hovedveier med Statens vegvesen, og 
forslaget er utarbeidet av trafikkingeniør som har benyttet vegvesens håndbøker. 

- Reguleringsplanen vil gi en nøyaktig løsning av veianlegget i SOSI-format. Tekniske planer 
utarbeides senere. 

 
Kommentar fra rådmannen 
Det er gjort beregninger for å vurdere effekten av å redusere hastigheten i Øvre Rælingsveg til 
50 eller 40 km/t. Både med 40 og 50 km/t vil nærmeste fasader mot Øvre Rælingsveg få lydnivå 
under rød støysone. Effekten er størst der støybidraget primært kun kommer fra Øvre 
Rælingsveg, men også for andre områder reduseres lydnivået ved lavere hastighet. Ved 
reduksjon til 40 km/t vil enkelte punkter få en reduksjon på opp mot 3-4 dB.  
 
Det er angitt krav som sikrer at T-1442 skal følges opp i bestemmelsene § 5.3, med egne 
bestemmelser for avviksonen i sentrum.  
 
NVE 
- Peker på at planområdet grenser til to mindre vassdrag. Det må gjøres en vurdering av 

flomfare og hvordan sikkerheten er ivaretatt. 
Viser til at klimaframskrivingene tyder på mer nedbør, og redegjør for kravene til sikkerhet i 
forhold til flom. 

- Utbyggingen vil føre til en økt andel tette flater, og det må tas høyde for økt avrenning etter 
utbygging. Dersom det er aktuelt å føre overvann til eksisterende vassdrag, må kapasiteten 
for vassdragene beregnes.  

- Planområdet ligger i et område med tykke havavsetninger, og det kan finnes kvikkleire i 
området. Før planlegging av tiltak må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 
stabilisere. 
Dersom det avdekkes kvikkleire må hele området vurderes av geoteknisk ekspertise, og det 
må utredes reell fare og nødvendige risikoreduserende tiltak, både i anleggsperioden og 
senere.  

- Det vises til NVEs retningslinjer, som ønskes lagt til grunn for det videre arbeidet. 
Vedlagt NVEs sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder. 
 

Kommentar fra plankonsulent 
- Flomfare og overvannshåndtering er utredet av Civitas 14.02.17. Her gis også føringer for 

løsninger, herunder flomveier og grøfter for sikring av erosjon der det forventes høy 
vannhastighet. 

- Det er utarbeidet en vurdering av grunnforhold og utglidning/rasfare, i rapport 
grunnundersøkelse – geoteknisk datarapport av Multiconsult, 27.04.2017. Det er ikke 
registrert kvikkleire i området. Det er heller ikke vurdert å være reell fare for områdeskred i 
det aktuelle området, i rapport områdestabilitet av Multiconsult, 27.04.2017 og rapport om 
sikkerhet for naturpåkjenninger av Multiconsult, 07.03.2017.  

 
Kommentar fra rådmannen 
I bestemmelsene til planen § 5.2 er det lagt inn krav om at det skal dokumenteres at nærliggende 
bygg er sikret mot setningsskader ved rammesøknad for tiltak i F2 (ravinen/bekkedalen i 
sørøst). I forbindelse med detaljregulering av C-feltet skal det redegjøres for gjennomførte 
grunnundersøkelser og dokumentasjon av nødvendig stabilitet. 
 
Hafslund Nett  
- Viser til at de har områdekonsesjon i kommunen, og vedlegger kart som viser elektriske 

anlegg i det aktuelle området. 



- Redegjør for generelle forhold og krav i tilknytning til planarbeidet. Vil komme tilbake med 
ny uttalelse når forslag til områdeplan foreligger. 

 
Kommentar fra plankonsulent og rådmannen 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
Ruter 
- Det er viktig at det legges til rette for at trafikkveksten kan tas med gange, sykkel og 

kollektivtransport. Planen må prioritere gode løsninger for gangveier og sykkelveier i 
samspill med holdeplasser for buss. De anbefaler kommunen å legge til rette for 
utbyggingsområder der gangavstand til stoppested for hovedlinje er mindre enn 500 – 800 
meter. 

- Det bør fastsettes strenge maksimumsnormer for parkering, spesielt for arbeids- og 
kundeintensive virksomheter. Anbefaler at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering, 
og at disse skal ha samme kvalitet som parkeringsplasser for bil, fortrinnsvis under tak nær 
innganger. 

- Større boligutbygging i Rælingen vil kunne gi køproblemer på Nedre Rælingsveg i retning 
Lillestrøm. Trafikkberegninger bør redegjøre for hvordan dette kan påvirke 
fremkommeligheten for buss. 

