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Gnr 100 bnr 35 
Gnr 100 bnr 39 

Rælingen kommune 
Akershus fylkeskommune 

Gjeldende plansituasjon 
- Kommuneplan for Rælingen kommune 2014-2025 vedtatt 26.08.2015 
- Kommunedelplan Fjerdingby vedtatt 4.11.2009 
- Områdereguleringsplan for Fjerdingby forventet vedtak januar 2018 
- Reguleringsplan Bjørnholthagan i kraft 26.06.1990 

Området inngår i en eldre reguleringsplan «Bjørnholthagan» fra 1990. I denne planen er 
gjeldende område avsatt til friområde. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan og 
områdereguleringsplan er nyere planer og gjelder dermed foran reguleringsplan. I disse er 
området for ny skole henholdsvis avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, til offentlig 
bebyggelse og til offentlig/privat tjenesteyting (skole). Planforslaget anses følgelig å være i tråd 
med overordnet plan. 

Statlige planretningslinjer av relevans for planarbeidet 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 

26.9.2014 (FOR-2014-09-26-1222) 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt 20.9.1995 (FOR- 1995-09-

20-4146) 
- Lov om kulturminner (Kulturminneloven, kulml., LOV-1978-06-09-50) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml., LOV- 2009-06-

19-100) 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, pbl., LOV-

2008-06-27-71) 
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven, LOV-2013-06-21-61) 
- Lov om friluftslivet (Friluftsloven, fril., LOV-1957-06-28-16) 
- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova, LOV-1998-

07-17-61) 
- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29) 

Forslag til plannavn 
Reguleringsplan for «Ny Fjerdingby skole - gnr 100 bnr 35» 
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Formål med planarbeidet og hovedgrep 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole i 1.-7. trinn for ca. 
750 elever, FINE avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn, flerbrukshall med 2 
baner samt arealer til fysioterapi som komplementær del til flerbrukshallen. Som forarbeid til 
planprosessen er det utarbeidet en konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets. Denne 
konseptvalgutredning (KVU) danner grunnlaget for valg av utbyggingskonsept for ny skole for 
Fjerdingby skolekrets. KVU-en er utarbeidet av Rælingen kommune og gjennomført i perioden 
fra september 2016 til mai 2017. Hensikten med konseptvalgutredningen har vært å sikre at 
investeringsbeslutninger ble underlagt reell politisk styring og valg av at de beste løsningene 
for kommunen. 

Alternativ plassering og tomteanalyser er gjennomført i konseptvalgutredning og man kom 
fram til at plassering på tomten bak rådhuset anses som mest hensiktsmessig. Plassering 
anses som god og sentral i forhold til boligmassen i kretsen. Planforslaget kommer til å bygge 
på en videreutvikling av det politiske valgte konseptet «gul». Det tenkes en kompakt og 
arealeffektiv bygningskropp hvor de forskjellige funksjonene er integrert og hvor adkomst, 
trafikk og uteområder er felles. Skolen skal utformes som en såkalt «fleksiskole». Kvaliteten i 
uteområdene skal være et sentralt og førende prinsipp ved plassering av skolen på tomten. 
Skolen skal tilstrebes organisert på en måte som ivaretar størst mulig kvalitet i uteområdene 
med hensyn til tilgang til sol og skjerming fra støy og vind men også på en måte som bidrar til 
størst mulig mangfold i aktivitet. Foreløpig arealprogram tilsvarer et prosjekt på rundt 14.000 
m2 brutto areal. Det kan være aktuelt å erverve av noe grunn fra Akershus fylkeskommune. 

Utsnitt fra KVU som viser valgt konsept «Gul» - Illustrasjon: Østengen & Bergo AS 

Planforslaget kommer til å videreføre formål i overordnet plan og skoleområdet vil avsettes til 
offentlig tjenesteyting/undervisning. Det foreslås en romslig planavgrensning i første omgang 
på ca. 80 daa. for å kunne se på området helhetlig og fange opp eventuelle nødvendige tiltak 
i overgangssoner. Når planforslaget er gjennomarbeidet vil planområdet begrenses til det 
nødvendige, en avgrensning mer tilsvarende foreslått felt ED i områdereguleringsplan for 
Fjerdingby på rundt 30 daa. 
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Enkel stedsanalyse 
Planområdet ligger på en kupert skogstomt bestående hovedsakelig av furu- og granskog. 
Skogen kan gi gode kvaliteter til utearealer. Siden utviklingsområdet ligger på en kolle ligger 
forholdene til rette for å kunne få gode solforhold på tomten.  

Mot vest og nord ligger det småhusbebyggelse, mot nordøst og mot øst ligger større og mer 
sammenhengende bebyggelse, henholdsvis Rælingen Videregående skole og Rådhuset. Mot 
sørøst ligger Bjørnholthagan boliger som yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester for 
personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. I sør blir området avgrenset av 
Øvre Rælingsveg (fv. 301) og på andre siden av fylkesveien ligger Marikollen ungdomsskole 
og Marikollen idrettsanlegg med alpin- og hoppanlegg samt flere idrettsbaner. Østmarka ligger 
like i nærheten slik at planområdet har enkel tilgang til store og sammenhengende 
grøntområder (under 500 m i luftlinje). 

Gjennom områdereguleringsplan for Fjerdingby legger kommunen til rette for en fortetting av 
funksjoner og tilbud. Planlegging av ny Fjerdingby skole med valgt plassering er del av 
sentrumsutviklingen og styrking av kjerneområdet. 

Forventede problemstillinger 
Eiendommen som tenkes utviklet har krevende geometri, kupert terreng og eksponert 
plassering på toppen av en kolle. Tilpasning av tomt vil trolig medføre omfattende 
terrengbearbeidelse, noe som vil medføre støy og støv i byggeperioden. Avstand til 
boligbebyggelse i vest og til VGS i øst kan være kritisk. Byggehøyder og volum i forhold til 
småhusbebyggelse som har svært ulik bygningstypologi kan være krevende. Som del av 
planprosessen skal eventuell innvirkning på trafikkforhold vurderes. Støyforhold forventes ikke 
å være problematisk. 

Behov for utredninger/undersøkelser/medvirkning 
Vurdering av miljøfaglige forhold, naturmangfold, kulturmiljø, landskap, barn og unges 
interesser, universell utforming, trafikk, grunnforhold, mv. vil inngå i planmaterialet. Enkelte av 
disse temaene, slik som naturmangfold, er allerede kartlagt. 

Området er konsekvensutredet i forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby. Planarbeidet 
vurderes å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning og vil videreføre det som 
er nedfelt av føringer i områdereguleringsplan for Fjerdingby, kommunedelplanen for 
Fjerdingby og i arealdelen til kommuneplanen. Videre vil det som nevnt oven foretas en rekke 
utredninger for å belyse konsekvenser av planforslaget. 

Det antas i utgangspunktet at planlegging av ny skole fordrer krav om en bred 
medvirkningsprosess og at det blir særskilt viktig med en ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen. I forbindelse med områdereguleringsplan for Fjerdingby og 
konseptvalgutredning er det gjennomført en del medvirkningsarbeid men vi er ikke kjent med 
det detaljerte omfanget. I forbindelse med regulering av ny Fjerdingby skole ønsker vi gjerne 
å få innspill i forhold til kommunens rutiner og ambisjonsnivå for medvirkning. 

Vedlegg: foreløpige skisser av forslag til utbygging og forslag til planavgrensning 

 
 

Med vennlig hilsen 

VINDVEGGEN ARKITEKTER AS 
 
 
 
 

Christina Mano 
Arkitekt MNAL 


