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1. gangsbehandling av reguleringsplan for område F5 på Hektneråsen 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge forslag 
til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, med plankart datert 03.09.2018 og 
bestemmelser datert 03.09.2018, ut på offentlig ettersyn.  

 
 

Saksprotokoll i Planutvalget - 18.09.2018  

 
Behandling: 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, med plankart datert 03.09.2018 og 
bestemmelser datert 03.09.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Plankart, datert 03.09.2018 
2 Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.2018 
3 Planbeskrivelse, datert 03.09.2018 

 
Ikke trykte vedlegg (kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under) 

2. Plankart, datert 03.09.2018 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.2018 

4. Planbeskrivelse, datert 03.09.2018 

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 03.09.2018 

6. Notat om grunnforhold, datert 16.06.2018 

7. Brannsikkerhetsstrategi, datert, 05.07.2018, revidert 25.06.2018 

8. Branntegning, datert 05.07.2018, revidert 25.06.2018 

9. Støyrapport, revidert 19.04.2018 
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10. Sol og skygge, datert 20.06.2018 

11. Lengdeprofiler, datert 26.06.2018 

12. Illustrasjonsplan, datert 26.06.2018 

13. MUA-beregning, datert 26.06.2018 

14. Situasjonsplan, datert 26.06.2018 

 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Hektneråsen Panorama AS fremmer via plankonsulent Petter Bogen Arkitektkontor AS et 
planforslag for område F5 på Hektneråsen. Planområdet ligger mellom Opsalvegen og Nedre 
Rælingsveg, fv.120.  
 
Planområdet inngår i dag i reguleringsplan for Hektneråsen, hvor det er regulert til frittliggende 
boligbebyggelse og det er krav om detaljreguleringsplan før utbygging. Området er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel.  
 
Planforslaget legger opp til bygging av 4 tomannsboliger i 2 etasjer + underetasje i størrelse 
170 - 210 m2 BRA per boenhet. Tomtene er på mellom 900 - 1.300 m2.    
 
Maks. kotehøyde på bygningenes gesims og byggegrenser er fastsatt i plankartet. Bebygd 
areal skal ikke overstige 30 % BYA. Hver boenhet skal ha minsteuteoppholdsareal på 250 m2. 
Felles lekeareal på 40 m2 og areal på takterrasser over garasjer inngår i MUA.  
 
To av tomannsboligene foreslås med adkomst fra Opsalvegen. Mens de to resterende forslås 
med adkomst fra ny felles adkomstvei fra Opsalvegen.  
 
Det foreslås avsatt areal til 2 biloppstillingsplasser og 1 gjesteplass per boenhet i tillegg til 2 
oppstillingsplasser for sykkel per boenhet.  
 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (Nedre Rælingsveg 489 og 491) foreslås 
opprettholdt som i dag med samme byggegrense, tomteutnyttelse og adkomst. 
 
Veiforbindelsen mellom Opsalvegen og fylkesveien foreslås regulert til offentlig turvei og 
offentlig gangvei. Gangveien blir kjørbar for boligeiendommene som har adkomst via denne i 
dag.  
 
Planområdet er støyutsatt fra fv.120. Støyrapport utarbeidet i forbindelse med planforslaget 
redegjør for hvordan det kan oppnås tilfredsstillende støynivåer på uteoppholdsarealer og 
fasader.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Planutvalget skal avgjøre om planforslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.  
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Planutvalget behandlet privat forslag til detaljregulering for det samme planområdet i møte 
30.11.2016 i sak PS 34/2016. Rådmannen gikk imot at planforslaget skulle sendes på offentlig 
ettersyn. Saksprotokoll: 
 
«Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4249231.2185.lmutjnluztkkum/10+Sol+og+skygge%2C+datert+20.06.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4249232.2185.tin7ptj7tibabn/11+Lengdeprofiler%2C+datert+26.06.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4249234.2185.inztbstmkkspak/12+Illustrasjonsplan%2C+datert+26.06.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4249236.2185.k7j7qnnimbap7b/13+MUA-beregning%2C+datert+26.06.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4249237.2185.lsuak7qzplk7m7/14+Situasjonsplan%2C+datert+26.06.2018.pdf


Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å ikke fremme 
planforslag for felt F5 på Hektneråsen. Planutvalget anmoder forslagsstiller om å omarbeide 
planforslaget slik at det blir komplett og slik at forhold knyttet til støy, terreng, uteoppholdsareal, 
sol og estetikk blir godt ivaretatt.» 
 
