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1. gangsbehandling reguleringsplan for Elgtråkket, gnr/bnr 103/415 
 
Rådmannen tilrår Planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Reguleringsplan for Elgtråkket, gnr/bnr 103/415, med plankart og bestemmelser, begge 
datert 18.04.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-10 første ledd, med følgende endring: 
 
Reguleringsbestemmelser § 6 c) første ledd endres til følgende (endring markert i rødt): 

- Lekeplass (f_BLK), renovasjon (f_BRE), parkeringsplassene f_SPP1 og f_SPP2 og 
fortauene o_SF1, o_SF8, o_SF9, og deler av o_SF6 være ferdig opparbeidet. 
Dersom ferdigattest/brukstillatelse til første bolig gis i perioden november-april, kan 
grøntarealer og lekeplass ferdigstilles innen 6 mnd. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 29.05.2018  

 
Behandling: 
 

Det ble fremmet et felles omforent forslag som tillegg til rådmannens innstilling. 
Se vedtak. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg av felles omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Reguleringsplan for Elgtråkket, gnr/bnr 103/415, med plankart og bestemmelser, begge datert 
18.04.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 
første ledd, med følgende endring: 
 
Reguleringsbestemmelser § 6 c) første ledd endres til følgende (endring markert i rødt): 
Lekeplass (f_BLK), renovasjon (f_BRE), parkeringsplassene f_SPP1 og f_SPP2 og fortauene 
o_SF1, o_SF8, o_SF9, og deler av o_SF6 være ferdig opparbeidet. Dersom 
ferdigattest/brukstillatelse til første bolig gis i perioden november-april, kan grøntarealer og 
lekeplass ferdigstilles innen 6 mnd. 
 
Kommunen har fremtidige utbyggingsinteresser i aktuelle område. Planutvalget ber 
administrasjonen vurdere å hensynta refusjonskrav i fremforhandling av utbyggingsavtale med 
tanke på en kostnadsfordeling mellom tiltakshavere i området. Dette knyttet til 
fortau/gang/sykkelvei. 
. 
 

 



 
Vedlegg 
1 Reguleringsplankart A2, datert 18.04.18 

2 Reguleringsbestemmelser Elgtråkket, datert 18.04.18 

3 Planbeskrivelse, datert 18.04.18 
 
Ikke trykte vedlegg, kan leses på kommunens nettside: 
http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-elgtraakket-gnrbnr-103415.466251.no.html 
 
4 Resymé av merknader med kommentarer 

5 Landskapsplan 

6 Overvannsplan 

7 Snitt A 

8 Snitt B 

9 ROS-analyse Elgtråkket 

10 Vurdering av naturmangfold – Biofokus 

11 Vurdering av naturmangfold 2009 

12 Vurdering av dam – Biofokus 

13 Geoteknisk vurdering 

14 Takplan 

15 Fasade sør 

16 Fasade vest 

17 Fasade nord 

18 Fasade øst 

19 Veiplan 

20 Vei - plan og profil 

21 Dimensjonering overvann 

22 VA - ledningsplan 

23 VA – plan og profil 

24 Trafikknotat 

25 Notat Advokatfirmaet Schjødt AS 

 

 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Planforslaget legger opp til bygging av et leilighetsbygg med 39 leiligheter, mellom 45m2 og 
120m2. Bygget vil på det høyeste være på 5 etasjer + underetasje, med nedtrapping mot nord 
og sørøst. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller under bygget. 
 
Planen innebærer i tillegg opparbeidelse av uteområde med lekeplass, sitteplasser, bekkesig 
og vannspeil, samt avfallshåndtering og parkeringsplasser for bil og sykkel. 
 
Det legges opp til omlegging av svingen mellom Blystadringen og Elgtråkket til et t-kryss, og 
bygging av fortau langs veier i planområdet. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av en boligblokk med tilhørende 
parkeringskjeller, utearealer for lek og rekreasjon, samt fortau langs deler av Blystadringen. 
Dette er i tråd med overordnede planer, da området er avsatt til boligformål i kommuneplanens 
arealdel. 
 

