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SAMMENDRAG 
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for saken er at kommunen ønsker å kunne utvikle sentrumsområdet på Fjerdingby med 
forretninger, ulik tjenesteyting, bevertning og boliger. Med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan for 
Fjerdingby ønskes sentrale deler av området regulert slik at en kan gå direkte på rammesøknad, mens 
det stilles krav om detaljregulering for andre deler. 
 
Området er konsekvensutredet i forbindelse med kommunedelplan for Fjerdingby, og det kreves ikke 
konsekvensutredning i tilknytning til områdereguleringsplanen. 
 
Planstatus 
Planen skal bygge på kommunens overordnede planer. Her er først og fremst kommunedelplanen for 
Fjerdingby viktig. Denne planen fastsetter arealbruk for ulike felt, og gir bestemmelser og 
retningslinjer til arealbruk og utforming av feltene. Planen viser et område langs Øvre Rælingsveg til 
sentrumsformål. Områdene omkring Rådhuset og Rælingen videregående skole er avsatt til offentlige 
formål, mens arealer øst for Bjørnholthagan er vist som boligområder. 
 
Deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Bjørnholthagan. Kommunedelplan 
Fjerdingby er imidlertid gjort gjeldende foran denne reguleringsplanen.  
 
Området 
Området ligger sentralt i Fjerdingby og omfatter ca. 212 daa. 
 
Store deler er i dag ubebygget. Syd for Øvre Rælingsveg ligger Marikollen ungdomsskole og 
idrettshall. Vest for Bjørnholthagan ligger Rådhuset og Rælingen videregående skole. 
Landskapet er kupert, med markerte koller. Ubebygde områder har tett skog. 
 
De to fylkesveiene, Øvre og Nedre Rælingsveg, er begge gjennomfartsveier med relativt stor trafikk. 
 
Planforslaget 
Planforslaget angir: 

• Områder for bebyggelse og anlegg, som omfatter boligområder, ulik offentlig / privat 
tjenesteyting, forretning, kontor og bevertning. 
Sentrumsformålene utvikles syd for Øvre Rælingsveg. Sentrumsområdet skal også inneholde 
noe boliger, mens hovedtyngden av boliger utvikles øst for Bjørnholthagan.  
Det innpasses en ny skoletomt vest for Rælingen videregående skole. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, som er kjøreveier med fortau/ gangvei, 
kollektivholdeplass og torg. Det reguleres et sentralt torg i den nye sentrumsbebyggelsen. 
Bestemmelsene sikrer etablering av flere nye gangforbindelser gjennom området. 

• Grøntområder, som er friområder pluss en vegetasjonsskjerm mot boligene i nord. 
• LNF-område opprettholder landbruksområdet mot Nedre Rælingsveg i nordøst. Området tas 

med for å sikre en evt. gang-/ turforbindelse ned til Nedre Rælingsveg. 
• Hensynssone for bevaring av verdifullt naturmiljø med edelløvskog. 

 
Bestemmelsene omhandler blant annet følgende: 

• Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for utvikling av ubebygde felt utenom 
sentrumsområdet og et boligfelt i øst. 

• Det er oppgitt maks. utnyttelse for de ulike feltene. Etter dette vil det totalt kunne innpasses 
106.600 m2 BRA i området (inklusive eksisterende bygninger).  

• Normer for bil- og sykkelparkering, med utgangspunkt i kommuneplanens normer. 
• Leilighetsfordeling som sikrer variasjon i større boligfelt med blokkbebyggelse. 
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• Krav til størrelse på uteareal i pr. boenhet. Det stilles ulike krav til boliger i det sentrale 
området og de øvrige feltene. 

• Krav til utforming av byggeområder, grøntområder og samferdselsanlegg. 
• Rekkefølgebestemmelser sikrer at viktige utearealer, forbindelser og plasser opparbeides 

samtidig med bebyggelsen. Rekkefølgebestemmelser krever også dokumentasjon på av 
tilfredsstillende barnehagedekning før det gis brukstillatelse i angitte felt. 
 

Det er utarbeidet illustrasjonsplan som viser en mulig utvikling i henhold til forslaget. Illustrasjonene 
er detaljert for de feltene der en kan gå direkte på rammesøknad, og bare skjematisk illustrert for de 
øvrige feltene. 
 
Forholdet til planer og mål 
I hovedsak følger planforslaget opp kommunedelplanen for Fjerdingby. Ut fra vurderinger av 
grunnlaget for investeringer er det imidlertid gjort noen endringer avgrensningen av sentrumsområdet. 
I tillegg er det noen mindre justeringer. 
 
Virkninger av forslaget 
Planforslaget vil legge til rette for en positiv stedsutvikling. Fjerdingby kan utvikles med funksjoner 
som tydeliggjør stedet som kommunens viktigste senter. Det sikres flere plassdannelser og et nett av 
gang-/ turveiforbindelser. 
 
Planen legges også til rette for en variert leilighetssammensetning, og stiller krav til størrelse på 
utearealer til boliger. 
 
Det er illustrert nær- og fjernvirkning fra viktige standpunkter inne i og mot senterområdet og felt Bb. 
Senteret vil bli eksponert fra Øvre Rælingveg i syd. Vegetasjonen skjermer i stor grad den nye 
bebyggelsen i felt Bb. 
 
En viktig naturtype er sikret ved regulering av hensynssone. Planforslaget er også vurdert ut fra 
bestemmelsene i naturmangfoldloven, og det er ikke avdekket risiko for skader på naturmangfold. 
Sårbare arter bør sikres i anleggsperioden. 
 
Det er gjennomført en trafikkanalyse med utgangspunkt i forventet antall beboere og ansatte i området 
etter gjennomføring av tiltaket. Trafikkbelastningen i både Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan vil øke 
en del, men trafikkavviklingen i kryssene med Øvre Rælingsveg vil fortsatt være god. 
Med sikte på trafikksikkerhet foreslås at farten i Øvre Rælingsveg reduseres fra 60 km/ t til 40, 
maksimum 50 km/ t.  
 
Sol-/skyggediagrammer belyser solforholdene på utearealer i feltene Aa og Bb. Forholdene på 
utearealene vil bli gode. 
 
Utført støyutredning viser at store deler av planområdet ligger i hvit støysone, mens deler langs 
hovedveiene ligger i rød og gul sone. Rød og gul sone vil utvides noe ved utbygging etter 
planforslaget. Tilfredsstillende innendørs støynivå kan oppnås ved riktig dimensjonering av 
lydisolerende fasader. 
 
Planen stiller krav om lokal overvannshåndtering. Behovet for fordrøyning i ulike nedbørsfelt er 
vurdert, og det er foreslått prinsipper for løsninger av en 50 års flom og flomveier ved 200 års flom. 
 
Planen legger til rette for bedre offentlig og privat service ved innpassing av et sentralt torg med 
tilliggende dagligvareforretning og andre publikumsrettede virksomheter. 
 
Ut fra 430 boliger kan det antas å bli ca. 860 beboere i området. Planområdet kan etter dette få totalt 
ca. 95 elever i barne- og ungdomsskole og ca. 69 barn i barnehage. Antallet barnehagebarn tilsvarer 
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noe mer enn en 4avdelings barnehage. Planforslaget stiller krav om tilfredsstillende barnehagedekning 
før de siste boligfeltene gis brukstillatelse. 
 
Det er utarbeidet egen ROS-analyse i tilknytning til planforslaget. I permanent situasjon er det knyttet 
størst risiko til trafikkulykker og fare for erosjon/ flom ved bekk. Viktige avbøtende tiltak er redusert 
hastighet i Øvre Rælingsveg, etablering av gang- og sykkelstier eller fortau og sikring av trygge 
flomveier. 
 
Innkomne innspill 
Ved oppstart av planforslaget kom det inn 9 bemerkninger. 
Ved senere tilleggsvarsling for en liten utvidelse av området i syd ved Tangerudvegen kom det inn 3 
bemerkninger. 
 
Bemerkningene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. 
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1 HOVEDTREKK I FORSLAGET 
__________________________________________________________ 

1.1 Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep  

 
Skisse – eksisterende situasjon 
 

 
Skisse -  fremtidig byplangrep 
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1.2 Forslagets nøkkelopplysninger 

Forslaget er utarbeidet av Rælingen kommune i samarbeid med grunneier for gnr./ bnr.100/1 og gnr. 
bnr. 100/51.  
Kontaktpersoner for grunneierne:  

• Rælingen kommune v/ Terje Dalgård, tlf. 91530847, e-post 
terje.dalgard@ralingen.kommune.no  

• Oxer Eiendom v/ John Martin Pedersen, tlf., e-post jmp@oxer.no  
• JM v/ Svein Prytz, tlf 93418528. e-post svein.prytz@jm.no  

Fagkyndig bistad fra:  
• Civitas v/ Ole Falk Frederiksen, tlf. 98894440, e-post ole.falk.frederiksen@civitas.no  

 
Eieropplysninger 
Planområdet består av hele eller deler av følgende eiendommer: 

Gnr. bnr. Eier 
100/ 1 Tom Erling Aamodt 
100/ 35 Rælingen kommune 
100/ 39 Akershus fylkeskommune 
100/ 51 Tom Erling Aamodt 
100/ 7 Widar Pedersen 
100/42 JM Norge AS 
100/ 39 - 1 Akershus fylkeskommune 
99/ 44 Rælingen kommune 
99/ 57 Rælingen kommune 
99/ 58 Rælingen kommune 
99/ 94 Rælingen kommune 
99/ 203 Rælingen kommune 
99/ 182 Rælingen kommune 
114/ 6 Akershus fylkeskommune 
114/ 7 Akershus fylkeskommune 

 
 
Arealstørrelse – planområde  
Planområdet totalt: ca. 212 daa   
Areal for hvert formål: Hentet fra plankart 

 
Formål 

 
Areal m2 

Bebyggelse og anlegg     
Felt Aa - Ae 24,4 
Felt Ba - Bb 18   

             Felt Ca, - Cc 27,7       
             Felt D 4,7 
             Felt Ea - Ed 63,4 
Samferdselsanlegg  

Veier med fortau (felt V1- V5) 18,9  
Torg (felt T) 2   
Gangareal +sykkel 1,4  

Grøntområder    
Friområde felt F1 – F4 15 
Vegetasjonsskjerm 6,7 

Landbruksområde 9,9 
  

 
 

mailto:terje.dalgard@ralingen.kommune.no
mailto:jmp@oxer.no
mailto:svein.prytz@jm.no
mailto:ole.falk.frederiksen@civitas.no
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Arealstørrelse – ny og eksisterende bebyggelse samlet 
Over terreng: BRA = 101.400 m2  
Under terreng: P-kjellere/ lager  
 
Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA = 76.200 m²    
Under terreng: P-kjellere/ lager  
 
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes  
Over terreng: BRA = 25.200 m²    
Under terreng: P-kjellere/ lager 
 
Utnyttelse m. m. (illustrert prosjekt, med mulig utvikling av felt med plankrav)  

Formål Bruksareal m2 
 

Bolig  40.540 
Forretning  2.600   
Kontor 5.700 
Barnehage 800 
Skole 30.400 
Administrasjon 9.100 
Annen tjenesteyting 12.260 
Totalt over bakken 101.400 
  

 
Boliger 
Antatt antall boligenheter: ca. 430 
Antatt boligtype: Blokkbebyggelse ca. 410,  rekkehus ca. 20 
Antatt leilighetsfordeling: Det stilles krav til leilighetsstørrelser for leilighetene i blokkbebyggelse i 

felt Ac pluss 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%)  
   
Parkering 
Parkeringskrav er angitt i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
Dette innebærer anslagsvis:  
 
Bilplasser:             ca. 690, hvorav 470 til boligene 
Sykkelplasser:      ca. 1080, hvorav 860 til boligene    
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2 BAKGRUNN 
__________________________________________________________ 

2.1 Innledning 
Fjerdingby er sentrum i Rælingen kommune. Her er kommunens administrasjon og flere skoler, men 
stedet mangler forretnings- og servicetilbud. Kommunedelplanen for Fjerdingby legger til rette for 
videreutvikling med sentrumsformål, men planen forutsetter regulering før utbygging. 
Rælingen kommune har tatt opp arbeidet med områderegulering i samarbeid med grunneiere i området. 

2.2 Problemstillinger 
Hensikten med reguleringen er å fastsetter rammer for utvikling av det sentrale området i Fjerdingby. 
Planen skal gi grunnlag for at sentrumsområdet kan utvikles med forretninger, ulik tjenesteyting, 
bevertning og boliger, og at en et nærliggende område kan utvikles med boliger. 
 
Samtidig er det viktig å legge til rette for møteplasser og gode gang- og sykkelforbindelser. 
 

2.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Området er konsekvensutredet i forbindelse med kommunedelplan for Fjerdingby 
(vedtatt 04.11.2009). Områdereguleringen legger ikke opp til areal til næring og tjenesteyting som 
overstiger KU-forskriftens grense på 15.000 m2 bruksareal, og det kreves derfor ikke 
konsekvensutredning i tilknytning til områdereguleringsplanen. 
 
 

 

3 PLANPROSESSEN 
_________________________________________________________ 

3.1 Medvirkning 
Medvirkning er lagt opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens bestemmelser. Grunneiere deltar i 
planprosessen, og det er tatt direkte kontakt med andre direkte berørte. Behov for ytterligere 
medvirkning blir vurdert underveis i prosessen. 
 
Det er gjennomført en medvirkningskveld med inviterte råd og interessegrupper hvor det ble 
arbeidet spesielt med hvordan torget i Fjerdingby sentrum skal bli en god møteplass og hvilke 
arealer inn mot sentrum som er spesielt viktige å ta vare på. Det har også vært gjennomført 
medvirkning med elevrådet ved Fjerdingby skole om hva barna ønsket seg for et nytt sentrum 
på Fjerdingby. I tillegg har det vært arrangert informasjonsmøte med FAU ved Fjerdingby 
skole om planarbeidet, med fokus på barns ferdsel i planområdet.  

3.2 Kunngjøring og varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble 26.06.2015 annonsert i Romerikes Blad og på kommunens nettside. 
Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, organisasjoner, grunneiere og andre 
rettighetshavere ble samtidig varslet direkte ved brev. Innkomne bemerkninger er referert og 
kommentert i kapittel 8 Innkomne innspill. 
 
Utvidelse av planområdet ble varslet overordnede myndigheter og berørte naboer ved brev av 
30.06.2016. Innkomne bemerkninger er referert og kommentert i kapittel 8 Innkomne innspill. 



 
 

9 
 

4 PLANSTATUS 
_________________________________________________________ 

4.1 Rikspolitiske bestemmelser (RPR) og nasjonale mål 
Statlig planretningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 
Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for 
en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport og slik at transportbehovet kan begrenses. Det 
bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med disse er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. I henhold til retningslinjene skal det stilles krav til 
fysisk utforming; blant annet skal arealer og anlegg som brukes av barn og unge være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

4.2 Overordnede kommunale planer 
Kommuneplan mot 2025 (vedtatt 26.08.2015) 
Planen viser område Fjerdingby til boliger, sentrumsbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting, 
med LNF-område mot Nedre Rælingsveg. 
 

 
Utsnitt kommuneplanen 
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Bestemmelsene til kommuneplanen sier blant annet: 
- Energiforsyning skal skje ved bruk av fornybare energikilder. Tilknytning til fjernvarme 

kreves innenfor konsesjonsområdet. 
- Renovasjon skal skje ved mobilt avfallssug for 100 boenheter eller mer, og ved stasjonært 

avfallssug for 250 enheter eller flere. 
- Nye byggeområder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning. 
- Ved ny bebyggelse stilles det krav til utredning av Trafikk, biologisk mangfold og 

gjennomføring av geotekniske undersøkelser. 
- Parkeringsnorm i nordområdene (inklusive Fjerdingby):  

o Blokkbebyggelse: Bil: 1,25 pl./ enhet Sykkel: 2 pl./ enhet 
o Forretning:  Bil: 1,7 pl/ 100 m2 Sykkel: 1pl/ 100 m2 
o Kontor:  Bil: 1 pl/ 100 m2 Sykkel: 2 pl/ 100 m2 

- Krav til lekeplasser: 
o Min. 20 m2 pr. boenhet (5m2 nærlekeplass, 15 m2 kvartalslekeplass) 

- Krav til uteoppholdsarealer: 
o Konsentrert småhusbebyggelse: 150 m2 pr. boenhet  
o Blokkbebyggelse og terrassert bebyggelse: 80 m2 pr. boenhet.  

- Krav til dokumentasjon ved regulering: 
o Fravær av forurensning 
o Vurdering av bebyggelses plassering i forhold til elektromagnetiske felt 
o Luftkvalitet  
o Støyforhold 
o Konsekvenser av klimaendringer 
o Vannkvalitet og vannmiljø i vassdrag 
o Estetikk 
o Naturtyper og biologisk mangfold 

 
Kommunedelplan for Fjerdingby (vedtatt 04.11.2009) 
Planen avsetter byggeområdene innen varslet planområde for områdeplan Fjerding by til: 

- Område A: Sentrumsformål  
- Område B:  Bolig/ offentlig bebyggelse/ erverv  
- Område C: Bolig 
- Område D: Bolig/ offentlig bebyggelse  
- Område G:  Erverv/ næring 
- Område E: Offentlig bebyggelse  

 
Bestemmelsene til planen gir blant annet følgende føringer for områdeplanen: 

- Område A skal være 1. byggetrinn.  
Øvrige nye byggeområder kan bygges ut parallelt med område A. 

- Igangsettingstillatelse for nye byggeområder kan ikke gis før sentrumsgata er hevet. 
- Sentrumsgata skal tilrettelegges særskilt for myke trafikanter, med brede fortau på hver side. 
- Til område A: 

o Området skal benyttes til sentrumsformål, herunder forretning, service og bevertning, 
kontor, bolig, torg, ravinepark og ny gatestruktur. 

o Lokaler i 1. etasje skal ha inngang fra gata og ha publikumsrettede funksjoner. 
o Langs Øvre Rælingsvei skal terrenget heves forbi sentrumsområdet, slik at det 

etableres visuell kontakt mellom torget og Nitelva. Område A skal væe tilnærmet flatt. 
- Til område B: 

o Hovedadkomst skal være fra Bjørnholthagan. Mulig adkomst skal vurderes på 
reguleringsnivå. 

o Nøyaktig avgrensning mot friområdet skal gjøres på detaljnivå. 
- Til område C: 

o Hovedadkomst skal være fra Bjørnholthagan. Mulig adkomst skal vurderes på 
reguleringsnivå. 
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- Til område D: 
o Området kan benyttes til parkering og adkomstveg. 

- Til område E: 
o Her tillates skole og barnehage 

 
Retningslinjene sier blant annet: 

- Sentrumsgata bør ha smal kjørebane. Kryss bør utformes som T-kryss. Fartsreduserende tiltak 
bør vurderes. Bussholdeplass bør plasseres innen område A. 

- Parkering til sentrumsområdet, Marikollen idrettspark og ungdomsskolen må ses i 
sammenheng  

- Lukkede bekkedrag skal åpnes så langt det er mulig. 
- I nye bygninger skal det tilrettelegges for fjernvarme. 
- Ved utbygging bør den visuelle kontakten mellom torget og Nitelva/ Øyeren og mellom torget 

og alpinanlegget i Marikollen opprettholdes.  
- Det bør være byggelinje langs sentrumsgata. 
- Ved utbygging bør det dokumentaeres hvordan et godt lokalklima kan sikres. 
- Parkering skal ikke dominere langs sentrumsgata, men fortrinnsvis plasseres i kjeller/ egne 

bygg. 
- Støyretningslinje T-1442 skal legges til grunn. 
- Det skal tilrettelegges for et mangfold av boligtyper. 
- På næringsområder tillates ikke virksomheter med stort lagerbehov. 
- Til de enkelte byggefeltene: 

o Område A skal utnyttes lett og kompakt. Publikumsrettede virksomheter bør 
konsentreres i tilknytning til toeget. 

o Område C bør ha konsentrert utbygging 
o Tilrettelagte boliger bør etableres på område B. 

 

 
Utsnitt KDP Fjerdingby  
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4.3 Andre planer av betydning for løsningen 
Reguleringsplan for Marikollen idrettspark (vedtatt 17.06.2015) 
Planen grenser opp mot kunngjort område for Fjerdingby i vest.  
 
Kartet avsetter et areal til offentlig/ privat tjenesteyting sydvest for Marikollen ungdomsskole. Her kan 
det opparbeides ballbaner og ulike innretninger for utendørs aktivitet som ikke inngår i idrettsanlegget. 
Arealene nærmest områdeplan Fjerdingby er ellers hovedsakelig avsatt til idrettsanlegg, med parkering 
i nord mot Øvre Rælingsveg. 
 