Lenke til planutvalgsmøte hvor saken ble behandlet: 
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1046 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

Kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for arbeidet med utarbeidelse av forslag 
til plankart og reguleringsbestemmelser.  
 

4. Sakens innhold  
 

Forslagsstiller 
Forslagsstiller er Hektneråsen Panorama AS, som har engasjert Petter Bogen Arkitektkontor 
AS til å utarbeide planforslaget.  
 
Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen 09.03.2016. Det ble 
deretter varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 06.04.2016, med annonse i Romerikes Blad, 
kunngjøring på kommunens nettside og brev til naboer, lag og foreninger og offentlige 
myndigheter. Det kom inn 7 innspill til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert 
av forslagsstiller og rådmannen under Innspill til varsel om planoppstart.  
 
Forslagsstiller ønsket planforslaget behandlet av planutvalget i møte 30.11.2016. Rådmannen 
innstilte på at planforslaget måtte sendes tilbake til forslagsstiller for omarbeiding (se punkt 3 i 
denne saksutredningen). Planutvalget fulgte rådmannens tilrådning. I etterkant av dette har 
forslagsstiller og kommunen forsøkt å komme frem til enighet rundt planforslaget. Det har ført 
til det planforslaget som nå legges frem for planutvalget. 
 
Hovedendringene fra planforslaget som ble fremmet i 2016 og det som nå legges frem for 
politisk behandling er følgende: Det er tatt ut 2 boenheter fra planforslaget og støyutsatt felles 
uteoppholdsareal ved fv.120 er ikke regnet inn i minsteuteoppholdsareal (MUA). Ved å minke 
antall boenheter er kravet til MUA per boenhet mulig å løse med arealer naturlig tilknyttet hver 
boenhet, uten behov for trapper. Støyskjerm ved fv.120 er fjernet, ettersom uteoppholdsarealet 
på dette nivået ikke lenger skal regnes med i MUA. Støyskjerming skal skje lokalt oppe ved 
boligene og ved skjerming på balkonger. Takterrassene på boligenes øverste etasje er fjernet 
slik at høydevirkning minskes noe og det tillates kun takterrasse på garasjene. Fellesveien er 
stoppet halvveis inn i planområdet og skal tilrettelegges med vendehammer. Alle boenhetene 
løser biloppstillingsplasser på egen eiendom. Lekearealer er flyttet fra krysset med Opsalvegen 
til inn i feltet, mellom hus C2 og hus A og B.  
 
Parallell behandling av planforslag og byggesak 
I forbindelse med varslet om oppstart ble det varslet at det planlegges felles behandling av 
reguleringsplanforslag og byggesak, jf. plan- og bygningsloven § 12-15. Dette innebærer at 
offentlig ettersyn og høring av planen også fungerer som nabovarsling av byggesaken.  
 
Beskrivelse av dagens situasjon 
Planområdet er på ca 7.400 m2 og ligger på Hektneråsen, mellom Opsalvegen i vest og, Nedre 
Rælingsveg (fv.120) i øst. Planområdet er omkranset av boligbebyggelse i sør, vest og nord, 
mens det er landbruksareal på motsatt side av fv.120 i øst. Tomtene hvor det foreslås ny 
bebyggelse eies av forslagsstiller, Hektneråsen Panorama AS. Det ligger også to private 
boligeiendommer, Nedre Rælingsveg 489 og 491, innenfor planområdet. I tillegg til at Hektner 
Eiendom og private tomteeiere i nærområdet eier veiareal innenfor planområdet, ved gangvei 
og adkomstvei til eksisterende boliger fra fylkesveien.  
 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1046


 
Figur 1: Flyfoto av planområdet. 

Planområdet er per i dag regulert til frittliggende boligbebyggelse i reguleringsplan for 
Hektneråsen, vedtatt 20.06.2007. I reguleringsplan for Hektneråsen er det stilt krav om 
bebyggelsesplan, dvs. detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven av 2008, før området 
kan bygges ut. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.  
 
