
Hektneråsen boligpark  
 

Hektneråsen boligpark ligger sørøst for Smestadhøgda. Fra de øverste etasjene i de framtidige blokkene vil det 
bli fin utsikt utover vannspeilet og landskapet til Øyeren. Landskapsprosjektet består av et areal på over 30 
dekar, som opparbeides som en boligpark mellom blokkene. De frittliggende blokkene får gode solforhold. Nye 
promenader, belysning, utstyr og et helhetlig beplantningskonsept, skal gjøre landskapsprosjektet til 
Hektneråsen boligpark. Åpninga av Fjellbekken langs Tristilvegen gir boligparken en kunstnerisk og økologisk 
nerve, som intet annet element enn friskt, rennende vann kan gjøre.  
 

1. STEDENE 
 
SMESTAD ALLÉ  

Oppsalsvegens retning og geometri fra sør føres inn som ei gate med beplantede fortau eller grønne grøfter. 
Gata skal betjene servicefunksjonene i sentrumskvartalets butikker, kontorer og forsamlingshus. «Smestad 
allé» er en visuell fortsettelse av ridestien mellom Opsalvegen og Hektnerhagen. Utenfor området i sør er det 
regulert inn en 700 m lang ridesti. Man kan ri, sykle eller gå helt ned til jordet Hagasletta, som utgjør en del av 
det historiske kulturlandskapet rundt Hektner gård. 
 
 
OFFENTLIGHET OG SAMMENHENGER 

Promenaden og terrassen er offentlig tilgjengelige, og er koblet sammen med eksisterende gang- og sykkelveier 
på Tristilvegen og fv. 120. Det er også snarveier mellom boligene flere steder, som samtidig blir 
oppstillingsplasser for brannbilen. Gatedekket blir asfalt med 30 cm bred «oslokantstein» av norsk granitt, som 
blir fortauskant på de interne gatene. 
 
 
HORTENSIAVEGGEN  

Promenaden er 640 m lang og 3,5 m bred, og slynger seg gjennom hele boligparken. Den er offentlig 
tilgjengelig og skaper et helt nytt sted på Rælingen. Promenaden blir et hyggelig, uformelt møtested i 
boligparken, her kan en lufte hunden eller gå en tur. Den passerer en bratt fjellskjæring, som beplantes med 
klatrehortensia, som danner en grønn vegg. Klatrehortensia er et syn i juni, når den står i fullt flor med hvite 
skjermer. 
  

  
Klatrehortensia, Fossnes, Stokke i Sandefjord, den 30. juni 2017 



KORTREIST STEIN 

Promenaden er tilpasset utrykningskjøretøyer og får en skreddersydd bred platekantstein, 30 cm bred 
«oslokantstein» av norsk granitt, som lager kanter på promenaden. Dekket blir asfalt. Trapper bygges av 
granitt, tegl eller betong med fall 1/3 med repos, med lave opptrinn og dype inntrinn, dette gir en en 
behagelige trapp å gå og sitte i. 
 

  
Gangvei med platekantstein og asfalt gjennom Pærealléen, Bjøsen studentby. Landskapsarkitekt Snøhetta, mai 
2008. 
 
TORGET 

«Tristilplassen» er hjertet i boligparken. Den parkmessige opparbeide dammen lengst i sør med solrike 
sitteplasser blir den naturlige møteplassen. Nord for dammen anlegges en sandvolleyballbane. Lange 
sittekanter skaper en fin situasjon mot Fjellbekken langs Tristilvegen. Her plantes det kortreist kantvegetasjon 
av estetiske og vannrensende årsaker. Trapper i fall 1/3 og med repos, samt rampe med stigning 1/15 anlegges 
mellom «Tristilplassen» og «Tristilterrassen».  
 
 
PARKERING  

Parkeringsareal og gatedekke blir asfalt med 30 cm parkkantstein av norsk granitt.  

• 45 sykkelparkeringsplasser ved matvarebutikken. 

• 60 parkeringsplasser, samt 2 HC-parkeringsplasser ved matvarebutikken.  

• 2 nye avfallsnedkast à 5 brønner ved sentrumsbygget og ved nedkjøringen mellom felt 1 og 2.  
 