Bestemmelsene angir blant annet krav til opparbeidelse av parkeringsplassene, men sier ikke noe om 
antall parkeringsplasser som skal innpasses. 
 
Konkurranse om tettstedsutvikling Fjerdingby (evaluering april 2015) 
Det ble levert ett løsningsforslag, som ble vurdert som et utfyllende svar på oppgaven.  
Løsningen besto av følgende hovedelementer: 

- Det etableres et torg mellom Øvre Rælingsveg og Marikollen idrettshall. 
- Krysset Øvre Rælingsveg / Bjørnholthagan flyttes til kontakt med torget. 
- Øvre del av ravindealen etableres som park mot torget. 
- Bebyggelsen plasseres langs gatene og mot torget, og har gjennomgående 4 etasjer pluss en 

tilbaketrukket etasje.  Mot krysset fylkesvegen/ Bjørnholtvegen foreslås et tårnhus i 12 etasjer. 
- Første etasje forbeholdes næring og service, med boliger over. Langs Bjørnholtgata kan evt. 

næringsarealer i første etasje erstattes av boliger. Hovedtyngden av næring og service 
konsentreres rundt torget.  

4.4 Gjeldende regulering  
Deler av planområdet er regulert i reguleringsplan for Bjørnholthagan, vedtatt 26.06.1990. 
Kommunedelplan Fjerdingby er gjort gjeldende foran alle eldre planer der det er motstrid. 
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5 EKSISTERENDE FORHOLD 
__________________________________________________________ 
 

 
Oversiktskart – Områdets plassering i kommunen  

5.1 Lokalisering og størrelse 
Området ligger sentralt i Fjerdingby og er avgrenset mot eneboligområder i nord og nordvest, 
friområde Marikollen idrettspark i sydvest, boligområder og Fjerdingby skole i sydøst, og 
skogbevokste arealer mot Nedre Rælingvei i øst. 
 
Planområdet dekker et areal på totalt ca. 212 daa.  
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Kart med planavgrensning  

5.2 Eierforhold 
Området består av flere eiendommer. De største eiendommene, som er planlagt videreutviklet, er:  

• Gnr. 100 bnr. 1 og 51, som eies av Tom Erling Aamodt 
• Gnr. 100 bnr. 35, som eies av Rælingen kommune 
• Gnr. 100 bnr. 39, som eies av Akershus fylkeskommune 
• Gnr. 99 bnr. 94, som eies av Rælingen kommune 

 
I avsnitt 1.2 Forslagets nøkkelopplysninger, gis en fullstendig oversikt over eiendommer og eiere. 
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Kart med eiendomsgrenser  

5.3 Arealbruk og bebyggelse 
Store deler av planområdet er i dag ubebygget. Syd for Øvre Rælingsveg ligger Marikollen 
ungdomsskole og idrettshall med tilhørende parkeringsarealer. Vest for Bjørnholthagan ligger 
Rådhuset og Rælingen videregående skole. Skolen har i dag parkeringsplass i felt D nord for veien. 
Ellers ligger to eneboliger mot Øvre Rælingsvei og en mot Bjørnholthagan. Sør for Rådhuset ligger 
Bjørnholthagan boliger.  
 
Langs Øvre Rælingsveg utenfor planområdet er det småhusbebyggelse med boliger. 
 
Det er ikke registrert bebyggelse eller anlegg med verneverdier i området.  
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5.4 Landskap og naturverdier 
Landskap og vegetasjon 
Landkapet er kupert, med markerte koller. Store deler av områdene som i dag ikke er bebygd, er 
bevokst med tett skog. 
 
 
Naturverdier 
Et markert trekk i landskapet er ravinen som strekker seg fra sentrumsområdet ved Øvre Rælingsveg 
og østover. Øst i området, nord for ravinen, er det registrert en verdifull naturtype med edelløvskog. 
 
Det er ellers ingen kjente naturverdier i området.  

5.5 Trafikk 
De to fylkesveiene Nedre Rælingsvei og Øvre Rælingsveg er gjennomfartsveier. Trafikken er størst i 
Nedre Rælingsveg med en årsdøgntrafikk på 9 - 10.000 ÅDT, mens Øvre Rælingsveg har en 
trafikkmengde på ca. 3.000 ÅDT. 
 
Området er godt dekket med kollektivtrafikk (buss). 
 
Det er gangvei langs Øvre Rælingsveg og deler av Bjørnholthagan. Kryssing av Øvre Rælingsveg kan 
skje ved overgang ved Marikollen skole og undergang ved Tangerudvegen. Disse forbindelsene er 
imidlertid lite brukt.  
De siste ti årene er det ikke registrert trafikkulykker innen planområdet. 
 
Skoleveier  
Kommunen har gjort en undersøkelse av barnetråkk for 6-7 trinn på Fjerdingby skole. Det er gjort en 
registrering av hvilke skoleveier som benyttes og hvordan disse oppleves. Undersøkelsen viser at store 
deler av elevene benytter gangvei i ravinen fra Nedre Rælingsveg og Bjørnholthagan med 
gangforbindelse videre direkte herfra mot skolen. Marikollen idrettsområde er også et viktig målpunkt. 
 

 
Barnetråkkregistrering. Røde streker er registrerte skoleveier. 
 



 
 

17 
 

5.6 Miljøforhold 
Støy 
Deler av området er noe utsatt for veitrafikkstøy. En stripe langs Nedre Rælingsveg ligger i rød 
støysone, og en stripe langs Øvre Rælingsveg ligger også i rød støysone. Et større areal langs disse 
veiene ligger i gul støysone. Begge veiene har i dag fartsgrense 60 km/ t. 

5.7 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende sentrumsbebyggelse 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 ikke kartfestet ledning gjennom området øst for Bjørnholthagan. 
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 6 PLANFORSLAGET 
_________________________________________________________ 
 

6.1 Reguleringsformål  
Området reguleres til: 
 
Vertikalnivå 1, under terreng: 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
o Parkering 

 
Vertikalnivå 2, på terreng: 

• Bebyggelse og anlegg  
o Bolig (blokkbebyggelse)     felt Bb, Ca 
o Bolig (rekkehus)     felt Cb, Cc 
o Barnehage      felt Ba 
o Offentlig /privat tjenesteyting (skole)   felt Ae, Ea, Ed 
o Offentlig /privat tjenesteyting (administrasjon)  felt Eb 
o Offentlig / privat tjenesteyting (institusjon -  

omsorgsboliger)     felt Ec 
o Offentlig /privat tjenesteyting (idrett)   felt Ad 

• Kombinert bebyggelse og anlegg 
o Bolig, forretning, offentlig/ privat tjenesteyting  

(kultur, idrett, helse), bevertning   felt Aa 
o Bolig, offentlig/ privat tjenesteyting (kultur,  

idrett), bevertning     felt Ab 
o Bolig, forretning, kontor    felt Ac 
o Bolig, offentlig/ privat tjenesteyting   felt D 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
o Kjørevei       felt V1 – V5 
o Torg        felt T 
o Fortau, gangvei 
o Gangareal       felt G 

• Grønnstruktur  
o Friområde      felt F1 – F4 
o Vegetasjonsskjerm      

• LNF-område 
o Landbruk 

• Hensynssone  
o Bevaring av naturmiljø 
o Frisikt 
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Skisse regulering med feltbenevnelser  
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6.2 Fellesbestemmelser 

Plankrav 
Det forutsettes detaljregulering for utbygging av område Ac, Ca, Cb, Cc, D og Ed.  
Feltene Cb og Cc skal detaljreguleres samlet, og skal også omfatte felt F4. 
Det forutsettes også detaljregulering for større utbygginger av feltene Ad, Ae, Ea, Eb og Ec, dersom 
eksisterende bebyggelse rives. Utvidelse av eksisterende bebyggelse i disse feltene kan skje uten 
forutgående detaljregulering. 
 
Rekkefølgebestemmelser  
Reguleringsbestemmelsene stiller følgende krav: 
 

• 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 felt 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. 
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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.  

• 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 miljøkrav er oppfylt. Det 

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

6.3 Områder for bebyggelse og anlegg 

Grad av utnytting 
Utnyttelsen er angitt som maks. m2 BRA for hvert byggefelt  

• Felt Aa    9.900 m2 
• Felt Ab    9.800 m2 
• Felt Ac      7.400 m2 
• Felt Ad        2.000 m2  
• Felt Ae        9.000 m2   
• Felt Ba         800 m2 
• Felt Bb  12.600 m2 
• Felt Ca  10.000 m2   
• Felt Cb, Cc      5.200 m2   
• Felt D          3.700 m2    
• Felt Ea       12.900 m2    
• Felt Eb         9.100 m2    
• Felt Ec            800 m2 
• Felt Ed         8.500 m2  

   
Etter dette kan det innpasses totalt 101.400 m2 BRA bebyggelse innen planområdet (inklusive 
eksisterende bygninger).  
Av dette kan 32.800 m2 BRA utvikles i feltene Aa, Ab, Ba og Bb uten forutgående detaljregulering. I 
tillegg kan det tillates noe utvidelse av eksisterende bebyggelse på feltene Ac, C, D og Ed utren ny 
regulering.  
 
Bebyggelsens plassering 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Der byggegrense ikke er 
vist, er byggegrense lik formålsgrense.  
Der det ikke er vist egen byggegrense for parkeringsanlegg under bakken, tillates underjordisk 
parkeringsareal trukket ut til formålsgrense for bebyggelse og anlegg. 
 
Nivå 1 (under bakkeplan) regulerer parkering under torget, slik at underetasjer for tilliggende felt Aa 
og Ab kan bindes sammen. 
 
Høyder og utforming  
Maks. høyder for ulike felt eller delfelt er vist på plankartet med kotehøyder. I bestemmelsene for de 
ulike feltene er det angitt hvor maks. høyder er begrenset til takoppbygg. 
Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. 
 
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. 
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• 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. 
 
Bestemmelsene stiller også krav om at boligene i A-feltene skal ha uteareal (MUA) på min. 25 m2 pr. 
boenhet, mens boliger i de øvrige feltene skal ha 50 m2 uteareal pr. boenhet. 
Til uteareal kan regnes areal på terreng/ lokk, takterrasser og balkonger.  
 