Fv.120 har i henhold til Nasjonal vegdatabank en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 7.500 kjt/døgn 
ved planområdet. I henhold til støysonekart beregnet frem mot år 2025, utarbeidet av Statens 
vegvesen, er det rød støysone (62-92 dB) og gul støysone (52-62 dB) fra fv.120, inn på store 
deler av planområdet. Nærmeste bussholdeplass er Oppsal, ca. 200 meter gange fra 
planområdet.   
 
Terrenget i planområdet stiger kraftig fra fv.120 og opp mot vest. Fylkesveien ligger på kote ca. 
+190, mens toppen av eksisterende terreng i planområdet ligger på kote ca. +211 Opsalvegen 
ligger på ca. kote +206 forbi planområdet. Det er fremtredende skrenter mot nord og øst i 
planområdet. Nede ved fv.120 er det tett vegetasjon med trær.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger opp til bygging av 4 tomannsboliger, 2 med adkomst direkte fra 
Opsalvegen (hus C1 og C2) og 2 med adkomst fra foreslått ny privat fellesvei (hus A og B).  
 
Planforslaget gir 8 nye boenheter med størrelse på 170 - 210 m2 bruksareal. Bygningene 
foreslås med 2 etasjer + underetasje. Boligene skal oppføres med flate tak. Hver tomannsbolig 
foreslås med egen tomt på ca. 900 - 1.300 m2.  

 



 
Figur 2: Illustrasjonsplan fra planforslaget. 

 
Figur 3: Forslag til plankart. 

De 4 tomannsboligene skal ha felles utforming, med relativt lik form, volumoppbygging og 
materialbruk. Det skal brukes tre i fasader. Bygg A og B foreslås plassert i skråning mot øst 
med innganger på kote +202,5 til +203 og maks. gesimshøyde på +211. Hus C1 og C2 ligger 
noe høyere i terrenget mot Opsalvegen, med innganger på kote +205 til +207 og maks. 
gesimshøyde på +214.  

 



 
Figur 4: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett fra sydvest. 

 
Figur 5: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett fra nordøst. 

Maks. kotehøyde på bygningenes gesims og byggegrenser er fastsatt i plankartet. Bebygd 
areal, BYA, skal ikke overstige 30 % av tomtens areal. Hver boenhet skal ha 
minsteuteoppholdsareal, MUA, på 250 m2. Det tillates opparbeidet takterrasser på garasjene, 
men ikke på boligenes tak. Takterrassene kan regnes inn i MUA. Rekkverk og støyskjerming 
på takterrasser skal være transparent. Tette deler av rekkverk kan ikke overstige 50 cm over 
takets nivå.  
 
Det foreslås felles lekeplass for alle de nye boligene på 40 m2 ved enden av ny privat fellesvei. 
Lekeplassen skal opparbeides med benker og lekeutstyr/sandkasse. Lekeplassen regnes inn i 
MUA for boligene.  
 
Det er avsatt 2 biloppstillingsplasser i tillegg til 1 gjesteparkeringsplass til hver boenhet. 
Parkering skal foregå i garasje og på terreng på egne eiendommer. Tomannsboligene med 
adkomst fra Opsalvegen, hus C1 og C2, skal ha mulighet til å snu på egen eiendom og ikke 



rygge ut i Opsalvegen. I den private fellesveien for hus A og B skal det opparbeides 
vendehammer som vist på plankartet.  
 
Det skal være 2 oppstillingsplasser for sykkel per boenhet.  
 
Plass for renovasjon skal opparbeides som vist på plankartet, ved innkjøring til ny fellesvei, og 
det skal være nedgravde avfallsbrønner. Dette skal være felles for alle boenhetene.  
 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, gnr/bnr 92/33 (Nedre Rælingsveg 489) og 
gnr/bnr 92/50 (Nedre Rælingsveg 491) skal beholdes. Byggegrense fra reguleringsplan for 
Hektneråsen videreføres i nytt planforslag og boligene videreføres med utnyttelsesgrad på 
maks. 25 % BYA. Verken disse boligene eller andre boliger som grenser til planområdet får 
endret veiadkomst som følge av planforslaget.  
 
Adkomstvei til eksisterende boliger i planområdet foreslås regulert til offentlig kjørbar gangvei 
med bredde 4 meter, i tillegg til 1,5 meter annen veigrunn på hver side. Videre vestover er det 
en bratt gangvei som i dag er regulert til friluftsområde. Denne strekningen foreslås regulert til 
offentlig turvei i bredde 3 meter, med 1,5 meter annen veggrunn på hver side. Det tillates ikke 
kjøring på turveien. Turveien og den kjørbare gangveien er viktig gangveiforbindelse ned mot 
gang- og sykkelveien og bussholdeplass ved fylkesveien. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 
annet ledd. 
 
Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av planarbeidet. 
Forslagsstiller har derfor utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, notat om grunnforhold, 
brannsikkerhetsstrategi, støyrapport samt sol- og skyggeanalyse.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert 10 mulige hendelser som havner i grønn 
kategori som følge av planforslaget. Grønn kategori vil si hendelser hvor det er akseptabel 
risiko. Hendelsene er knyttet til: Masseras/kvikkleire/steinsprang, snø-/ is-/ sørperas, 
radongass, overvann, område for idrett/lek, skole, brann/politi/utrykning, støv/støy/lukt, 
vibrasjoner og ulykke med gående/syklende. Tiltak for hendelser tilknyttet 
overvannshåndtering, sikring mot radoninntrengning i bygninger, sikring mot steinsprangfare, 
vurdere risiko for vibrasjoner ved sprengning, tilstrekkelig vannforsyning og adkomst for 
brannvesenet, tilstrekkelig skolekapasitet og tilfredsstillende støyforhold er sikret i 
bestemmelsene.  
 
Det er identifisert 1 mulig hendelse i gul kategori som følge av planforslaget. Gul kategori vil si 
hendelser hvor det skal vurderes tiltak for å redusere risiko. Hendelsen er knyttet til ulykke ved 
anleggsgjennomføring. HMS-rutiner for byggeplassen skal ivareta at denne hendelsen ikke 
inntreffer.  
 
Det er ikke identifisert hendelser i rød kategori, hvor tiltak må iverksettes.  
 
Notat om grunnforhold 
Notatet er en geoteknisk vurdering. Det er ikke gjort grunnundersøkelser. Notatet viser at 
grunnforholdene preges av et tynt vegetasjonsdekke over berg kombinert med blottlagt berg 
mange steder. I bunnen av kollen mot nordøst, er det overgang til marine løsmasser. Hvis det 
viser seg at det kommer til å bli anleggsvirksomhet her, vil sikringstiltak mot løsmasseskred 
pga. av eventuell kvikkleire måtte beskrives i eget notat. Planområdet med omkringliggende 
arealer er ikke klassifisert som fareområde i NVEs skredatlas, og planlagt bebyggelse plassert 
på en kolle, vil ligge utenfor eventuelle skredutløp. Stabilitetsmessige forhold ved utbygging på 
kollen vil være ivaretatt mht. løsmasser som kun består av et tynt dekke over berg.  
 



Brannsikkerhetsstrategi 
Rapporten beskriver bygningenes helhetlige konsept for sikkerhet ved brann og den skal 
dokumentere at hovedutformingen av bygningene tilfredsstiller funksjonskravene i Teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven. Brannsikkerhetsstrategi utarbeides normalt ikke før i 
byggesak. Men i denne plansaken er det varslet felles behandling av reguleringsplanforslag og 
byggesak. Byggesak behandles likevel i egen sak og brannsikkerhet er mer relevant tema der.  
 
Støyrapport 
Resultatet av rapporten viser: 

• Uten tiltak har alle foreslåtte boliger i planforslaget enkelte fasader med støy over 
grenseverdiene for støy, i henhold til støyretningslinjen, T-1442. Hus A er mest utsatt. 
Uteoppholdsarealene har stedvis også overskridende støynivåer uten tiltak.  

• Det kan oppnås tilfredsstillende lydnivåer på alle takterrasser over garasjer ved normalt 
høyt, tett rekkverk på 1,2 m, med forhøyning til 1,7 m mot Nedre Rælingsveg for hus A 
og B. 

• Krav til «stille side» vil kunne tilfredsstilles for samtlige hus ved skjerming på bakkeplan 
for underetasjen og innglassing av balkonger på plan 1. 

• Krav til innendørs lydforhold kan tilfredsstilles for alle boliger.  

• Deler av uteoppholdsarealet vil ha støy fra veitrafikk som overskrider anbefalt 
grenseverdi og bli liggende i gul sone. De utsatte områdene vil være utfordrende å 
skjerme effektivt, grunnet skrånende terreng. Men lokal skjerming kan vurderes 
nærmere for avgrensede uteplasser i en senere detaljfase. 

