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Områdereguleringsplan for Hansefellåsen – 1. gangsbehandling 

 
Rådmannen tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge ut 
forslag til områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med 
tilhørende bestemmelser, begge datert 28.08.2018 ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 18.09.2018  

 
Behandling: 
 

Frank W Ottesen (frp) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:  

Avkjøring mot Fv. 120 må revurderes, eventuelt flyttes slik at inngrepene i ravinen øst for 

fylkesveien fjernes eller reduseres. 

 

Kjell Bjørke (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:       

Bestemmelse: § 3.1 

Felt B15 må sikres med tanke på å beholde det grønne preget og den karatereistiske 

kollen.                       

 

Heidi E Finstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:  

• Estetiske retningslinjer skal legges til grunn. 

• God terrengtilpasning skal etterstrebes. 

 

Votering: 
 

Forslag fra Frank W Ottesen (Frp) falt mot 2 stemmer (Frp, Krf). 

Forslag fra Kjell Bjørke (H) falt mot 3 stemmer (Frp, Krf, H). 

Forslag fra Heidi E Finstad (Ap) ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Krf). 

 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge ut forslag til 
områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med tilhørende 
bestemmelser, begge datert 28.08.2018 ut til høring og offentlig ettersyn. 
 

• Estetiske retningslinjer skal legges til grunn. 

• God terrengtilpasning skal etterstrebes. 
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27 Rapport arkeologiske registreringer, 08.09.2016 
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Saksutredning    
1. Sammendrag 

Rælingen kommune har inngått avtale med utbygger Block Watne om områderegulering av 
Hansefellåsen som er avsatt som byggeområde for boliger i arealdelen til kommuneplanen. 
Området for boligutbygging i Hansefellåsen ligger rett sør for nye Fjerdingby sentrum i Rælingen 
og omfatter et areal på ca. 280 dekar. I planforslaget for områdereguleringen vises de overordnete 
infrastrukturtiltakene som adkomstveier, samt turveier og stier med koblinger til marka og til 
Marikollen/Fjerdingby i nord. Planforslaget legger videre føringer for utforming av delområder for 
en variert boligbygging av eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg og det anslås at området kan 
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bygges ut med inntil 400 boliger. Det foreslås i reguleringsplanen inndeling i 21 større og mindre 
delområder for boligbebyggelse. Av disse er det 14 delområder som utbygger ønsker å 
detaljregulere for ny boligbebyggelse. I tillegg er det foreslått et delområde, BKB1, som det kan 
bygges barnehage på ved behov. Hovedadkomsten til området vil være fra fv. 120 i sørøst. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Block Watne har inngått avtale med kommunen om områderegulering av Hansefellåsen for 
utbygging av boliger. Block Watne ønsker å bygge ut mellom 250 og 400 boenheter i området og 
vil gjennom denne områdereguleringsplanen definere størrelsen og form på de enkelte 
delområdene for utbygging og legge føringer for infrastrukturen i området. Det legges opp til å 
detaljregulere større deler av området etter at områdereguleringen er vedtatt. 
 

 
Flyfoto av Hansefellåsen som viser nærheten til Marikollen og nye Fjerdingby sentrum i nordvest. 

 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
 
Avtale om områderegulering med utbygger 
Det er ikke bestemt i arealdelen til kommuneplanen at det skal utarbeides områdereguleringsplan 
for Hansefellåsen, men for å få en helhetlig utvikling av et såpass stort område ønsket kommunen 
at det skulle utarbeides en områdereguleringsplan for de tre store eiendommene i området. I 
utgangspunktet er det kommunen som skal utarbeide en plan for områderegulering, jfr. plan- og 
bygningsloven § 12-2. Men i og med at grunneierne i området inngikk avtale med Block Watne 
som utbygger, og det i plan- og bygningsloven åpnes for at kommunen kan inngå avtale med 
private for om å utarbeide planen, ble det gjort vedtak i kommunestyret den 17.02.2016 om å 
inngå avtale med utbygger om dette. 
Det kan ikke tas gebyr for behandling av områdereguleringen, men det står i avtalen med 
utbygger at alle nødvendige dokumenter og utredninger skal utføres og kostes av utbygger. 



Planutvalget ba i vedtaket om at det skulle vurderes muligheter for å gjennomføre 
detaljreguleringer i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan, enten for hele området, eller for 
de deler innenfor planområdet hvor dette vurderes hensiktsmessig. Det ble ikke sett på som 
hensiktsmessig å detaljregulere områder i planen for områderegulering, men det ble varslet 
oppstart av arbeid med detaljregulering for nordre del av Hansefellåsen den 24.01.2018, med frist 
for merknader den 25.02.2018. Arbeidet med denne detaljreguleringen er imidlertid stanset inntil 
dette området skal bygges ut. Bakgrunnen for dette ligger i et eget trafikknotat utarbeidet for 
Kirkebyvegen, kapittelet under, samt kapittelet om vurdering av hovedadkomst til planområdet. 
 
Oppstart av arbeid med detaljregulering 
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid for området nord i Hansefellåsen for delområdene 
B1- B3 da det har tatt litt tid å få førstegangs behandlet områdereguleringen. Kommunen mente at 
dette var i orden da det allerede var bestemt gjennom gjeldende reguleringsplan for Kirkebyvegen 
hvor adkomst til denne delen av Hansefellåsen skal ligge. Kommunen ønsket også at utbyggingen 
innenfor Hansefellåsen skulle starte i nord da dette området ligger nærmest Fjerdingby sentrum. 
Detaljreguleringen var ment å følge etter behandlingen av områdereguleringen i tid og slik at 
områdereguleringen ville bli vedtatt først. Gjennom utredningen av trafikkforhold for Kirkebyvegen 
så man at det blir problematisk å føre anleggstrafikk gjennom denne veien. Det ble derfor besluttet 
å ikke starte utbyggingen i nord. Planarbeidet med detaljreguleringen i nord er dermed stanset 
inntil dette området bygges ut. Se avgrensning av planområdet under for detaljreguleringen: 
 

 
Kart som viser avgrensning for detaljregulering som er stanset (Kilde: ØRP.) 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 



 
Kommuneplanen og markagrensen 
Hansefellåsen ble avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel da den ble revidert i 2015. 
 

 
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Hansfellåsen (kilde: Rælingen kommune) 
 
Ved konsekvensutredningen av Hansefellåsen i forbindelse med siste revidering av arealdelen til 
kommuneplanen, ble det anslått at det kunne bygges litt over 200 boliger til sammen innenfor de 3 
større eiendommene innenfor området. Utbygger ønsker gjennom detaljreguleringer av 
delområdene som skal bygges ut å se på muligheten for å kunne bygge 250 til 400 boliger totalt. 
Det er lagt inn krav i rekkefølgebestemmelsene til områdereguleringen om at det ikke kan gis 
igangsettingstillatelse til nye boliger før det er bekreftet kapasitet på barnehage og skoler. Videre 
stilles det krav om at det skal bygges barnehage på felt BKB1 innenfor området ved behov. 
Nye Fjerdingby skole vest for Rådhuset som det er oppstartet arbeid med reguleringsplan for 
ventes ferdig bygget til høsten 2022. 
 
Justering av markagrensen og endring av plangrense 
Planområdet for boligbebyggelsen grenser til markagrensen i vest. I forskrift om justering av 
Markagrensen, 04.09.15 ble det gjort justeringer som virker inn på planområdet avsatt i 
kommuneplanen 2014-2025. Denne justeringen som er gjort nord i Hansefellåsen er etter forslag 
fra kommunen. Som en videreføring av denne endringen av markagrensen er planområdet for 
Hansefellåsen forlenget nordover og samtidig redusert i vest. 
 
I skriv fra Kommunal og miljødepartementet, KMD, datert 04.09.15 står det: 
«Ved Kirkebyvegen innebærer kommunens forslag at areal som terrengmessig hører til Marka 
legges innenfor markagrensen, mens areal som ligger til rette for eventuell annen utnyttelse 
legges utenfor. Totalt innebærer dette at 4,9 dekar tas ut av Marka. På denne måten rettes 
markagrensen ut og vil bedre følge terrenget slik at legitimiteten for grensen blir større. For dette 
mindre området som tas ut av marka er det ikke påvist mulige effekter av tiltaket på de hensyn 
markaloven skal ivareta, og det oppnås en bedre arrondering av markagrensen.» 
 
Den delen som er LNF-område i arealdelen til kommuneplanen nord i Hansefellåsen, og som 
departementet har vedtatt lagt utenfor marka, foreslås derfor regulert til byggeområde for bolig i 
områderegleringen. Det har også vært en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med 



områdereguleringen for Hansefellåsen som viser at dette hensynet er ivaretatt. Det gjelder også 
friluftslivet innenfor markagrensen, som er kartlagt og vurderes å bli bedre med foreslått turvei. 
 

 
Justering av markagrensen. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Det er 5 stk. reguleringsplaner som grenser inntil planområdet eller blir berørt av 
områdereguleringen for Hansefellåsen, se vedlagte planbeskrivelse for beskrivelse av disse 
planene og kart over hvor disse ligger i forhold til områdereguleringen av Hansefellåsen. 
Blant annet vil reguleringsplanen for Marikollen idrettsanlegg bli berørt av ny turvei fra 
Hansefellåsen. Rulleski-/skiløypetraseen som er planlagt i marikollen vil bli lagt inntil på sørsiden 
av den nye turveien fra Hansefellåsen. 
 

4. Sakens innhold  
 
Planområdet utgjør totalt ca. 280 dekar. Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for 
boligutbygging av mellom 250 og 400 boenheter. Mesteparten av boligutbyggingen vil foregå på 
gnr. 98, bnr. 2 og 6 og på gnr. 99, bnr. 13. Noen andre eiendommer beliggende ned mot fv. 120 i 
øst og sør er tatt med innenfor plan for områderegulering på grunn av at disse ikke er regulert 
tidligere. Dette gjelder bl.a. hytteområdet på Sørliåsen som ligger inne som byggeområde for bolig 
i arealdelen til kommuneplanen. For delområde B17-B20 er det ikke stilt krav om detaljregulering 
ettersom disse områdene er små og allerede bebygget og derfor ikke antas vil skje noen stor 
utvikling i. Nord i Hansefellåsen på område B21 er det foreslått detaljregulering av to 
eneboligtomter da de kan tilknyttes en mindre boligvei i området. 
 
Alternativer for hovedadkomst 
Gjennom vurdering av alternativer for adkomster til Hansefellåsen er det besluttet at det beste 
alternativet for hovedadkomst er i sørøst ved Haug/Nybak. Med grunnlag i eget trafikknotat for 
Kirkebyvegen som viste at det vil gi store konsekvenser for eksisterende boligeiendommer å føre 
anleggstrafikk via Kirkebyvgen ble det enighet mellom kommunen og utbygger om å starte 



utbyggingen av Hansefellåsen fra sørøst. Krysset ved Haug/Nybak på fv. 120 vil dermed være det 
første som bygges i forbindelse med utbyggingen av Hansefellåsen. 
 
Avbøtende tiltak 
På grunn av at kysset ved Haug/Nybak på fv. 120 vil berøre en ravine med A-verdi er det gjennom 
arbeid med reguleringsplanen innarbeidet avbøtende tiltak i bestemmelsene med bl.a. krav om 
miljøoppfølgingsplan i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for kysset. Kartleggingene og 
utredningene av naturmangfold som er utført i forbindelse med reguleringsarbeidet mener 
rådmannen er såpass detaljert at dette kan ansees som en konsekvensutredning av tiltaket med 
utvidelse av veien i ravinen, se rådmannens vurdering under kapittel 5.3 Bærekraftig miljø- og 
klimautvikling. 
 
Gang- og sykkelveier  
Hansefellåsen vil med en turvei bli koblet til det nye Fjerdingby sentrum og Marikollen, i tillegg skal 
det bygges fortau langs Kirkebyvegen for trafikksikker adkomst til Fjerdingby. Turveien og fortauet 
vil bli bygget før det gis brukstillatelse for boliger fra midten av Hansefellåsen og nordover. Inntil 
disse nordre områdene på Hansefellåsen bygges ut vil gang- og sykkelveien langs fv. 120 være 
skolevei for barn fra Hansefellåsen. Det er også lagt opp til en snarvei ned til bussholdeplasser 
langs fv. 120 via fortau, gangvei og kjørbargangvei øst for BKB1. Denne snarveien skal bygges 
før det gis brukstillatelse for boliger som kal bygges ut av Block Watne i de søndre delene av 
Hansefellåsen. 
 
Barn og unges interesser 
For å sikre barn- og unges interesser er det planlagt grendelekeplasser i området, kalt BLK1-4. En 
overordnet grønnstruktur legger til rette for kortere intern ferdsel i tillegg til fortau, samt ferdsel ut i 
Marka. 
 
