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Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens 
kommunegrense 
Reguleringsforslaget for Strandveien har blitt førstegangsbehandlet i begge kommuner. I 
Skedsmo kommune ble det gjort vedtak om at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn, 
forutsatt at Rælingen kommune fatter samme vedtak i sin egen behandling av saken. Rælingen 
kommune vedtok å sende planforslaget i retur til forslagstiller med ønske "om en høyere 
utnyttelsesgrad i Rælingen innenfor planområdet for å øke antall boenheter og utnytte 
kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon". 

Generelt sett ligger det begrensede muligheter for å øke utnyttelsesgraden ytterligere innenfor 
planområdet uten at det vil gå på bekostning av viktige parametere for bokvalitet som innsyn, 
utsikt, sol, lysforhold og arealer til lek og rekreasjon. Andre viktige parametere som kan påvirkes 
av økt utnyttelsesgrad er lokalklimatiske forhold i byromsnettet og tiltakets påvirkning på 
omgivelser og nærliggende bebyggelse.  

Hensikten med dette fagnotatet er å svare ut planutvalgets ønske om å vurdere høyere 
utnyttelsesgrad i Rælingen samt å gi en vurdering av konsekvenser. For å gjøre dette har 
prosjektgruppen sett på følgende alternative scenarioer: 

1. Økt utnyttelse ved utfylling av elva  
a. økt netto utfylling i Nitelva 
b. skifte av utfylling i Nitelva mellom Rælingen og Skedsmo kommune, ved at 

utfylling i Skedsmo reduseres og vika i Rælingen fylles 
2. Økt utnyttelse gjennom arealoptimalisering av tomt som skissert i opprinnelig planforslag 

a. felt BKB6 økes med 1 etasje til maks 4 etasjer samt at deler av det sørligste 
kvartalet (felt BKB7) omformes og etasjehøyden oppjusteres til maks 10 etasjer. 

b. øke utnyttelsen for alle arealer knyttet til Bryggehusene i Rælingen og Skedsmo 
med 3 etasjer.  

c. økt høyde i Rælingen innenfor felt BKB6 med 1 etasje til maks 4 etasjer, samt 
oppjustering av høyden innenfor felt BKB7 til maks 6 etasjer. 

 
Vi vil i det følgende gi våre vurderinger av konsekvenser for hvert enkelt scenario og avslutte 
med en anbefaling. 
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Bilde 1 viser opprinnelig planforslag med påførte etasjetall. Kommunegrensen er markert  
med brun stiplet linje. 

 
Bilde 2 viser utsnitt av planforslagets plankart og bebyggbare arealer innenfor Rælingens 
kommunegrense. Eiendomsgrenser er markert med rød stiplet linje. Kommunegrensen er  
markert med brun stiplet linje.  
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Bilde 3 viser dagens arealer innenfor Rælingens kommunegrense. Eiendomsgrenser er markert med rød 
stiplet linje. Kommunegrensen er markert med brun stiplet linje. 

 

Bilde 4 viser felt KF3 og gjeldende arealformål (kommuneplan) innenfor Rælingens kommunegrense. 
Eiendomsgrenser er markert med rød stiplet linje. Kommunegrensen er markert med brun stiplet linje. 
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Scenario 1a – økt netto utfylling i Nitelva 

Vurderingen av økt utnyttelsesgrad tar utgangspunkt i planforslagets bebyggbare arealer og 
forutsetter at en eventuell økt utnyttelsesgrad ikke krever ytterligere inngrep eller utfylling i Nitelva 
enn det som i utgangspunktet er tiltenkt. Denne forutsetningen er lagt til grunn både som følge av 
fylkesmannens svært tydelige signaler i møte 16. januar om skepsis for en løsning som innebærer 
ytterligere utfylling, og som resultat av egne planfaglige vurderinger. Det vises i denne anledning 
til møtereferat av samme dato for møte mellom vertskommuner og FMOA da fylkesmannen sa: 
"Fylkesmannen uttalte at vi - slik vi også tydeliggjorde i de tidligere møtene - i utgangspunktet er 
positive til en urban utbygging i Strandveien, men at vi er kritiske til den foreslåtte omfattende 
utfyllingen i Nitelva. Fylkesmannen er derfor også svært skeptisk til en ytterligere utfylling i 
Nitelva." Med bakgrunn i det overfor nevnte har prosjektgruppen derfor besluttet å sile bort 
scenario 1a. Scenario 1a tas derfor ikke med i videre vurdering, all den tid det altså foreligger 
sterke signaler på at Fylkesmannen vil motsette seg en slik løsning.   