Atkomst og parkering 
Plassering av angitte avkjørsler tillates justert i forbindelse med rammesøknad.  
 
Det skal sikres parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til angitt norm. Gjesteparkering kan 
ordnes på bakkeplan, det øvrige skal ordnes i underjordisk anlegg. Min. 5 % av bilplassenes skal 
reserveres forflytningshemmede.  
Sykkelparkering til boligene skal ordnes i underjordisk eller lukket anlegg. Gjesteparkering for sykler 
skal ordnes nær innganger. 
 
Byggefeltene 
Bestemmelsene stiller noen krav til utforming og bruk av de ulike byggefeltene. Området skal fremstå 
med en helhetlig bebyggelse med god arkitektonisk kvalitet. 
 
Feltene Aa og Ab mot torget er det sentrale sentrumsområdet. Feltene skal ha hovedinnganger fra 
torget. Parkering skal ordnes i underetasje under feltene og under torget, med innkjøring fra 
Tangerudvegen. 
 
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. 
 
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 (felt T) og byggegrense mot Øvre Rælingsveg er lik byggelinje. Stedvise 
tilbaketrekninger mot torget tillates.  
 
Felt Ac kan utnyttes med bolig, forretning og kontor. Gjennom feltet, mot friområdet felt F4, skal det 
etableres en offentlig tilgjengelig gangforbindelse til felt Bb. Det skal også etableres en forbindelse fra 
friområdet til vei V4. 
 
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 er et boligområde med blokkbebyggelse. Bebyggelsen skal plasseres vinkelrett på terrenget, og 
det skal etableres et sentralt uteområde med innganger til boligene. Bestemmelsene stiller detaljerte 
krav til utforming. 
 
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 landbruksområdet mot nordøst, for mulig videreføring til Nedre Rælingsveg. 
 
Felt D reguleres til bolig/ offentlig/ privat tjenesteyting. Feltet tillates også benyttet til parkering. Det 
tas endelig stilling til bruken ved detaljregulering. 
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Felt Ea er den videregående skolen. Her gis mulighet for noe mer utbygging uten detaljregulering. 
 
Felt Eb omfatter Rådhuset og reguleres til administrasjon. Også her tillates noe videreutvikling uten 
detaljregulering. 
 
Felt Ec er et omfatter eksisterende omsorgsboliger. 
 
Felt Ed er ny skoletomt. Utbygging forutsetter detaljregulering. 

6.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveiene V1 – V4 med tilhørende fortau og gangareal skal være offentlig.  
Øvre Rælingsveg (V1) skal ha stoppested for kollektivtrafikk ved felt Aa/ Ac, enten som egne 
busslommer eller kantstopp. 
Vei V5 er en privat atkomstvei for betjening av felt Bb. 
 
Gangarealet (felt G) skal også være offentlig. Arealet skal sikre forbindelse mellom torget og 
tilliggende idrettsareal i sydvest og videre til felt Ae (ungdomsskolen). 
 
Torget skal være offentlig.  Torget skal opparbeides med holdbare, miljøvennlige materialer. Det skal 
etableres sittemøbler og sykkelparkering for min. 20 sykler.  
 
Torget omfatter også en stripe mellom felt Aa og Ad, for å sikre mulighet for innkjøring til torget, for 
varelevering til tilliggende felt. Underetasjer til tilliggende felt tillates strukket ut under torget. 

6.5 Grønnstruktur 
Friområdene skal være offentlige.   
 
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 som vist med koter på plankartet. Bestemmelsene stiller krav til 
utforming av terrenget med sikte på å lede vekk overvann.  
 
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. 
 
Felt F4 skal inngå i detaljregulering for feltene Cb og Cc. I forbindelse med detaljregulering tillates 
grensene mellom F4 og tilliggende felt Cb og Cc justert. Det kan innpasses gangforbindelse gjennom 
feltet, som del av forbindelse fra vei V4 til Nedre Rælingsveg. 

6.6 Hensynssoner 
Hensynssone for bevaring av naturmiljø 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. 
 
I hensynssoner for frisikt kan det ikke etableres vegetasjon eller anlegg med høyde større enn 0,5 
meter. 
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6.7 Illustrasjoner av planforslaget  
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig utbygging i henhold til reguleringsforslaget. 
 
Illustrasjonsplanen figur 8 viser hele reguleringsområdet, men bare de feltene som er regulert med sikte på 
å kunne gi grunnlag for byggemelding, vist detaljert. Annen bebyggelse øst for Bjørnholthagan vises 
skjematisk. I tillegg illustrerer figur 9 og 10 mer detaljert de områdene der det ikke stilles krav om 
detaljregulering. Illustrasjonsplan figur 11 illustrerer hvordan planforslaget kan utvikles videre sydøstover 
langs Øvre Rælingsveg. 
 

 
Illustrasjonsplan - Utvikling i henhold til planforslaget 
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Oversiktsperspektiv 
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Felt Aa, Ab og torget 
Både felt Aa og Ab utformes som klart definerte kvartaler som henvender seg til det mellom liggende 
torget. Førsteetasje i både felt Aa og Ab ligger på torgnivå og har innganger mot torget. 
 
Felt Aa inneholder en stor matforretning og mindre forretninger på bakkeplan mot torget og boliger i 3 
lameller over butikknivået. 
 
I felt Ab planlegges det innpasset ulike kulturfunksjoner, helsestasjon og bibliotek, pluss boliger mot Øvre 
Rælingsveg. 
 
Det utformes et gangareal som forbinder torget med idrettsanlegget i sydvest og videre til Marikollen 
ungdomsskole. 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 
nærmiljøpark. 
 
Parkeringsanlegget til feltene får innkjøring fra Tangerudvegen. Parkeringsarealene bindes sammen under 
torget. 
 

 
Illustrasjonsplan – Felt Ab og torget 
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Illustrasjonsplan – Felt Aa og torget 
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Felt Ba og Bb 

Bebyggelsen er lagt som lameller på tvers av terrengfallet med gavler som forholder seg til gaterommet 
i ny veg. Gatebelegningen er tenkt videreført inntil fasadeliv i gavlene for å understreke den bymessige 
relasjonen og understreke gaterommet.  
 
Det har i planarbeidet vært arbeidet med å legge vei og fotgjengerforbindelser hensiktsmessig i forhold 
til hvordan det er naturlig å bevege seg til fots gjennom planområdet, da en av hovedintensjonene i 
planen har vært å stimulere til «walkability» Bebyggelsen er organisert omkring et felles uteareal, som 
i hovedsak ligger en etasje lavere enn den nye veien i vest. Fra veien trappes terrenget ned mot det 
felles utearealet. Dette nye fellesarealet forbindes med Øvre Rælignsveg med en gangforbindelse som 
går tilnærmet flatt og møter Øvre Rælingsveg der denne krysser Tangerudvegen. I denne delen av 
planen er terrenget fylt opp, både for å sikre utbyggingsvolum i sentrum og for å sikre et nettverk av 
gode og tilgjengelige gangforbindelser. 
 

 
Snitt Rådhuset – felt Ba og Bb 
 
Bebyggelsen får to parkeringskjellere, en under hver av de to bygningsrekkene. Utrykningskjøretøy og 
renovasjon vil kunne snu inne på fellesarealet som tegnet inn på illustrasjonsplan. Ved senere 
detaljregulering av felt Ac er det tenkt at det kan etableres en vei for utrykningskjøretøy og 
servicetrafikk, slik at disse kjøretøyene kan kjøre gjennom Ac-området og videre på ny forbindelse til 
Øvre Rælingsveg.  
 

 
Snumulighet for renovasjon, utrykningskjøretøy eller servicekjøretøy.  
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Illustrasjonsplan – felt Ba og Bb 
 
Videre utvikling 
Områdereguleringsplanen for Fjerdingby er utformet med sikte på at området skal kunne utbygges 
videre sydøstover når Fjerdingby skole rives.  
 
Utbyggingen videre forholder seg med en kvartalsstruktur langs Øvre Rælingsveg og en 
landskapstilpasset lamellstruktur langs ravinekanten. 
 
Gjennom det fremtidige utbyggingsområdet er det tenkt en delvis kjørbar forbindelse som kan krysse 
oppfyllt ravine i bro og koble seg på Øvre Bjørnholthagan gjennom felt Ab.  
 
 

 
Illustrasjonsplan - med mulig senere utvikling sydøstover langs Øvre Rælingsveg 
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7 VIRKNINGER AV FORSLAGET 
__________________________________________________________ 

7.1 Forholdet til planer og mål  
Nasjonale føringer og mål 
Forslaget er i samsvar med statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Utviklingen vil begrense transportbehovet og gi korte avstander til daglige 
gjøremål.  

Forslaget er også i tråd med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. 
Barn og unges interesser vil først og fremst bli ivaretatt ved trygge utearealer og trafikksikre 
omgivelser.  
 
Overordnede kommunale planer og føringer 
Kommuneplan mot 2025 
Kommuneplanens føringer er videreført i reguleringsbestemmelser. Dette gjelder både 
parkeringsdekning, krav til utearealer og krav til dokumentasjon ved planlegging. 
 
Kommunedelplan for Fjerdingby 
Planforslaget tar utgangspunkt i kommunedelplan for Fjerdingby. I henhold til denne foreslås: 

• Sentrumsområdet utviklet med boliger, forretninger og kulturformål. Avgrensning av 
sentrumsområdet (kommunedelplanens felt A) er imidlertid noe justert. 

• Områdene øst for Bjørnholthagan avsettes til ulik boligbebyggelse 
• Rådhuset og skolebygningene innpasses i planforslaget, og skolen gis utvidelsesmuligheter 

mot vest 
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanen med hensyn til følgende: 

• Felt G utgår som byggefelt, da det ikke anses grunnlag for etableringer her. 
• Det er heller ikke økonomisk grunnlag for å heve Øvre Rælingsveg forbi sentrumsområdet.  
• Felt B reguleres til boliger, uten offentlig bebyggelse og erverv. Det legges i stedet inn 

mulighet for barnehage. 
• Grensen mellom felt Bb og friområdet i syd (felt F2) justeres noe, slik at byggefeltet strekker 

seg noe inn i friområdet. 
 