 
Kommentar fra plankonsulent 
- Begrensning i bilbruk har vært et utgangspunkt både for lokalisering av utbyggingen og 

løsning innen planområdet. Gang- og sykkelveier er innpasset med sikte på god kontakt til 
viktige målpunkter, herunder holdeplasser. God kollektivdekning forutsetter imidlertid også 
tilstrekkelig kundegrunnlag. Utbygging med anslagsvis vel 500 boenheter kan gi grunnlag 
for bedre kollektivbetjening.  

- Det er lagt opp til strenge parkeringsnormer innen området. For å kunne ha et godt tilbud til 
nye beboere er det imidlertid nødvendig å avsette plass for én parkeringsplass pluss andel av 
gjesteparkering til hver boenhet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om god dekning for 
sykkelparkering, med hensiktsmessig og sikker plassering.  

- Det er gjennomført en trafikkutredning som også viser konsekvensene av utbyggingen med 
hensyn på trafikkgenerering og belastning på veier og i viktige kryss. Planforslaget vil ikke 
medføre problemer med trafikkavviklingen på veinettet eller kryss i området. 

 
Kommentar fra rådmannen 
Viser til det som allerede er kommentert fra plankonsulent om parkering, sykkel og 
kollektivdekning.  
 
Romerike Avfallsforedling 
- Anbefaler nedgravde renovasjonsløsninger for nye boligområder med 10 enheter eller mer. 

Dette kan også begrense kjøring med renovasjonskjøretøy inne i boområder.  
- For boligområder med mer enn 250 enheter, anbefales etablering av stasjonært sugeanlegg. 
- ROAF yter fri konsulenthjelp for renovasjon av husholdningsavfall i sine eierkommuner. 

 
Kommentar fra plankonsulent 
Renovasjonsløsning vurderes i kontakt med ROAF. 
 
Kommentar fra rådmannen 
Bestemmelsene til områdereguleringen sier at det for felt Aa og felt Ab tillates kun helt 
nedgravde avfallsbeholdere eller mobilt avfallssug i området. I felt Bb tillates det helt nedgravde 
beholdere. Det skal velges en løsning som er lite arealkrevende over bakken, og området skal 
skjermes mest mulig fra annet uteoppholdsareal.  



 
I henhold til bestemmelser til kommuneplanen og ROAFs egne normer skal det etableres mobilt 
avfallssug i et område med denne type bebyggelse og antall boenheter. Planmyndigheten har 
vurdert det slik at kommunens bestemmelser om mobilt avfallssug kan fravikes dersom det 
vises at boligfeltene får fungerende løsninger for helt nedgravde avfallsbeholdere. Plassering 
internt i boligfeltene, avstand til boligene og tilkomstmulighet for hentebil er vesentlig. For felt 
Aa og Ab mener planmyndigheten at løsningene som er skissert ikke er tilstrekkelig 
kvalitetssikret til at man kan låse bestemmelsene til kun nedgravde avfallsløsninger.   
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen 
- Viser til teknisk forskrift (§11-17) og til retningslinjer vedrørende tilrettelegging for 

rednings- og slokkemannskaper. 
- Dersom det skal etableres nye brannvannuttak, anbefales hydranter fremfor brannkummer. 

Ber om at bestemmelsene inneholder krav om dette, og om at eventuelle avvik må være 
avklart med brannvesenet. 

- Det må legges til rette for god og sikker fremkommelighet for brannvesenet. Det bør være to 
atkomster til all bebyggelse.  

- Ønsker at en overordnet VA-plan skal inngå i alle reguleringsplaner. Utbyggingen må være 
sikret tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet.  

- For å sikre vannforsyning til brannvannsuttak bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning. 
- Foreslår rekkefølgekrav om 

• I forbindelse med reguleringsplaner: Planer for teknisk infrastruktur 
• Før igangsettingstillatelse: Plan for slokkevannsmengde og -uttak pluss utomhusplan 

som viser tilrettelegging for brann- og slokkemannskaper. 
• Før brukstillatelse: Ferdigstilt adkomst og vannforsyning og tilrettelegging for 

brannvesenet.  
- Gjennomgår anbefalinger med hensyn på avfallshåndtering, skilt og reklame, P-kjellere og 

ladeplass for el.biler og med hensyn på sikkerhet for eldre. 
- Ønsker stortingsmelding nr. 35 om brannsikkerhet og Nedre Romerike brann- og 

redningsvesens retningslinjer nevnt opplistingen av overordnede føringer. 
 