Planprosess og medvirkning 
Det er avholdt formelt oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen den 13.01.2016, her deltok 
også Statens vegvesen. Det har i prosessen med utarbeidelse av planen blitt avholdt flere 
samarbeidsmøter mellom utbygger og kommunen. 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert i Romerikes Blad den 25.05.2016, 
samt på kommunens nettsider og i brev til berørte grunneiere, naboer, private og offentlige 
instanser. Frist for innspill ble satt til 01.07.2016. I forbindelse med justering av markagrensa og 
nytt kryss på Nedre Rælingsveg måtte planområdet utvides og det ble sendt ut nytt varslingsbrev 
til berørte parter den 21.02.2017 med frist 08.03.2017. Det er laget resyme av alle merknader med 
kommentarer fra forslagstiller/utbygger og rådmannen, se under eget kapittel om innkomne 
innspill til varslingen. 
Den 07.06.2016 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Smedstad skole for naboer og 
berørte. Møtet ble kunngjort i forbindelse med varslingen. 
 
Eiendomsforhold 
Eiendommene som reguleres til bolig, er deler av gnr/bnr 98/2, 98/6 og 99/13. I tillegg reguleres 
alle uregulerte bolig- og hytteeiendommene ned mot Nedre Rælingsveg til boligbebyggelse.  
De fleste eiendomsgrenser i planområdet er koordinatfestet (sikre grenser). Unntaket er 
grenselinjene mellom gnr/bnr 97/4, 98/2, 98/5, 98/6 og 99/13 og rundt tomtene med hytter og 
uthus på gnr/bnr 98/26, 98/41, 98/42, 98/43 og 98/44. Eventuell justering/koordinatfesting av 
grensene mot eksisterende bebyggelse gjennomføres ved detaljregulering. Figuren nedenfor viser 
sikre grenser med grønn strek og usikre grenser med lilla strek. 



 
Eiendomsgrenser i området, se planbeskrivelsen for avgrensing av reguleringsplanen. 
 
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
Beliggenhet og arealbruk 
Området ligger sør for Fjerdingby sentrum. Planområdet for boligbebyggelsen avgrenses av 
Nedre Rælingsveg i øst og Markagrensa i vest og nord. Mot sør er det skog. Dagens arealbruk er 
skog med lav til høg bonitet, samt noe bolig- og hyttebebyggelse. Mye av skogen er i dag hugget. 
Selve Hansefellåsen er en ås som ligger vest for planområdet, med høyeste punkt på 283,7 meter 
over havet. 
 
Eksisterende bebyggelse i planområdet 
Det ligger eksisterende boliger og hytter i planområdet som ikke er regulert. I planen reguleres 
eiendommene til boligbebyggelse, og for disse gjelder kommuneplanens bestemmelser inntil det 
evt. foreligger detaljregulering. 
 
Veg- og trafikkforhold 
Fv. 120 - Nedre Rælingsveg - går langs områdets østre grense. Eksisterende bebyggelse i 
nordøst har adkomst fra Kirkebyvegen. Kirkebyvegen har ikke kapasitet til å bli hovedadkomstvei 
for fremtidig bebyggelse. Derfor reguleres det ny adkomst fra Nedre Rælingsveg. Nedre 
Rælingsveg har ifølge Statens vegvesens vegdatabank en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 9760 kjt./døgn 
(2015 tall). Fartsgrensen er 60 km/t og andel tunge kjøretøy er 9 %. Avkjørsler til eksisterende 
boliger i planområdet skal opprettholdes om det ikke reguleres ny avkjørsel ved evt. 
detaljregulering av de enkelte delområdene. 
 
 
Terrengforhold, landskap og vegetasjon 



Planområdet består av skogsmark og er en del av et større, sammenhengende 
skogbrukslandskap som henger sammen med Østmarka. Området er kupert og heller mot øst. I 
vest ligger plangrensen på ca. kotehøyde 250 meter, Nedre Rælingsveg ligger på ca. kotehøyde 
185 meter.  
Området heller med ca. 15 % og topografien varier mye også langs kotene. Figuren nedenfor 
viser profillinjer av terrenget i retning nord-sør og i øst-vest, og illustrerer at området er kupert. 
 

 
Topografien i planområdet. (www.norgeskart.no). Stiplet linje viser grov avgrensning av 
planområdet. Planomriss viser ca. plangrense. (Kilde: ØRP) 
 
Geotekniske forhold 
I geoteknisk notat, som er vedlagt planforslaget, vurderes planområdet mht. terrengforhold og 
topografi som ikke skredutsatt og med tilstrekkelig stabilitet. Det er laget egen geotekninsk rapport 
med grunnundersøkelser for krysset ved fv. 120 som viser at dette kan bygges som planlagt. 
Det meste av planområdet ligger på fjell og med et tynt løsmassdekke. Den nederste delen av 
planområdet, inkludert nytt veikryss, ligger under marin grense. Grensen for marine avsetninger 
ligger ca. i Nedre Rælingsveg. Fra Nedre Rælingsveg og ned til Øyeren er det registrert tykke 
marine avsetninger og noe fjell i dagen. Det er ikke registrert fare for kvikkleire i området. Øst for 
Nedre Rælingsveg er det boret noen brønner der mektigheten på løsmassene er fra 1,5 meter til 
14 meters dybde over fjell. Se figur under avsnitt 5.5 i vedlagte planbeskrivelse.  
 
Miljøforhold 
Det er utført støyanalyse fra fv. 120, se vedlagte støyrapport til planen. Den viser at gul sone 
strekker seg ca. 150 meter fra fv. 120 og inn i planområdet.  
Da området består av fjell og det er bratt, kan det også være en viss fare for steinsprang, spesielt 
under anleggsperioden. 
 
Vassdrag 
Planområdet vurderes som verken flom‐ eller skredutsatt. Eksisterende kulverter i bekkedragene 
er innmålt og registrert. Terrenget i området er variert også i nord sør retning slik at overflatevann 
fra området drenerer ut flere veier. Det gjør at hver enkelt bekk ikke har stort nedbørsfelt og det er 
liten fare for store flommer. Planområdet ender i 4-5 bekker øst for Nedre Rælingsveg og videre ut 
i Øyeren. Sørlibekken som ligger sør i planområdet er den største bekken og har et nedslagsfelt 

http://www.norgeskart.no/


på ca. 1,5 km2. Bekken midt i planområdet VNV1 er demmet opp til en mindre kunstig dam som 
også er en god flombuffer i bekken. 
 
Kulturmiljø/Kulturminner 
Akershus fylkeskommune har foretatt registering av planområdet uten funn av automatisk 
fredete/nyere tids kulturminner. Rapport fra registeringene er lagt ved planforslaget. 
Det er videre registrert tre SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Eventuelle tiltak 
på disse vil bli avklart i forbindelse med byggesak eller gjennom detaljregulering dersom det skal 
igangsettes bygging av nye boliger innenfor område B15 og B16 i Hansefellåsen, jfr. 
bestemmelsene til områdereguleringen. Det er vedtatt ny kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2017-2028, se rådmannens kommentarer til innspill fra Fylkeskommunens til varsel 
om planoppstart. 
 
Naturmangfold 
Det er tidligere registrert to naturtyper innenfor planområdet. Dette er en gammel granskog 
(Hansefellåsen øst) og en dam (Kirkeby). I forbindelse med kartleggingsarbeidet for 
naturmangfold er disse tidligere registreringene vurdert på nytt med hensyn på verdi. Planområdet 
berørte i en tidlig fase også lokaliteten Hammern med Gråor-Heggeskog ved utvidelse av 
planområdet for krysset med fv. 120. Planområdet er redusert for ikke å berøre denne lokaliteten.  
 
Ved ny kartlegging er det funnet flere naturtypelokaliteter innenfor Hansefellåsen, samt at nytt 
kryss ved Haug/Nybak bl.a. vil berøre en ravine som er vurdert til å ha verdi A. 
 
Kartutsnittet under med nummer viser alle lokalitetene og verdi. 

1. Gammel granskog (Hansefellåsen øst), verdi B 
2. Dam (Kirkeby), viktig viltområde verdi C. 
3. Hammern Gråor-Heggeskog, verdi A 
4. Gammel granskog (Hansfellåsen nordøst), verdi B 
5. Ravine, verdi A 
6. Naturbeitemark, verdi C 
7. Gammel lavlandsgranskog, verdi C 

 

Verdisetting av naturtype: 

A: Svært viktig (nasjonalt 

viktig)  

B: Viktig (regionalt 

viktig) 

C: Lokalt viktig 



 
Registrerte naturtyper og arter. (kilde: www.miljostatus.no) Planomriss viser ca. plangrense. 
 



 
Registrerte naturtyper ved utvidelse for nytt veikryss på Nedre Rælingsveg. Byggeområdet er litt 
redusert i reguleringsplanen. (kilde: Miljøfaglig utredning, notat 2017-N24) 
 
 
Beskrivelse av planforslaget 
 
Areal og formål 
Reguleringsplanen for Hansefellåsen omfatter et areal på ca. 280 dekar, og skal i tråd med 
kommuneplanens arealdel legge til rette for boligbygging. Det er også lagt inn mulighet for 
bygging av en barnehage i planområdet på område BKB1. En detaljert oversikt over alle 
reguleringsformålene, samt hensynssoner for bl.a. bevaring av naturmiljø framgår av figur. 4.1 og 
4.2 i vedlagte planbeskrivelse. 
 
Krav om detaljregulering 
Områdene B1-16 og BKB1 skal detaljreguleres før det kan igangsettes utbygging av nye boliger i 
Hansefellåsen eller før det kan igangsettes bygging av barnehage på BKB1. Dersom det blir 
behov for endring av veier, lekeplasser og grønnstruktur, skal dette inngå i den enkelte 
detaljreguleringsplan. 
For de andre delområdene B17-20 og for eksisterende bebyggelse i B15 og B16, inntil disse 
sistnevnte områdene blir regulert, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Område 
B21 blir detaljregulert for to eneboligtomter i områdereguleringen. 
 
Utnyttelsesgrad  
Utnyttelsesgrad på det enkelte delområde skal fastsettes i forbindelse med detaljregulering. 
Bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen har maks. % BYA = 25% for eneboliger og 



maks. 30% for tomannsboliger, mens den ikke angir noen maks. % BYA for annen bebyggelse. 
De to tomtene innenfor område B21 er gitt en maks. %-BYA = 25 % da det planlegges å bygges 
en enebolig på hver av disse tomtene, samt at det gis mulighet for en maksimal % BYA på 28 % 
dersom det bygges enebolig med sekundærleilighet. 
For konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg kan det ved detaljregulering bli vurdert 
benyttelse av en % BYA på ca. 35-40% på Hansefellåsen. 
Parkering i underetasje vil være en stor fordel i dette terrenget, og gi grunnlag for mer bebyggelse 
enn om parkering skal være på terreng da det «spiser» av tillat bebygd areal. 
 
Byggehøyde 
Gesims- og mønehøyder skal fastsettes endelig ved detaljregulering. Intensjonen i 
områdereguleringen er at Hansefellåsen får en bebyggelse med 2 til 4 etasjer og at det i tillegg 
kan bygges underetasje og parkeringskjeller for å ta opp terrenget. Bebyggelse kan eksempelvis 
plasseres inn i terrenget som vist på prinsippskissen i figuren under: 
 

 

 
Prinsippskisse for plassering av bygg i terreng. (Kilde: ØRP.) 
 
Boligbebyggelse  
Planen legger til rette for utbygging av boliger. Det planlegges for 250-400 boenheter. I 
planområdet kan det bygges alt fra enebolig til leilighetsbygg, dette for å skape et levende bomiljø 
og et variert boligtilbud. Områdereguleringen er ment å være retningsgivende for valg av 
bebyggelse, utnyttelse og høydesetting. For hvert av delområdene B1-B16 stilles det krav om 
detaljregulering dersom det skal bygges nye boliger innenfor disse områdene, og utnyttelse, type 
bebyggelse og byggehøyder skal fastsettes i detaljreguleringen. For delområdene B17-B20 stilles 
det ikke krav om detaljregulering, da områdene omfattes av enkelteiendommer, og reguleringen 
kun befester gjeldende arealbruk (boligformål). Område B21 for to eneboligtomter detaljreguleres i 
områdereguleringen. 
 
Figuren under dette avsnittet viser en mulig fordeling av utnyttelse i planområdet. I områder med 
lav utnyttelse anses ca. 1,5 bolig per dekar som en fornuftig utnyttelse. Aktuelle boligformer er 
eneboliger, tomannsboliger og eneboliger i kjede. I området med middels utnyttelse anses ca. 3 
boliger per dekar som en fornuftig utnyttelse. Aktuelle boligformer er kjedede boliger og rekkehus. 
I området med høy utnyttelse anses ca. 5 boliger per dekar som en fornuftig utnyttelse. Her ser en 
for seg leilighetsbygg. Leilighetsbygg tenkes oppført innenfor de delområdene som har mest 
utfordrende terreng, slik at garasjeanlegg og underetasjer kan bidra til å ta opp 
terrengforskjellene. 
 