7.2 Stedsutvikling og landskap  
Stedsutvikling 
Planforslaget vil legge til rette for at Fjerdingby kan videreutvikles med funksjoner som tydeliggjør 
stedet som kommunens viktigste senterområde. Dette innebærer først og fremst at dagens virksomheter 
vil kunne suppleres med viktige publikumsrettede formål som forretninger og kulturvirksomheter, noe 
stedet i dag mangler. Og for å sikre gode og fortettede byrom fyllt med aktivitet, enten bymessig eller 
rekreativt som gir Fjerdingby sentrum gode rom å bevege seg i og oppholde seg i. 
Fjerdingby har i dag en rekke viktige bygg som rommer aktiviteter og fasiliteter for kommunen, men 
de ligger spredt og uten å danne gode rom for opphold seg imellom. Områdereguleringsplanen søker å 
strukturere eksisterende og ny bebyggelse i en helhet som skaper gode uterom og gode 
forbindelseslinjer 
 
Estetikk og byggeskikk 
Her illustreres løsningene i felt som kan bygges ut uten forutgående detaljregulering. 
 
Generelt 
Et viktig utformingsprinsipp er at delområdene skal ha ulike egenarter som fremheves i utforming av 
arkitektur og uteområder.  
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Innkjøring til p-kjeller og varemottak skal markeres tydelig i gatebelegningen og integreres i 
bygningenes utforming slik at de ikke preger gatebildet og skaper utrygge krysningspunkter for myke 
trafikanter og kjøretøy. 
 
Plassering av avfallspunkter skal plasseres med tanke på trafikksikkerhet og skjerming mot andre 
uteoppholdsarealer. Beplantning skal brukes som skjermende element, og det må sikres at denne får 
gode vekstforhold.  
 
Belysning i området skal gi sikker ferdsel for gående og syklende og skal være samlende og 
identitetsskapende for området som helhet. Armaturer bør ha en lik og nøytral farge i hele området. 
Inngangs- og oppholdsarealer skal være opplyst for å skape god stemning, identitet og trygghet. 
Lekeplass ved torget kan få tradisjonelle lekeapparater eller utstyr som er mer fleksible for flere typer 
lek, f.eks. lekeskulpturer.  
 
Felt Aa og torget 
Felt Aa utvikles som et klart definert kvartal med boliger over en base med forretninger. Boligene får 
et felles uteoppholdsareal oppe på taket til næringsetasjen. Her får alle boligene private balkonger og 
uteplasser samt felles uteoppholdsareal for lek. For å sikre vekstforhold for buskvegetasjon, gress og 
enkelte trær må det være tilstrekkelige jorddybder. Det skal sikres at uterommet får et grønt preg. 
 
Boligene har fellesfunksjoner på gateplan. Det tillates ikke utkragede balkonger ut mot Øvre 
Rælingsveg eller ut mot torget. Det etableres innganger til forretningene fra torget, mens boligene får 
innganger fra Øvre Rælingsveg og fra mellomrommet mellom Marikollen idrettshall og Aa.  
Felt Aa er tenkt utformet med fasademateriale i tegl på kvartalets «utside» Mens kvartalets innside 
utformes med trekledning. Underside balkong og kledning i hulrom i fasadeliv kles med tre. 
Offentlig funksjon på hjørnet Øvre Rælingsveg og torget og Doyenfunksjon mot hjørnet Øvre 
Rælingsveg og Tangerudvegen, søkes å henvende seg mot Øvre Rælingsveg så langt det lar seg gjøre 
med åpninger i fasaden for å aktivisere denne. Terrengfallet i Øvre Rælingsveg gjør situasjonen her 
utfordrende, men det legges også opp til boliginngang fra Øvre Rælingsveg for å sikre aktivitet i 
fasaden. 
 
Mot torget er balkongene til boligene inntrukket i fasadelivet, mens balkongene til det indre 
gårdsrommet på taket av forretningene krages ut. 
 

 
Snitt del av felt Aa mot torget 
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Torget 
Torget skal utformes med tanke på at det skal være en møteplass for mange mennesker, ulike 
brukergrupper og ulike aktiviteter. Det må være tilrettelagt for uformelle møter i hverdagen, 
uteservering, lek og tilstelninger ved spesielle anledninger. Torget skal ha beplantning som gir økt 
opplevelsesverdi og som deler arealet i ulike soner som inviterer til bruk og opphold. Aktive fasader 
rundt torget vil sammen med identitetsskapende belysning og møblering gi en hyggelig stemning. 
 

 
Prinsipp for utforming av bebyggelsen felt Aa 
 
Felt Ab: 
Felt Ab utvikles med en klart definert sokkel med to volumer plassert oppå som forholder seg 
til Øvre Rælingsveg og eksisterende Marikollen ungdomsskole. Bygget har fått en 
teglkledning på «utsiden» mot Øvre Rælingsveg som felt Aa, dette er støyutsatte fasader og 
tegl er et godt fasadematerialefor å håndtere dette. Hele torgfasaden er tenkt som en kombinert 
tre og glassfasade som er tett nok til å skape en god vegg i torgrommet og åpen nok til 
eksponere kulturaktiviteter innenfor. 
 
Kulturdelen er i 2 høye etasjer og rommer bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb og flexisal + 
dansesal. Kulturdelen fyller fotavtrykket på tomten. Oppå Kulturdelen etableres en boliglamell 
langs vegen og en helsedel mot Marikollen Ungdomsskole. Boligene får et felles 
uteoppholdsareal oppe på taket til næringsetasjen. Her får alle boligene private balkonger og 
uteplasser samt felles uteoppholdsareal for lek. For å sikre vekstforhold for buskvegetasjon, 
gress og enkelte trær må det være tilstrekkelige jorddybder. Det skal sikres at uterommet får et 
grønt preg. Helsedelen må vurderes trukket inn fra fasadeliv for å gi best mulig dagslysforhold 
for Marikollen ungdomsskole.  Det etableres takhage oppå kulturdelen og det er tenkt at 
Helsestasjon på plan 3 kan henvende seg ut mot takhage med egen utgang. Både 
fasadekledning på helsedel og innside boliglamell er tenkt med trefasade. Disse må ha 
elementer i fasadene som sikrer at de ikke blir ensformige. Boliger og helsestasjon må 
utformes med sikte på minst mulig innsyn til de respektive uteoppholdsarealer. Dette må 
gjøres i forhold til plassering av vinduer og skjermende grønn vegetasjon. Det skal sikres at 
uterommene får et grønt preg. 
Felt Bb 
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Bygningene er tenkt utført i tegl med detaljer i tre. I felt Bb utformes boligblokkene mot veien med 
kortfasader som følger og definerer veiløpet. Fortausbelegningen trekkes inn til fasadene. Felles 
gårsdsrom er tenkt opparbeidet med høy grad av grønt. 
 

 
Prinsipp for utforming felt Bb Snitt mot veien 

 
Nær- og fjernvirkning 
Det er utarbeidet perspektiver som viser nær- og fjernvirkning for bebyggelsen ved torget og i 
felt Bb. 
 

 
Standpunkter perspektiver 
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Dagens situasjon Fra Øvre Rælingsveg i sydøst 
 
 

 
Ny situasjon Felt Aa sett fra Øvre Rælingsveg i sydøst 
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Perspektiv torget fra sydvest kultur- og helsekvartal til venstre. 
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Torget fra sydvest - med siktlinje mot felt Bb  
 

 
Torget – mot butikk og boliger i felt Aa 
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Torget – mot butikk og boliger i felt Aa. 
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Fra eneboligene i åsen mot Aa 

 
Fra gårdsrom Aa 
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Dagens situasjon Fra Bjørnholthagan mot torg 
 
 
 

 
Ny situasjon Fra Bjørnholthagan mot torget 
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Fra ny vei mot felt Bb 
 
 
 

 
Perspektiv felles tun i felt Bb  
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Dagens situasjon Fra Aamodt mot felt Bb Med stiplet ny bebyggelse 
 

 
Ny situasjon Fra Aamodt mot felt Bb. Med stiplet skog 
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Dagens situasjon Fra ravinen mot felt Bb 
 

 
Ny situasjon Fra ravinen mot felt Bb. Med stiplet skog 
 
Leiligheter og bokvalitet 
Alle felt med boliger skal utvikles med variasjon i leilighetsstørrelse. Feltene Cb og Cc reguleres til 
rekkehus, mens de øvrige feltene skal bebygges med blokkbebyggelse. I feltene B, C og D skal maks. 
20% av boenhetene i blokkbebyggelse være på 30-50m2, mens min. 20% skal være på 75 m2 eller 
større. 
Bestemmelsene stiller krav til min. størrelse på uteareal til boligene. Boliger i de sentrale feltene, A-
feltene, skal ha uteareal (MUA) på min. 25 m2 pr. boenhet. Boliger i øvrige felt skal ha uteareal på min. 
50 m2/ boenhet. Til uteareal kan regnes areal på terreng/ lokk, takterrasser og balkonger.  
 
Bestemmelsene stiller også vilkår for evt. etablering av boliger og andre støyfølsomme formål i rød 
støysone. Blant annet skal minimum halvparten av antall rom til støyfølsomme bruksformål (soverom 
og stue) i hver boenhet ha vindu mot en stille fasade. 
I felt Aa er kravet til uteareal 1.500 m2 (25m2 x 60 leiligheter). I felles gårdsrom etableres 1.114 m2. 
resten (386 m2) må løses på terrasser eller privat uteareal. 
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Utearealer felt Aa  
 

 
Utearealer felt Ab 
 
I felt Ab er kravet til uteareal 700 m2 (25m2 x 28 leiligheter). Dette kan etableres i felles gårdsrom som 
er på 1105m2 , helsehuset kan etablere noe av arealet til uteplass. 
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Utearealer felt Bb 
 
I felt Bb er kravet til MUA 7.200 m2 (50 m2 x 144 leiligheter). Forslaget gir totalt tilgjengelig MUA 
7952 hvorav 1152(8m2 pr boenhet) er privat uteoppholdsareal. 
 
Plasser, turveier og gangforbindelser 
Planforslaget sikrer opparbeidelse av flere plasser i området. Sentrumsområdet (feltene Aa og Ab) vil 
bli utviklet med forretninger, tjenesteyting, bevertning og boliger omkring et rundt et samlende torg. 
Bestemmelsene stiller krav om at forretninger og publikumsrettede aktiviteter skal ha innganger direkte 
fra torget. 

I felt Bb skal det etableres en sentral plassdannelse i feltet. Boliger mot plassen skal så langt mulig ha 
innganger fra dette uteområdet. Fra plassen skal det også sikres gangforbindelse til Øvre Rælingsveg 
og sentrumsområdet.  

