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Rælingen kommune Vedtatt dato: 
Dato for siste mindre endring: 

Reguleringsplan for ny Fjerdingby skole – gnr/bnr 
100/35  

 

Reguleringsbestemmelser – datert 05.04.18 

Detaljregulering 
 
PlanID 0228-221 

 
Saksnummer <xxxxxx> 

 
§1 PLANENS HENSIKT 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny barneskole med 
flerbrukshall og FINE avdeling for elever med spesielle behov. Planen skal videre 
sikre at området bevarer et grønt preg og at en viktig offentlig gangforbindelse 
gjennom planområdet opprettholdes. 

 
§ 2 AREALFORMÅL 
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, pkt. 1) 

- Undervisning (offentlig) 
- Renovasjonsanlegg (offentlig) 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl §12,5. pkt. 2) 
- Kjørevei (offentlig) 
- Fortau (offentlig) 
- Gangvei/gangareal (offentlig) 
- Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig) 
- Annen veigrunn – grøntareal (offentlig) 
- Parkeringsplasser (offentlig) 

Grønnstruktur (pbl §12,5. ledd pkt. 3) 
- Grønnstruktur (offentlig) 
- Vegetasjonsskjerm (offentlig) 

Hensynssoner (pbl §12-6) 
- Hensyn grønnstruktur 

 
§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
§ 3.1 Universell utforming 
Bebyggelse og anlegg i planområdet skal utformes i henhold til gjeldende krav og 
retningslinjer om tilgjengelighet for alle og universell utforming. Hvordan dette hensynet 
er ivaretatt skal redegjøres for/dokumenteres i forbindelse med rammesøknad. 
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§ 3.2 Utforming og estetiske krav 
Planområdet skal fremstå som et arkitektonisk helhetlig område, med god estetisk 
utforming. Det skal legges vekt på god landskapstilpasning, god fjernvirkning og høy 
kvalitet på uteoppholdsarealer. Ny bebyggelse og anlegg skal gis en utforming, 
detaljering, farge- og materialbruk som gjenspeiler anleggets funksjon og bygger 
videre på kvaliteter i omkringliggende landskap og bebyggelse. Bebyggelsen og 
utearealer skal gis et tydelig og tidsmessig uttrykk med bruk av varige materialer av 
høy kvalitet. Estetisk redegjørelse skal vedlegges rammesøknad. 

 
I utomhusarealene skal kontakt med naturlig terreng tilstrebes og nivåforskjeller skal 
fortrinnsvis forbindes med skråninger, fjellskjæring og ramper, fremfor 
forstøtningsmurer. 

 
§ 3.3 Overvannshåndtering 
Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Ved søknad om 
igangsetting av nytt tiltak, skal plan for overvannshåndtering framkomme og det skal 
redegjøres for behandling av takvann, overflatevann, drensvann, mv. 

 
§ 3.4 Miljøtiltak 
Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene legges vekt på miljø- og 
ressursvennlige løsninger og best mulig klimatilpasning av bygningstiltak og 
utomhusområder. Bruk av trematerialer og «grønne tak» skal prioriteres. 

 
§ 3.5 Trafikksikkerhet 
Det skal tilrettelegges for funksjonelle og trafikksikre løsninger innenfor planområdet. 

 
§ 3.6 Grunnforhold 
Geoteknisk notat (datert Multiconsult AS 22.03.18) skal legges til grunn for videre 
prosjektering og utførelse av tiltak i planområdet. 

 
§ 3.7 Støy 
Ved nye tiltak gjelder Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» (T1442/2016), eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som 
erstatter disse, for både utendørs og innendørs støynivå. 

 
§ 3.8 Masseforvaltning 
Massebalanse og gjenbruk av overskuddsmassene i prosjektet skal etterstrebes. Ved 
et eventuelt masseoverskudd skal massene fortrinnsvis benyttes i andre prosjekter i 
nærområdet. Plan for masseforvaltning og bruk av eventuelle overskuddsmasser skal 
fremlegges ved søknad om rammetillatelse. 

 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved utbygging av planområdet. 