• Vurdert støyskjerm nærmest veien vil kun ha effekt for bakenforliggende arealer 
nedenfor skråning, og vil ikke bidra effektivt til skjerming av utearealer på det foreslått 
bebygde platået. 

 
Sol- og skyggeanalyse 
Sol- og skyggediagram viser at boenhetene vil få solfylte uteoppholdsarealer på sommeren. 
Takterrassene på garasjene gir mulighet for arealer som løftes opp fra terreng. Ny bebyggelse 
vil i liten grad forringe solforholdene for eksisterende boliger i øst.  
 
Innspill til varsel om oppstart 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 27.04.2016 
Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til saken. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 
Rådmannens kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Akershus Fylkeskommune, brev av 03.05.2016 
Fylkeskommunen har ingen kommentarer når det gjelder automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 
 
Når det gjelder krav til universell utforming viser Fylkesrådmannen til at det er et nasjonalt mål 
å sikre at all planlegging virker inkluderende slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på 
en likestilt måte. Det vises til plan- og bygningslovens formålsparagraf, §1-1, hvor prinsippet 
om universell utforming er nedfelt og § 12-7 nr.4. 
 
Fylkeskommunen mener at tiltaket er i samsvar med gjeldende overordnede planer og har 
ingen ytterligere merknader. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 
Rådmannens kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Norges Vassdrags- og energidirektorat, brev av 10.05.2016 



NVE påpeker at det renner en bekk inntil planområdet i nord og at det må gjøres en vurdering 
av flomfare og hvordan sikkerhet vil bli ivaretatt. Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i 
TEK10 § 7-2 og er for boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Dersom man ikke har 
vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et 
belte på minimum 20 meter på hver side av bekker.  
 
Områder utsatt for flom skal avmerkes med en hensynsone – flomfare og tilknyttes 
bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmelser om at utbygging kun er tillatt 
med vilkår som avbøter flomfaren. Byggverk må også legges i sikker avstand fra erosjonsutsatt 
skråning, evt. må skråning sikres fra erosjon.  
 
NVE gjør oppmerksom på klimafremskrivningene som tyder på at alle deler av landet får mer 
og hyppigere episoder med store nedbørsmengder.  
 
Utbygging vil føre til endret arealbruk med økt andel tette flater og det må tas høyde for økt og 
endret avrenning etter utbygging. Overvannet må håndteres slik at det ikke gir negative 
konsekvenser for vassdraget og flomsituasjonen nedstrøms.  
 
NVE påpeker at planområdet befinner seg i overgangen mellom fjell og tykke marine 
avsetninger. Det må dokumenteres at skredfare er vurdert. NVE viser til at planområdet ikke 
befinner seg i et aktsomhetsområde for skred i bratt terreng, men de viser til at det likevel kan 
være steinsprangfare da aktsomhetskartene ikke omfatter områder med skrenter på under 20 
meter, eller i noen tilfeller 50 meter. I alle områder med marine avsetninger kan det være 
kvikkleire.  
 
NVE anbefaler at det engasjeres geoteknisk fagkyndig til å utrede fare for skred. NVE ber om 
at veilederne Sikkerhet mot skred i bratt terreng og Sikkerhet mot kvikkleireskred i tillegg til 
retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplan legges til grunn i det videre planarbeidet. NVE 
legger også ved en sjekkliste til hjelp i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet følges opp i det videre arbeidet. Skredfare og flomfare er vurdert i Notat om 
grunnforhold, vedlegg 5. Plasseringen av de planlagte boligene, på toppen av kollen, er utenfor 
flomskredsområde. 
 
Rådmannens kommentar:  
Forslagsstiller har engasjert Multiconsult for geoteknisk vurdering. Det er gjennomført befaring 
av planområdet samt at det er innhentet arealinformasjon fra karttjenester.  
 
Rapporten viser at det er marine løsmasser i det nørdøstre hjørnet av planområdet. Det er ikke 
påvist kvikkleire her. Men det kan være en mulighet for kvikkleire. I dette området skal det ikke 
gjøres tiltak. Området er også flatt, noe som fører til at det er lite sannsynlig at det kan gå et 
skred der. Skulle det bli aktuelt med anleggsvirksomhet i området må grunnforholdene og fare 
for løsmasseskred utredes nærmere med grunnundersøkelser. På toppen av kollen, der 
bebyggelsen foreslås, anses faren for løsmasseskred ifølge rapporten som svært liten.  
 