Kommentar fra plankonsulent 
- Det vil bli utarbeidet en overordnet VA-plan og i den forbindelse vurdert brannvannsuttak. 
- Krav knyttet til avklaring av forhold til brann følger av forskrifter, slik at det er unødvendig 

å formulere rekkefølgebestemmelser om dette. 
- Øvrige innspill vil bli vurdert og aktuelle tiltak fulgt opp i den videre planleggingen. 
 
Kommentar fra rådmannen 
For felt Aa og Ab er det krav om stigebil med tanke på redning fra de øverste etasjene mot 
torget. Det er illustrert oppstillingsplass for redningsbil på torget på illustrasjonsplanen. Det er 
også krav om oppstilling av stigebil for redning fra de øverste etasjene mot Øvre Rælingsveg og 
Tangerudvegen. Gjennom kontakten som har vært mellom utbygger, kommunen og NRBR er 
det sikret at hensynet til brann og redning er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  
 
Rune Vikan, eier av gnr. 99 bnr. 180 
- Plangrensen synes å dele hans tomt i to, der halvparten legges inn i et grøntareal. Han 

protesterer på dette.  
- Han viser til tidligere godkjennelse for ny bebyggelse. Han forutsetter at eiendommen kan 

bebyggelse med en frittstående bolig, og vil sende inn byggesøknad for dette.   
Dersom ikke planen korrigeres slik at tomten kan bebygges, vil det bli krevd erstatning for 
tap av utbyggingsmulighet og reduksjon i verdi. 

 



Kommentar fra plankonsulent  
Rune Vikans tomt er nå tatt ut av planområdet. 
 
Kommentar fra rådmannen 
Områdereguleringen tar ikke med seg eiendommen, da det ikke skal gjøres endringer i dette 
området. Deler av Rune Vikans tomt ble avsatt til friområde i kommunedelplan Fjerdingby. 
Dette er videreført i kommuneplanens arealdel, da kommunedelplanen er gjort gjeldende foran 
kommuneplanens arealdel. Arealformålet er ikke avsatt som et offentlig formål i plankart eller 
bestemmelser. Det innebærer at grunneier ikke kan kreve innløsning etter plan- og 
bygningsloven § 15-1. Retten til innløsning beror på om det offentlige har ekspropriasjonsrett 
og det har ikke kommunen i dette tilfellet.  
 
Det går for øvrig en bekk midt gjennom eiendommen, noe som tilsier at eiendommen ikke er 
godt egnet for ny bebyggelse. Lukking av bekker og elver er ikke ønskelig og forbudt i henhold 
til kommuneplanens arealdel § 6.2.  
 
Innspill til utvidet planområde: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Viser til tidligere uttalelse og til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene. 
 
Kommentar fra plankonsulent og rådmannen 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
Akershus fylkeskommune 
Har følgende nye merknader:  
- Området er ikke befart for automatisk fredete kulturminner. Potensialet for funn anses 

imidlertid for lavt, og en nærmere utredning anses derfor ikke nødvendig.  
Dersom det oppdages ukjente, automatisk fredete fornminner, skal dette håndteres i henhold 
til kulturminneloven. 

- Fylkesmannen forbeholder seg retten til å komme med uttalelse i forbindelse med offentlig 
ettersyn av planforslaget. 

 
Kommentar fra plankonsulent og rådmannen 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen  
Har ingen merknader. 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
Sol- og skyggeforhold 
Dyrvik Arkitekter har utarbeidet en sol- og skyggestudie av de feltene som detaljeres i 
områdereguleringen. Se sol- og skyggestudien i planbeskrivelsen.  
 
Gode solforhold på private balkonger/hager og felles uteoppholdsarealer er en viktig kvalitet 
ved boligprosjekter. I fellesbestemmelsene til boligene er det satt som krav at det ikke tillates 
ensidig orienterte leiligheter mot nord eller nordøst. 
 
Det er i forbindelse med planarbeidet og regulering av felt Ab laget dagslysberegninger for tre 
undervisningsrom i Marikollen ungdomsskole (vedlegg 13). Bygg i felt Ab kommer tett på 



ungdomsskolen. Analysen viser at flere undervisningsrom vil ligge lavere enn den nedre 
grensen for dagslys som Teknisk forskrift krever for nye bygg i dag. Studien er relativt enkelt 
satt opp og må beregnes mer presist i forbindelse med byggesøknad. Ungdomsskolen skal også 
gjennom ombygginger som gjør at rominndeling og rombruk vil bli noe endret mot bygg Ab. I 
bestemmelsene § 5.2, Dokumentasjonskrav, er det stilt krav om at det ved rammesøknad for felt 
Ab skal redegjøres for konsekvensene for dagslys i Marikollen ungdomsskole, basert på 
dagslysberegninger.  
 