Scenario 1b – skifte av utfylling i Nitelva mellom Rælingen og Skedsmo 
kommune, ved at utfylling i Skedsmo reduseres og vika i Rælingen fylles 

En alternativ mulighet for å øke utnyttelsesgraden i Rælingen er å "makeskifte" utfylling med 
Skedsmo kommune. Dette måtte i tilfelle foregå ved at man innskrenker hele eller deler av 
bredden i utfyllingen i Skedsmo, for deretter å fylle ut hele eller deler av den såkalte "vika" i 
Rælingen. Prosjektgruppen er skeptisk til dette, da en redusert utfylling i Skedsmo vil medføre at 
plangrepet med dobbel kvartalsstruktur i så stor del av planen som mulig, vil bli lidende. I møte 9. 
januar mellom ledere av HUT i Skedsmo og Planutvalget i Rælingen og forslagsstiller, fremholdt 
begge kommuner at man ville fastholde grepet med dobbel kvartalsstruktur så langt det er mulig. 
Videre er vika i Rælingen vurdert å være den mest opprinnelige og naturnære, idet de rette 
elvekantlinjene i Skedsmo består av utfylte masser. Vika i Rælingen oppleves også som mer 
frodig og ”vill”, og vil i samspill med nyetablert øy danne en ”sentralpark” i det urbane båndet 
mellom Lillestrøm og Strømmen. Området i Skedsmo vil ikke kunne tilby samme 
opplevelsesverdier, idet linken til Lillestrøm sentrum er bestemt å gå over utviklingsområdet i 
Depotgata. Med bakgrunn i det overfor nevnte har prosjektgruppen derfor besluttet å sile bort 
scenario 1b. Scenario 1b tas derfor ikke med i videre vurdering. 

Scenario 2a – felt BKB6 økes med 1 etasje til maks 4 etasjer samt at deler av det 
sørligste kvartalet (felt BKB7) omformes og etasjehøyden oppjusteres til maks 
10 etasjer 

"Scenario 2a" innebærer å øke høyden på bryggehusene (BKB6) innenfor Rælingens 
kommunegrense med én etasje til maks 4 etasjer, samt at deler av det sørligste kvartalet (felt 
BKB7) omformes og der etasjehøyden oppjusteres til maks 10 etasjer. For nordre del av kvartalet, 
som i sin helhet ligger innenfor Skedsmos kommunegrense, er byggehøyden på fire etasjer pluss 
inntrukket 5. etasje opprettholdt av hensynet til å sikre gode uteoppholdskvaliteter langs strøket.  

"Scenario 2a" har en utnyttelse som gir en BRA økning på ca. 2 900 m2 tilsvarende ca. 34 nye 
boenheter, sammenlignet med planforslagets hovedalternativ.  
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Løsningen gir en økning av antall leiligheter i Rælingen fra ca. 130 til ca. 164, tilsvarende 26 % 
økning. 

 
Bilde 5 viser utsnitt av illustrasjonsplanen for scenario 2a med påførte etasjetall. 

 
Bilde 6 viser et skjematisk perspektiv av scenario 2a. 
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Konsekvenser for temaet Naturmangfold 
I konsekvensutredningen er det konkludert at de viktigste påvirkningene for naturmiljø består av 
arealbeslag og forstyrrelser. Skyggelegging anses ikke som en aktuell problemstilling. 
Utgangspunktet i "scenario 2a" er at denne ikke fører til ytterligere inngrep i Nitelva. Endring i 
arealbeslag er dermed ikke aktuelt. Mer forstyrrelser kan være aktuell grunnet flere boenheter, 
altså flere beboere, og at boligene henvender seg i større grad mot elva. I forhold til den 
opprinnelige planen, både med hensyn til antall beboere og boligenes beliggenhet, er endringene 
imidlertid svært begrensede. "Scenario 2a" vurderes ikke å ha andre konsekvenser for 
naturmangfold enn i opprinnelig planforslag.  
 