 
§ 3.9 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper 
Krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper iht. Nedre Romerike brann- 
og redningsvesen sine retningslinjer må ivaretas. Som hovedregel stilles det krav til 
brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må 
være avklart med brannvesenet. 
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§ 3.10 Nettstasjon 
Nettstasjon skal fortrinnsvis plasseres i bebyggelse. Ved frittstående plassering settes 
det krav om god estetisk utforming. Nettstasjon tillates oppført inntil 1 m fra 
eiendomsgrense og utenfor regulerte byggegrenser. Nettstasjon skal ikke regnes med 
i utnyttelsesgrad og det må påregnes en 5 meters sikringssone. 

 
§ 3.11 Renovasjon 
Renovasjonsløsning skal godkjennes av det aktuelle selskapet for avfallshåndtering før 
det gis igangsettingstillatelse til tiltak. Det skal være nedgravde løsninger for 
avfallshåndtering.  

 
§ 3.12 Utomhusplan 
Sammen med rammesøknad skal det foreligge utomhusplan for tomten som skal 
bebygges. Utomhusplanen skal i nødvendig utstrekning vise: 

- Plassering av bygg 
- Leke- og uteoppholdsarealer 
- Høyde på uteområder målsatt ved innganger, adkomster og i ganglinjer 
- Interne gangveier og stier 
- Avkjørsler fra offentlig vei, interne adkomstveier, og p-plasser på mark 
- Drop-off for skoleelever 
- Drop-off for elever med spesielle behov (FINE) 
- Vegetasjon/terreng som skal sikres 
- Beplantning 
- Fallsikring/gjerder 
- Trapper og ramper 
- Koter og terrengbearbeiding inkl. støttemurer 
- Avfallshåndtering 
- Fysiske tiltak i forbindelse med overvannshåndtering, jf. § 3.3 
- Sykkelparkering 
- Tilgjengelighet og oppstillingsplasser for rednings- og slokkemannskaper 

 
§ 3.13 Plan for anleggsperioden 
I forbindelse med rammesøknad skal det innleveres plan som viser/redegjør for 
plassering av riggområder, håndtering av masser jf. § 3.8, lagerplasser, eventuelle 
brakker med adkomst og parkering, kjøremønster for anleggstrafikk samt ferdselsfri 
områder der eksisterende vegetasjon/terreng skal bevares/sikres mot skader. 

 
Det skal redegjøres for eventuell midlertidig omlegging av offentlige veier, sikring av 
skolevei samt tiltak for å redusere negativ påvirkning på omgivelsene eksempelvis hva 
gjelder støy, vibrasjoner, luftforurensing. 

 
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12- 5 nr. 1) 
§ 4.1 Fellesbestemmelser (o_BU1, o_BU2 og o_BU3) 
Felt o_BU1, o_BU2 og o_BU3 er avsatt til offentlig formål undervisning. Bruk av de 
ulike funksjonene innenfor planområdet, som fordeler seg over døgnet, skal ses i 
sammenheng og det skal legges til rette for sambruk av bebyggelse og utearealer. 

 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de byggegrenser og med maksimal grad av 
utnytting som vist på plankartet. 
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Rømningstrapper, terrengbearbeidinger, støttemurer, terrengtrapper, lekeapparater, 
mindre boder, overbygginger over inngang/sykkelparkering o.l. tillates etablert utenfor 
byggegrenser. Det skal opparbeides attraktive leke- og uteoppholdsarealer med gode 
solforhold, plassert godt adskilt fra trafikk- og parkeringsareal og skjermet fra støy og 
vind. 
 
§ 4.2 Undervisning o_BU2 
Innenfor felt o_BU2 skal det etableres ny barneskole med FINE avdeling samt ny 
flerbrukshall til bruk for skole og for øvrig sambruk. Drop-off sone for FINE-avdeling 
som har spesielle behov tillates etablert innenfor feltet. 

 
På grunn av eksponert plassering med potensial for betydelig fjernvirkning settes det 
krav om bruk av «grønne tak» og om plassering av tekniske installasjoner innenfor 
bebyggelsen. Det settes videre krav om at skolens takform skal speile kollens 
terrengformasjon ved bruk av brutte og «uregelmessige» takflater. 

