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OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av ny 
Fjerdingby skole er det kommet inn totalt 12 merknader. Disse oppsummeres og 
kommenteres nedenfor. 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 01.02.18 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor 
deres fagområder og påse at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt 
i planarbeidet. Fylkesmannen viser for øvrig til sitt forventningsbrev til kommunene av 
01.03.17 samt til «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» av 
12.06.15. Fylkesmannen har vurdert varsel om oppstart og har foreløpig ingen 
merknader i saken. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 

2. Akershus fylkeskommune, 20.02.18 
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å påse at grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge, bidrar aktivt i medvirkningsprosessen. 

Fylkeskommunen viser videre til regional plan for samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Fylkesrådmannen anbefaler at helhetlige ferdselsårer fra bebygde områder og ut til 
større naturområder ivaretas og nevner eksisterende Bjørnholthagan tursti som en 
spesielt viktig forbindelse. 

Fylkeskommunen viser til regional plan for vannforvaltning 2016-2021. 

Akershus fylkeskommune trekker fram at regionale planer og kommuneplanen må 
legges til grunn for planarbeidet og at persontransportveksten i området skal tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes 
parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer og at det i bestemmelsene 
stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for elbil. 

Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder 
masser. Det forutsettes at retningslinjer for håndtering av masser i regional plan for 
masseforvaltning i Akershus legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Arkeologisk registrering av området ble gjennomført i 2015 uten at det ble påvist noen 
automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen viser til at deler av kulturminnet 
Kongeveien er bevart innenfor varslet planområde. Strekningen er ikke bevart i sin 
opprinnelige form, men traseen (Øvre Rælingsvei) er bevart. 

Fylkesrådmannen anser foreløpig at tilsendt materiale er i samsvar med 
kommuneplanen og regionale planer. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Ved utarbeiding av foreliggende planforslag er det lagt opp til medvirkning fra flere 
brukergrupper og interessenter. I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget 
planlegger kommunen, ved eiendomsavdelingen, et åpent informasjonsmøte. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er lagt til grunn for planarbeidet. 
Planforslaget viderefører kommunens målsetting om arealeffektivt utbyggingsmønster 
og fortetting av funksjoner i Fjerdingby sentrum samtidig som overordnet grønnstruktur 
ivaretas. Planforslaget legger opp til en begrensning i parkeringsdekning og en 
maksimumsnorm i bestemmelsene for å stimulere til bruk av gange, sykkel- og 
kollektivtransport fremfor bilbruk. Det er videre satt bestemmelser om norm for 
sykkelparkering og andel ladepunkter for el-biler. 

Som del av planforslaget skal en viktig offentlig gangforbindelse gjennom planområdet 
(Bjørnholtagan tursti) opprettholdes. Denne foreslås videreutviklet og universelt 
tilpasset fremtidige brukere av området. 

Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 er lagt til grunn for planarbeidet. Det 
legges opp til lokal overvannshåndtering med avrenning på egen grunn og ingen 
forringing av tilstanden i vassdragene (se vedlegg 15). 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus legges til grunn for planarbeidet. Det er 
satt bestemmelse om at massebalanse og gjenbruk av overskuddsmassene i 
prosjektet skal etterstrebes og forholdet er omtalt i geoteknisk notat (se vedlegg 12). 
Ved et eventuelt masseoverskudd i prosjektet vil det kunne være mulig å benytte 
massene til andre prosjekter i nærområdet som krever slike masser. 

Kongeveien skal ifølge bestemmelsene i kommuneplanen bevares sammenhengende 
gjennom kommunen. Planforslaget berører ikke veitraséen til Øvre Rælingsveg og 
dette forholdet anses derfor som ivaretatt. 

Fylkeskommunens merknad tas for øvrig til orientering. 

3. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), 29.01.18 
NRBR angir at krav i byggteknisk forskrift til tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper må ivaretas og viser videre til deres retningslinjer. 
Brannsikkerheten samt brannvesenets tilgjengelighet og innsatsmuligheter må 
ivaretas, også i hele anleggsperioden. 