http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-elgtraakket-gnrbnr-103415.466251.no.html
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162856.2185.pmlalzpzqlbnqu/Vedlegg+5+Resym%C3%A9+av+merknader+med+kommentarer.docx.as.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162857.2185.7uqznmqnuui7ap/Vedlegg+6+Landskapsplan.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162858.2185.tqjtqanjqpmpst/Vedlegg+7+Overvannsplan.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162859.2185.iizbnamq77qzll/Vedlegg+8+Snitt+A.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162860.2185.ssq7pk7akpzwtu/Vedlegg+9+Snitt+B.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162862.2185.qiza7ulitjaukb/Vedlegg+10+ROS-analyse+Elgtr%C3%A5kket.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162863.2185.usnwzlptlaku7i/Vedlegg+11+Vurdering+av+naturmangfold_Biofokus.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162864.2185.lniqnj7uni7ujb/Vedlegg+12+Vurdering+av+naturmangfold+2009.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162865.2185.bipqp7zqbjjwlw/Vedlegg+13+Vurdering+av+dam_Biofokus.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162866.2185.isminnmpkmumwt/Vedlegg+14+Geoteknisk+vurdering.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162867.2185.tp7ljmbmulutwp/Vedlegg+15+Takplan.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162868.2185.mluqwuzlpk7nj7/Vedlegg+16+Fasade+s%C3%B8r.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162871.2185.smpaqauqu7nbwn/Vedlegg+17+Fasade+vest.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162873.2185.jtaibqub7azbzi/Vedlegg+18+Fasade+Nord.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162874.2185.zspmslimpbtqaj/Vedlegg+19+Fasade+%C3%B8st.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162875.2185.kjtnbntpnauais/Vedlegg+20+Veiplan.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162876.2185.zts7smitqm7zqk/Vedlegg+21+Vei_Plan+og+Profil.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162877.2185.attkb7slizunnk/Vedlegg+22+Dimensjonering+overvann.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162879.2185.mmszpuklmjmwbb/Vedlegg+23+VA+-+ledningsplan.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162880.2185.bbpjtwmslbjzjt/Vedlegg+24+VA+-+plan+og+profil.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162881.2185.taquqwzmnaklsj/Vedlegg+25+Trafikknotat.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4162882.2185.imnattnlttawmq/Vedlegg+26+Notat+Advokatfirmaet+Schj%C3%B8dt+AS.pdf


Planforslaget fremmes av Østre Linje arkitektur og landskap på vegne av Romerike 
Boligutvikling AS – ROBU. Planforslaget gjelder eiendommen gnr/bnr 103/415, samt veiareal 
for deler av veiene Blystadringen, Elgtråkket og Rådyrsvingen. 
 
Det skal inngås avtale mellom kommunen og utbygger. Utbyggingsavtalen behandles i egen 
sak etter 1. gangsbehandling. 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor 
ikke konsekvensutredes. Området er allerede avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen, og 
denne detaljreguleringen bringer ikke inn noen nye forhold. 
 

 
Flyfoto med planavgrensning. 
 

  
3 Forhold til relevante styringsdokumenter 

I gjeldende kommuneplan er størstedelen av planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 
Deler av planområdet langs Blystadringen er avsatt til friområder i kommuneplanen. 
 

4. Sakens innhold  
 

 
4.1 Dagens situasjon 

Planområdet er på ca. 13,5 daa, og ligger nord i Rælingen kommune i Blystadlia. Området 
avgrenses av Elgtråkket/Blystadringen i sør, Rådyrvegen i øst og nord og Østmarka i vest. 
Hovedatkomst er fv. 303 og Blystadringen. 
 
Planområdet ligger mellom et område med blokkbebyggelse og et eneboligområde. 
Planområdet er i dag ubebygd. 
 



Det er gangavstand til barnehage og barneskole i Blystadlia, og til Sandbekken ungdomsskole. 
Nærmeste bussholdeplass ligger omtrent 400 meter unna planområdet. Det er gode 
bussforbindelser, med avganger flere ganger i timen. 
 
Det går en bekk gjennom planområdet, og det er også registrert en dam. Skogen i området er 
ung blandingsskog av middels bonitet. 
 
En mer detaljert beskrivelse av dagens situasjon og planområdet kan leses i forslagsstillers 
planbeskrivelse kapittel 8. 
 

4.2 Beskrivelse av planforslaget 
Området foreslås regulert til blokkbebyggelse, lekeplass, kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei, 
annen veigrunn, parkeringsplasser og renovasjon. 
 

 
Utsnitt av reguleringsplankart. 
 