Konsekvenser for temaet Trafikk 
Skissene på "scenario 2a" viser en BRA økning på 2 900 m2 som tilsvarer ca. 34 nye boenheter. 
Basert på samme beregningsforutsetninger som for Hovedalternativet, vil de 34 boligene øke 
trafikkbelastningen i rundkjøringen mellom Strandveien og Strømsveien med ca. 8 kjt/t i rushet 
morgen og ettermiddag. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i krysset vil øke med ca. 74 kjøretøy hvilket 
tilsvarer en økning på 0,4 %. Trafikkøkningen som følge av 34 ekstra boliger, vil ha liten betydning 
for trafikkavviklingskvaliteten i rundkjøringen. 

Konsekvenser om temaet Byform og estetikk 
De nevnte 10 etasjes høyhusene i "scenario 2a" påvirker i vesentlig grad eksisterende 
småhusbebyggelse sør for Strandveien og Henrik Sørensens veg i negativ retning, med hensyn 
til sikt og tilpasning til strøkskarakter. Scenarioet trekker også i negativ retning i forhold til å bevare 
det overordnede plangrepet. Høyhusene ligger nært opp til bryggetorget og vil store deler av året 
kaste sin skygge over området.  

Kanalhusene harmonerer fortsatt med omkringliggende naturområder, selv om byggehøyden 
oppjusteres med 1 etasje.  

 

Scenario 2b – øke utnyttelsen for alle arealer knyttet til Bryggehusene i 
Rælingen og Skedsmo  

I "scenario 2b" er det sett på muligheten for å øke utnyttelsesgraden på hele husrekken 
(bryggehusene) mot vika. Helt konkret betyr dette en løsning med bredere og høyere 
bygningsvolumer mot vika. Bygningsvolumene her er lagt som lameller med lik størrelse og 
bredde, og med en byggehøyde inntil 6 etasjer over bakken, der de to øverste etasjene mot elven 
er tilbaketrukket.  

"Scenario 2b" har en utnyttelse som gir en BRA økning på ca. 3 800 m2 tilsvarende ca. 45 nye 
boenheter (hvorav ca. 2100 m2 og 25 boenheter i Rælingen), sammenlignet med planforslagets 
hovedalternativ.  

Løsningen gir en økning av antall leiligheter i Rælingen fra ca. 130 til ca. 155, tilsvarende 19 % 
økning. 
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Bilde 7 viser utsnitt av illustrasjonsplanen for "scenario 2b" med påførte etasjetall. 

 
Bilde 8 viser et skjematisk perspektiv av "scenario 2b". 
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Bilde 9 viser bryggetorget ved "scenario 2b" med økt utnyttelse ved bryggehusene. Bygningene har seks 
etasjer over bakken, der de to øverste etasjene mot elven er tilbaketrukket. Løsningen gir et mer 
urban/bymessig bebyggelsespreg i området.  

 
Bilde 10 viser bryggehusene sett forfra ved "scenario 2b". Bygningene henvender seg i større grad mot 
elvas naturlandskap.  
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Konsekvenser for temaet Naturmangfold 
"Scenario 2b" har lokalt et betydelig større arealbeslag enn ved det opprinnelige planforslaget. 
Fotavtrykket for dette scenariet er 30 % større enn i hovedalternativet. I tillegg henvender boligene 
seg i større grad mot elva, som fører til større sannsynlighet for forstyrrelser. 
 
"Scenario 2b" vurderes å ha større negative konsekvenser for naturmangfold enn ved det 
opprinnelige planforslaget.  
 