NRBR ber om at det tas inn følgende reguleringsbestemmelse: «Som hovedregel 
stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle 
avvik fra dette må være avklart med brannvesenet». 

Brannsikkerheten må vurderes ved valg og plassering av avfallsløsning. 

Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med 
detaljreguleringen. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt 
løst. Til alle bebygde areal bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for 
brannvesenets utrykningskjøretøy. En mulighet kan være å kombinere gang og 
sykkelvei med beredskapsvei. 
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Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en utomhusplan som viser 
tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. Utomhusplanen må bl.a. vise 
adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/plassering av 
brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og oppstillingsplasser. Dette 
gjelder også ved etappevis utbygging. 

Adkomst og vannforsyning må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. Tilgjengelighet 
til eksisterende omkringliggende bebyggelse må ikke forringes. NRBR foreslår at 
følgende legges inn i rekkefølgesbestemmelsene: 

- Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan som ivaretar kravene til 
slokkevann og en utomhusplan som viser tilfredsstillende 
tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. 

- Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og 
slokkevann) være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. 

Brannvesenet angir videre flere forhold som er viktige at aktørene i byggesaken tar 
hensyn til og nevner blant annet at det tidlig bør avklares hva flerbrukshallen og 
eventuelle forsamlingslokaler i skolen skal benyttes til. For eksempel vil loppemarked 
eller konserter i flerbrukshallen med store folkemengder gi føringer for hvilke 
branntekniske krav og ytelser som gjelder for bygget. Forutsetning for lovlig drift vil 
være at byggets brannalarm fungerer slik det er tiltenkt i brannkonseptet ved alle 
planlagte arrangementer. 

Tilrettelegging for brannvesenet, også i anleggsperioden, vil være viktig. Parkering, 
innsnevring, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, sykkelstativer, 
lekeapparater, bommer, med videre må ikke hindre effektiv innsats for brannvesenet. 
Ved underjordisk parkering må det sørges for god tilrettelegging for brannvesenet med 
hensyn til angrepsveier, vannforsyning og røykventilasjon. Ved etablering av 
ladestasjoner for elbiler i lukkede garasjeanlegg er det viktig med riktig prosjektering 
og utførelse. DSB har utarbeidet en veileder som gjelder for etablering, bruk og 
vedlikehold av ladepunkter for elbil og hybridbiler. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er utarbeidet en overordnet VA-rammeplan i forbindelse med planarbeidet, se 
vedlegg 15 som omtaler hvordan brannvesenets krav er tenkt ivaretatt. Det er videre 
utarbeidet en foreløpig logistikk plan som viser tenkte innsatsveier, oppstillingsplasser 
og brannhydranter (se vedlegg 6). Brannvesenets merknad er for øvrig tatt til 
etterretning og det er satt bestemmelser i planforslaget som skal ivareta NRBRs krav 
og retningslinjer. 
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4. Statens vegvesen, 19.02.18 
Vegvesenet angir at de har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan. 

Vegvesenet viser til utført beregning av trafikkstøy i området som ble gjort av 
Multiconsult i forbindelse arbeidet med områdereguleringsplanen for Fjerdingby. 
Vegvesenet nevner at skolen vil få kjøreadkomst fra kommunal vei Bjørnholthagan 
samt at det er anlagt gang- og sykkelveier langs Bjørnholthagan og langs fv. 301 (Øvre 
Rælingsveg). Der er det mulig å krysse fv. 301 for gående og syklende ved bruk av 
gangbru eller undergang. Fra gangbru er det gangvei som fører frem til planlagt ny 
skole. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. I forbindelse med foreliggende planforslag er det er laget 
en støyrapport (vedlegg 13) og en trafikkanalyse (vedlegg 14). 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 13.02.18 
NVE viser til at de er en nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom-, 
erosjon-, og skredfare, vassdrag og grunnvann samt anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE viser til disse saksområdene og ber aktørene søke 
om råd og veiledning når det gjelder hvilket hensyn som skal tas i planleggingen. 