Planforslaget legger opp til bygging av 39 leiligheter. Utnyttelsesgrad er satt til % BYA=28%, 
og bygget vil på det høyeste være 5 etasjer. I tillegg kommer en underetasje med ensidige 
leiligheter, og en parkeringskjeller. Bygget trappes ned til 2 etasjer mot nord og 4 etasjer mot 
sørøst. Minste leilighetsstørrelse er satt til 45 m2, og den største leilighetsstørrelsen er planlagt 
å være 102 m2. Bygget vil ha to trapperom med heis. 
 



 

 
Terrengsnitt som viser foreslått bebyggelse i forhold til terreng og eksisterende bebyggelse, 
sett fra sør øverst, og fra vest nederst. 
 
Estetikk og bokvalitet 
Bebyggelsen er lagt vest på tomta i en buet form for å i størst mulig grad ta opp i seg 
terrengets form. Bygget planlegges med brudd i fasade og volum, gjennom nedtrapping av 
etasjer i nord og sør, mønster av balkonger i form av bokser, og hovedinnslag av både tegl og 
tre som fasademateriale. 
 
Prosjektet tilpasses nabobebyggelse gjennom å trappes ned fra 5 etasjer på det høyeste, til 2 
etasjer i nord, og til fire etasjer i sørøst. Bebyggelsen påvirker ikke solforhold negativt for 
nabobebyggelsen, med unntak av for nærmeste nabo i nord. Solstudiet viser at nevnte bolig 
ikke mister noe sol i sommermånedene eller midt på dagen vår og høst, men at deler av 
uteområdet får skygge på ettermiddagen ved vår- og høstjevndøgn.  
 

 



 

 

 
Fasadetegninger, fra øverst til nederst: vest, nord, sør og øst. 
 
Alle leiligheter er vestvendte, med vestvendt balkong eller uteplass på terreng. Leilighetene i 5. 
etasje har private takterrasser. Disse er trukket noe inn fra fasader i øst og nord, for å 
begrense innsyn for beboere i prosjektet og i nabobebyggelse. De fleste balkongene er inne i 
bokser på fasaden, og vil derfor ha begrenset innsyn fra naboer. 
 
På terreng er uteoppholdsarealet per boenhet 59 m2, og dersom privat areal på balkonger uten 
tak og takterrasser inkluderes, vil arealet bli 62 m2 per boenhet. Uteoppholdsarealet 
opparbeides med en lekeplass, sitteplasser, beplantning og et vannspeil. Eksisterende 



bekkesig beholdes som et landskapselement, og vannet samles i dette vannspeilet. Solstudiet 
viser at lekeplassen har gode solforhold, med sol på ettermiddag fra vår til høst. 
 

 
Landskapsplan. 
 
 
Trafikale forhold 
Kjørende vil ha hovedadkomst til området fra forlengelsen av Blystadringen. Her vil det bli 
innkjøring til p-kjeller under bygget og til gjesteparkering. Gående og syklende vil ha 
hovedadkomst fra Rådyrvegen. Det planlegges en omlegging av overgangen mellom 
Blystadringen og Elgtråkket til et t-kryss, for å gjøre svingen mer oversiktlig. Det reguleres inn 
fortau langs Blystadringen og Rådyrvegen innenfor hele planområdet. 
Rekkefølgebestemmelser sikrer at ferdigstillelse av forlengelsen av Blystadringen og 
omlegging til t-kryss skjer før igangsettingstillatelse kan gis, og at ferdigstillelse av fortau 
innenfor planområdet med unntak av o_SF9 skjer før ferdigattest kan gis. For å ivareta 
trafikksikkerheten for myke trafikanter innstiller rådmannen på at også o_SF9, fortauet langs 
Blystadringen sørover fra planområdet, skal inkluderes i rekkefølgebestemmelse om hva som 
må være ferdigstilt før ferdigattest kan gis. 
 
Det planlegges 1,2 parkeringsplasser for bil per boenhet. Dette inkluderer gjesteparkering. 
Hoveddelen av disse er i parkeringskjeller. 10% av plassene er HC-plasser, og 50% av 
plassene tilrettelegges for lading av el-bil med tilstrekkelig strømtilførsel og 
slokkevannskapasitet. 
 
Det planlegges 1,5 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. Hoveddelen av disse plasseres i 
uteanlegget, og disse skal være under tak. Resten legges i parkeringskjeller. 
 