Faren for snø- eller sørpeskred er det ifølge rapporten liten. Det er ikke fare for flomskred da 
plassering av ny bebyggelse oppå en kolle er utenfor noe mulig flomskredområde.  
 
Faren for steinsprang eller fjellskred på planlagt bebyggelse er ifølge rapporten høyst 
usannsynlig, pga. at forslått bebyggelse ligger på toppen av en kolle med relativt flate partier 
rundt. I skråningen mot nord kan vibrasjon fra sprengningsarbeider føre til at løs stein ruller ned 
på parkeringsplassen på naboeiendommen. Det anbefales at ingeniørgeolog ser over 
skråningen før slikt arbeid igangsettes. Det er lagt inn bestemmelser (§ 7.2) med tiltak for å 
sikre mot steinsprangfare og risiko for rystelser på nabobygg.   
 
Statens vegvesen, brev av 02.05.2016 



Statens vegvesen viser til at planområdet ligger på motsatt side av fv.120 i forhold til Smestad 
skole og gang- og sykkelveien langs fylkesveien. Fv.120 har trafikkmengde ca. 7.500 kjt/døgn 
og fartsgrense 60 km/t forbi planområdet. Det er anlagt undergang for fotgjengere under fv.120 
ved krysset med Tristilvegen.  
 
Statens vegvesen legger ved støysonekart langs fv.120 utarbeidet i 2010. Deler av 
planområdet ligger i gul støysone, mens området nærmest fylkesveien ligger i rød støysone. 
Vegvesenet påpeker at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal følges. Det 
tillates ikke bygging av boliger i rød støysone. Ved bygging av boliger i områder med gul sone 
skal det utføres støyfaglig utredning som viser støynivå ved de ulike fasader på boligen og på 
uteplassen. Utredning av støy skal foreligge samtidig med forslag til reguleringsplan. Den 
støyfaglige utredningen skal dokumentere om det er mulig å oppnå støynivå utenfor vinduer til 
alle soverom og uteplasser som under Lden 55 dB. 
 
Det foreslås følgende rekkefølgebestemmelse om støyskjerming: 
«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.» 
 
Statens vegvesen skriver at det må reguleres inn byggegrense mot fylkesveien som sørger for 
at det ikke kan bygges boliger i rød støysone innenfor planområdet.  
 
Statens vegvesen foreslår at det reguleres støyskjerm i forlengelse av eksisterende anlegg på 
eiendom 92/163. Støyskjerm kan også hindre gående i å krysse fv. 120 på tilfeldige steder. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. Det utarbeides en støyrapport, vedlegg 8. 
 
Rådmannens kommentar:  
Det er utarbeidet en støyrapport som tar for seg hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå 
støynivåer under Lden 55 dB på uteoppholdsareal, balkonger/takterrasser og på fasade. 
Støyrapporten viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold innenfor planområdet 
med planlagt utbygging. Detaljert plassering og utforming av støyskjerming på bakkenivå for 
uteoppholdsareal bestemmes i forbindelse med detaljutforming av eiendommene i byggesak. 
Hus A og B oppnår såkalt «stille side» med støyskjerming på bakkenivå for underetasjen, 
innglassing av balkonger i 1. etasje og tilstrekkelig rekkverkshøyde i 2. etasje. Det er hus A og 
B som er mest støyutsatt fra fylkesveien og hvor det er størst behov for tiltak. Hus C1 og C2 
har også utsatte fasader i 2. etasje, men de har stue/kjøkken over hele øvre plan og har 
åpningsbare vinduer mot «stille side» og takterrasse med tilfredsstillende støynivåer.  
 
Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming er tatt inn i bestemmelsene § 7.7.  
 
Byggegrense fra fylkesveien for eksisterende bebyggelse (område FS2) er videreført fra 
dagens reguleringsplan for Hektneråsen. I område for ny bebyggelse (område FS1) er 
byggegrense lagt tett på planlagt ny bygningsmasse.  
 