NVE henviser til flere veiledere og verktøy som kan være nyttige i reguleringsarbeidet, 
slik som NVEs karttjenester, NVEs veileder om nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, NVEs retningslinje om Flaum- 
og skredfare i arealplanar, NVEs sjekkliste for reguleringsplan. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er fjell i dagen flere steder på tomta og grunnforholdene anses som forholdsvis 
gode og egnet for tenkt utvikling. Det er gjennomført en geoteknisk vurdering i 
forbindelse med planarbeidet (se vedlegg 12) og en overordnet plan for 
overvannshåndtering (se vedlegg 15). Merknaden tas til orientering. 

6. AFK Eiendom, 15.02.18 
Planområdet innebærer del av fylkeskommunens eiendom (gnr 100 bnr 39), hvor 
Rælingen Videregående skole ligger. AFK Eiendom ønsker å bli involvert i den videre 
prosessen av hensyn til fremtidig utvikling av eiendommen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Rælingen kommune er i dialog med AFK eiendom med hensyn til planforslagets 
innvirkning og berøring av fylkeskommunens eiendom. AFK eiendom vil bli holdt 
underrettet i den videre prosessen og merknaden tas til etterretning. 

7. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), 19.02.18 
ROAF angir at for den planlagte virksomheten står eier/bruker fritt til å velge leverandør 
av renovasjonstjenester. På generelt grunnlag anbefaler ROAF at det settes av 
tilstrekkelig areal for renovasjonsløsning og nødvendig manøvreringsareal tidlig i 
prosessen. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Selv om eier/bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester er det 
mest sannsynlig at ROAF vil benyttes. Mulighet for plassering av renovasjonsløsning 
med nedgravde avfallsbrønner er vist i illustrasjonsplanen (vedlegg 4) og regulert i 
plankart (vedlegg 2). Det er videre satt bestemmelser i planforslaget om at endelig 
renovasjonsløsning skal gjennomgås og avtales med renovasjonsleverandør. 

8. Hafslund Nett AS (HN), 20.02.18 
Hafslund angir at planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som er 
nødvendig for nettselskapet å drifte og å etablere. Det må videre ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapets sine anlegg. 

HN har elektriske anlegg, høyspenningskabler samt en nettstasjon i rom i bygg 
innenfor planområdet. 

For å sikre strøm til ny bebyggelse kan det bli behov for å etablere en ny nettstasjon 
innenfor planavgrensningen. Nødvendig areal kan reguleres i plankart ellers kan 
nettstasjonen etableres i egne rom i bygg. Dersom reguleringsplanen ikke regulerer 
eget areal til nettstasjon i plankart ber HN om at det settes bestemmelser vedrørende 
nettstasjon i planforslaget. 

HN opplyser om at den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må som regel dekke 
kostnadene, inkludert eventuelle kostnader knyttet til erverv av stedvarige 
bruksrettigheter. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og det settes bestemmelser om nettstasjon i 
planforslaget. Det anses som mest sannsynlig med nettstasjon i eget rom i 
bebyggelsen. Foreløpig tenkt plassering av trafo er drøftet med Hafslund og anses å 
være akseptabel. 

9. Ivar og Hege Aasheim, 22.02.18 
Aasheim er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 8) til ny skole og idrettshall 
og er svært negative til foreslått utvikling av området. De trekker fram at området har 
vært regulert til friområde og at en slik utvikling vil komme i konflikt med eksisterende 
bebyggelse, at det vil medføre et for stort inngrep i områdets karakter og stor sjenanse 
blant annet hva gjelder sol og støy. De ber kommunen finne alternative tomtevalg og 
mener det finnes langt bedre alternativer. De mener sterkt at en skole ikke hører til på 
denne tomten. 

Forslagsstillers kommentar: 
Se forslagstillers svar under punkt 12. 