 
Illustrasjon på mulig arealutnyttelse fra 2016. (kilde: ØRP) 
 
Kombinert formål – bolig/barnehage  
I BKB1 tillates bolig og/eller barnehage med tilhørende lek og uteoppholdsarealer. BKB1 skal 
detaljreguleres, og formål vil bli fastsatt i forbindelse med detaljreguleringen.  
Dersom det bygges barnehage i planområdet skal barnehagens lekeareal også kunne benyttes 
utenom åpningstid for beboerne i planområdet.  
For å få bygd barnehagen forutsetter det erverv av del av Statens vegvesen sin eiendom gnr 98 
bnr 40.  
Tomten er stor, med mye spennende skog, og det ligger godt til rette for en type naturbarnehage. 
Likevel er det et romslig og flatt uteareal for de minste barna. Bygget som er vist har grunnflate 
630 kvm. Med 3 mulige etasjer kan BRA blir opp til 1890 kvm. 
Støyrapporten som følger planforslaget, datert 15.12.16 viser at området ligger i gul støysone. 
Bygget plasseres slik at det demper støy fra veien effektivt, samtidig som det dannes et 
sydvestvendt uterom som er attraktivt for barna som vil bli skjermet for støy ved hjelp bygningen. 
Dersom det er behov for mer støyskjerming er det enkelt å montere støyskjerm på deler av 
muren. Eventuelt forlenge bygningskroppen. Se mulig utforming av barnehage under: 
 

 



 
Ideskisse for barnehage på BKB1 med tidlig utkast til adkomst (kilde: ØRP) 
 
Bebyggelse, 3D og topografi 
Det er i planprosessen jobbet med hvert delområde og hvordan de kan bebygges. Det er også 
laget en digital 3D-arbeidsmodell tidlig i prosjektet som viser hvordan eksisterende terreng er med 
veier og hvordan bebyggelsen kan plasseres i terrenget. 
 
Lekeplasser og uteoppholdsareal 
Det forslås regulert fire kvartalslekeplasser i områdereguleringen som er fordelt i området. Hvert 
delområde ligger innenfor en radius på 200 meter fra lekeplassene. Lekearealet til en eventuell 
barnehage i planområdet skal også være tilgjengelig utenom barnehagens åpningstid. Behov for 



nærlekeplasser skal vurderes innenfor de byggeområdene som ikke grenser til grendelekeplasser 
og vises ved detaljregulering. 
Tekniske anlegg som trafo, renovasjon o.l. skal sikres med gjerde om de plasseres nær områder 
avsatt til lek. Lekeplasser bør gjerdes inn. 
Lekeplassene skal opparbeides slik at barn i alle aldersgrupper vil finne noe som inviterer til lek. 
Lekeplassene bør ha benker og bord, samt stier som gir gode forbindelser til omgivelsene. 
Areal til uteoppholdsareal for hver boenhet må avklares i forbindelse med detaljregulering, da 
hvert felt skal ha forskjellig bebyggelse med ulike behov for uteopphold.  
Lekeplass BLK1 ligger innenfor flomsonen. Den ligger 1-2 meter høyere enn bekken (VNV1) og 
utbygger vurderer derfor at flomfaren er liten for lekeplassen. 
 
Barn og unges interesser 
Ny skole og barnehage på Fjerdingby vil ligge i gang og sykkel avstand fra hele Hansefellåsen, og 
vurderes til å gi et trygt og inspirerende oppvekstmiljø. 
Ved første del av utbyggingen av Hansefellåsen som starter sør i området vil skoleveien måtte gå 
via gang- og sykkelveien langs fv. 120. Fra hovedadkosmten til Hansefellåsen i sør vil det være 
1,8 km å gå eller sykle til nye Fjerdingby skole. Det vil være mulig å krysse Øvre Rælingsveg via 
gangbru til nye Fjerdingby skole. Skolen antas å være ferdig bygget til skolestart i 2022. 
I forbindelse med planarbeidet for Hansefellåsen vil det også sikres skolevei via en egen turvei 
gjennom Marka som knytter feltet til eksisterende veisystem ved Tangerudvegen og videre fram til 
barne- og ungdomsskole på Fjerdingby/Marikollen. I tillegg skal det bygges fortau langs 
samleveiene i det nye feltet. Kirkebyvegen er også gjennom bestemmelser til områdereguleringen 
forutsatt opparbeidet med fortau slik som vist i gjeldende regulering for dette området. 
 
Vei, trafikk og trafikksikkerhet 
Alle veiene i planen er forprosjektert av konsulent for utbygger for å vise at veiene i planområdet 
er gjennomførbare og hvordan de ligger i terrenget i forhold til tomter og evt. nye avkjørsler. 
I bestemmelsene er det stilt krav om at det skal lages detaljplaner for veianleggene. Planene for 
kommunale veier skal godkjennes av kommunen, og byggeplan for det nye krysset på Nedre 
Rælingsveg skal godkjennes av Statens Vegvesen før bygging igangsettes. Veiene kan, om 
nødvendig, justeres i forbindelse med detaljregulering. Det må i så fall påses at høyder på veiene 
tilpasses tilknyttede veier. 
Størrelsen på det midlertidige anleggsområdet for nytt kryss på Nedre Rælingsveg skal vurderes i 
byggeplanen. Det bør være så lite som mulig av hensyn til naturmangfold / ravine i området. 
 
Vurdering av alternativ for hovedadkomst til planområdet: 
Det er vurdert fire mulige hovedadkomster til planområdet. Kartet under viser alternativer som er 
vurdert. Rød pil viser forkasta løsning og gul pil viser valgt alternativ. 
 
Kartet under viser alternativer som er vurdert. Rød pil viser forkasta løsning og gule piler viser de 
valgte alternativene. 
 



 
Alternative adkomster som er vurdert. Gul pil er valgt adkomst. Planomriss viser ca. plangrense. 
 
1. Adkomst fra Kirkebyvegen via Øvre Rælingsveg: 
Kirkebyvegen har i dag ca. 5 meter bredde. Adkomsten til Hansefellåsen har en regulert bredde 
på 12,25 meter. Det ville bety store inngrep i Kirkebyvegen og trafikken vil berøre mange 
eksisterende boenheter dersom denne veibredden skulle videreføres gjennom eksisterende 
Kirkebyveg. Trafikken vil gå via Øvre Rælingsveg og til rundkjøring på Nedre Rælingsveg, som er 
en trafikksikker løsning og vil ha god kapasitet. En unngår også nytt kryss på Nedre Rælingsveg. 
Den vil fungere som beredskapsvei og for nyttekjøretøy til planområdet, samt med mulighet for at 
noen av de nye boligene kan benytte seg av Kirkebyvegen som adkomst. Det er laget et eget 
trafikknotat for Kirkebyvegen som beskriver konsekvensen av å bruke denne som hovedadkomst 
til Hansefellåsen. 
 
2. Adkomst der Kirkebyvegen møter Nedre Rælingsveg: 
Et nytt kryss her vil legge store beslag på areal, da busslommene må flyttes. En breddeutvidelse 
her vil også gjøre at Kirkebyvegen måtte legges om og kanskje medført rivning av hus. Terrenget 
stiger også bratt herfra og inn i planområdet, slik at en vei opp i området medfører store 
terrenginngrep med fjellskjæringer på 20-25 meter. Det er også dårlig sikt østover. Alternativet er 
vanskelig gjennomførbart. 
 
3. Adkomst ved Haug/Nybak: 
Denne adkomsten får grei stigning på veien opp i Hansefellåsen uten alt for store fjellskjæringer. 
Det er god sikt i begge retninger. Ravinen øst for krysset vil bli berørt med litt utvidet veifylling. Se 
vurdering av konsekvenser for naturmangfold knyttet til ravinen og øvrig naturmangfold i kapittel 
5.10 om Biologisk mangfold og naturmiljø i vedlagte planbeskrivelse og i eget notat utarbeidet av 
kommunen for vurdering av naturmangfold i forbindelse med områdeguleringen for Hansefellåsen. 
 
4. Adkomst fra Sørli: 
Denne adkomsten vil medføre lukking av Sørlibekken. Det er grei stigning i begynnelsen, men for 
å komme inn i byggeområdet vil veien måtte svinge innenfor Markagrensa for å ta opp stigning, 



noe som ikke vil være aktuelt. Ved et eventuelt høyresvingsvingfelt i fremtiden vil en måtte 
sprenge seg inn den høye fjellskjæringa vest for Nedre Rælingsveg. Nedre Rælingsveg har også 
6% helling forbi krysset, noe som er uheldig i kryss om det kan unngås. 
 
Konklusjon fra vurdering av alternativer for hovedadkomst: 
Alternativ 1 Kirkebyvegen er tidligere regulert og ønsket som adkomst til Hansefellåsen og denne 
veien er regulert for breddeutvidelse med fortau til totalt 11 m på grunn av at den i dag er smal og 
i dårlig stand. Den brukes også av gående og syklende og det er dårlig sikt rundt svinger. Å få 
Kirkebygvegen oppgradert som regulert med økt bredde og fortau, vil være en stor fordel 
trafikksikkerhetsmessig for gående og syklende. Kirkebyvegen har ikke kapasitet til å ta unna alle 
boligene som kommer i Hansefellåsen og vil derfor være beredskapsvei, vei for nyttekjøretøy og 
gangforbindelse til Hansefellåsen, i tillegg til at noen av de nye boligene i den nærmeste delen av 
Hansefellåsen kan ha denne veien som adkomstvei. 
 
Alternativ 3 velges som hovedadkomst til Hansefellåsen på grunn av at dette alternativet har minst 
terrenginngrep, og er et teknisk og økonomisk bedre alternativ enn alternativ 1, 2 og 4. Det er 
dette alternativet som er vurdert til å få minst konsekvenser totalt sett selv om dette gir en tilleggs-
fylling i ravinen med A-verdi vest for fylkesveien. Det vises også til rådmannens vurdering i kapittel 
5.5 om prinsipielle avklaringer og avveining mellom hensyn. 
 
Teknisk plan for nytt kryss til Hansefellåsen 
I forbindelse med utbyggingen av Hansefellåsen skal det lages nytt kryss på Nedre Rælingsveg. 
Det er laget teknisk plan for krysset, noe som gir grunnlag for en senere byggeplan og at det er 
satt av nok areal i reguleringen. Atkomsten planlegges med kanalisert T-kryss med 
venstresvingfelt. For å finne ut hvilken type kryss som var nødvendig for å kunne ta unna fremtidig 
trafikk er det i forbindelse med planforslaget utarbeidet en trafikkanalyse. Denne viser at et 
kanalisert T-kryss med venstresvingfelt vil dekke trafikkøkningen ca. 20 år frem i tid. 
Trafikkanalysen anbefaler at det også settes av plass til et høyresvingfelt i reguleringsplanen, slik 
at krysset evt. kan oppdimensjoneres dersom det skulle bli nødvendig. Det er satt av 
hensynssone H410 i planforslaget som ivaretar fremtidig plass til høyresvingfelt.  
 
Eksisterende gang- og sykkelvei langs Nedre Rælingsveg blir i hovedsak liggende i samme trase 
som i dag. Dette er gjort for å unngå inngrep i eksisterende bebyggelse og den store fjellskrenten 
sør for krysset. Det gjør at veien breddeutvides østover og veifyllingen vil gå lengre utover i 
ravinene. Det kan ikke bygges mur for å minimere fyllingen på grunn av grunnforholdene og faren 
for ras. 
 
Det er benyttet veinorm fra 2007 for veiene i Hansefellåsen da arbeidet med reguleringsplanen ble 
startet opp før ny felles kommunal veinorm ble vedtatt i år (2018). 
 
SKV1-2 og SKV7 med fortau 
SKV1-2 er foreslått som samleveier med fortau i planområdet. De er dimensjonert med en regulert 
bredde på 12,25 meter med 6,25 meter kjørebane, 3 meter fortau og 1,5 meter grøft. Dette 
tilsvarer veitype Sa2, vei med fortau iht. kommunal veinorm. SKV7 har en total veibredde på 12,5 
m og er justert med 1,5 m større bredde på grunn av stigningsforholdene. Regulert bredde 
kjørebane blir dermed 6.75 m, samt at bredde fortau er 2,75 m og grøfter har bredde 1.5 m. Dette 
tilsvarer veitype A1, adkomstvei i boligområder med fartsgrense 30 km/t. 
Direkte avkjørsler fra disse veiene bør i størst mulig grad begrenses. Dersom det ikke er mulig å 
unngå direkte avkjørsel skal det opparbeides snuplass på egen tomt for å unngå rygging ut i 
veien. I enden av SKV1 skal det opparbeides vendehammer dimensjonert for renovasjonsbil. 
 

SKV3-6  

SKV3-6 er felles adkomstveier i planområdet. De er foreslått med en regulert bredde på 6,5 
meter med 4,5 meter kjørebane, og 1 meter grøft. Dette tilsvarer veitype Fa2 vei iht. kommunal 
veinorm fra 2007. Hvis det skal bygges barnehage i BKB1 bør vei adkomstveien hit, SKV5, 
bygges bredere enn foreslått. Dette må avklares i detaljregulering. SKV5 skal bygges med 
fortau og knyttes til gangvei SGS2 og kjørbar gang- og sykkelvei SKF1, og blir snarvei / 



gangadkomst til bussholdeplass på Nedre Rælingsveg. 
 
SKV8 og SKV9 
SKV8 er Nedre Rælingsveg / fv. 120 hvor det reguleres nytt kryss. SKV9 er eksisterende felles 
adkomst til eksisterende bolig. 