Maks. tillatt møne-/gesimshøyde for ny skole er kote +228 moh. 

Maks tillatt møne-/gesimshøyde for ny flerbrukshall er kote +213 moh. 
 
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 
§ 5.1 Kjørevei (o_SKV1 og o_SKV2) 
Offentlig kjørevei o_SKV1 omfatter del av eksisterende kommunal vei «Bjørnholthagan» 
og brukes i forbindelse med kjøreadkomst til planområdet fra nord. 
 
Ny intern adkomstvei/kjøreadkomst o_SKV2 skal betjene planområdet. 
 
§ 5.2 Fortau (o_SF1 og o_SF2) 
o_SF1 og o_SF2 er del av eksisterende offentlige fortauer langs Bjørnholthagan som 
binder planområdet med tilliggende boligområde, videregåendeskole, rådhus, og videre 
mot tettstedet Fjerdingby. Fortauet gir en trygg forbindelse for myke trafikanter og 
skolebarn. 
 
§ 5.3 Gangvei/gangareal (o_SGG1, o_SGG2 og o_SGG3) 
Felt o_SGG1, o_SGG2 og o_SGG3 skal opparbeides slik at de opprettholder en viktig 
offentlig gangforbindelse i nord/syd retning fra Bjørnholthagan/eksisterende 
boligområde til gangbru over Øvre Rælingsveg og videre mot Marikollen idrettsanlegg, 
grønnstruktur og Marka i syd. Bygningsmessige tiltak som stenger den offentlige 
gangforbindelsen tillates ikke. 
 
o_SGG2 skal ha en utforming og dekke som fungerer både som offentlig 
gangforbindelse og som integrert del av det opparbeidede uteoppholdsarealet 
«skoleplassen» i forbindelse med ny skole. 
 
Gangveiene skal unntaksvis brukes som kjøreadkomst ved brannutrykning o.l. 
 
§ 5.4 Felt o_SPP1 
Eksisterende offentlige parkeringsplasser langs Bjørnholthagan videreføres (o_SPP1) 
men tillates oppgradert og brukt som drop-off før skolestart og ved skoleslutt. 

 
§ 5.5 Felt o_SPP2 
Adkomst, parkerings- og oppstillingsbehov for de ulike funksjonene innenfor 
planområdet, som fordeler seg over døgnet, skal ses i sammenheng og det skal legges 
til rette for sambruk. Trafikkarealer skal plasseres og utformes slik at konflikt med myke 
trafikanter, leke- og uteoppholdsarealer unngås. 

 
 



Side 5 av 6 Reguleringsplan for ny Fjerdingby skole PlanID 0228-221 
 

Felt o_SPP2 inneholder kjøreadkomst, drop-off sone, oppstillingsplass for 
renovasjonskjøretøy og varelevering samt parkeringsarealer. 
 
Parkering skal anlegges etter følgende norm: 

 
 Maks. plasser bil Min. plasser sykkel 

Skole 
33 pl. i sambruk 0,3 pl./elev i sambruk 

Flerbrukshall 

Sykkelparkering skal plasseres i utkanten av uteoppholdsarealene, fortrinnsvis nær 
inngangene til bebyggelse og overdekket. 

 
Minimum 5% av p-plassene skal reserveres forflytningshemmede. 

 
Minimum 10 % av p-plassene skal ha ladepunkt for elbil og ytterligere min. 10% 
skal være tilrettelagt for framtidig lademulighet for el-bil. 

 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr. 3) 
§ 6.1 Grønnstruktur (o_G1, o_G2 og o_G3) 
Felt o_G1, o_G2 og o_G3 er avsatt til offentlig grønnstruktur og er del av en 
eksisterende grønnkorridor. Grønnstrukturen danner en buffersone med tilliggende 
arealer og gir området et grønt preg. Eksisterende vegetasjon og skogbunn skal i 
størst mulig grad bevares. Større hogstmodne trær som utgjør risiko for trevelt, samt 
krattvegetasjon, kan ryddes. Etablering av eventuelle nødvendige fjell- og 
fallsikringstiltak tillates. Det kan kreves at skogbunn som skades blir «reparert» og at 
trær som skades/felles blir erstattet av nyplanting. Innenfor områdene kan mindre tiltak 
som fremmer områdenes verdi som grønnstruktur tillates. 