Konsekvenser for temaet Trafikk 
Skissene for "scenario 2b" viser en BRA økning på 3 800 m2 som tilsvarer ca. 45 nye boenheter. 
Basert på samme beregningsforutsetninger som for opprinnelig planforslag, vil de 45 boligene 
øke trafikkbelastningen i rundkjøringen mellom Strandveien og Strømsveien med ca. 10 kjt/t i 
rushet morgen og ettermiddag. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i krysset vil øke med ca. 100 kjøretøy 
hvilket tilsvarer en økning på 0,6%. Trafikkøkningen som følge av 45 ekstra boliger, vil ha liten 
betydning for trafikkavviklingskvaliteten i rundkjøringen. 

Konsekvenser for temaet Byform og estetikk 
"Scenario 2b" vil påvirke eksisterende småhusbebyggelse sør for Henrik Sørensens veg i negativ 
retning, med hensyn til sikt og tilpasning til strøkskarakter. Kanalhusene harmonerer også i 
mindre grad med omkringliggende naturområder, sammenlignet med husrekken i opprinnelig 
planforslag. Fotavtrykket for blokkene er ca. 30% større enn for de mindre husene. Videre trekker 
den i mindre positiv retning i forhold til å sikre størst mulig variasjon av bomiljø og 
bygningskarakterer. 

Bryggehusene ved "Scenario 2b" består av totalt 5 bygningsvolumer mens det i opprinnelig 
planforslag består av 7. Bygningene ved "scenario 2b" henvender seg i større grad mot elvas 
naturlandskap enn i opprinnelig planforslag. Dette åpner for gode utsiktsforhold over elva, slipper 
inn lys og synet av vann. Det er også utarbeidet solstudie av scenariet, som viser at høyere 
bebyggelse ikke vil få vesentlig betydning for solforhold. 
 

Scenario 2c – økt høyde i Rælingen innenfor felt BKB6 med 1 etasje til maks 4 
etasjer, samt oppjustering av høyden innenfor BKB7 til maks 6 etasjer 

I "scenario 2c" legges det opp til at all økt utnyttelse skjer innenfor Rælingens kommunegrense 
og planforslagets allerede angitte byggegrenser. Helt konkret betyr dette at man øker høyden på 
kanalhusene (BKB6) innenfor Rælingens kommunegrense med 1 etasje til maks 4 etasjer, samt 
at deler av det sørligste kvartalet (felt BKB7) løses ved en L-form (mot Strandveien) og oppjustert 
med ca. 1 etasje til maks 6 etasjer. For nordre del av kvartalet, som i sin helhet ligger innenfor 
Skedsmos kommunegrense, er byggehøyden på fire etasjer pluss inntrukket 5. etasje 
opprettholdt av hensynet til å sikre gode uteoppholdskvaliteter langs strøket.  

"Scenario 2c" har en utnyttelse som gir en BRA økning på ca. 2 700 m2 tilsvarende ca. 32 nye 
boenheter, sammenlignet med planforslagets hovedalternativ.  

Løsningen gir en økning av antall leiligheter i Rælingen fra ca. 130 til ca. 162, tilsvarende 25 % 
økning. 
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Bilde 11 viser utsnitt av illustrasjonsplanen for "scenario 2c" med påførte etasjetall. 

 
Bilde 12 viser et skjematisk perspektiv av "scenario 2c". 
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Konsekvenser for temaet Naturmangfold 
I konsekvensutredningen er det konkludert at de viktigste påvirkningene for naturmiljø består av 
arealbeslag og forstyrrelser. Skyggelegging anses ikke som en aktuell problemstilling. 
Utgangspunktet for "scenario 2c" er at denne ikke fører til ytterligere inngrep i Nitelva. Endring i 
arealbeslag er dermed ikke aktuelt. Mer forstyrrelser kan være aktuell grunnet flere boenheter, 
altså flere beboere, og at boligene henvender seg i større grad mot elva. I forhold til den 
opprinnelige planen, både med hensyn til antall beboere og boligenes beliggenhet, er endringene 
imidlertid svært begrensede. "Scenario 2c" vurderes ikke å ha andre konsekvenser for 
naturmangfold enn opprinnelig planforslag.  
 