Det foreslås ikke langt inn støyskjerm nede ved fv.120 i forlengelse av eksisterende anlegg på 
eiendom 99/163. En støyskjerm på dette området vil ikke gi noen effekt på området hvor det 
planlegges ny bebyggelse. Og rådmannen anser ikke området nede ved fylkesveien som egnet 
for ny bebyggelse eller uteoppholdsareal for ny bebyggelse, da det er veldig støyutsatt og det 
er vanskelig fremkommelig dit fra toppen av kollen.  
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, brev av 02.05.2016 
Brannvesenet viser til at det er viktig at krav i teknisk byggeforskrift om tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper blir ivaretatt. Tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. 



Det vises til NRBRs retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper.  
 
Ved etablering av nye brannvannsuttak skal det benyttes hydranter i stedet for brannkummer. 
I reguleringsbestemmelsene ber man om at det stilles følgene krav: 
«Som en hovedregler stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannuttak, 
eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesen.» 
 
Det bør sikres to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets utrykningskjøretøy, 
ettersom én kjørbar adkomstvei gjør området sårbart. 
 
Det er viktig at brannsikkerhet vurderes ved valg av avfallsløsning, da mange påsatte branner 
starter ved søppeldunker og containere. Riktig plassering kan redusere risiko for større 
bygningsbrann. 
 
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med detaljregulering. 
Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvannsdekning er tenkt løst. For å sikre 
vannforsyning til brannvannsuttak bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning. 
 
Utomhusplan må vise hvordan det tilrettelegges for brannvesenet: 
- adkomstveier 
- angrepsveier 
- tilgang på brannvann / plassering av brannvannsuttak 
- snuhammere 
- oppstillingsplasser 
 
Følgende foreslås tatt inn i rekkefølgebestemmelser: 
«Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang 
på slokkevannsmengde og slokkevannsuttak og en utomhusplan som viser tilfredsstillende 
ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst for brannvesen i henhold til byggeteknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.»  
 
«Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk jf. pbl 
12-7 nr. 4. Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende 
ivaretatt i henhold til byggeteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.» 
 
I byggesaken er det viktig at det tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter og 
tilrettelegging for brannvesenet i anleggsperioden både i planområdet og i tilgrensende 
områder og at tiltak i planområdet som parkering, innsnevringer, etc. ikke må være til hinder for 
utrykningskjøretøy/brannbil og ikke hindre effektiv innsats for brannvesenet. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet følges opp i det videre arbeidet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Bestemmelse om brannhydranter er tatt inn i bestemmelsene § 3.8.  
 
Det vil bli mulighet for tosidig adkomst til planområdet ved nødstilfeller. Hovedadkomst er via 
Tristilvegen og Opsalvegen. Men det blir også mulig å ta seg frem for et utrykningskjøretøy fra 
fylkesveien, opp kjørbar gangvei og turvei.  
 
I bestemmelsene § 3.5 er det stilt krav om at utomhusplanen skal vise adkomst- og 
angrepsveier for brannvesenet og tilrettelegging for brannvesenet. 
 
Rekkefølgebestemmelsene § 7.4 og 7.5 stiller kravene som NRBR ber om.  
 
Hafslund Nett, e-post av 02.05.2016 



Hafslund Nett (HN) har anlegg innenfor planområdet. Planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å etablere og drifte. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomsten til nettselskapets 
anlegg. Anlegget som er under 22kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er 
bygget i medhold av områdekonsesjon. 
 
HN peker på at de som utløser tiltak som hovedregel må dekke kostnadene med tiltaket. HN 
ønsker at utbygger tar kontakt i god tid for å avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med 
elektrisk strøm og for planlegging av nye elektriske anlegg. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet følges opp i det videre arbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
 
Midtre Rælingen Vel, v/leder Gaute Aarbakke Solaas, epost av 25.04.2016 
Midtre Rælingen Vel (MRV) viser til at det ligger en bratt kolle på området med en gammel 
hytte på toppen. Det foreslås at toppen av kollen på området sprenges ned slik at tomten 
enklere kan utnyttes. Det vil ifølge MRV bringe mønehøyden ned til et nivå som gjør at de nye 
husene vil stå godt i forhold til nabobebyggelsen. 
 
Det foreslås at eksisterende støygjerde forlenges langs fv. 120 slik at man hindrer fotgjengere i 
å krysse fv.120 på tilfeldige steder. 
 