 

SF1, SGS2 og SKF1: 

SF1, SGS2 og SKF1 som er henholdsvis fortau, gang- og sykkelvei og kjørbar gang- og sykkelvei blir 
en sammenhengende offentlig gangforbindelse til bussholdeplassen på Nedre Rælingsveg. 

 

Gang- og sykkelvei SGS1 
I forbindelse med nytt kryss blir gang- og sykkelveien SGS1 på Nedre Rælingsveg lagt noe om 
forbi krysset. 
 
Trafikkmengde 
På grunn av nytt kryss på Nedre Rælingsveg og planlagt utbygging er det laget en trafikkanalyse 
som er lagt ved planforslaget. Denne viser at med planlagt utbygging vil det være nok kapasitet i 
krysset også etter at området er ferdig utbygd, samt at det er lagt til rette med en hensynsone for 
senere utbygging med høyresvingefelt dersom det viser seg at det blir behov for det. 
 
Kollektivtrafikk 
Det går buss med halvtimesruter forbi planområdet til Lillestrøm og timesruter til Oslo. I rushtiden 
er det 10 minutter frekvens mot Lillestrøm og Strømmen, samt 30 minutter mot Ahus. 
Fra senter av planområdet er det ca. 200 meter til busstoppet Kirkeby og ca. 800 meter i luftlinje 
til busstoppet Fjerdingby. 

 
Busstopp ved planområdet. 
 
Trafikksikkerhet 
For å unngå rygging ut i veibanen fra boligområdene til SKV1-2 og SKV7 skal det legges til rette 
for snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for personbil. 
 
Parkering 
Følgende parkeringskrav gjelder for området i tråd med kommuneplanens arealdel: 
 



Formål Ant. 
Bil 

Ant. 
Sykkel 

Pr.  Merknad 

Enebolig og 
tomannsbolig 

2 2 Boenhet En ekstra gj. Parkering løses på egen 
eiendom 

Kjedehus 2,75 2 Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal 

Rekkehus 1,75 2 Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal 

Leilighetsbygg 1,5 2 Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal 

Barnehage 1,5 1,5 Årsverk Inkl. besøkende 

 
Minst en plass skal være i garasje/carport. Plass til garasje skal vises ved søknad om tiltak.  
Sykkelparkering kan dekkes i bod/garasje og bør være under tak. 
 
De ovenfor oppgitte parkeringskravene for biler gjelder for området sør for Fjerdingbykrysset.  
Da området er sentrumsnært og planen legger til rette for gode gangforbindelser og det er gode 
muligheter for kollektivtransport, vil dette forhåpentligvis stimulere til mindre bruk av bil. I 
forbindelse med detaljregulering vil det gjøres vurdering av om parkeringskravene kan reduseres i 
forhold til de gitte kravene i kommuneplanen. 
 
Grønnstruktur 
Grønnstrukturen innenfor planområdet skal være en del av den overordnede grønnstrukturen i 
Rælingen kommune. Områdene som er satt av til grønnstruktur består av bratte områder, arealer 
langs eksisterende bekk og stier og arealer der det naturlig vil etableres snarveier. Innenfor disse 
områdene bør eksisterende vegetasjon opprettholdes. I vedlagte planbeskrivelse er det listet opp 
hvilke funksjoner grønnstruktur kan ha i et boligområde, bl.a. er det i dette planforslaget lagt inn 
grøntdrag i noen spesielt bratte områder som kunne blitt eksponerte ved en utbygging av boliger. 
 
Det tillates framføring og oppføring av nødvendig teknisk infrastruktur innenfor områder som 
reguleres til grønnstruktur for å betjene planlagt boligbebyggelse, med unntak av i Marka. 
 
Turvei som delvis går inne i Marka 
Nord i planområdet er det planlagt en turvei til sentrum og Marikollen (GTV1). Denne går også et 
stykke gjennom Marka. Kommunen har søkt Fylkesmannen om oppstart av reguleringsplanarbeid 
etter Markaloven. Hensikten er å ivareta myke trafikanter, og øke tilgjengelighet til skole, 
Marikollen og Fjerdingby sentrum. Fylkesmannen har gitt tillatelse til planlegging av turveien etter 
Markaloven i brev per 22.04.16 
Turveien tilrettelegger i stor grad for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Turveien vil være et 
utgangspunkt for de som vil ut i Marka. Den er også være en viktig gangforbindelse til Marikollen 
idrettsanlegg med hoppbakke, alpint, lysløype og rulleskiløype. 
Turveien fra Hansefellåsen til Marikollen ligger i et bratt østvendt terreng. Det er derfor ikke 
mange mulige alternative for plassering av den uten store terrenginngrep med høye fjellskjæringer 
og fyllinger. Turveien er forprosjektert på lik linje med veiene i Hansefellåsen og det har blitt 
vurdert alternative traseer både i horisontalplan og i vertikalplan for å finne den traseen som ligger 
best i det bratte terrenget. Figuren under viser to aktuelle alternativ som har blitt vurdert og som 
kan fungere i horisontalplan. I vertikalplan er alternativ 2 forkastet på grunn av at det blir store 
skråningsutslag/fjellskjæringer, da den krysser mange høydekoter på et kort strekke. Den ideelle 
traseen som er valgt er alternativ 1. 
 



 
Alternative turveitraseer i Marka i horisontal plan. (Kilde: ØRP.) 
 
Turveien skal anlegges så skånsomt som mulig gjennom Marka. Den er i hovedsak lagt på 
terreng for å unngå store terrenginngrep. Det er stedvis bratt og turveien vil derfor ikke kunne bli 
universelt utformet uten store terrenginngrep. Turvegen er planlagt med 5 meters bredde. Det er 
tenkt 3 meter til gangareal og 1 meter sideareal på hver side. Sidearealet er tenkt til eventuelle 
små steinmurer eller lignende for å unngå store skjæringer og fyllinger i marka. 
Turveien er totalt 525 meter lang, hvorav 165 meter går gjennom Marka. Turveien er vist med 
skråningsutslag gjennom marka for å vise arealbeslaget. Skråningsutslaget og utforming av 
turvegen er vist på veitegningene som følger reguleringsplanen. Det totale beslaget i Marka er på 
1,5 dekar. Det er også regulert et midlertidig anleggsbelte innenfor markagrensen på 5 meter på 
hver side, for å sikre at turveien kan bygges. Anleggsbeltet er 1,75 dekar stort totalt i Marka. Det 
forutsettes at turveien skal detalj-prosjekteres før utbygging og en vil da kunne se om det er mulig 
å eventuelt redusere anleggsbeltet ytterligere. 
Naturkartleggingen har ikke avdekket noe spesielt naturmangfold som blir berørt av turveien. Det 
er heller ikke funnet kulturmiljø og kulturminner som blir berørt av turveien. 
 
Turdrag 
Intern ferdsel i planområdet vil hovedsakelig foregå på fortauet langs samleveiene gjennom 
området. På tvers av området må en krysse høydekotene, og turdragene blir bratte. De vil likevel 
kunne gi mulighet for snarveier. I turdragene (GTD 1-4) er det tatt inn en bestemmelse om at det 
skal opparbeides sti og/eller trapp, slik at det er enkelt å gå ned mot fv. 120 med 
bussholdeplasser. GTD4 ligger på eksisterende traktorvei og kan brukes til skiløype. Det bør 
sørges for grøft som tar unna overvann i traktorveien. 
 
Figuren under viser alle mulige gangforbindelser i planområdet: 
 



 
Gangforbindelser i planområdet fra 2016 (Kilde: ØRP) 
 
Naturområde 
Grøntområdet GN1 er foreslått regulert for å opprettholde det biologiske mangfoldet i tilknytning til 
vassdraget. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Bekkene som renner gjennom området skal i hovedsak opprettholdes med dagens løp. De skal 
ikke lukkes ut over de punktene hvor bekkene allerede går i kulvert i dag, bortsett fra der vei SKV1 
krysser hovedbekken VNV1 gjennom området. 
Mellom utbyggingsområdene B3 og B4 er det en bekk (VNV1) med en mindre kunstig dam. 
Bekken med dam er foreslått regulert som en del av den helhetlige grønnstrukturen med 
hensynssone både for ivaretakelse av biologisk mangfold og som flomvei (hensynssone). 
Dammen er kunstig /demmet opp og må gjerdes inn eller sikres på annen måte. 
For vurdering av konsekvenser for Sørlibekken gjennom området der det vil bli et midlertidig 
anleggsområde vises det til vurderinger i planbeskrivelsens kapittel 5.10, s. 18-21 og til eget notat 
om vurdering av naturmangfold i forbindelse med områdereguleringen. 
 
Hensynssoner og bestemmelsesområde 
Faresone – flom: 
I bekken VNV1 og Sørlibekken i sør er det satt en flomsone på 20 meter til hver side som skal 
være dekkende for flomfare iht. NVE’s retningslinjer. For at bekkene ikke skal ta nye veier i en 



flomsituasjon, er det viktig at terrenget opprettholdes og/eller tilrettelegges slik at bekken ikke 
utgjør flomfare. 
 
Bevaring naturmiljø: 
Hensikten med sonen er å opprettholde eksisterende biologisk mangfold og naturmiljø i størst 
mulig grad. Tiltak i planområdet skal ikke forringe dette. H560_1 gjelder bekken VNV1 og bredden 
på sonen er 10 meter på hver side av bekken (VNV1) slik at total bredde blir 20 meter. 
H560_2 er gammel lavlandsgranskog. H560_3 er den kartlagte ravinen og naturbeitemarka. 
H560_3 overlapper med H560_2. Avgrensningene av naturtypene er satt av BioFokus. 
 
Infrastuktursone – krav vedrørende infrastruktur: 
Innenfor sonen er det satt av plass til høyresvingfelt med kile og omlegging av gang- og sykkelvei 
SGS1. 
 
Bestemmelsesområde – midlertidig anleggs- og riggområde (#1-4)  
I denne sonen tillates anleggsvirksomhet som er nødvendig for bygging av krysset med fv. 120. 
Bruk av arealene som anleggsområde skal ikke forringe senere bruk av området til det formål 
arealet er regulert til. #4 er bestemmelsesområde innenfor markagrensen. 
 
Landskap 
I arbeidet med å utforme planen og plassere ulike typer formål er det lagt stor vekt på analyse av 
eksisterende terreng og tilpasning til landskapet i Rælingen. Som del av analysen er det tidlig i 
prosjektet laget en 3D arbeidsmodell av hvordan området kan bli etter utbygging. 
Det er også utført hellingsanalyse og høydelagsanalyse av planområdet som et viktig grunnlag for 
planutformingen, se figurene i vedlagte planbeskrivelsen som viser dette på s. 40. 
På grunn av variasjonen i stigning, solforhold m.m. vil området bli tilpasset ulik bebyggelse og en 
variasjon i type boliger. Ved detaljregulering bør det utarbeides illustrasjoner som viser 
fjernvirkning. Veier er lagt med hensikt på at byggeområdene skal få hensiktsmessig dybde og 
form og, at veiene skal plasseres godt i terrenget. 
 
Vann og avløp 
Det er utarbeidet en rammeplan for vann- og avløp i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
Planen viser i grove trekk hvordan VA-systemet er tenkt opparbeidet. I forbindelse med 
detaljregulering og senere søknad om tiltak må VA-anlegget planlegges mer detaljert. 
 
Overvann og flom 
Planområdet vil bli utviklet etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Dette vil si at all nedbør 
på området skal tas hånd om internt ved at det så langt det er mulig skal infiltreres på området. 
Det må også tas høyde for overvann fra høyereliggende områder. Ved utbygging av planlagte 
tiltak skal alt overvann fra planområdet fordrøyes slik at bekkene i området ikke tilføres mer 
overvann og raskere enn i dag, for å hindre at planområdet er med på å påvirke en evt. 
flomsituasjon. Internt i boligområdet vil veigrøftene være naturlige flomveier. Det er laget en 
overordnet overvannsplan som sikrer flomveier. Det må også utarbeides mer detaljerte 
overvannsplaner som viser sikre flomveier til resipient i byggeområdet i forbindelse med 
detaljregulering og utbygging av hvert delfelt. 
 
Geotekniske forhold 
Ny bebyggelse vil i hovedsak ligge på fjell. Nytt kryss på Nedre Rælingsveg vil føre til litt utvidet 
veifylling på løsmasser. Før krysset bygges skal tiltaket prosjekteres. Hvilke sikringstiltak som må 
til for å få sikker byggegrunn for krysset skal prosjekteres av geotekniker iht. geoteknisk rapport 
og grunnundersøkelser, datert 18.04.17 som er vedlagt planforslaget. 
 
Renovasjon 
Avfall kildesorteres i følgende avfallsgrupper i Rælingen: matavfall, papp og papir og restavfall. 
Plastemballasje inngår i restavfall og sorteres på ROAF sitt anlegg. Når det gjelder glass- og 
metallemballasje bør også dette kunne kastes i felles nedgravde løsninger på Hansefellåsen og 



det stilles derfor krav om slik løsning i bestemmelsene. Plassering av nedgravde avfallsløsninger 
avklares med ROAF i forbindelse med detaljregulering. 
 
Strømforsyning 
Hafslund har lavspenningsnett i området og det antas at strømforsyning ikke vil være noe 
problem. Hafslund sier det er behov for to til tre nettstasjoner i planområdet ut fra antall boenheter 
det legges til rette for. 
 