Støy 
Det er utarbeidet en støyrapport av Multiconsult (vedlegg 9). Konklusjonene i rapporten er: 

• Store deler av planområdet ligger i hvit sone, mens enkelte deler ligger i rød og gul sone. 
Generelt ligger områder nær internveier og et område i nordøst i gul sone, og områder 
nær Øvre og nedre Rælingsveg i gul og delvis i rød sone. Mest utsatt er bygninger i felt 
Aa og Ab, samt fremtidige felt langs Øvre Rælingsveg. 

• Gjeldende krav til utendørs lydnivå på bakkeplan tilfredsstilles for store deler av 
planområdet. 

• Krav til lydnivå utenfor fasader overskrides primært for fasader mot Øvre Rælingsveg, 
samt for fasader mot atkomstvei og øvre etasjer lengst i øst i felt Bb. Mest utsatte fasader 
i felt Aa og Ab vil ha lydnivå opp mot Lden = 67 dB (rød støysone). 

• Alle boenheter som ikke ligger i hvit sone skal ha en stille side og bør være 
gjennomgående. 

• Tilfredsstillende innendørs lydnivå i henhold til krav i TEK10/NS 8175 kan oppnås ved 
riktig dimensjonering av fasadens lydisolerende egenskaper. Dette må detaljberegnes for 
hvert enkelt byggetrinn. 

 
Rådmannen vurderer at støy er tilstrekkelig redegjort for i planforslaget og at bestemmelsene vil 
ivareta gode boforhold i planområdet. Bestemmelsene sier at det ikke kan regnes MUA for areal 
innenfor gul eller rød støysone. Støynivå på uteoppholdsareal og fasade skal tilfredsstille 
retningslinjen for behandling av støy T-1442. I avviksområde for støy er det egne bestemmelser 
som er med på å sikre at min. ett soverom og min. ett oppholdsrom skal ligge mot en stille 
fasade. I tillegg er det krav om at tilfredsstillende krav til innendørs inneklima, luftkvalitet og 
behov for solavskjerming og kjøling skal være ivaretatt.  
 
Møteplasser 
Rådmannen er opptatt av at torget skal opparbeides til å bli en sentral møteplass på Fjerdingby.  
Torget vil bli omliggende av funksjoner som ungdomsskole, idrettshall, idrettspark, 
matvareforetning, bibliotek, kulturskolelokaler og boliger. En blanding av funksjoner rundt 
torget og opparbeiding med sittemuligheter og grønt vil kunne bidra til at torget blir brukt av 
mange ulike grupper av befolkningen og får aktivitet ved ulike deler av døgnet.  
 
Tilgang til natur- og grøntområder og lekeplasser 
Planområdet ligger tett på Marikollen idrettspark med de fasiliteter som er der og med god 
tilgang til Østmarka. Det skal etableres et nærmiljøanlegg like vest for torget som vil være med 
på å trekke barn og ungdom til sentrum, og gi et bedre tilbud for elever ved skolene og barn som 
bor i området. 
 
Det er stilt krav om at det skal innpasses nærlekeplasser for barn mellom 1-6 år i hvert 
delområde.  
 
Tilgang til grøntarealer og lekeplasser er vurdert som en viktig bokvalitet i et sentrum og kan 
være med å bidra til bedre folkehelse.  
 



Stimulere til bruk av sykkel og gange 
Busstopp er regulert inn tett på sentrumsområdet langs Øvre Rælingsveg. Det skal opparbeides 
fortau innenfor planområdet langs Tangerudvegen, Bjørnholthagan og ny vei V4 inn mot felt 
Bb. Parkeringsbestemmelsene til planen er strenge og det legges opp til minimumsnorm for 
sykkelparkering, hovedsakelig innendørs, men også gjesteparkering lett tilgjengelig ved 
innganger og på torget.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Trafikkforhold 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Norsam AS (vedlegg 14). Analysen legger til grunn full 
utbygging av området, dvs. også antatt bebyggelse i deler som krever detaljregulering før 
utbygging.  
 