Teknisk 
Eksisterende VA-ledninger gjennom området legges om i forbindelse med prosjektet. Det er 
utarbeidet overordnet overvannsplan, som sier at overvannshåndtering skjer gjennom 
fordrøyning i dam på østsiden av bygget og i fordrøyningsmagasin under bakken på vestsiden. 



I tillegg brukes grønne tak som fordrøyning av takvann. Overvann håndteres lokalt på tomten 
og avrenning fra området skal ikke skje raskere etter tiltaket, enn før. 
 
Det planlegges nedgravde avfallsbrønner for renovasjon. Disse plasseres på vestsiden av 
bygget. Det legges til grunn at energien til bygget skal være miljøvennlig og fornybar. Hvilken 
energibærer som skal benyttes vil bli definert i utbyggingsavtalen. 
 
Før sprengningsarbeid på eiendommen kan utføres, skal det settes ut rystelsesmålere på 
utvalgte naboeiendommer i henhold til geoteknisk rapport. For nærmeste naboeiendom i nord, 
må det i tillegg presikres.  
 
En mer detaljert beskrivelse av planforslaget kan leses i forslagsstillers planbeskrivelse kapittel 
9. 
 

4.3 Planprosess 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 13.09.2016 gjennom annonse i Romerikes Blad og 
brev til offentlige myndigheter og berørte parter. Det kom inn 9 merknader til varsel om 
oppstart. Disse er sammenfattet og kommentert nedenfor. Forslagsstillers resymé og 
kommentarer kan leses i vedlegg 4. Det ble i tillegg avholdt et informasjonsmøte med beboere i 
Blystadlia underveis i prosessen. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Omdisponering av friområder skal unngås, ved omdisponering skal det skaffes fullverdige 
erstatningsarealer. Den fremmede arten kjempebjørnekjeks er registrert, Fylkesmannen 
forutsetter forsvarlig massehåndtering med tanke på spredningsfare. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Det omdisponerte friområdet i kommuneplanen er et areal langs Blystadringen og der hvor 
Blystadringen forlenges. Friområdet berøres for å muliggjøre et fremtidig fortau langs 
Blystadringen. Dette vil fremme sikkerheten for de myke trafikantene, samt bidra til trygg 
skolevei for barn og unge. Arealene er ikke i bruk som friområder i dag. En alternativ 
gangmulighet går gjennom eiendommen til Elgtråkket Borettslag. Dette er et trafikksikkert 
alternativ som ikke legger beslag på friområder. 
 
Det er tatt inn en reguleringsbestemmelse som krever forsvarlig håndtering av masser, slik at 
fremmede arter ikke spres i anleggsperioden. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen ytterligere kommentarer. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av planarbeidet. 
 
Akershus fylkeskommune 
Det må legges opp til høy arealutnyttelse, parkeringsdekning bør begrenses for å redusere 
bilbruken. 
Det er ingen registrerte fornminner, det er ikke nødvendig med en nærmere utredning. 
Viser til RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegging, det er uheldig å omdisponere 
friområder til utbyggingsformål. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Planforslaget muliggjør etablering av boligblokk med inntil 39 enheter. Dette utgjør ca 11 
boenheter pr daa innenfor boligformålet, som tilsvarer en høy arealutnyttelse. 
Parkeringsdekningen er satt til 1.2 plasser pr boenhet inklusive gjesteparkering. Dette er noe 
lavere enn kravet satt i kommuneplanen (1.25). 
 
Omdisponering av friområder – se kommentar til Fylkesmannen. 



 
Rådmannens kommentar 
Parkeringsdekning er noe lavere enn kravet satt i kommuneplanen. I tillegg er krav til 
parkeringsdekning i kommuneplanen differensiert mellom sør og nord i kommunen, slik at man 
får lavere krav i mer sentrale områder. 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen 
Tilgjengelighet til bygning og brannvesenets behov for vannforsyning utendørs må sikres, det 
bør være to uavhengige adkomstmuligheter til bebyggelsen for utrykningskjøretøy. 
Brannsikkerhet må vurderes ved valg av avfallsløsning, og det må redegjøres for løsning for 
krav til brannvanndekning. Utomhusplanen må vise tilrettelegging for brannvesenet, dette må 
sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. Underjordisk parkering må ha god tilgjengelighet, 
vannforsyning og røykventilasjon, og det må tilrettelegges for økt slokkevannskrav ved el-
billading i lukkede garasjeanlegg. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Tilgjengelighet til bygning og tilstrekkelig vannforsyning sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser til planen. Det skal tilrettelegges for lading av el-bil i garasjekjeller 
med tilstrekkelig strømtilførsel og slokkevannskapasitet. Det skal være nedgravd avfallsløsning 
i dette prosjektet, noe som anses som gunstig med tanke på brannsikkerheten. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen ytterligere kommentarer. 
 