Konsekvenser for temaet Trafikk 
Skissene på "scenario 2c" viser en BRA økning på 2 700 m2 som tilsvarer ca. 32 nye boenheter. 
Basert på samme beregningsforutsetninger som for Hovedalternativet, vil de 32 boligene øke 
trafikkbelastningen i rundkjøringen mellom Strandveien og Strømsveien med ca. 7 kjt/t i rushet 
morgen og ettermiddag. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i krysset vil øke med ca. 70 kjøretøy hvilket 
tilsvarer en økning på 0,4 %. Trafikkøkningen som følge av 32 ekstra boliger, vil ha liten betydning 
for trafikkavviklingskvaliteten i rundkjøringen. 

Konsekvenser om temaet Byform og estetikk 
"Scenario 2c" vil påvirke eksisterende småhusbebyggelse sør for Strandveien og Henrik 
Sørensens veg i negativ retning, med hensyn til sikt og tilpasning til strøkskarakter. Derimot 
trekker "scenario 2c" i positiv retning i forhold til å bevare det overordnede plangrepet samt å 
videreføre prosjektintensjonene som foreligger mht. differensiering av bomiljø og 
bygningskarakterer. Kanalhusene harmonerer fortsatt med omkringliggende naturområder, selv 
om byggehøyden oppjusteres med 1 etasje. Det er også utarbeidet solstudie av scenariet, som 
viser at foreslåtte høyder ikke vil få vesentlig betydning for solforhold. 

 
 

  



    

 

 

12 (14) 
 
FAGNOTAT 
20.04.2017 

 

 

KF c:\users\nofida\dropbox (strandveien 1)\strandveien 1 teammappe\3. innsending - planmateriell til 1. gangsbehandling\fagnotater 2017\oppg 1_vurdering 
av mulighet for høyere utnyttelse\vurdering av økt utnyttelsesgrad i rælingen_nofida200417.docx 
 

Oppsummering av konsekvenser for scenarioer og anbefaling 
1. Økt utnyttelse ved utfylling av elva  

a. økt netto utfylling i Nitelva 
b. skifte av utfylling i Nitelva mellom Rælingen og Skedsmo kommune, ved at 

utfylling i Skedsmo reduseres og vika i Rælingen fylles 
2. Økt utnyttelse gjennom arealoptimalisering av tomt som skissert i opprinnelig planforslag 

a. felt BKB6 økes med 1 etasje til maks 4 etasjer samt at deler av det sørligste 
kvartalet (felt BKB7) omformes og etasjehøyden oppjusteres til maks 10 etasjer. 

b. øke utnyttelsen for alle arealer knyttet til Bryggehusene i Rælingen og Skedsmo  
c. økt høyde i Rælingen innenfor felt BKB6 med 1 etasje til maks 4 etasjer, samt 

oppjustering av høyden innenfor felt BKB7 til maks 6 etasjer. 

Prosjektet har etter å ha forkastet "scenario 1a" og "scenario 1b" vurdert 3 alternative scenarier 
for økt utnyttelsesgrad innenfor Rælingens kommunegrense. Scenariene med økt utnyttelsesgrad 
tar, som tidligere nevnt i notatet, utgangspunkt i planforslagets bebyggbare arealer og forutsetter 
at en eventuell økt utnyttelsesgrad ikke krever ytterligere inngrep eller utfylling i Nitelva enn det 
som i utgangspunktet er tiltenkt. 

Tabellen på neste side viser en sammenstilling av konsekvenser for scenariene som er vurdert. 
Scenariene utgjør en betydelig forskjell for naturmiljøet, "scenario 2a" og "scenario 2c" har 
tilnærmet ingen konsekvens mens "scenario 2b" har negativ konsekvens. Årsaken til forskjellen 
er først og fremst at "scenario 2b" medfører større arealbeslag enn for de mindre husene og det 
er større sannsynlighet for forstyrrelser mht. naturmiljø som følge av flere boenheter langs 
elvekanten.  

For temaet trafikk utgjør scenariene ingen vesentlig forskjell i konsekvensgrad. Her er det vurdert 
at trafikkøkningen som følge av den økte utnyttelsen vil ha liten betydning for 
trafikkavviklingskvaliteten i rundkjøringen. Det er likevel verdt å merke seg at "scenario 2b" skiller 
seg i særlig grad ut ved at den får størst ÅDT økning.   