Det anlegges et bredt fortau fra torget langs Bjørnholthagan  og felt Ac som følger kote 192 mot felt B  
og som  derfor gir en god forbindelse for fotgjengere fra torget og inn i ny bebyggelse i B og videre i 
C. Bjørnholthagan stiger bratt oppover mot rådhuset og det har vært viktig for planen å etablere gode 
forbindelser som forholder seg på en forgjengervennlig måte til en utfordrende topografi i planområdet. 

Planen inneholder således to viktige fotgjengerforbindelser fra sentrumsområdet til fetl B og C og 
planen legger også til rette for flere tverrforbindelser mellom disse. For sikre god 
fotgjengertilgjengelighet i planen er det viktig med et finmasket nettverk av forbindelseslinjer. 

I tillegg til gangveier langs kjøreveiene legger planforslaget til rette for et nett av gang-/ turforbindelser 
gjennom området. Det sikres forbindelser gjennom den oppfylte ravinen, felt F2, med kontakt med 
turvei til Nedre Rælingsveg, og kontakt fra F2 til Bjørnholthagan. Planforslaget sikrer også mulighet 
for etablering av gangforbindelse/ turvei fra Bjørnholthagan ved Rælingen videregående skole til 
Nedre Rælingsveg.  
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Plasser, gangveier og turveier- Nye forbindelser med oransje farge 

 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
Naturmiljø 
Temaet er utredet av Miljøfaglig utredning AS (rapport datert 06.12.2016). 
 
Naturmiljøet i planområdet er kartlagt. Området består hovedsakelig av kulturlandskap med beiter og 
kornåkre samt en del skog. Under befaringen ble det registrert en naturtype av rik edellauvskog med 
forekomst av rødlistearten ask. I tillegg er det registrert en rekke svartlisteartede arter. Konsekvensene 
av utbyggingsplanene er vurdert som små negative for tema naturmangfold.  Det bør tas hensyn slik at 
ikke svartlistede arter spres i forbindelse med utbyggingen. 
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Naturtypen av verdifull edelskog er avsatt med hensynssone for bevaring av naturmiljø i planforslaget. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
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.  
 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Planforslaget vil derfor ikke ha betydning for dette  
temaet. 

7.3 Trafikkforhold  
Trafikkforhold er utredet av norsam as (rapport datert mars 2017). Trafikkutredningen legger til grunn 
en noe høyere utnyttelse og noe større boligandel enn reguleringen. Avvikene er imidlertid små og 
konsekvensene er ikke understipulert. 
 

 
Dagens veittrafikk med angitt andeler tungtrafikk, fra trafikkanalysen. 
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Dagens situasjon 
Øvre Rælingsveg og Nedre Rælingsveg er begge fylkesveier, mens samleveien i området er 
kommunal. I dag er døgntrafikken 9 – 10.000 ÅDT i Nedre Rælingsveg og ca. 3.000 i Øvre 
Rælingsveg. Begge disse veiene er skiltet med 60 km/ t, mens Bjørnholthagan er skiltet med 40 km/ t. 
 
Bussrutene følger Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan, og har stoppesteder ved skolene og Rådhuset. 
 
Gang- og sykkeltrafikken følger veiene og opparbeidete gang-/ sykkelveier. Viktige målpunkter er 
skoler, idrettsanlegg og dagligvareforretning (utenfor området i nord). 
 
De siste ti år er det bare registrert en trafikkulykke i Fjerdingby, da en person ble alvorlig skadd i Øvre 
Rælingsveg like nord for Rælingen stadion (utenfor planområdet). 
 
Forslaget 
Analysen tar utgangspunkt i at forslaget kan gi en bebyggelse med til sammen ca. 102 000 m2, hvorav 
ca. 76.500 m2 ny bebyggelse. Analysen vurderer trafikk ut fra full utbygging av planområdet, dvs. også 
med antatt bebyggelse på de arealene som skal detaljreguleres før byggesøknad. 
 
Konsekvenser av forslaget 
Bosatte og ansatte 
I dag er det ca. 20 beboere i planområdet. 
Det er tatt utgangspunkt i at det kan bli opp til ca. 1100 beboere i området etter utbygging. 
Dette er noe mer enn hva som følger av antall boliger i illustrert prosjekt, men vil innebære at det tas 
høyde for noe mer trafikk. 
 
Området har i dag ca. 480 ansatte, de fleste i skolene og tjenesteyting. Etter utbygging av området er 
det anslått å kunne bli opp til 1100 ansatte. 
 
Antall barnehagebarn og skoleelever i området kan samlet komme opp i ca. 1900 etter gjennomføring 
av planforslaget. 
 
Mobilitet 
Ved full utbygging av planforslaget er det beregnet at det i et gjennomsnittlig yrkesdøgn (YDT) vil 
genereres 5.900 nye bilturer, 1.100 nye kollektivturer og ca. 4.800 nye gang- /sykkelturer. 
 
Biltrafikk 
Etter gjennomføring av forslaget er trafikken i Øvre Rælingsveg beregnet øke til ÅDT 5 300, mens 
trafikken i Bjørnholthagan vil øke til ÅDT 800 – 2600. 
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 Trafikkbeslastning Dagens situasjon 
 

 
Trafikkbeslastning Ny situasjon

 
Trafikkavvikling 
Trafikkavviklingen i kryssene med Øvre Rælingsveg er god i dagens situasjon med lave 
belastningsgrader, små forsinkelser og liten kødannelse. 
Etter gjennomføring av planforslaget vil trafikken i området øke noe, men trafikkavviklingen i 
kryssene med Øvre Rælingsveg vil fortsatt være god med lave belastningsgrader, små forsinkelser og 
liten kødannelse. 
 
Trafikksikkerhet 
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. Disse ivaretar forbindelser til 
målpunkter som eksisterende barneskole, ungdomsskole, dagligvare og idrettsanlegg. Planen innebærer 
fjerning av undergang under Øvre Rælingsvei rett øst for Tangerudvegen. I stedet legges det opp til 
flere gangfelt over Øvre Rælingsvei.  
 
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. 
 
Utforming av Øvre Rælingsveg 
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.  
Det anbefales at fartsgrensen reduseres fra dagens fartsgrense på 60 km/t til maksimum 50 km/t. 
Det anbefales at Øvre Rælingsveg i planområdet utformes etter prinsippene for utforming av gater, 
med en gatebredde på 10,00 m. Et profil med totalbredde på 10,00 m. kan tilpasses i forhold til behov 
for endringer over tid. 
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Figuren viser mulige løsninger for busstopp innen denne bredden. 
 

 
Øvre Rælingsveg med alternative løsninger av busstopp 
 
Avbøtende tiltak 
Ved gjennomføring av planforslaget foreslås følgende avbøtende tiltak: 

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

Rælingsveg 
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7.4 Miljøforhold 
Sol-/ skyggeforhold 
 
Felt Aa og torget 
boligblokkene over dagligvareforretningen vil få uteareal på taket over forretningen. Utearealene åpner 
seg mot sydvest og vil få gode solforhold. 
 
Ved sommersolverv vil det være mulighet for sol på takterrassen hele dagen fra tidlig formiddag. 
 

 
Aa Sol/ skygge vår-/ høstjevndøgn 
 

 
Aa Sol/ skygge 1. mai 
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Aa Sol/ skygge sommersolverv 
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Felt Ab 
Boligblokken på Ab vil få uteareal på taket av kulturdelen. Her er det gode solforhold formiddag og 
ettermiddag/ kveld. 
 
 

 
Ab Sol/ skygge vår-/ høstjevndøgn 
 

 
Ab Sol/ skygge 1. mai 
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Ab Sol/ skygge sommersolverv 
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Felt Bb 
De fleste boligblokkene strekker seg i østvestvendt retning, og uterommene mellom dem vil få gode 
solforhold formiddag og ettermiddag/ kveld. Det store felles uterommet er vendt mot sys/ sydvest. Her 
er det også gode forhold, spesielt midt på dagen. 
 

 
Sol/ skygge vår-/ høstjevndøgn 
 

 
 Sol/ skygge 1. mai 
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Figur Sol/ skygge sommersolverv 
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Støy på utearealer og fasader 
Teamet støy er utredet av Multiconsult (rapport datert 02.03.17). 
 
Grenseverdier og metode 
Utredningen tar utgangspunkt i: 

• Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, som gir generelle krav til lydforhold 
• MDs retningslinje T-1442, som legger til grunn at støyforholdene skal beregnes og kartlegges 

ved inndeling i tre soner: 
o Rød sone, som ikke er egnet for støyfølsom bruk 
o Gul sone, der støyfølsom bruk kan tillates dersom det gjennomføres avbøtende tiltak 
o Hvit sone, der det er tilfredsstillende støynivå. 

• Kommuneplan mot 2025, som angir bestemmelser for støy og stiller krav til løsninger i 
avvikssoner. 

 
Virkninger av planforslaget 
Konklusjonene i støyrapporten er følgende: 

• 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 proimært 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. 
 

 
Støyforhold dagens situasjon  
Beregnet i 4 meters høyde 

 
Støyforhold etter utbygging av felt Aa, Ab, Ba 
og Bb. Beregnet i 4 meters høyd
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Overvannshåndtering 
Tema overvann er utredet av Civitas (rapport datert mars 2017). Maksimal avrenning for planområdet 
Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert 
avrenning og dimensjonering for 3 kulverter og for flomveien gjennom ravinen. Maksimalt 
fordrøyningsbehov innenfor planområdet er estimert for en 50 års nedbørhendelse og 1.5 i klimafaktor.  
 
Planområdet er delt inn i nedbørfeltene 1-9 (se figur). Figuren viser også tall for maksimal avrenning 
og maksimalt fordrøyningsbehov.  
 

 
Avrenning fra nedbørsfelt 
 
Kort oppsummert er de viktigste resultatene:  

• Behovet for fordrøyning varierer fra ca. 30 m3 for nedbørfelt 6 til 220 m3 for felt 1.  
• Felt 1 har det største fordrøyningsbehovet på grunn av stor andel nye harde flater i forhold til 

dagens arealbruk.  
• Avrenningen fra feltene varierer fra 240 l/s til 1580 l/s når det er tatt hensyn til fordrøyning. 

Total avrenning fra 1,2,3,8 og 9 for en 200 års nedbørhendelse mot fordrøyning i ravinen er på 
ca. 4400 l/s.  