Det bes om at gangveien sør for planområdet, som knytter Opsalvegen med 
bussholdeplassene på fv.120, sikres gjennom utbyggingen og etter ferdigstillelse. Adkomst til 
nye boliger ønskes etablert fra Opsalvegen, ikke fra fv.120. 
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet følges opp i det videre arbeidet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Eksisterende støygjerde foreslås ikke videreført innenfor planområdet. Se rådmannens 
kommentar til Statens vegvesen om støygjerdet.  
 
Planforslaget tar med seg gangadkomst som knytter Opsalvegen til bussholdeplass ved fv. 
120.  
 
Adkomst til planområdet er fra Opsalvegen. Det tillates ikke gjennomkjøring til planområdet fra 
øst fra kjørbar gangvei og turvei.  
 

5. Rådmannens vurdering 
 

 
5.1  God folkehelse i befolkningen  

 

Gangvei mellom Opsalvegen og fylkesveien 
Rådmannen mener det er viktig at gangvei mellom Opsalvegen og fylkesveien sikres i 
planforslaget. Denne gangveien er viktig for å opprettholde en sikker tilgang og god 
tilgjengelighet mot omkringliggende gang- og sykkelveinett og til bussholdeplass langs 
fylkesveien. Trygge og gode ferdselsmuligheter for syklende og gående kan være med å bidra 
til bedre folkehelse i befolkningen.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Kryssing av fylkesveien 
Det er ikke undergang eller overgang over fv.120 forbi planområdet og fartsgrensen er 60 km/t. 
Det kan medføre farlige situasjoner ved kryssing av veien. Men det er imidlertid en relativt lang 
og rett slette med god oversikt fra begge sider. Det er også midtrabatt i fylkesveien, slik at 
fotgjengere kan konsentrere seg om én kjøreretning ved kryssing av veien. Det er også 



mulighet for planfrikyssing av fylkesveien dersom man følger Opsalvegen til Tristilvegen og 
bruker undergangen under fylkesveien, litt lenger nord. Rådmannen vurderer at situasjonen for 
myke trafikanter til og fra planområdet er tilfredsstillende.   
 
Grunnforhold 
Den geologiske vurderingen gjort i forbindelse med planforslaget viser at det kan være fare for 
kvikkleire i område nordøst på planområdet, på flaten nede ved fylkesveien. Dette området skal 
ikke bebygges og det skal ikke gjøres tiltak der.  
 
Steinsprangfare og fare for rystelser 
Geoteknisk vurdering viser også at det kan være fare for steinsprang mot omkringliggende 
bebyggelse i øst og nord og fare for rystelser på omkringliggende bebyggelse i forbindelse med 
sprengningsarbeid på planområdet. Det legges opp til tiltak i anleggsfasen som skal hindre 
slike hendelser. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Vurdering av naturmangfoldloven 
Planen er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. Når det gjelder kravet til 
kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det foretatt søk Naturbasen til 
Miljødirektoratet og Artsdatabankens Artskart. Det fremkommer av søket at det ikke er 
registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede eller 
nær truede naturtyper i planområdet. Det er heller ikke kommet frem annen kunnskap om det 
finnes verdifull natur i området. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap anses dermed som oppfylt. I og med at verdifullt naturmangfold i liten 
grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, 
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 til 12. 
 
Mobilitet 
Planområdet har god bussdekning med adganger hver 10. minutt i rushtiden. Ellers adganger 
hver halvtime. I følge Ruter tar det 16 minutter med buss fra Oppsal holdeplass til Lillestrøm 
bussterminal. Noe lenger tid må erfaringsvis påregnes i rushtid. Selv om planområdet har god 
kollektivdekning i rushtid og relativ kort reisetid til Lillestrøm må planområdet likevel anses som 
bilbasert med tanke på plasseringen i kommunen, hvor det antas at de fleste boenhetene vil 
disponere bil. Det legges opp til krav om 2 biloppstillingsplasser per boenhet, i tillegg til 
mulighet for en gjesteplass.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Ikke aktuelt i denne saken.  
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Utbyggingsavtale 
Det har ikke lykkes rådmannen å komme til enighet med forslagsstiller om en utbyggingsavtale 
for planforslaget. Normalt behandles utbyggingsavtalen første gang i planutvalget sammen 
med planforslaget og følger reguleringsplansaken.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Rådmannen anbefaler at planutvalget vedtar å sende planforslaget ut på høring og offentlig 
ettersyn.  
 

 
 

Rælingen, 05.09.2018 
 
 



Eivind Glemmestad 
rådmann 

 

 

 