NVE, Region Øst 
Viser til retningslinje «Flaum og skredfare i arealplanar». Kommunen må tilpasse arealbruken 
til klimaendringer. Viser til vedlagt sjekkliste over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Sjekklisten er gjennomgått og aktuelle tema er innarbeidet i planen.  
Bekkesiget innenfor planområdet skal holdes åpen som en del av den lokale 
overvannshåndteringen. Det samme gjelder eksisterende dam, som flyttes til mer sentral plass 
i anlegget. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelser til planen. Området ligger ellers høyt 
i terrenget, og er ikke flom- eller skredutsatt i dag. 
 
Rådmannens kommentar 
Reguleringsbestemmelser sikrer at avrenning fra området ikke skal skje raskere etter tiltak enn 
før tiltak starter, og at overvann skal fordrøyes og håndteres lokalt på eiendommen. 
 
Hafslund nett 
Har anlegg i området, samt en nettstasjon rett nord for planområdet. Forslagsstiller må oppgi 
effektbehovet planforslaget har, slik at kapasitet kan vurderes. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Effektbehovet i prosjektet er vurdert til ca 330kW fra Hafslund. Hafslund har bekreftet at det 
ikke vil være behov for ny trafo innenfor planområdet. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen ytterligere kommentarer. 
 
ROAF 
Anbefaler etablering av felles avfallsløsning (avfallsbrønner/avfallssug). Området rundt 
løsningen bør være universelt tilgjengelig. Har oversendt krav ved etablering av avfallsbrønner. 
 
Forslagsstillers kommentar 



I dette utbyggingsprosjektet blir det etablert avfallsbrønner. Antall og plassering er utarbeidet i 
samarbeid med ROAF. Løsningen er universelt tilgjengelig. De oversendte kravene er 
etterfulgt. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen ytterligere kommentarer. 
 
Håkon Uggerud, gnr/bnr 103/334 
Viser til for liten skolekapasitet i området i dag, og mener at ytterligere fortetting vil forverre 
situasjonen. Påpeker at Blystadlia består av homogene boligområder med klare skiller mellom 
ulike boligtypologier, ny boligblokk bør plasseres så nærme eksisterende blokkbebyggelse som 
mulig og ta hensyn til eneboligbebyggelsen gjennom byggehøyder og materialbruk. Utforming 
av taket er viktig. Eneboligene i Blystadlia har vinduer kun på én langside for å forhindre 
innsyn, den nye boligblokken må ta hensyn til dette. Rådyrvegen 2-12 er naturlig skjermet for 
vær og vind, dette må hensyntas. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Skolekapasiteten i området er god, ifølge Rælingen kommunes egen ROS-analyse. 
Ny boligblokk er plassert på den sørvestre delen av tomten, og er dermed på linje med 
eksisterende boligblokk her. For å hensynta eksisterende enebolig på 103/334 trapper blokken 
seg betraktelig ned her, fra 5 til 2 etasjer. Den motsatte enden av bygget, trapper seg ned til 4 
etasjer. Fasaden mot nord vil kun ha 4 smale vinduer for lysinslipp til leilighetene her. Det er 
dermed gjort stedlige tilpasninger for å opprettholde utsikt og skjermingsforhold for naboer. 
Det etterstrebes et uttrykk som tilnærmer seg omkringliggende bebyggelse. Derfor et    
repeterende mønster av ”bokser”/balkonger, som knytter seg til hver leilighet. Boksene 
avsluttes som byggets høyeste punkt. Videre plasseres balkongene med tanke på en luftig 
layout og en nedtrappende effekt, som møter skalaen på eksisterende bebyggelse lenger oppe 
i Elgtråkket. Det vil også benyttes mye tre i byggets materialbruk (min. 50%), noe som også 
gjenspeiler materialbruken på stedet.  
Det vil benyttes sedumdekker på deler av tak som ikke benyttes til takterrasser. 
For å opprettholde en god lè-effekt for nabobebyggelse i nord, vil det spares eller reetableres 
en del vegetasjon i eiendommens randsone. Det nye bygget vil også medvirke til lè. 
 