Etter gjennomføring av planforslaget er det beregnet en økning av årsdøgntrafikk i 
Bjørnholthagan fra ÅDT 800 - 2.600, økning i Øvre Rælingsveg fra ÅDT 3.920 - 5.300 og en 
økning fra ÅDT 660 – 2.300 i Tangerudvegen. Trafikkavviklingen i kryssene med Øvre 
Rælingsveg er god i dagens situasjon. Etter gjennomføring av planforslaget er det vurdert at 
trafikkavviklingen fortsatt vil være god med lave belastningsgrader, små forsinkelser og liten 
kødannelse.  
 
Økt trafikk medfører også flere ulykker. Forventet ulykkesbelastning i de 3 kryssene i Øvre 
Rælingsveg øker fra 0,25 til 0,66 ulykker pr. år. Økningen tilsvarer 1 ulykke over en periode på 
ca, 2,4 år. 
 
Det er planlagt et nett av fortau og gang/sykkelveger i området som skal ivareta forbindelser til 
eksisterende barneskole, ungdomsskole, dagligvare og idrettsanlegg. Planen innebærer fjerning 
av undergang under Øvre Rælingsveg rett øst for Tangerudvegen. I stedet legges det opp til flere 
gangfelt over Øvre Rælingsveg.  
 
Biltrafikken til området ledes ned til parkeringskjellere i ytterkanten av området. Parkering til 
felt Aa og Ab skjer i parkeringskjeller med nedkjøring fra Tangerudvegen. Avkjørselen krysser 
ikke fortau, da det er plassert på andre siden av Tangerudvegen. Felt Bb har parkering i kjeller, 
med adkomst via V5. Dette gir i hovedsak bilfrie områder inne i feltene. Ved barnehagen i felt 
Ba legges det opp til snusirkel med mulighet for drop-off. 
 
Ved gjennomføring av planforslaget vil omgivelsene langs Øvre Rælingsveg endres vesentlig, i 
tillegg til at trafikkmengden vil øke. Dette gir grunnlag for å revurdere fartsgrensen i Øvre 
Rælingsveg.  
 
Ved gjennomføring av planforslaget foreslås det følgende avbøtende tiltak i rapporten: 

• Utforme Øvre Rælingsveg etter prinsippene for gateutforming 
• Redusert fartsgrense i Øvre Rælingsveg 
• Avsette tilstrekkelig gatebredde for etablering av separate venstrevingefelter i Øvre 

Rælingsveg 
 
Rådmannen ser det som svært viktig å sikre redusert fartsgrense i Øvre Rælingsveg fra dagens 
60 km/t til 40 km/t. Dette for å minske fare for ulykker mellom myke trafikanter og biler ved 
krysningen i plan og for å bidra til en god sentrumsutvikling. Redusert fartsgrense vil også få 
ned støyen langs Øvre Rælingsveg. 
 
Fjerning av undergang under Tangerudvegen forutsettes gjort tidlig i utbyggingsprosessen, pga. 
utbyggingen på felt Aa og omlegging av Tangerudvegen med fortau. Fjerning av undergangen 



under Øvre Rælingsveg kan tas noe senere i utbyggingsprosessen, da oppfyllingen av ravinene 
(felt F2) kan starte i østre del. Denne undergangen er viktig knyttet til elevenes skolevei.  
Under forutsetning av at det etableres andre trafikksikre løsninger for gående og syklende 
gjennom området kan imidlertid også denne undergangen fjernes i en tidlig fase. 
 
På sikt skal det bygges ny barneskole på kollen vest for rådhuset og gangmønstrene for elevene 
vil endres noe.  
 
I anleggsperioden må det lages en plan for hvordan man skal ferdes i planområdet. Det er stilt 
krav om dette i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Det må tas spesielt hensyn til at 
mange barn og ungdommer som har skolevei i området. Det er stilt rekkefølgekrav om at det 
skal etableres sikker gangforbindelse langs Tangerudvegen før det gis igangsettingstillatelse til 
felt Aa og Ab.  
 
Rådmannen er opptatt av god tilrettelegging for busstopp i planområdet. Det er regulert inn 
busslommer i plankartet. På sikt ønskes det etablert kantstopp langs Øvre Rælingsveg. 
Kantstopp vil bidra til noe dårligere fremkommelighet for biler, men gir god tilgjengelighet for 
buss og bussreisende og legger mindre beslag på sideareal. 
 
Overvannshåndtering 
Overvann er utredet av Civitas (vedlegg 11). Håndtering av overvann er viktig med tanke på 
sikkerhet for eksisterende og ny bebyggelse i planområdet, men også for tilliggende områder.  
 