 
Innenfor o_G3 tillates etablert offentlig sti som skal kunne fungere som snarvei for 
gående fra fortau langs Bjørnholthagans sørlig ende til gangveisystem rundt ny 
skole/flerbrukshall (o_SGG3). 

 
§ 6.2 Vegetasjonsskjerm (o_GV1) 
Skjermende beplanting av arter som er karakteristiske/naturlige for tomten skal 
etableres innenfor felt o_GV1 for eksisterende nabobebyggelse. 

 
§ 7 HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
§ 7.1 Særlige hensyn til grønnstruktur (§ 11-8 c) (H540_1 og H540_2) 
Innenfor hensynssonene H540_1 og H540_2 skal det tas særlig hensyn til 
grønnstruktur. Eksisterende vegetasjon og skogbunn skal i størst mulig grad bevares. 
Opparbeiding av mindre tiltak som fremmer områdenes verdi som grønnstruktur for 
allmennheten og skolen, f.eks. gangstier i tre, gapahuk, tipier, bålhus, o.l. tillates. I den 
forbindelsen kan felling av enkelttrær tillates. 

 
Redegjørelse med registrering av naturlige landskapskvaliteter og vegetasjon innenfor 
hensynssonene skal sendes i forbindelse med rammesøknad. Eventuelle mindre tiltak 
skal innpasses varsomt i eksisterende forhold, nye skråninger skal jordkles og 
tilsås/beplantes med oppfrest skogbunn og stedlige arter. Skjæringer skal i nødvendig 
grad sikres mot steinsprang og revegeteres i den grad det er mulig. 
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For tilpassing av gangvei o_SGG3 som kjøreadkomst for utrykningskjøretøy tillates 
terrenginngrep inkl. eventuelle nødvendige støttemurer innenfor hensynssone H540_2. 
Det forutsettes at berørte arealer tilbakeføres til «naturlig stand». 
 
I anleggsperioden for ny bebyggelse skal det etableres byggegjerde langs 
hensynssonenes ytterkant, mot byggeområdet, der ferdsel med kjøretøy, lagring, 
parkering av maskiner, byggematerialer, masser, diesel o.l. forbys. 

 
§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§ 8.1 Tekniske anlegg 
Før utbygging av tekniske anlegg i planområdet kan gis rammetillatelse, skal 
byggeplaner for tilkobling til vei- og VA-anlegg være godkjent av kommunen. 

 
Før rammetillatelse kan gis må det foreligge en utomhusplan som viser 
tilfredsstillende tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet i henhold til byggteknisk 
forskrift og brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. Tilstrekkelig tilgang på slokkevannsmengde må dokumenteres. 

 
§ 8.2 Før rammetillatelse (felt o_BU1, o_BU2 og o_BU3) 
Før rammetillatelse kan gis skal det være utarbeidet følgende dokumentasjon: 

- Plan for ivaretakelse av universell utforming jf. § 3.1 
- Estetisk redegjørelse jf. 3.2 
- Plan for overvannshåndtering jf. § 3.3 
- Plan for masseforvaltning jf. § 3.8 
- Utomhusplan § 3.12 
- Plan for anleggsperioden jf. § 3.13 
- Registrering av naturlige landskapskvaliteter og vegetasjon jf. § 7.1 

 
§ 8.3 Før bebyggelse tas i bruk (felt o_BU2) 
Før brukstillatelse kan gis må tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og slokkevann) 
være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets 
retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. 

 
Før bebyggelsen tas i bruk skal utomhusanlegg, leke- og uteoppholdsarealer, 
beplantning og parkeringsarealer mv. i planområdet være ferdig opparbeidet i henhold 
til samlet utomhusplan jf. § 3.12 og § 6.2. Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret 
kan kommunen gi utsatt frist til senest påfølgende vår. 

 