Landbruk 
Landbruksområde LL1-2 er lagt inn for å kunne ha midlertidig anleggsområde for bygging av nytt 
kryss og turveien GTV1 beliggende i nord. Landbruksområde LL3-5 er arealer som ikke skal 
bygges ut og vil bli driftet som landbrukseiendom. Disse landbruksområdene er også mulig å 
benytte som adkomst til Marka. 
 
Konsekvenser av planforslaget og ROS-analyse 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen 2014 – 2025. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredning § 6 er dette planforslaget i tråd med overordnet plan, og det utløses derfor 
ikke automatisk krav om konsekvensutredning. 
 
I forbindelse med utvidet varsling av planområdet gjør Fylkesmannen oppmerksom på at dersom 
planen får vesentlig virkning for miljø og samfunn bør planen behandles i tråd med 
bestemmelsene i forskriften om konsekvensutredning. 
 
Planlagt kryss på Nedre Rælingsveg gjør at veien må breddeutvides med ca. 5 meter for å få 
plass til et venstresvingfelt. Det medfører at veifyllingen også må utvides ca. 5 meter østover. Det 
berører naturbeitemarken og ravinen som i dag ligger øst for Nedre Rælingsveg. 
Naturbeitemarken og gammel lavlandsgranskog er vurdert til å være lokalt viktig verdi – C og 
ravinen nasjonalt svært viktig verdi – A. 
 
Ravinen blir utsatt for et permanent terringrep når veifyllingen utvides. For å utvide veifyllingen 
trengs det et anleggsbelte for å komme til fyllingsfoten med anleggsmaskin for å dandere 
massene som skal bli ny veifylling. Anleggsområdet kan medføre uønskede hendelser og 
konsekvenser for ravinen og de registrerte naturtypene. 
Konsekvensene av dette og om det kreves en konsekvensutredning av disse tiltakene er vurdert i 
vedlagte planbeskrivelse og i eget notat utarbeidet av kommunen lagt ved saken om vurdering av 
naturmangfold i forbindelse med områdregulering av Hansefellåsen. Se også rådmannens 
vurdering og konklusjon under kapittel 5.3 om bærekraftig miljø- og klimautvikling.  
 
Unntak fra kommuneplanen er en planlagt turvei fra planområdet mot sentrum. Denne går i LNF-
område og ligger innenfor markagrensa. Det er vurdert at denne ikke har vesentlige negative 
virkninger for miljø og samfunn, men heller positiv virkning fordi den tilrettelegger for gang- og 
sykkeltrafikk, og kan gjøre at flere velger å ferdes til fots fremfor å kjøre bil til sentrum. De som 
velger å gå kommer også i kontakt med naturen. Turveien skal følge terrenget og opparbeides 
med så lite inngrep som mulig.  
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med områdereguleringen av Hansefellåsen, se 
rådmannens vurdering under kapittel 5.2 om trygt og sikkert lokalsamfunn. Ut fra risiko og 
sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at utbyggingen av planområdet vil medføre 
særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier. 
  
Videre har er det i tabell i kapittel 7.2 i planbeskrivelsen oppsummert de kjente konsekvensene av 
planforslaget. Dette gjelder for følgende tema: eksisterende landskap, vegetasjon og stier, samt 
for overvann, trafikk, samfunn og naturmiljø. Det er ikke funnet at det er noen vesentlige 
konsekvenser av planforslaget i forhold til disse temaene. 
 
 



INNKOMNE INNSPILL TIL PLANOPPSTART 
 
Varsel om planoppstart 
Planoppstart ble varslet i Romerikes blad og på kommunens nettside den 25.05.2016. Samtidig 
ble brev sendt ut til naboer og grunneier. Til den første varslingen av planarbeidet kom det inn 14 
innspill. I forbindelse med varsling av utvidet planområde med frist for innspill den 21.02.2017 kom 
det inn 8 innspill. Under er innspillene til planoppstart oppsummert og kommentert. 
 
Følgende innspill er mottatt ved første varsling: 
1. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 07.06.16 
2. Ketil Sand, 12.06.16 
3. Margrethe Ludvigsen, 14.06.16 
4. Statens vegvesen, 16.06.16 og 29.06.2017 
5. Midtre Rælingen Vel, 19.06.16 
6. Ingjerd Pedersen, 20.06.16 
7. Bjørn Larsen, 21.06.16 
8. Romerike avfallsforedling IKS, 21.06.16 
9. Hafslund, 22.06.16 
10. Norges vassdrags- og energidirektorat, 28.06.16  
11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 30.06.16 
12. Regionkontor Landbruk, 30.06.16 
13. Akershus fylkeskommune, 01.07.16 
14. Ruter, 01.07.16 
 
 
Følgende innspill er mottatt ved utvidet varsling: 
15. Liv og Øystein Huse, 01.03.17 
16. Statens vegvesen, 03.03.17 
17. Jan Nybak, 06.03.17 
18. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.03.17 
19. Akershus fylkeskommune, 08.03.17 
20. Anita Bredesen og Jan Roger Nybak, 15.03.17 
21. Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger, 15.03.17 
22. Regionkontor Landbruk, 29.09.17 
 
 
1. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 07.06.16 
Krav gitt i byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper bes ivaretatt 
også i anleggsperioden. Ved etablering av nye brannvannsuttak, bør det benyttes hydranter i 
stedet for brannkummer, og det bør stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: “Som en 
hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle 
avvik fra dette må være avklart med brannvesenet.” 
Til all bebyggelse bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 
utrykningskjøretøy. En overordnet VA-plan må inngå i plandokumentene for å sikre hygieniske 
forhold og tilstrekkelig mengde til brannvann. For å sikre vannforsyning til brannvannsuttakene bør 
hovedledningsnettet ha tosidig forsyning, og legges opp som ringledning. 
Brannvesenet ønsker også rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Valg mellom brannhydrant eller brannkum vurderes ved detaljprosjektering ut fra hva som er 
hensiktsmessig plassering. Internt vil de fleste områder ha adkomster fra to sider. Området får to 
adkomster. Rammeplan for VA er en del av plandokumentasjonen. 
 
Rådmannens vurdering 
Bruk av brannhydrant vil man komme tilbake til ved detaljregulering av områdene, men både 
brannvesenet og kommunen ønsker at det skal benyttes brannhydranter da disse er lettere å 
komme til på vinteren. 



Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse i § 9.1 om at tosidig vannforsyning innenfor 
Hansefellåsen jfr. godkjent rammeplan for VA, datert 23.05.2018, må være bygget før det gis 
tillatelse til å ta i bruk første bolig. Ringforbindelse via område B1-B3 og Kirkebyvegen vil bli 
bygget i en senere fase av utbyggingen på Hansefellåsen da utbyggingen av Hansefellåsen vil 
starte i sør. 
 
2. Eier av gnr. 98, bnr. 131, Ketil Sand, 12.06.16 
Av hensyn til redusert bilbruk bør det innarbeides en tursti/skiløype til Marikollen. Tilrettelegging 
for alternativ ferdsel/transport anses som positivt. Det foreslås at dagens østre trase i lysløypa kan 
brukes, og at planområdet utvides for dette. Det kan synes som om en liten del av 98/17 også skal 
inngå i områdereguleringen. Det antas at dette ikke er riktig, og skyldes unøyaktig inntegning. Eier 
av 98/17 har ikke noe ønske om at deres eiendom inngår i det igangsatte planarbeidet. 
 
Forslagstillers vurdering: 
I samarbeid med kommunen er turveien lagt i en trase øst for lysløypa. Dagens lysløype skal 
legges ned, men kan fortsatt brukes til ferdsel. På grunn av markagrensa legges traseen slik at 
det skal gjøres minst mulig inngrep innenfor markagrensa. Gnr/bnr 98/17 er regulert tidligere og 
inngår ikke i denne planen. 
 
3. Margrethe Ludvigsen, 14.06.16 
Jeg har et spørsmål ang utbygging av Hansefellåsen i Rælingen kommune. Jeg lurer på hvor dere 
tenker å legge av/påkjøring fra Nedre Rælingsveg? Vi driver og bygger hus langs Nedre 
Rælingsveg nå og her er det ingen enkel oppgave å krysse vegen...Vi og flere her har barn som 
skal på skole, jeg håper ikke det er tenkt å sende enda flere biler forbi her. Vet du om det er 
planlagt noe mer innen trafikksikkerhet? Sånn det er nå må barna kjøres, Statens vegvesen 
ønsker ikke å lage overgang. Vi bygger forresten på andre siden av vegen for der Kirkebyvegen 
kommer ut på Nedre Rælingsveg. Her må ungene krysse vegen for å benytte undergang lengre 
sør igjen...Vi bygger jo på samme side av vegen som Smestad skole. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Denne planen tar ikke for seg trafikksikkerhet øst for Nedre Rælingsveg, da det ikke inngår i 
planområdet. Nytt kryss på Nedre Rælingsveg er planlagt lengre sør. 
 
4. Statens vegvesen, 16.06.16 og 29.06.2017 
Planbeskrivelsen må beskrive trafikksikre ferdselsveger til skoler, idrettsanlegg, nabobebyggelse, 
bussholdeplasser og eventuelle andre målpunkt for de barn som flytter til området. Det må være 
rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av dette før boliger bygges. Det må være byggegrense 
på 30 meter mot fv. 120, slik som i gjeldende reguleringsplaner. Kryss på Fv. 120 må reguleres og 
teknisk plan utarbeides. Frisikt må sikres på plankart og i bestemmelsene. Det må stilles 
rekkefølgekrav for bygging av krysset før nye boliger. Krysset mellom Fv. 120 og Kirkebyvegen 
må stenges, og det må etableres ny adkomst fra området. Dette må sikres med rekkefølgekrav. 
Det vises til støyveilederT-1442/2012, herunder at støyutredning skal foreligge ved 
reguleringsplan. Planforslaget skal dokumentere at dette er ivaretatt. Det ønskes også følgende 
rekkefølgebestemmelse: «Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som 
sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T-
1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS8175- klasse C, før kommunen kan gi 
brukstillatelse for boliger i gul støysone.»  
 
Forslagstillers vurdering 
Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau langs samlevegene. Dessuten skal det 
etableres snarveier på kryss av disse. Det skal også etableres turvei til sentrum og gangvei til 
busslommen på Nedre Rælingsveg. Byggegrense på 30 meter ivaretas. Krav til teknisk plan for 
krysset på fv. 120, samt rekkefølgekrav til bygging ivaretas. Det er utført støyberegninger og satt 
krav i bestemmelsene til dette. 
 
Stenging av avkjørsel på Nedre Rælingsveg til gnr 98 bnr 25 skal vurderes i forbindelse med 
detaljregulering av B16. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene § 3.1.1. Øvrige avkjørsler til 



Kirkebyvegen ønskes opprettholdt av planmyndigheten i kommunen av hensyn til rasjonelt 
adkomstmønster og beredskapshensyn. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er satt rekkefølgekrav i § 9.1.1 til at krysset med fylkesveien skal bygges før det kan gis 
brukstillatelse for nye boliger innenfor feltene B1-B16 og felt BKB1. De andre byggeområdene er 
mindre eksisterende byggeområder og som har utkjøring enten via Kirkebyvegen eller via vei til 
Haugen gård. Gangforbindelsen som vil være en snarvei ned til busslommen ved fv. 120 skal 
være ferdig bygget før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor feltene B5-7 og B10-13 og 
BKB1. Det vil si at denne snarveien skal bygges før de søndre feltene som skal bygges ut av 
utbygger blir bygget ut. 
Som forslagsstiller sier, så er det utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet for områdereguleringen. I rekkefølgebestemmelsene § 9.5 stilles det krav 
om at støyrapport som foreslår tiltak mot støy i bygge- og anleggsfase må utarbeides før 
igangsetting av utbygging kan tillates innenfor området. I §9.2 er det stilt krav om at støytiltak må 
være gjennomført før kommunen kan gi brukstillatelse for boliger som ligger i gul støysone.  
For feltene B1-B16 og BKB1 stilles det krav om detaljregulering før det kan bygges nye boliger 
innenfor disse områdene, evt. før bygging av barnehage på BKB1, jfr. 
reguleringsbestemmelsenes § 2.1. Det vil bli utarbeidet mere detaljerte støyrapporter og stilles 
mer detaljerte bestemmelser til disse feltene ved detaljregulering av disse områdene.  
 
5. Midtre Rælingen Vel, 19.06.16 
Ny avkjøring på Nymark er uønsket. Det bør søkes å redusere antall avkjørsler langs fylkesvegen, 
og ikke lage nye. Det ønskes avkjøring fra Sørli. Busstoppet ved Sørlidalen må etableres med 
busslomme og flyttes noe nærmere Holt. Det må etableres busslomme også på andre siden av 
vegen ved Holt. Her er det undergang, og sikker adkomst er sikret. Det må etableres overgang fra 
Kirkebyvegen slik at fotgjengerne kan krysse uten å risikere livet. Etter at utbyggingen er ferdig 
bør det være etablert en belyst grusveg i bakkant av bebyggelsen for å etablere adkomst fra 
Marikollen til Sørlidalen. Det må etableres adkomst fra Tajevegen opp til denne grusvegen. På 
samme måte bør traktorvegen/skiløypa fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten oppgraderes til 
helårsbruk. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er ikke planlagt endringer på bussholdeplasser eller etablering av nye fotgjengeroverganger i 
planen. Det etableres turvei til Marikollen fra planområdet og tilkoblinger til skiløyper er ivaretatt 
gjennom GTD5 og BLK4. Spørsmålet om en evt. grusvei og oppgradert traktorvei / skiløype fra 
Sørlidalen til Fjerdingbyputten inngår ikke i reguleringsplanen. 
 