I § 9.2, Felt F2, er det stilt krav om at det nye terrenget skal formes med et tydelig lavbrekk som 
skal lede overvann fra områdene sydvest for Øvre Rælingsveg, gjennom (og fra) områdene 
nordøst for Øvre Rælingsveg og videre nedover i ravinen. Videre skal det i feltet etableres en 
sikker flomvei som dimensjoneres ut fra forventede maks. vannmengder i flomsituasjon.  
 
I § 9.3, Felt F3 er det stilt krav om at overvannet for felt F3 skal føres naturlig mot kulvert under 
Øvre Rælingsveg.  
 
Geotekniske forhold 
Multiconsult har utført geotekniske grunnundersøkelser (vedlegg 5), vurdering av 
områdestabilitet (vedlegg 6), vurdering av oppfylling av ravine (vedlegg 7) og sikkerhet mot 
naturpåkjenninger (vedlegg 8).  
 
Grunnforhold 
Området nordøst for Øvre Rælingsveg skråner slakt ned mot en bekkedal i sydøst. Skoleområdet 
i vest er tilnærmet flatt. Øst for Øvre Rælingsveg er det grunt til berg < 6 m og løsmassene 
består av lagdelt leire, silt sand og grus. På skoleområdet vest for Øvre Rælingsveg er det 
registrert dybder til berg opp mot 21 m og løsmassene består her av fyllmasser og tørrskorpe 
over en bløt til middels fast leire med lag av silt sand og grus. Det er ikke registrert 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i eller rundt planområdet.  
 
Områdestabilitet 
Området ligger under marin grense, og fare for områdeskred må derfor utredes for å tilfredsstille 
krav i NVEs retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare i arealplansakar og veileder 7/2014 
Sikkerhet mot kvikkleireskred og TEK 10. På bakgrunn av Multiconsults vurderinger synes det 
ikke å være reell fare for områdeskred i det aktuelle planområdet. Det er ikke funnet 
sprøbruddmateriale, men det er ikke utført grunnundersøkelser på deler av området i nord og det 
må utføres supplerende grunnundersøkelser for å verifisere at det heller ikke er 
sprøbruddmaterialer på denne delen av planområdet, spesielt gjelder dette den nord-østre delen 



av planområdet. Planområdet ligger ikke innenfor et sannsynlig utløpsområde for skred fra 
nærliggende områder. Det er ikke tidligere kartlagt faresoner for kvikkleireskred i området. 
 
Det er stilt krav om gjennomførte grunnundersøkelser og dokumentasjon av nødvendig stabilitet 
før det kan bygges ut i område C, i bestemmelsene § 5.2 Dokumentasjonskrav.  
 
Erosjon 
Det går et bekkedrag i ravinen syd i planområdet. Planlagte oppfyllinger/utbygginger og evt. 
fremtidig ekstremvær kan gi økt vannføring og økt vannhastighet, noe som igjen kan gi økt 
erosjon. For å hindre påvirkning på nærliggende skråninger og bebyggelse, bør bekkedraget 
derfor sikres mot erosjon. Dette kan gjøres ved å plastre utsatte områder, steinsette bekkeløpet, 
legge bekken i rør eller evt. andre tiltak. Løsninger må detaljdimensjoneres. Det er stilt krav om 
i bestemmelsene § 5.2 at det ved rammesøknad for felt F2 skal dokumenteres at flomveier og 
grøfter er sikret mot erosjon slik at det unngås skader på tilliggende bebyggelse ved høy 
vannhastighet.  
 
Oppfylling av ravine 
I forbindelse med utbyggingen av Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune er det ønskelig å 
fylle opp ravinedalen i nordøst slik at man får en god tilpasning til omkringliggende 
byggeområder og gangveier. Det er laget et eget notat som gir en orienterende geoteknisk 
vurdering av oppfyllingen. Vurderingene baserer seg på at det er relativt gode grunnforhold i 
ravinen. Dette må bekreftes ved supplerende grunnundersøkelser. Stabilitet og setninger må 
detaljberegnes basert på grunn- og laboratorieundersøkelser. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Det er viktig at anleggsarbeidene tar sikte på å være til minst mulig sjenanse for nærområdene 
og for de etablerte virksomhetene i området. Konsekvensene er utredet i planbeskrivelsen. 
Under anleggsfasen er bl.a. god trafikkavvikling med tanke på anleggstrafikken og sikring av 
trygge gang- og sykkelveier viktig. Anleggsarbeidene vil gi noe støy og vibrasjoner. Dette bør 
håndteres med konkrete tiltaksplaner, som f.eks. maskintyper som tar sikte på å redusere støy og 
tidsstyring av støyende arbeid. Anleggsarbeidene vil også kunne gi noe støvplager ved graving 
og arronderingsarbeid.  
 