 
BRANN OG STØY 

Landskapsplanen viser at svingradier, oppstilling, atkomst og snuhammer for brannbil er ivaretatt. Det bygges 
en støyskjerm mot deler fv. 120. Støyskjermen er avtrappet for å lage en arkitektonisk komposisjon med 
blokkene, og for å skape en gårdsplass. Tre/tegl og glass blir hovedmateriale i bygging av støyskjermen. Glass vil 
bryte den tette støyskjermen, slik at man vil få innsyn og utsyn.  
  



2. VANN 

Vannprosjektene vil bli referanse for overvannshåndtering for Rælingen, for Romerike og for landet for øvrig, i 
tillegg til det estetiske parkelementet Fjellbekken og «Tristildammen» skaper.  
 
 
FJELLBEKKEN RENESSANSE 

Fjellbekken åpnes i en lengde på 130 m. Det er utarbeidet en rapport for flomberegning av Asplan Viak per 
21.01.2018, som oppsummerer at sidekantene ligger høyere enn flomsikkert nivå i bekken for 200-års flom. 
Dette betyr at Fjellbekken har tilstrekkelig kapasitet for en 200-års flom. Rapporten konkluderer med at en 
gjenåpning av bekken ikke vil øke flomfaren i planområdet i henhold til beregnet 200-års flom vannlinje. 
 
 
DET RENE VANNETS GODE EGENSKAPER 

Fjellbekkens åpning vil ha en rekke positive effekter som: 

• flomvei 

• resipient av overvannet fra byggesonen 

• klimaforbedrer ved drenering av kaldluft ut av området 

• blågrønn korridor for dyrelivet 

• naturlekebekk 

• et estetisk element 
 
 
TØRKE 

Det opparbeides små terskler og kulper slik at ikke bekken tørker ut med det samme etter regnskyll. Vi vil bruke 
stein fra stedet for at det skal se naturlig ut. Vi planter inn vakker, men stedegen vegetasjon av estetiske og 
vanntekniske årsaker. Ville planter vil fort blande seg inn og gi et naturlig inntrykk.  
 

 
Beplantningen sammen med en forsiktig terskling av Svinningbekken danner en tynnpark gjennom 
kulturlandskapet i Vestfold. April 2016. 
 



 
Små terskler lager vannspeil i flombekk. Svinningbekken, Re i Vestfold 
 

 
Beplantning av bredder langs nyåpnet Hovinbekk i Bjerkedalen park skaper en park.  
L.ark. Dronninga landskap. 
 

 
Sverdliljer langs Hovinbekken renser vannet. Sverdliljer kan plantes langs Fjellbekken av estetiske og økologiske 
årsaker 



OVERVANNSHÅNDTERING 

Overvann fra tak og harde flater samles opp i utvendige renner og sendes til «Tristildammen» i sør, før 
overskytende vann føres ut til Fjellbekken, En annen dam i nord ha fordrøyningskapasitet på 194 m3. Breddene 
beplantes med vannelskende planter, som sverdliljer. Trær, som tåler høyt grunnvann, som pil og svartor, 
kaster skygge og hindrer algevekst. I en helt naturlig dam må man akseptere en litt annen estetikk enn et 
strøkent svømmebasseng. Ei pumpe med nytt vann fra nettet under kan monteres om ønskelig, De fiskeløse 
dammene vil bli et populært sted for amfibier. Dammen vil bli et fint utendørs klasserom, og til allmenn glede 
gjennom årstidene.  
 

 
Kanalen på Bjølsen studentby er skapt av regnvann fra tak og harde flater. De grønne breddene med iris andre 
grønne planter hindrer algevekst. Mai 2008. L.ark.  
  



3. DET GRØNNE 
 
 
FRA KRATT TIL PARK 

Vegetasjonen i lia og mot fv. 120 tynnes for gran for å skape en parkskog ut av dagens barskog. Vi lar de fineste 
trærne og buskene stå igjen. De fleste granene fjernes på grunn av sin dype og mørke skygge. Graner skaper 
også nabokonflikter på grunn av tung skygge.  Store furuer er verdifulle, siden de kaster lett skygge. Men også 
de fine einerne, og fjell i dagen med røsslyng, mose og lav i sprekkene, bevares der det er mulig.  
 
 
SKOGLUNDEN 

En landskapsskjøtsel av området, sammen med belysning langs den nye promenaden, blir den nye, offentlige 
tilgjengelige naturparken Skoglunden. Stiene får kortreist subbus eller knust tegl som dekke, og med kantstein 
av tegl eller norsk granitt. Skoglunden vil romme tuftepark, lek, benker, turstier og belysning. 
 