Rådmannens vurdering 
Vurderinger av alternativer for adkomst viser bl.a. at en adkomst fra Sørli til Hansefellåsen ville 
gått innenfor markagrensen. Dette alternativet er derfor ikke valgt som hovedadkomst til de nye 
byggeområdene i Hansefellåsen. Videre er det allerede en adkomst til flere hus der 
hovedadkomsten til Hansefellåsen forslås ved Nybak, det blir derfor ikke flere avkjørsler fra fv. 
120. 
 
6. Ingjerd Pedersen, 20.06.16 
Eiendommene Nedre Rælingsveg 387, 389 og 397 er lagt ut for salg. Det 
er viktig å få avklart om disse skal være med i planen eller om de skal holdes utenfor denne 
reguleringen, og om det evt. vil få noen konsekvenser for min eiendom gnr 98/5. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Eiendommene Nedre Rælingsveg 387, 389 og 397 inngår i planområdet i delområde B15, og 
reguleres til bolig i tråd med kommuneplanens føringer. Det gjelder også gnr 98/5. 
 
7. Bjørn Larsen, 21.06.16 
Trehyttelandsbyen uttrykker bekymring for utbygging av Hansefellåsen generelt, og søndre del 
spesielt. I over 20 år har trehyttelandsbyen ligget i svært nær tilknytning til skogen, med hytter i 



trærne, utedo, vann fra bekken (rett sør for planlagt utbygging) og grønnsakshage for å nevne 
noe. Det fryktes nå at dette særpreget står i fare for å forsvinne med utbygging av Hansefellåsen. 
Det ønskes dialog med utbygger for å ivareta stedets særpreg. Utbygging i umiddelbar nærhet vil 
ødelegge stedet. Med tanke på at det er ønskelig å beholde den lave og naturvennlige standarden 
er det ingen tvil om at tomter i umiddelbar nærhet av hyttekollektivet ikke vil være spesielt 
attraktivt. Søndre del av planområdet bør tas ut av planen i sin helhet, slik at bekken og 
skogsområdet rundt Trehyttelandsbyen kan bevares. Det er et forsvinnende lite område det er 
snakk om. 
 
Forslagstillers vurdering: 
I tråd med kommuneplanen for området der trehyttelandsbyen ligger, foreslås dette området 
regulert til bolig. 
 
Rådmannens vurdering 
Som Bjørn Larsen beskriver i sitt innspill vil særpreget forandres i området når det blir bygget 
boliger inntil Trehyttelandsbyen. Rådmannen mener derfor at det vil være hensiktsmessig også å 
legge til rette for at det blir boliger innenfor felt B15 der Trehyttelandsbyen ligger i samsvar med 
arealdelen til kommuneplanen.  
 
8. Romerike avfallsforedling IKS, 21.06.16 
Det henvises til kommuneplanens arealdel (2014 – 2025), kapittel 3, § 3.2 og bestemmelser 
knyttet til renovasjonsløsninger for ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående 
bebyggelse. For et område av denne størrelsen vil det være av stor betydning at ROAF blir 
involvert på et tidlig tidspunkt. ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av 
husholdningsavfall i saker som berører eierkommunene. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Ved detaljregulering skal det reguleres areal til renovasjon og det skal benyttes nedgravde 
brønner for papir, restavfall, glass og metall, jfr. reguleringsbestemmelsene § 3.4.  
 
9. Hafslund, 22.06.16 
Nettselskapet har lavspenningsnett etablert innenfor planavgrensningen, og det er behov for to til 
tre nye nettstasjoner som det må settes av areal til.  
Nettselskapet ber derfor om at følgende bestemmelse inntas i reguleringsbestemmelsene: 
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner» 
Det vises også til kravene til plassering av nettstasjon og ønsker bestemmelser til dette.  
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene § 2.1 om strømforsyning med krav om at det skal 
utarbeides rammeplan for bl.a. el-forsyning/nettstasjoner som del av beslutningsgrunnlaget for 
detaljregulering. 
 
10. Norges vassdrags- og energidirektorat, 28.06.16 
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid datert 06.06.2016. I perioder med store 
saksmengder har NVE Region Øst ikke alltid ressurser til å gjøre en konkret vurdering av 
planområdet ved varsel om oppstart. Denne planen er en av disse. Det vises også til retningslinjer 
for hvordan en kan ta hensyn til flom‐ og skredfare i arealplaner (NVE 2/2011 – Flaum‐ og 
skredfare i arealplanar).  
 
Forslagstillers vurdering: 
Faren for flom og skred er vurdert, og det er foreslått avbøtende tiltak for dette i form av blant 
annet 20 meter byggegrense/flomsone mot bekk. Det foreligger geoteknisk vurdering, samt 
undersøkelser som grunnlag for bygging av nytt kryss ved fv. 120, som vedlegges planforslaget. 
Det er satt krav i bestemmelsene til ytterligere vurdering av geotekniker om behov for 
grunnundersøkelser for øvrige byggeområder under maringrense ved detaljregulering før 
utbygging kan skje. 
 



11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 30.06.16 
Det vises til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016, samt ”Nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015. I Naturbase er det registrert en 
dam (Kirkeby, ID BN00011038) med amfibier. Dammen er gitt verdi svært viktig (A-verdi). Inn- og 
utløpsbekken til dammen går gjennom planområdet. Fylkesmannen forventer at dammen med 
tilhørende bekk og grøntstruktur blir ivaretatt i områdereguleringen for å bevare det biologiske 
mangfoldet. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er satt av 10 meter grøntsone mot dammen og bekken (VNV1), samt hensynsone for bevaring 
naturmiljø.  
 
Rådmannens vurdering 
Dammen har blitt vurdert til å ha redusert verdi, se vedlagte kartlegging av naturmangfold, rapport 
fra mars 2017. 
 
12. Regionkontor Landbruk, 30.06.16 
Planområdet er avgrenset av LNF-område mot syd og vest. Skogen i det tilgrensende LNF-
området består av skjøttet barskog med middels til høy bonitet. Skogen er aktivt drevet, og utgjør 
en betydelig samfunnsøkonomisk ressurs. Det bes om at det tas hensyn til dette under utforming 
av reguleringsplanen slik at boligutbyggingen ikke vanskeliggjør skjøtsel av skogområdene og 
uttak av tømmervirke. Konkret innebærer dette at veiene innenfor boligområdet må utformes slik 
at de kan benyttes av tømmervogntog, og det må reguleres inn egne områder for lagring av 
tømmer på velteplass. 
 
Forslagstillers vurdering:  
Det er ingen skogsbilveger innenfor planområdet i dag, og reguleringsplanen endrer ikke dagens 
forutsetning for adkomst til skogen. Det er skogen på gnr/bnr 98/2, 98/6 og 99/13 som blir berørt. 
Disse avstår også grunn til utbygging og er inneforstått med endret adkomst til skogen. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er fortsatt mulig å kjøre tømmer ut vi Sørlidalen der det også er en tømmervelteplass. Det vil 
også fortsatt være mulig å komme ut i skogen via landskap-, natur- og friluftsområdet LL4 direkte 
fra ny offentlig adkomstvei SKV1 med traktor, men sannsynligvis ikke med store tømmervogntog 
på grunn av at kryss i sør med fv. 120 ikke er dimensjonert for dette.  
 
13. Akershus fylkeskommune, 01.07.16 
Planområdet er langstrakt og ligger i en avstand av ca. 1 - 1,7 km fra Fjerdingby, som er prioritert 
tettsted i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det forutsettes at planarbeidet 
legger vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser mot Fjerdingby. 
Automatisk frede kulturminner: Planområdet ble registrert, uten funn av automatisk fredete 
kulturminner. Undersøkelsesplikten er å anse som oppfylt. Fylkesrådmannen ber om at de som 
skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at det likevel kan være ukjente 
fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Dersom det støtes 
på fornminner skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus Fylkeskommune, skal straks varsles i 
henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
Nyere tids kulturminner: Området grenser i øst mot kulturlandskapet rundt Rælingen kirke. Dette 
kulturlandskapet er vurdert å inneha verdi i regional og/eller nasjonal sammenheng, jfr. Regional 
plan for kulturminner og kulturmiljøer (2007). Det strekker seg fra Nedre Rælingsveg og ned mot 
Øyeren. Grunnet områdets høye verdi anbefaler vi at siktlinjene i området ivaretas, både ned mot 
Øyeren og sett fra Øyeren. Det frarådes at det åpnes opp for høye bygg som bryter 
landskapssilhuetten. 
Viser også til at barn- og unges interesser skal vektlegges sterkt.  
 
Forslagstillers vurdering: 
Kulturminner, barn og unges interesser og landskapshensyn er vurdert i planarbeidet. 



 
Rådmannens vurdering 
Barn og unges interesser: 
Disse interessene ivaretas ved at det er avsatt kvartalslekeplasser i planen og at det er satt krav i 
bestemmelsenes § 2.8 om at det skal avsettes areal til lekeplasser med kort avstand fra boliger. 
Det er også lagt til rette for at gangvei fra planområdet i nord mot barneskole og ungdomsskole på 
Fjerdingby/Marikollen for en mer direkte adkomst hit gjennom Marka. Denne gangveien vil bli 
bygget før det gis brukstillatelse på boliger innenfor feltene B1-4, B8-9 og B14, dvs. før innflytting i 
boliger kan skje fra midten av Hansefellåsen og nordover. 
 
Regional plan for areal- og transport og gode forbindelser: 
Den ovennevnte gangveien gir god gang- og sykkelvei forbindelse til Fjerdingby i tillegg til at det 
er stilt krav i bestemmelsene om opparbeidelse av fortau langs Kirkebyvegen i forbindelse med 
utbygging av boliger nord i Hansefellåsen og samtidig med byggingen av gangveien mot 
Fjerdingby. Det er også foreslått regulert en gangvei ned mot fv. 120 som vil fungere som snarvei 
ned til bussholdeplassene her. Rådmannen mener derfor at det er lagt til rette for gode gang- og 
sykkelforbindelser ved utbyggingen av Hansefellåsen. 
 
Landskapshensyn: 
Vedrørende landskapshensyn er det i bestemmelsenes § 3.1.3 stilt krav om at det for 
boligbebyggelsen i feltene B4, B5, B6, B8 og B9, som kan bli spesielt synlige ved at de ligger høyt 
og på framspring i landskapet, skal utarbeides perspektivtegninger eller modeller som viser 
fjernvirkning. 
 
Kulturminner: 
Det er registrert tre SEFRAK-registrerte bygninger innenfor område B15/B16 i planen. I den nylig 
vedtatte kulturminneplanen for Rælingen er 2 stk. av disse bygningene som ligger på Sørli, 
gnr/bnr 98/5, gitt kategori 3 og er vurdert som av «lokal karakter» og «bør sikres med formelt vern 
ved områderegulering rundt objektene». En bygning på Nyhus, gnr/bnr 98/6, er gitt en lavere 
vernekategori 4. Kirkebyvegen ligger også inne i kulturminneplanen med vernekategori 2 som er 
en del av Kongeveien fra Fjerdingby til Hauger. Områdereguleringen grenser inntil denne 
registrerte gamle veistrekningen der Kirkebyvegen tar av fra fv. 120 i sør. Fylling og midlertidig 
anleggsområde ved hovedavkjørsel til Hansefellåsen vil gå litt inn i kulturlandskap Haug gitt 
vernekategori 2. I kulturminneplanen er det beskrevet at «Kulturlandskapet med raviner i Holt- og 
Fjerdingby-Haugen-området bør sikres og holdes i hevd med beitedyr». Tilleggs-fyllingen som må 
til er vurdert til å være liten og ifølge reguleringsbestemmelsene skal området settes tilbake i sin 
opprinnelige stand etter nødvendige tiltak slik at det fortsatt kan være beitedyr her etter 
utbyggingen, jfr. § 8.4. 
Ved detaljregulering av område B15 og B16 vil det vurderes bestemmelser for bevaring av de tre 
bygningene som har vernekategorier i kulturminneplanen. Det er videre lagt inn en 
reguleringsbestemmelse § 2.4 om fredete kulturminner. 
 