10. Elin og Lasse Fagerås, 23.02.18 
Fagerås er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 12) til ny skole og idrettshall 
og er svært negative til foreslått utvikling av området. De trekker fram at området har 
vært regulert til friområde, noe de trodde ville være gjeldende til all tid. De angir at 
området er en viktig grønn lunge med unik biotop og et populært turområde for mange, 
og den eneste grønne lungen i området, foruten Marka. 
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Foreslått utvikling er en overtramp og står i sterk kontrast med tidligere reguleringsplan 
for området og med eksisterende bebyggelse. De anser at dette er feil tomtevalg og 
foreslår andre plasseringer, bl.a. dagens skoletomt og området rundt Marikollen. De 
trekker fram tomtens beskaffenhet, og viser til at bygging av flerbrukshall i terreng vil 
medføre betydelige terrenginngrep. De anslår at ca. 100.000 m3 fast fjell må skytes 
bort og angir at slike idrettshaller hører til på et stadionområde - ikke i et boligområde. 

De anser at området rundt Marikollen er et mer naturlig valg for etablering av en 
arealeffektiv barne- og ungdomsskole og at arealer som ligger ubenyttet i dag er mer 
enn nok til dette formålet. Fagerås mener at bygget har eskalert i størrelse og program 
siden starten av arbeidet, spesielt idrettshallen som har kommet i tillegg. Foreslått 
utvikling vil videre eliminere utvidelsesmulighet for rådhus og videregående skole. 

Fagerås er overhodet ikke interesserte i en loddrett vegg på 13 meter kloss inntil 
husveggen. De har 5 soverom som vender mot det planlagte bygget og de kommer 
ikke til å akseptere de planer som foreligger. 

Fagerås er skeptiske til kommunens prosess og planlegging og angir at de 
uakseptable konsekvensene for eksisterende bebyggelse vitner om kommunens 
mangel på empati. De angir at politikerne har bestemt at det skal bygges skole her på 
grunnlag av de råd de mottar fra fagpersonene som er involvert i prosjektet. De ber 
kommunen ta hensyn til naboer, finne alternative tomtevalg og gå inn i seg selv og se 
hvilke konsekvenser dette får. 

Forslagsstillers kommentar: 
Se forslagstillers svar under punkt 12. 

11. Mona og Tom Strande, 24.02.18 
Strande er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 6) til ny skole og idrettshall og 
er svært negative til foreslått utvikling av området. Strande angir at de ved kjøp av 
eiendommen i 1994 fikk informasjon fra Rælingen kommune at det aldri skulle bygges 
noe der. Strande ønsker å klage på foreslått plassering av ny skole og flerbrukshall og 
trafikkarealer som vil kunne komme bak deres hus. De er skeptiske til støy og 
aktiviteter fra morgen til kveld, 7 dager i uken og til at friområdet blir borte. De ber 
kommunen finne alternative tomtevalg og ta hensyn til dem. 

Forslagsstillers kommentar: 
Se forslagstillers svar under punkt 12. 

12. Frank og Bente Bruun, 24.02.18 
Bruun er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 14) til ny skole og idrettshall og 
er svært negative til foreslått utvikling av området. De angir at de «pussig nok» ikke 
hadde mottatt varselsbrev da det ble sendt i retur og måtte selv ta kontakt med 
kommunen. 

De er skeptiske til mere støy og aktiviteter, hverdager og helg med tanke på idrettshall, 
lekeplass og klatrevegg. Fra før av har de tett trafikk/støy nært seg og de er negative 
til å få en forverret situasjon. De trekker fram at området har vært regulert til friområde. 
Bruun er skeptiske til kommunens prosess og planlegging, da de ble fortalt av 
kommunen at området skulle forbli friområde og ingenting annet. 
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De ber kommunen finne alternative tomtevalg da planen vil gi store konsekvenser med 
tett trafikk/støy store deler av døgnet nær deres tomtegrense. De angir at kommunen 
ikke har tatt hensyn til naboeiendommer. 

Forslagsstillers kommentar og felles besvarelse av nabomerknader: 
Det er kommet totalt 4 merknader fra naboer i Vestlivegen. En del av innspillene og 
merknadene omhandler de samme temaene og merknadene besvares derfor samlet 
slik at alle naboene får samme informasjon. 