For temaet byform og estetikk er "scenario 2c" mer i tråd med det overordnende plangrepet. 
"Scenario 2a" og "scenario 2b" er vurdert å utgjøre en vesentlig endring av plangrepet og av 
bydelens karakter. Endringen fra relativt smale og lave bygg, 11-12 meter brede/3 etasjer høye 
til bredere og høyere bygg 15-17 meter/4-6 etasjer, utgjør en stor forskjell i oppfatningen av 
bydelen fra landskapsrommet som etableres i og langs Nitelva, samt fra de bakenforliggende 
boligkvartalene. Samtidig vil en viktig bygningstypologi, det elvenære rekkehuset tas ut av planen.  
Videre påvirker "scenario 2a" og "scenario 2b" eksisterende småhusbebyggelse sør for Henrik 
Sørensens veg i negativ retning, med hensyn til sikt og tilpasning til strøkskarakter.   

"Scenario 2a" og "scenario 2c" gir forholdsvis lik økning av antall leiligheter i Rælingen. "Scenario 
2b" har flest negative konsekvenser for de respektive temaer.  

På bakgrunn av konsekvensene for de respektive temaer samt at gevinsten av økt utnyttelse ikke 
er større enn konsekvensen, er vår vurdering at prosjektet vil få de beste rammene for god 
bokvalitet ved å følge opprinnelig plan. For det tilfellet at Rælingen kommune likevel ønsker 
ytterligere utnyttelse av arealet i kommunen anbefaler vi om at man går videre med "scenario 2c". 
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Scenario 2a 

Ingen 
konsekvenser. 

Trafikkøkningen 
som følge av 34 
ekstra boliger, 
vil ha liten 
betydning for 
trafikkavviklings
kvaliteten i 
rundkjøringen 

Negativ konsekvens med 
hensyn til sikt og tilpasning til 
strøkskarakter 

Negativ konsekvens i forhold 
til å å bevare det overordnede 
plangrepet.  

Høyhusene ligger nært opp til 
bryggetorget og vil store deler 
året kaste sin skygge over 
området.  

Kanalhusene harmonerer 
fortsatt med omkringliggende 
naturområder, selv om 
byggehøyden oppjusteres 
med én etasje.  

 

26 % 

 

2 

Scenario 2b Negativ 
konsekvens da 
løsning har ca. 
30% større 
fotavtrykk enn for 
de mindre husene 
hvilket medfører 
mer arealbeslag 
mht. naturmiljø. 

Mindre positivt da  
boligene i større 
grad henvender 
seg mot elva. 
Større 
sannsynlighet for 
forstyrrelser mht. 
naturmiljø. 

Trafikkøkningen 
som følge av 45 
ekstra boliger 
(hvorav 25 i 
Rælingen), vil 
ha liten 
betydning for 
trafikkavviklings
kvaliteten i 
rundkjøringen. 

 

Negativ konsekvens med 
hensyn til sikt for 
nabobebyggelse.  

Negativ konsekvens da 
løsning harmonerer i mindre 
grad med omkringliggende 
naturområder.  

Negativ konsekvens i forhold 
til å sikre størst mulig 
variasjon av bomiljø og 
bygningskarakterer.  

Positiv konsekvens da løsning 
åpner for gode utsiktsforhold 
over elva, slipper inn lys og 
synet av vann. 

19 % 

3 
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Scenario 2c 

Ingen 
konsekvenser. 

Trafikkøkningen 
som følge av 32 
ekstra boliger, 
vil ha liten 
betydning for 
trafikkavviklings
kvaliteten i 
rundkjøringen. 

Negativ konsekvens med 
hensyn til sikt for 
nabobebyggelse.  

Positiv konsekvens i forhold til 
å bevare det overordnede 
plangrepet samt mht. 
differensiering av bomiljø og 
bygningskarakterer.  

Positiv konsekvens da 
kanalhusene fortsatt 
harmonerer med 
omkringliggende 
naturområder, selv om 
byggehøyden på 4 av husene 
oppjusteres med én etasje. 

25 % 

 

1 
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