14. Ruter, 01.07.16 
Området er godt egnet for utbygging i forhold til kollektivtrafikk, da det befinner seg langs 
eksisterende kollektivtraseer og derav gir gode muligheter for et godt kollektivtilbud. Ruter er dog 
bekymret for fremkommeligheten på Nedre Rælingsvei ved ytterligere utbygging. Dersom ikke 
tiltak settes inn vil økt boligbygging øke veitrafikken. Det er allerede i dag mye kø på Nedre 
Rælingsvei inn mot rundkjøringen på rv. 159, og bussene blir stående i samme kø som bilene. Det 
bør etableres kollektivfelt på strekningen inn mot rundkjøringen. Andre tiltak som rushtidsprising 
bør også vurderes for å oppnå en god trafikkavvikling. Det er viktig at utformingen av 
utbyggingsområdet gjøres så kollektivvennlig som mulig slik at flest mulig kan benytte 
kollektivtrafikk. Det bør være effektive gangforbindelser ned mot holdeplassene, og bebyggelsen 
bør konsentreres så nære disse som mulig. 500 meter anses som kort avstand, og 1000 meter 
anses som akseptabel avstand, men likevel kan dette være noe langt dersom det er mye helning i 
terrenget. Områder med høy utnyttelse bør ligge nærmere holdeplassene enn bebyggelse med 
lav utnyttelse. 
 



Forslagstillers vurdering:  
Fremkommeligheten på Nedre Rælingsveg er et regionalt problem, og er ikke nærmere vurdert i 
planarbeidet. Reguleringsplanen er utformet med tanke på god tilgjengelighet til kollektivtrafikk. 
Det bratte terrenget medfører at veinettet blir langt, men samtidig er det er lagt til rette for kortere 
turveier på kryss av vegnettet for kort adkomst til bussholdeplass.   
 
Rådmannens vurdering 
Kommunen legger til rette for bygging av kollektivfelt ved at det ved regulering for bygging av nye 
boliger langs fv. 120 sør for tunnelen/rv. 159 mot Lillestrøm settes av areal for bygging av 
fremtidig kollektivfelt. Kommunen stiller også krav om at det skal bygges gangveier langs Nitelva 
slik at man kan få noen over fra bruk av bil til å gå eller sykle til og fra Lillestrøm. Bruk av 
rushtidsprising ved f.eks. differensiering av kollektivsatser er ikke vurdert benyttet. 
 
Boligområdet felt B14 er det området på Hansefellåsen som vil ligge lengst unna 
bussholdeplassene og her tillates det ikke bygget blokkbebyggelse, jfr. §3.1.1 i bestemmelsene. 
Fra midten av felt B14 i Hansefellåsen vil det være ca. 1.2 km både til bussholdeplassen på 
Fjerdingby og via snarvei ved felt BKB1 til bussholdeplassen ved Kirkeby. Fra de andre feltene vil 
det være kortere gangvei til bussholdeplassene.   
 
15. Liv og Øystein Huse, 01.03.17 
Er imot at nytt kryss på fv. 120 blir eneste adkomst og at det vil medføre støy og forurensing tett 
på boligen. Vil ha flere adkomster til området.  
 
Er bekymret for belastningen på FV120 som allerede er svært stor. Mener det er en dårlig løsning 
at de som bor langt nord på feltet, skal måtte kjøre langt sørover og ut på en allerede overbelastet 
FV120 for å komme seg tilbake til kommunesenteret ved Marikollen og mot Lillestrøm m.m. Bør 
etableres en vei i nord/øst.  
 
Mener det bør etableres et flettefelt i nordgående retning for å flette trafikken som kommer sørfra 
med trafikk fra Hansefellåsen.   
 
Forslagstillers vurdering:  
Det er utført en trafikkanalyse som viser at kapasitetsutnyttelsen i det planlagte krysset er bra. Det 
skal ses på avbøtende tiltak med hensyn på støy og forurensning i forbindelse med utbygging. 
 
Rådmannens vurdering 
Trafikkanalysen som er utarbeidet, samt trafikknotatet for Kirkebyvegen viser at det ikke er noen 
andre avkjørsler enn ved Nybak/Haug som peker seg ut som adkomst til Hansefellåsen uten for 
store inngrep i terreng og uten riving av boliger. Kirkebyvegen kan heller ikke ta imot mye trafikk 
fra nord i Hansefellåsen på grunn av at den vil være smalere enn dagens veinorm selv med 
utvidelse med fortau slik som veien er regulert for i eksisterende reguleringsplan for denne veien. 
Det er en rekkefølgebestemmelse i § 9.5 som stiller krav om utarbeidelse av støyrapport som 
foreslår tiltak mot støy i bygge- og anleggsfasen før igangsetting av utbygging kan tillates innenfor 
området. 
 
16. Statens vegvesen, 03.03.17 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget om å utvide planområde for 
områdereguleringsplan for Hansefellåsen. 
 
Forslagstillers vurdering:  
Tas til orientering. 
 
Rådmannens vurdering 
Teknisk plan for krysset med fv. 120 er godkjent av Statens vegvesenet, jfr. brev datert 
29.06.2017. Byggeplan for krysset skal utarbeides og godkjennes av Statens vegvesen og nytt 
kryss skal være ferdig bygget før det kan gis brukstillatelse for nye boliger på feltene B1-B16 og 
BKB1, jfr. rekkefølgebestemmelsenes § 9.1.1. 



 
17. Jan Nybak, 06.03.17 
Ønsker at det reguleres at T-krysset flyttes 15-20 meter Nordover slik at hoved innkjøringen 
legges lenger fra min eiendom. Jeg vil få støyen rett inn på min eiendom og ingen mulighet for bl.a 
garasjeplass. En slik flytting vil også lette innkjøringen da strekningen opp mot Hansfellåsen blir 
rettere og høydeforskjellen noe lavere. 
 
Forslagstillers vurdering:  
Ved å flytte krysset 15-20 meter nordover eller sørover vil bebyggelsen lang Nedre Rælingsveg 
måtte rives. Krysset er plassert for å unngå å måtte rive eksisterende bebyggelse og av hensyn til 
høydeforskjeller. 
 
Rådmannens vurdering 
Det vil være plass til en garasje på Jan Nybak sin eiendom vest for eksisterende bygninger på 
hans eiendom. Videre er det en rekkefølgebestemmelse i § 9.5 som stiller krav om utarbeidelse 
av støyrapport som foreslår tiltak mot støy i bygge- og anleggsfasen før igangsetting av utbygging 
kan tillates innenfor området. 
 
18. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.03.17 
Innenfor utvidet planområde på østsiden av fv.120 er det i Miljødirektoratets naturbase registrert 
naturtypen gråor-heggeskog (Hammeren) med A-verdi (nasjonalt viktig). Etter våre målinger vil 
1,2 dekar av denne naturtypen berøres av planområdet. 
 
Viser til ravinen som verdifull naturtype og mener det midlertidige anleggsområdet utløser krav om 
konsekvensutredning. Ber om at konsekvenser for ravineområdet og naturtypen gråor-heggeskog 
utredes. 
 
Dersom planen kommer i konflikt med naturverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi, vil 
fylkesmannen sterkt fraråde kommunen å omdisponere det foreslåtte området øst for fylkesveg 
120 til et midlertidig anleggsområde. 
 
I forbindelse med planarbeidet må det gjennomføres en miljørisikovurdering av tiltaket for 
Sørlibekken. Det må også vurderes og eventuelt implementeres avbøtende tiltak for å beskytte 
bekken mot forurensning. 
 
Fylkesmannen minner også om vannressurslovens § 11 som sier at det langs bredden av 
vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som 
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen er myndighet til å gi fritak fra 
§ 11. 
 
Viser til beite som landbruksareal, hensynet til landbruk, jordvern og kulturlandskap, og om 
anleggsområdet og eventuelt kryssløsningen kan legges til et annet areal eller begrenses. 
 
Det er også sannsynlig at tiltaket vil genererer en viss mengde overskuddsmasser. Vi minner om 
at det bør lages en plan for forvaltning av massene samtidig med planarbeidet med mål om å 
gjenbruke mest mulig, og en sluttrapport etter endt tiltak. 
 
Fylkesmannen mener at utvidet planområde innebærer at det må gjennomføres en 
konsekvensutredning for ravinelandskapet i området. 
 
Forslagstillers vurdering:  
Området for naturtypen gråor-heggeskog (Hammeren) med A-verdi (nasjonalt viktig) inngår ikke 
lengre i planområdet etter at det midlertidige anleggsområdet ble redusert i areal som følge av 
innkomne merknader. 
 
Som følge av nytt kryss vil Nedre Rælingsveg breddeutvides. For veganlegg må det settes av 
midlertidige anleggsområder for å ha hjemmel til å bygge veganlegget og gå inn på annen manns 



grunn. Når veganlegget er ferdig bygget skal arealene tilbakeføres til sin opprinnelige stand så 
godt det lar seg gjøre. Dette er sikret i bestemmelsene. Vegetasjonsbeltet mot bekken i 
anleggsområdet vil bli borte under anleggsperioden, men vil reetableres etter endt anleggsdrift. 
Det gjøres og avbøtende tiltak mot erosjon i anleggsperioden.  
 
Det kom ny forskrift om konsekvensutredning som trådte i kraft 01.07.17.  Utvidelsen av vegen 
kommer inn under vedlegg II tiltak og planen skal behandles etter forskriften, dersom det vurderes 
at planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, Jf. §10. 
 
Når det gjøres en konkret vurdering av tiltaket, skal det gjøres en vurdering av graden av 
påvirkning, herunder størrelsen på tiltaket og om virkningene er irreversible eller ikke. 
 
Tiltaket berører ravinen med verdi A og naturbeitemarka og gammel lavlandsgranskog, begge 
med verdi C. 
 
Det midlertidige anleggsområdet skal ikke brukes til formål som kan forringe området, herunder 
lagring av masser og anleggsutstyr. Det midlertidige anleggsområdet skal søkes satt i stand som 
det var før tiltaket. 
 
Vegfyllingen er av permanent karakter. Tiltakets størrelse tilsier at det ikke har vesentlig virkning 
for miljø og samfunn, da det kun utgjør 1% av ravinen. Inngrepet ligger også slik at det ikke 
berører ravinen vesentlig, da det ligger øverst i ravinen mot eksisterende veg, som skal utvides 
noe. Det er satt krav til miljøoppfølgingsplan for krysset på Nedre Rælingsveg i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Egenskapene ved tiltaket tilsier at på grunn av størrelse, lokalisering og påvirkning i forhold til 
inngrepet i ravinen er vegutvidelsen begrenset, og det vurderes derfor at tiltaket iht. §10 i 
forskriften ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
 
Massebalansen innenfor planområdet vil komme tydeligere frem ved detaljprosjektering. Massene 
skal håndteres i henhold til plan- og bygningsloven og andre sektorlover, som for eksempel 
forurensningsloven. 
 
Rådmannens vurdering 
For rådmannens vurdering av innspillet fra fylkesmannen til utvidelsen av planområdet vises det til 
kapittel 5.3 Bærekraftig miljø- og klimautvikling lenger ned i saksframstillingen, samt til eget 
vedlagt notat utarbeidet av Rælingen kommune for vurdering av naturmangfold i forbindelse med 
førstegangsbehandling av områderegulering for Hansefellåsen. 
 
19. Akershus fylkeskommune, 08.03.17 
Akershus fylkeskommune har ingen merknader til forslaget om å utvide planområde for 
områdereguleringsplan for Hansefellåsen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Tas til orientering. 
 
 
20. Anita Bredesen og Jan Roger Nybak, 15.03.17 
Dette er kopi av innspillet nr.15 fra Liv og Øystein Huse. Det vises til punkt nr. 15. 
 
21. Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger, 15.03.17 
Viser til støy for eksisterende bebyggelse og mener utkjøring bør legges et sted med ny 
bebyggelse som er bedre støyisolert. Viser til ravinen som naturtype og det kan få langsiktige 
skader. Tiltaket vil få ulemper med redusert beiteareal, fortilgang og transport. Viser også til 
kostnader og grunnforhold og mener det bør velges et annet alternativ.  
 
Forslagstillers vurdering:  



Det er satt krav til støyutredning i planen som vil ivareta støy fra veg. Når veganlegget er ferdig 
bygget skal arealene tilbakeføres til sin opprinnelige stand. Dette er sikret i bestemmelsene. 
 
Det må gjøres avbøtende tiltak i forhold til beite og ulempene vegutvidelsen medfører.  
 
Grunnforholdene er greie for utbygging av krysset. Det er vurdert flere alternativ for adkomst til 
området. 
 
Rådmannens vurdering 
For vurdering i forhold til støy for eksisterende bebyggelse og alternative adkomster vises det til 
rådmannens vurdering til innspill nr.15 fra Liv og Øystein Huse. For vurdering av ravinen som 
naturtype og om den kan få langsiktige skader vises det til kapittel 5.3 Bærekraftig miljø- og 
klimautvikling lenger ned i saksframstillingen, samt til eget vedlagt notat utarbeidet av Rælingen 
kommune for vurdering av naturmangfold. 
Tilleggs-fyllingen som vil være nødvendig for bygging av krysset med fylkesveien vil bli ca. 1 da 
og gå ca. 5 m lenger ut enn dagens fylling og vil ligge inn mot fyllingen fra veien som allerede er 
der i dag. Dette vil gi litt redusert beiteareal, men utbyggingen vil ikke stenge for tilkomst for 
landbruksmaskiner i forhold til slik området er i dag. Det er også lagt inn en avkjøringspil i 
plankartet som skal sikre dette.  
 