Rådmannens kommentar 
Byggets fasade mot vest er fasaden som vil få mest vinduer, mens antall vinduer begrenses i 
de øvrige fasadene. Spesielt mot nord vil antall og størrelse på vinduer begrenses. I tillegg 
sikres det gjennom reguleringsbestemmelser at takterrassene trekkes inn fra fasadene i øst og 
nord, for å begrense innsyn fra og mot nabobebyggelse. 
 
Jon Ivar Mæhle, Harastien 3 
Beboerne i Harastien krever at mønehøyde blir lavest mulig for å hindre innsyn og tap av 
sol/utsikt. Viser til tidligere reguleringsforslag fra 2009, og mener det må være førende for ny 
reguleringsplan. Mener at regulering bryter med kommunens bestemmelser om estetikk, ved at 
det bryter med enhetlig eneboligbebyggelse. Ny bebyggelse må ta hensyn til materialbruk og 
plassering av vinduer på eksisterende boligbebyggelse. 
Naboer ønsker mulighet til å komme med innspill til de konkrete planene. Det forventes at det 
utarbeides tilstandsrapporter på nærliggende boliger i forbindelse med sprengningsarbeider. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Plassering og utforming av bygget - se kommentar til Håkon Uggerud. 
Det er gjennomført et informasjonsmøte med beboerne i området i forkant av offentlig ettersyn. 
Eiendommer og konstruksjoner innen 50 meter skal totalbesiktiges. Generell rystelsesgrense 
er fastsatt til 35 mm/s. Rystelsesmålere plasseres ved eiendommer i både Harastien og 
Rådyrveien. Mot hjørnet av Rådyrveien 2 vil det i tillegg presikres før sprengning. 
 
Rådmannens kommentar 



Terrenget skaper et tydelig skille mellom eneboligområdet og ny boligblokk ved at blokken blir 
liggende nedenfor eneboligene i Harastien og Rådyrvegen. Den nye bebyggelsen vil i større 
grad oppleves som en del av området med eksisterende blokkbebyggelse, enn av 
eneboligområdet. 
 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

 
5.1  God folkehelse i befolkningen 

De planlagte boligene vil ha god nærhet til friluftsområder i marka, noe som vil kunne bidra til 
bedre folkehelse og et høyere aktivitetsnivå hos beboerne. En bedring av trafikale forhold med 
utbedring av kryss og bygging av fortau, vil også kunne bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå 
og å sykle. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn 
Bedring av trafikale forhold vil ha positiv innvirkning på trafikksikkerheten og tryggheten i 
området, se under punkt 5.1. 
 
Utbygging i Blystadlia gir en fornyelse av området, og prosjektet innebærer etablering av et 
uteområde med god kvalitet. Bygget planlegges med høy vekt på estetikk i utforming og 
materialbruk. Dette bidrar til god bokvalitet og gode bomiljø. Bygget vil ha heis, noe som er en 
mangel i for leilighetene i Blystadlia i dag. Prosjektet vil kunne føre til at flere nåværende 
beboere blir boende i området i fremtiden, på grunn av tilgang på leiligheter med heis. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

Området ligger sentralt i kommunen, med nærhet til Løvenstad og Strømmen og gode 
bussforbindelser. Det er derfor et bidrag til et arealeffektivt utbyggingsmønster å bygge med 
høy arealutnyttelse i dette området. Dette er positivt for en bærekraftig miljø- og klimautvikling, 
da det bidrar til lavere transportbehov og en vridning mot mer miljøvennlige reisemidler. I tillegg 
innebærer det å bygge tett at presset på å bygge ned andre grønne arealer blir mindre. 
 
Prosjektet planlegges med miljøvennlige energiløsninger og holdbare fasadematerialer med 
langt vedlikeholdsintervall. Det legges til rette for el-billading ved 50% av parkeringsplassene. 
 
Overvannshåndtering er viktig for å håndtere et endret klima, med blant annet økte 
nedbørsmengder. Overvannet vil håndteres lokalt med fordrøyning, slik at avrenningen ikke 
øker etter tiltaket sammenlignet med i dag. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Prosjektet vil bidra til økt elevgrunnlag for Blystadlia skole. Skolen er den barneskolen i 
kommunen med mest ledig kapasitet, og det er derfor god forvaltning av kommunens ressurser 
å utnytte denne kapasiteten bedre. 
 