• Den foreslåtte fordrøyningen reduserer avrenningene fra alle feltene med ca. 17 %.  

 

1580 l/s 

250 l/s 
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• Den nedre delen av flomveien gjennom ravinen bør minst ha en bredde på 2 m i bunnen, 3 m i 
toppen og en dybde på 0,8 m.  

• Det er estimert 6000 l/s inn mot kulvert under Nedre Rælingsvei og det er anslått at kulverten 
må ha en diameter på 1200 mm for å håndtere denne vannmengden.  

• Ved undergangen under Øvre Rælingsvei forventes maksimalt 3200 l/s, noe som krever 
minimum 2,5 m bredde og 0,75 m høyde.  

• Foreslått grøft på nordsiden av Tangerudvegen vil kun ha en kapasitet på 150 l/s, det er derfor 
foreslått et overflate fordrøyningsbasseng på sørsiden av felt 9 på ca. 300 m3 slik at 
kapasiteten i grøften ikke overskrides.  

• Fyllingen i ravinen utnyttes til fordrøyning av overvannet. Det er foreslått en fordrøyning i 
rørmagasin på ca. 500 m3. I tillegg vil det kunne anlegges et flombasseng oppe på ravinen med 
en kapasitet på ca. 300 m3. Dette vil ha god effekt på flomsituasjonen i ravinen og mot kulvert 
under Nedre Rælingsvei.  

• Flomveier og grøfter bør sikres mot erosjon der høy vannhastighet forventes.  

7.5 Sosiale og økonomiske virkninger 
Sosial infrastruktur 
Offentlig og privat service 
I dag mangler stedet først og fremst forretning. For å markere sentrum i Fjerdingby er det viktig å 
kunne få etablert et sentralt torg med dagligvareforretning og andre publikumsrettede virksomheter. 
 
Skole og barnehage 
Forventet antall beboere 
Områdeplanen for Fjerdingby legger til rette for utvikling med ca. 430 boenheter. Med antatt 2 beboere 
pr. bolig kan dette gi 860 nye beboere innen planområdet totalt. 
 
Skole 
Ut fra 860 beboere vil planområdet kunne få ca. 95 elever i barne- og ungdomsskole, dvs. 9 - 10 elever 
pr. klassetrinn. 
 
Marikollen ungdomsskole har foreløpig ledig kapasitet, men skolen vil fylles opp ved utbygging av 
nye områder på Hektner og Smestad. 
 
Barnehage 
Det er i dag full barnehagedekning i Fjerdingbyområdet, men det vil være behov for flere 
barnehageplasser ved utbygging av nye boligområder. 
 
Innen områdeplan for Fjerdingby kan det forventes ca. 69 barn i barnehagealder. Dette er litt flere enn 
en 4-avdelings barnehage. Planforslaget legger til rette for etablering av barnehage i felt Ba, og det 
stilles krav om tilfredsstillende barnehagedekning for utbygging med boliger i C-feltene. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser vil ivaretas både ved tilrettelegging av oppholdsarealer og bedret 
trafikksikkerhet Det er stilt krav om utearealer tilknyttet boligene. Ravineparken som går over i et torg 
vil være et tilbud for alle aldersgrupper. 
 
Det er i dag ikke noe naturlig møtested for ungdom i Fjerdingby. Idrettsparken sammen med det nye 
sentrumsområdet kan være et attraktivt tilbud til denne gruppen. 
 
Universell utforming 
Universell utforming ivaretas i planforslaget ved kontrollerte stigningsforhold, enkle og entydige 
veilinjer og generell tilgjengelighet på alle områder. Atkomster og utearealer er lokalisert med tanke på 
enkel orientering og rullestolbrukere.  
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Boligene vil bli prosjektert etter nytt lovverk, og de krav som der stilles til universell tilgjengelighet vil 
bli ivaretatt.  Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at minst 5% av parkeringsplassene skal 
tilrettelegges for rullestolbrukere. 
 
Teknisk infrastruktur 
I forbindelse med utbygging i sentrum vil vannforsyning bli koblet sammen slik at det sikres tosidig 
vannforsyning til hele sentrumsutbyggingen og dermed er også brannvannskravet tilfredsstilt. 
Det er sett på løsninger for å øke spillvannskapasiteten fra sentrumsområdet, og en spillvannsledning 
fra sentrum til den avskjærende hovedledningen langs Øyeren vil skaffe sentrum den kapasiteten det er 
behov for fremover. Kommunen har vedtatt å øke pumpekapasiteten på spillvannsledningen. Nye 
prosjekter må betale sin andel av kapasitetsøkningen. 
 
Geotekniske forhold 
Multiconsult har utført geotekniske grunnundersøkelser, vurdering av områdestabilitet og vurdering av 
gjenfylling av Ravine i forbindelse med arbeid med regulering av Fjerdingby sentrum.  
 
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.  
Løsmassene antas å være meget telefarlige. Grunnvannstanden er ikke målt, men antas å ligge 1 – 2 m 
under terreng. 
 
Stabilitet 
Planområdet ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på NVEAtlas/SkredAtlas. 
Området ligger under marin grense, og fare for områdeskred må derfor utredes for å tilfredsstille krav i 
NVE-veileder 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. 
 
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. 
 
Gjenfylling av ravine 
I forbindelse med utbyggingen av Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune er det ønskelig å fylle opp 
ravinedalen i nord øst. Det aktuelle området ligger i hovedsak langs Bjørnholthagan nordøst for Øvre 
Rælingsveg, samt området rundt Marikollen U-skole sydvest for Øvre Rælingsveg, vist med rødt. 
Ravinen er markert med blått. 
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Gjenfylling av ravine 
Oppfylling av ravinen vil gi noe setninger både i underliggende eksisterende løsmasser og i tilførte 
fyllmasser. I og med a det synes å være begrensede dybder til berg og at løsmassene består av lagdelt 
silt, sand og leire, antas setningene i eksisterende grunn å bli små og komme raskt etter oppfylling. 
Setninger i oppfyllingsmassene vil være avhengig av type fyllmasser og hvordan de legges ut. I 
områder som skal bebygges må fyllingen legges ut som en kvalitetsfylling med strenge krav til type 
masser, kornstørrelse, lagdelinger og komprimeringsutstyr. Det sikreste vil være å benytte velgraderte 
knuste steinmasser som legges ut lagvis og komprimeres i henhold til NS 3458 – Normal 
komprimering. Ved bruk av andre type masser vil bl.a. vær og temperatur være begrensende for når og 
hvordan fyllingene kan legges ut. 
 
Setninger kan fremskyndes ved at fyllingen legges ut med overhøyde i god tid før byggingen. 
Stabiliteten av oppfyllingen forutsettes ivaretatt av at fyllingen legges ut lagvis og avtrappes. Endelig 
utforming av fyllingen må detaljberegnes. 
 
Grunnforholdene må bekreftes ved supplerende grunnundersøkelser med bestemmelse av dybder til 
berg og prøvetaking / laboratoriebestemmelse av løsmassenes setnings- og fasthetsegenskaper. 
 
 
 
Juridiske forhold 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at uteoppholdsarealer skal opparbeides sammen med 
bebyggelsen. For brukstillatelse for bebyggelse i feltene Aa og Ab skal også torget være opparbeidet.   
 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer også opparbeiding av viktigs gangforbindelser. 
Før det kan gis brukstillatelse for boliger i C-feltene, skal det være dokumentert tilfredsstillende 
barnehagedekning for boligene i området.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Utvikling av et sentrum i Rælingen kommune er i henhold til de ambisjoner som ligger i Regional plan 
der Fjerdingby får status som et av flere knutepunkt i regionen. Det medfører at 
samferdselsmyndighetene må følge opp rutetilbudet med buss etter hvert som Fjerdingby som 
målpunkt utvikles. Utvikling av sentrumsbebyggelsen med handel, service, næring og boliger er en 
satsing som private utviklere og kommunen bidrar til. De private utviklerne som bygger ut handel, 
privat service og boliger er med på sin andel av utviklingen, mens kommunen som både utvikler av 
skole, kultur og service må ta ansvar for sin andel.  
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7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsarbeidene vil i utgangspunktet bli utført med sikte på at de skal være til minst mulig sjenanse 
for nærområdene og for de etablerte virksomhetene innen området. Berørte vil bli varslet om 
eventuelle ulemper. 
 
Etappeutbygging 
Foreløpig er det tatt sikte på følgende utbyggingsrekkefølge: 

1. Felt Aa og del av torget 
2. Felt Ab og torget 
3. Felt Bb, del av vei V4 og forbindelse fra Bb til Øvre Rælingsveg. 

Felt Bb kan imidlertid evt. bygges samtidig med felt Ab, dvs. som en del av etappe 2. 
 
Felt Ac, C-feltene, felt D og felt Ed utvikles etter detaljregulering. 
Felt Ba, barnehagen, kan utbygges ved behov.  
 
Anleggstrafikk og trafikkavvikling 
Som vanlig ved byggeprosjekter vil nærområdet bli belastet med trafikk i forbindelse med bortkjøring 
av masser og tilkjøring av materialer i byggeperioden. Anleggstrafikken vil generelt kunne oppfattes 
som sjenerende.  
 
I forbindelse med rammesøknad av det enkelte område vil det bli laget detaljerte anleggsplaner som 
blir gjort kjent for befolkningen. 
 
I utgangspunktet er det forutsatt at anleggstrafikken skal avvikles med minst mulig sjenanse eller 
ulemper for gående og syklende, herunder spesielt skolebarn, og slik at den øvrige trafikken kan skje 
mest mulig uhindret. 
 
Trafikken til og fra anleggsområdet felt Aa, Ab og torget vil gå direkte på Øvre Rælingsveg, mens 
trafikk til og fra utbygging av felt Bb vil gå via Bjørnholthagan til Øvre Rælingsveg. 
 
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. 
 

 
Gangtrafikk i anleggsfasen  
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Støy og vibrasjoner 
Støy fra anleggsarbeid og anleggstrafikk kan i enkelte faser av en utbygging være en vesentlig 
støykilde. Støybelastningen vil knytte seg til utgraving, spunting, pigging og bruk av maskiner, samt 
trafikk til og fra anleggsområdet. Støy fra utstyrets motor og driftsmaskineri, massehåndtering og 
bearbeiding vil ved arbeid med tunge masser være helt dominerende. Det må derfor først og fremst 
stilles krav til bruken av maskintyper med sikte på å redusere støy. 
 