Planområdet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommunedelplan Fjerdingby og 
foreslått regulert til bebyggelse og anlegg, undervisning, i områdereguleringsplanen 
Fjerdingby. Dette betyr at foreliggende planforslag er i samsvar med overordnede 
kommunale og regionale planer. De kommunale planene har vært gjennom en 
demokratisk prosess og offentlige høringer der både offentlige myndigheter og 
menigmannen hatt uttalelsesmulighet. Det er derfor uheldig at naboer har hatt inntrykk 
av at planområdet aldri skulle kunne bebygges når det har ligget i «kortene» i lengre 
tid. 

Kommunestyret vedtok i sak 16/29 at det skulle startes en konseptfase for et 
byggeprosjekt som skulle komme fram til en anbefaling på konsept for en ny skole i 
Fjerdingby krets. Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en 
konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets. I konseptvalgutredningen er det 
gjort en grundig vurdering av plassering, innhold, og dimensjonering av tenkt 
skolebygg. Flere alternative tomtevalg er vurdert og tomtenes beskaffenhet i forhold til 
alternative plasseringer er grundig vurdert. Mulige alternative organiseringer for å løse 
behovet er videre utredet. I kommunestyrets vedtak av 13.12.17 (sak 17/93) ble det 
politisk bestemt å gå videre med regulering, prosjektering og bygging av ny barneskole 
(konsept «gul») for Fjerdingby krets på foreliggende tomt. Dette konseptet innebar en 
veldig kompakt og komprimert bygningsform hvor de forskjellige bygningsdelene er 
integrert og større flerbrukshall med to spilleflater. 

Planforslag utarbeidet på bakgrunn av konsept «gul» ble først lagt fram for 
Planutvalget 17.04.18 som sak 15/2018. Planutvalget vedtok å sende saken tilbake og 
ba om at det vurderes ett alternativ med en flerbrukshall med kun én spilleflate slik at 
skolen kunne bedre tilpasses terrenget og omgivelsene. Planforslaget er bearbeidet 
på grunnlag av forannevnte. 

I forhold til tidligere illustrerte planforslag som ble presentert 17.04.18 har 
flerbrukshallen gått ned i størrelse fra ca. 4000 m2 bruksareal til ca. 1700 m2 bruksareal 
og maks kotehøyde for hallen har gått ned fra +213 moh. til maks +210 moh. 
Byggegrensen er videre trukket lenger bort fra planavgrensningen i vest og et større 
areal er avsatt til hensynssone grønnstruktur for å kunne bevare flere trær og skape 
en grønn «buffer» mot vest. Skolebygget er også redusert i størrelse fra ca. 12.000 m2 
til ca. 10.100 m2 bruksareal og maks kotehøyde har gått ned fra +228 moh. til +223 
moh. med krav om nedtrapping mot vest til maks +219 moh. Grad av utnytting er videre 
senket fra 30%-BYA til 25%-BYA. 
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I forhold til det som tidligere forelå av planer har politikernes vedtak om endring til en 
flerbrukshall med én spilleflate gitt mulighet for å kunne «kna» prosjektet slik at skolen 
både størrelsesmessig og høydemessig (reduksjon på mellom 3 og 9 meter) har 
kunnet tilpasses bedre til terrenget og omgivelsene. Dette vil følgelig også gi mindre 
påvirkning på nærområdet og for naboer. 

Planområdet har unike kvaliteter og beliggenhet i forhold til Fjerdingby sentrum som 
også gjør det særlig egnet til plassering av ny skole. Området har høy tetthet av 
arbeidsplasser, stort idrettsanlegg like ved, nærhet til et verdifullt kulturlandskap og 
flere offentlige institusjoner og helsetjenester. Området representerer i stor grad et 
geografisk og historisk sentrum i kommunen. Planforslaget bygger videre på de 
iboende kvalitetene og attraktiviteten i området og legger opp til å bevare store deler 
av eksisterende grønnstruktur samt videreutvikle og universell-tilpasse den viktige 
offentlige gangforbindelsen gjennom området (Bjørnholtagan tursti). I tillegg vil 
området opparbeides slik at det vil få nye kvaliteter og funksjoner som kan benyttes av 
og komme til nytte for naboer og lokalbefolkningen. 