Det er vesentlig at mye brukte gang-/ sykkelforbindelser holdes åpne i anleggsperioden. Først 
og fremst gjelder dette forbindelsen gjennom ravinen til Fjerdingby skole. Gangtrafikk fra nord 
kan alternativt føres utenom planområdet i vest, evt. langs Bjørnholthagan forbi sentrum i øst. 
Forbindelsen for skolebarn fra nord opp ravinen til skolen vil bli reetablert så snart ravinen er 
fylt opp. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget (vedlegg 4). Analysen 
avdekket at det i en permanent situasjon er størst risiko knyttet til trafikkulykker og fare for 
erosjon/flomfare ved bekk. Viktige avbøtende tiltak er redusert fart i Øvre Rælingsveg, 
etablering av gang- og sykkelstier eller fortau og sikring av trygge flomveier. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Naturverdier 
Miljøfaglig utredning AS har kartlagt naturmiljøet innenfor planområdet (vedlegg 10). Det er 
registrert en naturtype av rik edelløvskog (verdi B) i området, samt et stort gammelt tre (verdi 
C). I tillegg er det registrert en rekke svartelistede arter, som det bør tas hensyn til at ikke spres i 
forbindelse med utbyggingen. Deler av området ble også vurdert i forhold til faktaark for 
naturtypen ravinedal (felt F2), men her ble inngrepene/påvirkningen på området vurdert til så 



store at kriteriene for utfigurering som ravinedal ikke ble innfridd. I tillegg er områdets 
utstrekning for liten. Samlet er konsekvensene av utbyggingsplanene vurdert som små negative 
for tema naturmangfold i rapporten.  
 
En mindre del av naturtypen med rik edelløvskog ligger innenfor planområdet med hensynssone 
for naturmiljø. I bestemmelsene til hensynssonen står det at det ikke tillates tilrettelagt for lek og 
opphold innenfor hensynssonen. Det tillates noe hogst for etablering av siktlinjer fra felt Bb og 
nordøstover. Dette skal vises på utomhusplan for felt Bb ved rammesøknad. I tillegg står det at 
ved anleggsarbeider i områder inntil hensynssonen skal det iverksettes særlige tiltak for å 
ivareta røtter, rotsoner, trestammer og trekroner.  
 
Planforslaget er også vurdert ut fra bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12: 

• § 8 stiller krav til at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 
og risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som 
tilfredsstillende. 

• § 9 stiller krav om bruk av føre-var-prinsippet der det foreligger en risiko for alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Her er virkningene godt kjent og 
skadepotensialet lite. 

• § 10 stiller krav om at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. I dette tilfellet vil tiltaket ikke ha 
vesentlige negative konsekvenser. Nye utearealer vil bli opparbeidet med vegetasjon. 

• § 11 stiller krav om at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Innen planområdet berøres ingen områder 
med verdifull vegetasjon. Opparbeiding av ny vegetasjon vil bli bekostet av tiltakshaver.  

• § 12 stiller krav om driftsmetoder og teknikk med sikte på å unngå eller begrense skader 
på naturmangfoldet. Det er her ikke avdekket risiko for skader på naturmangfold. 

 
Klima og energi 
I planforslaget stilles det krav om antall biloppstillingsplasser tilrettelagt for el-bilparkering. I 
tillegg stilles det krav til hvor mange plasser som skal være tilrettelagt for el-billading i 
fremtiden.  
 
Redusert fart gjennom planområdet, på Øvre Rælingsveg, vil bidra til mindre forurensning fra 
biltrafikk.  
 
Det skal tilrettelegges for etablering av et nærvarmeanlegg på Fjerdingby, som skal forsyne de 
kommunale byggene i sentrum med energi. Oljefyranlegget på Marikollen ungdomsskole skal 
utfases.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Kulturminner og kulturmiljø 
Etter krav fra Akershus fylkeskommune, i forbindelse med varsel om oppstart, har det vært 
utført en arkeologisk registrering av planområdet (vedlegg 12). Det ble ikke påvist automatisk 
fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner i planområdet.  
 
Skole- og barnehagekapasitet 
Områdereguleringen legger til rette for utvikling med ca. 430 boenheter. Med antatt 2 beboere 
pr. bolig kan dette gi 860 nye beboere innen planområdet totalt. Civitas har anslått at 860 nye 
beboere vil kunne gi 95 elever i barne- og ungdomsskole, dvs. 9-10 elever per klassetrinn og at 
det forventes ca. 69 barn i barnehagealder.  
 