Anleggsstøyen kan innebære en merbelastning for omgivelsene sett i forhold til dagens støysituasjon. 
Tidsstyring av når de mest støyende aktivitetene kan foregå være det mest effektive tiltaket for å 
dempe ulempene. 
 
Uttransport av gravemasser kan medføre tilgrising av det offentlige gatenett. Tilliggende veier må 
holdes rene i anleggsperioden, og det kan bli aktuelt å montere vaskeanlegg for bilene ved utkjørselen 
fra byggegropen. 
 
I det videre arbeid bør det utarbeides konkrete tiltaksplaner med sikte på å redusere støybelastningen i 
anleggsperioden, med et program for kontinuerlig oppfølging av støy og vibrasjoner. 
 
Luftforurensning 
I anleggsfasen vil kildene til luftforurensning være arbeidsmaskiner og transport av gravemasser, 
bygningsdeler og personell. Transporten vil gå med bil. I forbindelse med graving og arronderings-
arbeider kan det oppstå til dels store støvmengder. Dette vil kunne være merbelastning for omgivelsene. 
 
Hvis man stiller de strengeste kravene til utslipp pr. kW fra anleggsmaskiner og lastebiler 
(tungtransport) samt fukting av rivning/gravemasser, vil anleggsarbeid og anleggstrafikk ikke medføre 
noen stor økning i utslippsnivåene i anleggsperioden. Det er liten sannsynlighet for at anleggsperioden 
vil føre til noen vesentlig forverring/økning av konsentrasjonene i området.  
 
Grunnforhold og setningsfare  
Anleggsarbeidene vil bli gjennomført med sikte på å unngå skader på eksisterende bygninger og 
anlegg. I anleggsperioden vil det stilt krav til utførelse av aktiviteter som kan forårsake vibrasjoner. 
 
Det må tas spesielle hensyn ved tiltak i ravinen, friområdet felt F2. Reguleringsbestemmelsene stiller 
krav om at det ved rammesøknad for tiltak her skal det dokumenteres at flomveier og grøfter er sikret 
mot erosjon slik at det unngås skader på tilliggende bebyggelse ved høy vannhastighet, både i 
anleggsperioden og senere.  
 
Avfallsbehandling og deponering av masser 
Byggeavfall skal behandles med sikte på at miljøet skal skånes mest mulig, og det skal utarbeides en 
avfallsplan som både sikrer forsvarlig behandling og størst mulig grad av gjenvinning. Avfallsplanen 
skal utarbeides i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Gjennomføring av utbyggingen innebærer noe utgravning. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om 
at det sammen med søknad om rammetillatelse skal redegjøres for behandling av masser. Ved 
masseoverskudd skal det foreligge en godkjent plan for deponering av masser før arbeidet igangsettes.  
 
Massene kan ikke anvendes som toppdekke der bruksformålet er forurensningsfølsomt, for eksempel 
på lekeområder for barn. Oljeforurensede masser må behandles som spesialavfall og håndteres på 
godkjent måte.  
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7.7 Risiko og sårbarhet 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, rapport Civitas 08.03.2017. 
         
Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

 13: Skade på 
sårbar flora i 
anleggsperioden. 

  

3. Sannsynlig  9: 
Overvannsflom 
31: Skade på 
vann og avløp i 
anleggsper. 
32: Endring i 
grunnvannsnivå. 

5: 
Flomras/erosjon. 
53: Ulykke i av- 
og påkjørsler 
(bil/bil) 

54: Ulykke med 
gående/syklende. 
59: Ulykke med 
myk trafikant i 
anleggsperioden. 

2. Mindre 
sannsynlig 

 47: Endring i 
grunnvannsnivå 
61: Oppfylling 
av ravine 
medfører skade. 

6: Radongass  

1. Lite sannsynlig 29: Skade 
på en. fors,  
30: Skade 
på telekom. 

 31b: Skade på 
krisevannledning 

1: Ras 

 
Kommentarer 
I permanent situasjon er størst risiko vurdert å være knyttet til trafikkulykker og fare for 
erosjon/flomras ved bekk. 
 
Det er ikke registrert dødsulykker i planområdet de siste ti år. Men planen vil medføre økning 
av både biltrafikk og antall gående og syklende, og med det følger en statistisk økning i antall 
trafikkulykker, Når det gjelder trafikksikkerhet vil et viktig tiltak være å redusere fartsgrensen 
i Øvre Rælingsvei. Får man til det bør også andre fartsreduserende tiltak, som opphøyd 
gangfelt og bruk av fartsreduserende belegg vurderes. Videre bør ryggesituasjoner så langt 
mulig unngås. Varelevering på torget bør søkes løst uten rygging. I denne analysen legges det 
til grunn at området får mobilt avfallssug, men skulle f. eks. nedgravde avfallsbrønner bli 
benyttet må man søke løsninger som ikke krever rygging for renovasjonsbiler. Trygge gang- 
og sykkelforbindelser til målpunkter som skole, kulturtiltak og butikk sikres i plan. 
Gangtraseer til evt. ny barneskole i planområdet er ikke tatt inn i planen, og vil måtte vurderes 
i en detaljregulering. 
 
Bekken gjennom området gir en naturlig erosjon på bekkekanten. Det må sikres at endrede 
vannmengder eller vannhastighet som følge av bebyggelse og endret terreng ikke øker erosjon 
på en slik måte at det utgjør fare for nærliggende bebyggelse. 
 
Forslag til avbøtende tiltak, røde hendelser 

• Skade på sårbar flora i anleggsperioden: Det settes krav til sikringstiltak i 
anleggsperioden.  
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• Flomras/erosjon: Erosjonsforbyggende tiltak, f.eks i form av plastring av bekkens 
kantsone på utsatte steder. Unngå å øke vannmengde og vannhastighet. 

• Ulykke i av- og påkjørsler: Senke hastighet i Øvre Rælingsvei. Ivareta siktforhold. 
• Ulykke med gående og syklende: Senke hastigheten i Øvre Rælingsvei. Unngå 

rygging, dette er særlig viktig i forhold til varelevering (forutsetter her mobilt 
søppelsug). God plassering av fotgjengeroverganger. Vurdere annet belegg på 
fotgjengeroverganger. Gang- sykkelsti eller fortau. Samle innkjøring til Felt A. 

• Ulykke med myk trafikant i anleggsperioden: Sette krav til plan for trygge gang- og 
sykkelforbindelser i anleggsperioden. Bl.a. må alternativ forbindelse sikres når man 
fyller opp ravinedalen Sikre at anleggskjøretøy kan snu på byggeplass, slik at rygging 
utenfor anleggsgjerde unngås. 

 
Forslag til avbøtende tiltak, gule hendelser 

• Overvannsflom: Sikre trygge flomveier ved ekstremnedbør. Holde igjen vann med 
tilstrekkelig fordrøyning slik at belastning på flaskehalser/kritiske punkter ikke øker. 
Grad av avrenning må kontrolleres nærmere ved prosjektering, utformingen av 
terrenget er viktig 

• Skade på vann og avløp i anleggsperioden: Gode rutiner i anleggsperioden. God 
prosjektering og gjennomføring av oppfylling av ravine. 

• Endring i grunnvannsnivå: Ivaretas i prosjektering og gjennomføring. 
• Radongass: Bygninger sikres mot radon i henhold til krav i byggteknisk forskrift. 
• Ras: Sikre mot erosjon (se over) slik at ras ikke utløses av gravende bekker. 

Stabilitetsvurdering for hele planområdet.  
 
Øvrige tiltak: 

• Krisevannledning: Måle inn vannledningen. Sikre vannledning i kart og bestemmelser.  
• Tosidig vannforsyning mangler: Etablere tosidig vannforsyning.   
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8 INNKOMNE INNSPILL 
________________________________________________________ 

8.1   Bemerkninger ved kunngjøring 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15 i Romerikes Blad og på kommunens nettsider. Berørte 
ble samtidig varslet direkte ved brev. Det kom inn 9 bemerkninger, som følger som eget vedlegg. 
 

 
Varslingsområde  

Liste over uttalelser  
1. Romerike Avfallsforedling IKS, 03.08.15 
2. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (RoAF), 01.07.15 
3. Hafslund Nett, 19.08.15 
4. Ruter AS, 28.08.15 
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 20.08.15  
6. Akershus fylkeskommune, 28.08.15 
7. Statens vegvesen, 28.08.15 
8. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 14.09.15 
9. Rune Vikan, eier av gnr. 99 bnr. 180  
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Oppsummering og kommentarer  
1 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 
Renovasjonsløsning vurderes i kontakt med ROAF. 
 
2 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 

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

som viser tilrettelegging for brann- og slokkemannskaper. 
o 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. 
 
Kommentarer 

- 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. 

 
3 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 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
4 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 
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disse skal ha samme kvalitet som parkeringsplasser for bil, fortrinnsvis under tak nær 
innganger. 

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

 
Kommentarer 

- 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. Bussholde-
plassen ligger i dag 3- 400 meter fra sentrum. 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. 

 
5 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. 

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

 
Kommentarer 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
6 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 strenger maksimumsnormer for parkering. Er positiv til egne arealer for 

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

 
Kommentarer 

- 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 4 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. 

 
7 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: 

o 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. 

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

o Alle leiligheter skal ha tilgang til både privat og felles uteplass der støyen er 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. 

 
Kommentarer 

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

 
8 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 klimafremskrivingene 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. 
 

Kommentarer 
- 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, rapport Multiconsult 
dato. Det er ikke registrert kvikkleire i området. Det er heller ikke vurdert å være reell fare for 
områdeskred i det aktuelle området.  

 
9 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. 

 
Kommentarer 
Rune Vikans tomt er nå tatt ut av planområdet. 
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8.2   Bemerkninger ved varsel om utvidet område 
Utvidelse av området ved Marikollhallen syd i planområdet ble varslet ved brev til berørte 30.06.2016.  
Det kom inn 3 bemerkninger, som følger som eget vedlegg. 
 

 
Utvidet planområde. Tidligere grense med grå stiplet strek 

Liste over uttalelser  
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 25.07.16 
2. Akershus fylkeskommune, 18.08.16 
3. Statens vegvesen, 05.07.16 

Oppsummering og kommentarer  
1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Viser til tidligere uttalelse og til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene. 
 
Kommentar 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
2 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. 

 
Kommentarer 
Bemerkningen tas til etterretning. 
 
3 Statens vegvesen  
Har ingen merknader. 
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