 
Dagens vegetasjon på knatten, som furu, gran, einer og røsslyng, er med på å lage den nye parken Skoglunden. 
 

 
Gras, mose og lav i Skoglunden. 



PARKMESSIG BEPLANTNING 

Det opparbeides et vertikalt og horisontalt hierarki av vegetasjon, slik at hele anlegget vil framstå som en 
boligpark. Det plantes blomstrende småtrær av plantestrategiske årsaker. Det plantes stauder, busker og trær 
som skal trives i innlandsklima på 200 meter over havet. 
 
 

 
Det brukes hardføre sorter av eple, pære, plommer og kirsebær. 
 

 
Blomstrende gatetrær, som hestekastanje, rogn, asal, sommersyrin plantes på gater og plasser. Her en over 100 
år gammel hestekastanje på Hektner gård.  

 



  
Blomstrende busker, som spirea plantes i forhagene. 

 

 
Blomstrende busker, som syriner plantes i forhagene. 
 

 
Bunndekkere introduserer frodighet. Bunndekkende stauder for å en helt spesiell frodighet og masse blomster 
og for unngå plen.  
 



 
Kortreiste småtrær eller store busker, som or, selje, vier eller trollhegg, som skygger på dammen for å hindre 
algevekst. Norske busker som hegg, korsved, selje og vier, plantes langs Fjellbekken 
 
 

 
Klatrehortensia og villvin dekker veggene på parkeringskjelleren. Vor Frelses gravlund, oktober 2017. 
 

 

 

 
 

  



4. AKTIVITETER 
 

 
BEHOV 
Når det gjelder behovet for lek for 170 boliger, har vi lagt opp til differensiert bruk for barn, ungdom, voksne og 
eldre.  
 
 
NATURLEKEPLASSER 

Det anlegges en nærlekeplass til eller mellom hver blokk. Hver lekeplass skal ha sandkasse, huske og sklie. 
Lekeplassene beplantes med busker med spiselige bær og nøtter, som rips og hassel. Vi anlegger en 
naturlekeplass sør for Hortensiaveggen. Det viser seg at barn helst ikke vil ha for programmerte lekeplasser, 
men vil leke med ting som beveger seg eller som de kan sette sammen selv. Lekene er tilpasset til både store og 
små. Fjellbekken er også en del av naturlekeplassen, siden man lett kan hevde at vann er verdens beste 
lekeplass. Den en grunne Fjellbekken mot sør er ideell for lek i timevis. Kulper og høler gir grunnlag for liv for 
rumpetroll og vannlevende insekter. Den lille flombekken med klopper, stein og vegetasjon med spiselige bær, 
gjør området sør om til en naturlekeplass. 
 
 

5. MØBLERING 
 
 
MØBLERINGSPLAN 

Vi plasserer en rekke benker, krakker og bord på solrike og fine steder i hele boligparken. Særlig er det 
sørvendte og solrike området ved Tristilplassen viktig, siden det her er fin sol hele året i motsetning til mange 
skyggefulle nordøstvendte boligområder på andre steder i Rælingen.  
 
 

6. MØBLERING 
 
 
BELYSNINGSPLAN 

Det utarbeides en skreddersydd belysningsplan for kvartalet. Utebelysningen plasseres for eksempel på 
bygningenes hjørner for å unngå master. Det plasseres parkmaster langs promenaden for å skape trygghet. 
Fjellskjæringer kan belyses med effektbelysning.  
 
 
PROSESS 

Et prosjekt består av en rekke faser fra konsept til ferdigbygd. Ytterligere avklaringer og detaljer vil bli 
utarbeidet i utarbeidelsen av nye parkplan og med flere detaljer i egnet målestokk. Alle tiltak i parkplanen er 
med på å lage nye steder med høy kvalitet for å få den tidligere industritomta til å bli en attraktiv og moderne 
boligpark på Hektneråsen; og en god referanse fra vår tid på Romerike. Boligparken på Hektneråsen 
representerer noe nytt og et supplement til kommunens ensidige villatepper.  
 
 
 
 
 

Oslo, den12. mars 2018 
Rainer Stange 

Partner og grunnlegger Dronninga landskap 
Professor II i landskapsarkitektur 