Innenfor planområdet legges det opp til utbygging av ny Fjerdingby skole, på kollen vest for 
Rælingen rådhus og Rælingen videregående skole, felt Ed. Det må detaljreguleres før ny 
barneskole kan bygges ut. Det er også avsatt offentlig formål til en barnehage i felt Ba, uten 
krav om detaljregulering. Det er stilt rekkefølgekrav om at det skal kunne dokumenteres 
tilfredsstillende barnehagekapasitet før det gis brukstillatelse til boliger i C-feltene.  
 
Økt bygningsmasse og behov for flere kommunalt ansatte 
Utbyggingen vil medføre økte kostnader knyttet til ny kommunal bygningsmasse og offentlige 
utearealer som må driftes. Utbygging av ny og større Fjerdingby skole, og kommunal barnehage 
vil kunne kreve flere kommunal ansatte. 
 
Det er viktig at materialene som brukes i ny bygningsmasse og ved opparbeiding av utearealer 
er holdbare og at løsningene er gode, slik at man minsker kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold.  
 
Samlokalisering av funksjoner 
I bygg Ab er det tatt høyder for mest mulig sambruk av arealer, f.eks. mellom bibliotek, 
kulturskole, ungdomsklubb og arealer for Marikollen ungdomsskole. 
 
Kostnader ved teknisk infrastruktur  
Kommunen må som utvikler av områder i sentrum være med å dekke sin andel av 
infrastrukturkostnadene.  
 
Arealeffektivt utbyggingsmønster 
Et arealeffektivt utbyggingsmønster bidrar til at man kan beholde viktige landbruks- og 
grøntarealer rundt bebyggelsen, skape flerfunksjonelle steder med møteplasser og legge til rette 
for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gang.  
 

5.5  Prinsipielle avklaringer  
 
Ulike synspunkter mellom kommunen og de private utbyggerne 
Områderegulering er en kommunal planoppgave og forslaget som er lagt frem er derfor 
kommunens forslag. Gjennom avtaleinngåelse mellom kommunen og de private utbyggerne har 
kommunen forpliktet seg til å synliggjøre evt. uenigheter om planutforming i saksfremstilling til 
politisk behandling.  
 
Rådmannen og utbyggere for planområdet har ulike synspunkter på følgende deler av 
planforslaget: 
 
Bestemmelsene § 3 Arealformål: JM NORGE AS ønsker at arealformålet for felt Ba 
(barnehagen) skal reguleres til «Offentlig tjenesteyting – barnehage», ettersom kommunen har 
et ønske om å bygge en kommunal barnehage på Fjerdingby. I reguleringsplanarbeidet har det 
vært diskutert om tomten skulle reguleres til et kombinert formål barnehage/bolig, enten med en 
kombinert bruk, eller ved utnytting til kun ett av formålene. Da med krav om detaljregulering 
før utbygging, ettersom man ikke har tilstrekkelig gjennomarbeidet et forslag til utforming. 
Rådmannen har oppfattet at JM er opptatt av at barnehagetomten ikke skal skape usikkerhet for 
sol/skygge-forhold på felt Bb. Felt Ba er nå regulert inn med byggegrense og maks. kotehøyde 
for en barnehage, nord på tomten. Rådmannen ønsker ikke at barnehagetomten skal bindes til et 
offentlig formål, da det ikke er tilstrekkelig avklart om det blir en kommunal eller privat 
barnehage på området ettersom det er uvisst når behovet for barnehagen utløses.  
 



Normalt legges det også frem utbyggingsavtale til behandling samtidig med reguleringsplan. Da 
det fremdeles gjenstår flere uavklarte spørsmål rundt innhold i avtalen og fordeling av kostnader 
med opparbeidelse av nødvendig infrastruktur, legges det ikke opp til parallell prosess. 
Rekkefølgekravene i bestemmelsene til planen ivaretar de forhold som er nødvendig for å 
realisere første fase av utviklingen på Fjerdingby og rådmannen tar sikte på å fremforhandle 
utbyggingsavtalen slik at den kan legges frem til behandling samtidig med 2. gangs behandling 
av reguleringsplanen.  
 
Det er viktig at planutvalget tar stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig 
ettersyn slik rådmannen har foreslått, eller om det skal gjøres endringer i tråd med det privat 
utbygger ønsker.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen anmoder planutvalget om å legge forslag til områderegulering på Fjerdingby, slik 
det foreligger i vedlagte dokumenter, ut på høring og offentlig ettersyn.  

 
 
Rælingen, 28.03.2017 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
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