22. Regionkontor Landbruk, 29.09.17 
Viser til at utvidelsen øst for området dekker ca. 30 daa landbruksareal og at dette vil redusere 
gårdens ressursgrunnlag og viser til inngrep i kulturlandskapet og ravinen. Videre vil de sikre 
skogsveg i området.  
 
Ønsker adkomst til området fra Sørli. 
 
Forslagstillers vurdering:  
Varslet utvidelse er større enn hva som reelt er planlagt. Utvidet vegfylling vil ta ca. 1 daa av 
beitet. Området med det midlertidige anleggsområdet på ca. 7.5 daa, skal ikke forringes og 
landbruksareal som eventuelt blir berørt skal tilbakeføres til beite, jfr. § 8.4 om hensynssoner.  
 
Det er ingen skogsvei i området i dag, så planen endrer således ikke dagens forutsetning for 
skogsdrift i Marka. Å legge til rette for tømmervelte og tømmertransport gjennom et boligfelt er 
ikke forsvarlig.  
 
Det vises til kapittel 6.8 i planbeskrivelsen for vurdering av adkomster til planområdet. 
 
Rådmannens vurdering 
For vurdering av reduksjon av gårdens ressursgrunnlag og inngrep i kulturlandskap og ravinen 
vises det til rådmannens kommentarer til innspillet fra Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger. 
 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 
Tilgjengelighet 
Planområdet er et skogområde med bratt terreng, og det er ikke mulig å opparbeide hele feltet iht. 
prinsipper om universell utforming uten å ødelegge landskapet. Internt på det enkelte boligfelt, og 
på leke- og uteoppholdsarealer bør universell tilgjengelighet tilstrebes der det er mulig uten for 
store terrenginngrep. 
 
Støy og stråling 
Støyskjerming av uteoppholdsareal og i fasaden vil skje i henhold til gjeldende lovverk. Det er 
vanskelig å skjerme området med støyskjerm langs fv. 120 da byggeområdet ligger høyt over 
veien. Under anleggsperioden må det også påregnes støy. 



Av hensyn til stråling fra trafo bør det være en 10 meter sone til bebyggelse for varig opphold. 
 
Sol/Skygge 
Planområdet er østvendt og bratt noe som kan gjøre at området har redusert solinnstråling. Av 
hensyn til sol og skygge bør uteoppholdsareal så langt det lar seg gjøre plasseres mot sør og 
vest. Bebyggelse bør i størst mulig grad plasseres slik at den ikke skygger på uteoppholdsarealer 
og nabobebyggelse. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 
Trafikksikkerhet og beredskap 
Kirkebyvegen utvides med fortau og vil fungere som beredskapsvei i tillegg til at noen av de nye 
boligene nord i Hansefellåsen vil kunne benytte Kirkebyvegen som adkomstvei. Det er videre 
planlagt fortau langs alle de største veiene som vil være kommunale, noe som gjør at myke 
trafikanter kan ferdes sikkert. 
For å unngå rygging ut i veibanen fra boligområdene på de største veiene SKV1-2 og SKV7 skal 
det legges til rette for snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for personbil.  
 
Trafikkmengde 
På grunn av nytt kryss på Nedre Rælingsveg og planlagt utbygging er det laget en trafikkanalyse 
som er lagt ved planforslaget. Denne viser at med planlagt utbygging vil det være nok kapasitet i 
krysset også etter at området er ferdig utbygd, samt at det er lagt inn en hensynssone for 
utvidelse til høyresvingefelt dersom det i framtiden viser seg at det blir behov for dette. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av planforslaget, se vedlagte 
ROS-analyse. Analysen avdekker at planforslaget kan medføre risiko for masseras/skred, flom, 
støy, trafikkulykker og ulykker ved anleggsgjennomføring. 
Viktige avbøtende tiltak er at det skal vurderes av geotekniker behovet for geotekniske 
undersøkelser i forbindelse med detaljregulering/byggesak og at det allerede er utført geotekniske 
undersøkelser for krysset med fv. 120. Videre er det lagt inn hensynssoner for flom i planforslaget 
rundt bekk og dam VNV1. Med hensyn til støy skal dette utredes i den enkelte detaljregulering 
eller byggesak, samt at det ikke tillates å bygge i rød støysone. Videre sier utbygger at 
konkretisering av tiltak mot uønskede hendelser bør finne sted i forbindelse med detaljplaner og 
byggeplan / kontraktsgrunnlag for utbygging av området. 
Når det gjelder konsekvenser for naturmangfold som denne ROS-analysen også tar for seg vises 
det til kapittel 5.3 under om bærekraftig miljø- og klimautvikling. 
 
Ut fra risiko og sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at utbyggingen av 
planområdet vil medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Areal og transport / klima og energi: 
 
Regional plan for areal og transport (ATP) i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember2015. Et av 
planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå felles målet 
for Oslo og Akershus om at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, gange og 
sykkel. 
Rådmannen mener at Hansefellåsen er sentrumsnært ved at området vil ligge 800 m – 1,7 km via 
gangveier fra butikker m.m. som er planlagt bygget i Fjerdingby sentrum. Områdereguleringen 
legger til rette for gode gangforbindelser og det er gode muligheter for kollektivtransport. Dette vil 
antageligvis stimulere til bruk av gange og sykkel og dermed mindre bruk av bil til og fra 
Hansefellåsen. 
I forbindelse med detaljregulering av de ulike byggeområdene innenfor planen vil det gjøres 
vurdering av parkeringskrav og om kravene i kommuneplanen som er satt om antall p-plasser for 
ulike boligtyper kan reduseres. 



Det skal legges til rette for å lade el-bil, jfr. bestemmelsene til kommuneplanen og området vil bli 
bygges ut i henhold til gjeldende tekniske forskrifter med hensyn til bærekraftig energiforbruk. 
 
Konsekvenser for naturmangfold - valg av hovedadkomst for Hansefellåsen 
 
I planbeskrivelsen er det gjort en egen vurdering av mulige alternativer for plassering av 
hovedavkjørsel til nytt boligområde på Hansefellåsen. Denne vurderingen viser at alternativene for 
avkjørsler ville gitt store inngrep i natur og marka, gitt svært høye fjellskjæringer eller vært svært 
uheldig for eksisterende bomiljø. Rådmannen mener at en mindre tilleggs-fylling til allerede fylling 
øst for fv. 120 i utgangspunktet er å foretrekke framfor de forannevnte konsekvensene av de 
andre mulige alternativer for hovedadkomst.  
Det er også vurdert til at fylling og midlertidig anleggsområde i ravinen ikke vil gi redusert verdi på 
ravinen med A-verdi, det vises her til eget vedlagt notat utarbeidet av kommunen for vurdering av 
konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med områdereguleringen for Hansefellåsen. 
 
Vurdering av krav om konsekvensutredning - Veifylling og midlertidig anleggsområde i ravine  
 
Den 21. februar 2017 ble det varslet utvidelse av planområdet for Hansefellåsen fordi det viste 
seg at det nye krysset krevde en tilleggs-fylling øst for fv. 120. I uttalelse fra Fylkesmannen til 
tilleggs-varslingen står det at på bakgrunn av at det er sannsynlig at utvidelsen av planområdet vil 
medføre konflikt med den truede naturtypen ravine, og gråorheggeskog av nasjonal verdi/verdi A, 
mener Fylkesmannen at planen utløser krav om konsekvensutredning. Det har etter at tilleggs-
varslingen ble gjort, gjennom kartleggingen av en del av ravinene i Rælingen, konstatert at 
ravinen ved Haug / Sørlibekken er en ravine med verdi A. 
Under arbeidet med reguleringsplanen har utbygger innskrenket planområdet i forhold til slik det 
var i tilleggs-varselet og planforslaget vil dermed ikke gi noen konsekvenser for gråor-
heggeskogen i området, samt at dette også vil gi mindre konsekvenser for ravinen. Det har også 
vært vurdert og foreslått avbøtende tiltak som skal hindre at fylling og midlertidig anleggsområde 
skal føre til at ravinen blir vesentlig forringet og miste sin verdi.    
Etter at utvidelse av reguleringsplanen for nytt kryss ble tilleggs-varslet er det kommet ny forskrift 
om konsekvensutredning som trådte i kraft 1. juli 2017. I følge forskriften skal reguleringsplaner 
behandles etter forskriften, dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. §8. 
Nytt kryss på Nedre Rælingsveg er vurdert til å komme inn under vedlegg 2 i forskriften, punkt 10 
e) i, bygging av veier.   
Ut fra kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn i § 10 vil punkt b) truede naturtyper slå inn her. Ravinen med Sørlibekken, gammel 
lavlandsgranskog og naturbeitemarka er viktige naturtyper som inngrep kan gi vesentlige 
virkninger for.  
Når det gjøres en konkret vurdering av tiltaket skal det gjøres en vurdering av graden av 
påvirkning, herunder størrelsen på tiltaket og om virkningene er irreversible eller ikke. 
Tiltaket vil berøre ravinen med verdi A, gammel lavlandsgranskog med verdi C og 
naturbeitemarka med verdi C. 
På grunn av at gammel lavlandsgranskog og naturbeitemarka har en lavere verdi, ansees ikke 
tiltaket å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn for disse naturtypene, selv om 
lavlandsgranskogen sannsynligvis vil bli borte og naturbeitemarka trolig vil miste mye av sin verdi 
etter utbygging. 
Veifyllingen er av permanent karakter, men dette tiltakets størrelse tilsier at det ikke har vesentlig 
virkning for miljø og samfunn da tilleggsfyllingen kun utgjør 1% av ravinen. Inngrepet ligger også 
slik at det ikke berører ravinen vesentlig, da det ligger øverst i ravinen mot eksisterende vei som 
må utvides noe. Det er også satt krav til miljøoppfølgingsplan for krysset på Nedre Rælingsveg i 
reguleringsbestemmelsene (§ 9.9) som skal minimere tiltakets belastning på naturen.  
Det midlertidige anleggsområdet skal ikke brukes til formål som kan forringe området, herunder 
lagring av masser og anleggsutstyr. Området med det midlertidige anleggsområdet er regulert 
med en hensynssone der det er gitt bestemmelser om at det skal tilbakeføres til sin opprinnelige 
tilstand etter eventuelle nødvendige tiltak i området, jfr. i reguleringsbestemmelsene (§ 8.4). 



Egenskapene ved tiltaket tilsier at på grunn av størrelse, lokalisering og påvirkning i forhold til 
inngrepet i ravinen er veiutvidelsen begrenset, og det vurderes derfor at tiltaket iht. §10 i 
forskriften ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn.  
Rådmannen har vurdert fylkesmannens uttalelse ved utvidet varsel om reguleringsplan der 
fylkesmannen krever at tiltaket må konsekvensutredes dersom tiltaket berører en A-ravine. 
Rådmannen viser til at utredningen som er utført i forbindelse med reguleringsarbeidet, jfr. rapport 
fra Miljøfaglig utredning, datert 25.06.2018, viser at tiltaket ikke fører til at ravinen blir forringet og 
dermed ikke mister sin verdi. Tiltaket vil dermed ikke få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jfr. §8 i forskrift om konsekvensutredning. Rådmannen mener at utredningene som er 
gjort i forbindelse med dette planarbeidet er såpass detaljerte for vurdering av naturmangfoldet at 
det kan sees på som en konsekvensutredning av tiltaket med tilleggsfylling og midlertidig 
anleggsområde for mindre utvidelse av vei for Hansefellåsen. Det er på bakgrunn av disse to 
forholdene derfor vurdert at det ikke er krav om en egen konsekvensutredning for tiltaket med ny 
avkjørsel for Hansefellåsen. 
 
Konklusjon 
Det vurderes at planforslaget ikke faller inn under kriteriene i forskriftens § 10, da planforslaget 
ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger jfr. § 6 og 8 er det vurdert at denne planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Det vil bli startet forhandlinger om utbyggingsavtale med utbygger i forbindelse med hvert 
delområde som detaljreguleres innenfor Hansefellåsen. Grunnlaget for forhandlingene vil være 
rekkefølgebestemmelser til områdereguleringen og til de enkelte detaljreguleringene. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
Rådmannen ser på utbyggingen av Hansefellåsen som et samfunnsnyttig tiltak ved at det bygger 
opp under utbyggingen av sentrum på Fjerdingby med butikker, bibliotek m.m., samt at det blir 
trafikksikre gangveier til Marikollen idrettsanlegg og barne- og ungdomsskole. Utbyggingen bidrar 
til arealstrategien om utbygging nord i kommunen. 
Rådmannen vurderer at verdien av å få en god hovedavkjørsel til Hansefellåsen bør gå foran 
belastningen av naturen sett i forhold til samfunnsnytten av utbyggingen i Hansefellåsen såpass 
nært Fjerdingby sentrum. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Utbyggingen av Hansefellåsen vil sikre en god samfunnsutvikling i Fjerdingbyområdet med variert 
boligutbygging. Sett i lys av befolkningsveksten på Nedre Romerike vil denne utbyggingen kunne 
være et godt bidrag til å huse nye beboere da det kan bli bygget opp mot 400 boliger samlet for 
hele Hansefellåsen. 

 

 

Rælingen, 03.09.2018 

 

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 

 