Rekkefølgebestemmelser, og utbyggingsavtale som blir behandlet i egen sak senere, sikrer 
utbedring og etablering av nødvendig infrastruktur som vil overtas av kommunen etter 
ferdigstillelse. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn 

Planforslaget innebærer å bygge relativt tett på nabobebyggelse i Rådyrvegen 2. Dette vil gi 
vedkommende noe dårligere solforhold enn i dag ved høst og vår, og noe økt innsyn. Om 
sommeren vil ikke solforholdene påvirkes noe. Foreslått bebyggelse hensyntar 
nabobebyggelse gjennom å trappe ned etasjehøyden betraktelig mot nord, fra 5, via 4, og til 2 
etasjer. I tillegg er det planlagt få og smale vindu på den nordlige fasaden nærmest nabo, og å 
trekke takterrasser inn fra fasadene i nord og øst, for å minimere innsyn. 
 
Planlagt bebyggelse har en avstand til hushjørnet på naboeiendom på 8 meter, men terrassen 
på naboeiendom ligger noe nærmere. Fasader som ligger nærmere enn 8 meter må 



brannsikres, dette sikres gjennom reguleringsbestemmelser. På grunn av nærhet til nabo må 
det også presikres mot naboeiendom før sprengningsarbeid kan utføres. Dette sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser, og er beskrevet nærmere i geoteknisk vurdering, se vedlegg 13. 
 
Rådmannen mener at selv om planforslaget påvirker naboeiendom noe negativt, så er de 
positive virkningene av planforslaget så store at det veier opp for de negative. Planområdet 
ligger sentralt i kommunen, i et område hvor man bør kunne forvente fortetting. Planen vil gi 
universelt utformet leiligheter med gode bokvaliteter, og vil tilføre fornying, vekst i elevgrunnlag 
og oppgradering av infrastruktur til Blystadlia. 
 
Rådmannens forslag til vedtak innebærer å inkludere bygging av fortau langs Blystadringen i 
rekkefølgebestemmelse. Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser inkluderer ikke 
dette. Rådmannen mener at den foreslåtte utbyggingen nødvendiggjør bygging av fortau langs 
Blystadringen, ned til eksisterende gangforbindelse i sør. Kommunens normer tilsier at dette 
fortauet blir nødvendig med veiens trafikkbelastning og antall nye boliger som foreslås utbygd. 
Plasseringen av bebyggelsen i svingen tilsier også at Blystadringen i større grad vil bli en viktig 
gangtrasé for den nye, enn den er for eksisterende bebyggelse. 
 
Forslagsstiller argumenterer med at gangforbindelser for bebyggelsen kan legges gjennom 
eiendommene til borettslag i sør, øst for Blystadringen. Dette blir å regne som en snarvei 
gjennom privat eiendom, og kan ikke regnes som en erstatning for en offentlig løsning som vil 
driftes og vedlikeholdes av kommunen. 
 
Rådmannen mener det er forholdsmessighet mellom foreslått utbygging i Elgtråkket og bygging 
av fortauet. Dette står seg i forhold til andre prosjekter i kommunen. Eksempelvis ble det 
inngått avtale med en utbygger i et annet prosjekt om å bygge 240 m fortau i forbindelse med 
utbygging av 12 boenheter. Rådmannen legger vekt på å følge et prinsipp om likebehandling i 
slike saker.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte forhold, mener rådmannen at bygging av fortauet må inn som et 
rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Elgtråkket. Forslagsstiller viser til at denne kostnaden 
delvis bør legges til utbygging av boligområdet vest for Blystadringen. For dette området er det 
knyttet stor usikkerhet til når det blir startet planlegging for utbygging. Det er opp til 
forslagsstiller å vurdere om det er ønskelig å avvente oppfyllelsen av 
rekkefølgebestemmelsene om fortauet til det er avklart hvordan og når øvrige fremtidige 
byggeområder langs Blystadringen skal utnyttes. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 

Rådmannen anbefaler å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med foreslått endring i 
rekkefølgebestemmelse. Rådmannen mener at planforslaget vil gi leiligheter med gode 
bokvaliteter og vil tilføre Blystadlia økt elevgrunnlag, fornying og oppgradering av infrastruktur. 
Rådmannen mener at de negative virkningene for nærmeste nabo er tilstrekkelig begrenset 
gjennom utforming av bygget, og at de positive virkningene er så store at de veier opp for de 
negative. 
 
 

 
 

Rælingen, 11.05.2018 
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