Ved utarbeiding av planforslaget er konsept «gul» videreutviklet med tanke på å best 
mulig hensynta de nærmeste naboene hva gjelder sol, skygge og støy. Planlagt 
bebyggelse er trukket lenger unna eiendomsgrenser mot vest og mot øst. Arealer 
nærmest småhusbebyggelsen i vest er avsatt til vegetasjonsskjerm, grønnstruktur og 
hensynssone grønnstruktur for å kunne bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon 
i randsonen mellom eksisterende og ny bebyggelse. Der mulig er bebyggelsen lagt 
dypt i terrenget for å begrense høyde- og skyggepåvirkning. Tilnærmet hele 
flerbrukshallens volum og omtrent 3/5 av skolens volum ligger under maks kote på 
dagens kolle. Den høyeste bebyggelsen (skolebygget) er videre plassert med 
kortsiden ut mot vest og øst for å begrense høyde- og skyggepåvirkning. 

Det er utarbeidet sol-/skyggeanalyser (vedlegg 11) som viser påvirkning på tilliggende 
eiendommer til forskjellige årstider og tider på døgnet. Foreslått skole og flerbrukshall 
ligger øst for eksisterende nabobebyggelse i Vestlivegen og det er følgelig i all 
hovedsak solforholdene tidlig på dagen som blir berørt av foreslått ny bebyggelse. 
Terrenget innenfor planområdet stiger fra adkomsten i nord ved Bjørnholthagan på 
kote +194 moh., til toppen av kollen på kote +213 moh. og faller deretter til kote +200 
moh. ned mot eksisterende gangvei i syd. Nabobebyggelsen i vest har adkomst fra 
Vestlivegen på ca. kote +193 moh. men boligene ligger noe høyere i terreng ca. 195-
197 moh. Dagens kolle omfatter tett skog som følgelig kaster skygge på 
naboeiendommer, tidlig på dagen mot vest, senere på dagens mot øst. Sammenlignet 
med dagens situasjon vil bygging av flerbrukshall kunne bedre sol/skygge situasjonen 
for naboer i vest ettersom del av dagens betraktelig høyere og tette skog blir borte. 
Hva gjelder påvirkning fra skolebygget erstattes dagens tette skog med et volum av 
tilsvarende høyde slik at sol/skygge situasjonen virker å være ganske tilsvarende som 
i dag. Nabobebyggelse i øst (VGS) får også noe påvirkning på ettermiddagstid. Størst 
påvirkning i alle situasjoner anses å være ved vår/høstjevndøgn, trolig grunnet 
solvinkel på den tiden av året. 

  



VINDVEGGEN 
 

9 av 9 

For å begrense påvirkning på nabobebyggelse er hoveddelen av skolegården plassert 
på sørøst siden av tomten slik at den nye bebyggelsen i seg selv vil kunne fungere 
som en støy- og visuellskjerm i forhold til nabohusene i Vestlivegen. Dette er fulgt opp 
i bestemmelsene som setter krav om at aktiviteter og lekearealer i skolegården skal 
plasseres slik at det tas hensyn til naboer og slik at naboer skjermes mot sjenanse. 

Selv om påvirkning på naboeiendommer ved en helhetlig og samfunnsmessig 
vurdering anses å være akseptabel, har kommunen forståelse for at endret forhold fra 
fjellskrent/kolle med skog til bebyggelse og en mindre grad av skog blir en stor 
forandring for naboer. Kommunen håper samtidig at naboer ser at det er tatt grep for 
å forsøke å minimere negativ påvirkning for omgivelsene og at de også kan se nytten 
av en ny moderne skole for barna på Fjerdingby. 


