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 1. Sammendrag  

Planen muliggjør etablering av et nytt boligbygg i Blystadlia med maksimum 39 boenheter. Dette er i tråd med 
overordnede planer. Bygget er plassert slik i terrenget og med en form som gir optimale sol og utsiktsforhold for 
leilighetene. Det finnes både blokkbebyggelse og villabebyggelse i nærområdet i dag. Det nye bygget tilpasses 
de eksisterende forhold ved nedtrapping mot nord og sør. 
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 2 Overordnet kartutsnitt – planområdets plassering i kommunen  

 
Figur 1 - oversiktskart som viser planområdets plassering i kommunen 

 
3. Skisse – eksisterende situasjon 

  
Figur 2 Flyfoto som viser planområdets plassering som en naturlig utvidelse av boligområdene langs Blystadringen 
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4. Skisse av foreslått fremtidig situasjon   
 

 
Figur 3 -utsnitt av reguleringsplan  

  

 5.    Bakgrunn 

Planområdet Elgtråkket i Blystadlia, ønskes utviklet til blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur, 
lekearealer og grøntområder. Dette er i tråd med overordnede planer i kommunen. 
Foreliggende planforslag fremmes av Østre Linje arkitektur og landskap på vegne av Romerike Boligutvikling 
AS - ROBU. 
Det ble varslet oppstart av et planarbeid for dette området den 15.10.2008 av andre tiltakshavere. Dette 
planforslaget ble ikke ferdigstilt.   
 
I sammenheng med ROBU sitt planforslag skal det lages en utbyggingsavtale mellom kommunen og ROBU. 
Dette ble varslet samtidig med oppstart av reguleringsarbeidet. Avtalen går i hovedsak ut på å innlemme 
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regulering av fortau langs Blystadringen i dette utbyggingsprosjektet. Dette er derfor en del av 
planavgrensningen i tillegg til ROBU sin eiendom. Det er foreløpig ikke avklart hvem som skal bekoste selve 
utbyggingen av fortauet. 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 
forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
Området er allerede avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen, og denne detaljreguleringen bringer ikke 
inn noen nye forhold. 

 

 6. Planprosess  

Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 13.09.2016 i Romerikes Blad, samt ved brev til offentlige 
myndigheter og berørte parter. Det kom inn 9 merknader ved varsel om oppstart. 
Underveis i prosjektet ble det avholdt et informasjonsmøte med beboere i Blystadlia. Naboer er generelt 
skeptiske til en ny boligblokk i dette området. 
 
 
7 Overordnede føringer og gjeldende planer 

Gjeldende kommuneplan har avsatt området til fremtidig 
boligbebyggelse. Deler av planområdet langs 
Blystadringen, berører også friområder i kommuneplanen. 
Markagrensen ligger rett vest for planområdet, men 
planforslaget berører ikke denne.  
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal 
legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan.  
Regional utviklingsplan for Romerike påpeker nærheten til 
Oslo som et viktig grunnlag for høy utnyttelse innenfor 
tettstedsgrensen, samt nærheten til Kjeller, A-hus og 
Lillestrøm. Ved kollektivknutepunkt og langs 
kollektivakser, bør stedene fortettes og utvikles. 

 
Følgende rikspolitiske retningslinjer har vært fulgt i 
arbeidet med gjeldende områderegulering, og er fulgt opp 
i det foreliggende planforslag:  

 
Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og transport-
planlegging, 26.09.2014. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (Rundskriv T-2/2008) 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 
(Veileder T1442/2016) 

 

 
8 Beskrivelse av planområdet 
 
Beliggenhet 
Planområdet på 13.5 daa ligger nord i Rælingen kommune, og er en del av feltet kalt Blystadlia. Området 
avgrenses av veiene Elgtråkket/Blystadringen i sør og Rådyrveien i øst og nord. I vest ligger østmarka.  Fv 303 
og Blystadringen er hovedatkomsten inn til området. 
 
Eksisterende bebyggelse 
Planområdet ligger i overgangen mellom område med store boligblokker og eneboligområdet videre 
oppover i Rælingsåsen.  Området med boligblokker har sin stramme struktur i motsetning til den mer 
organiske utbyggingen av småhusbebyggelsen som i hovedsak følger veiføringen oppover i åsen. 
Planområdet er i dag ubebygd. 

Figur 4 utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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Næring, arbeidsplasser 
Nærområdet består stort sett av boliger, men Sandbekken ungdomsskole og Blystadlia skole representerer 
en del arbeidsplasser innen kort avstand til planområdet. Både A-hus, Strømmen sentrum og togstasjon 
ligger ca 3 km unna planområdet. 
 
 
Trafikkforhold 

 
Figur 5 - viser dagens ÅDT på fv 303 inn til Blystadlia (Sweco) 

 
Blystadringen har ikke fortau i dag. Dette er ikke 
en trafikksikker løsning, da veien er skolevei for 
alle barna i Blystadlia som skal til Sandbekken 
ungdomsskole. Krysset/svingen mellom 
Blystadringen og Elgtråkket er dessuten veldig 
krapp og uoversiktlig. I følge Trafikkanalyse 
utarbeidet av Sweco den 06.04.2014, samt 
trafikknotat 24.04.2018, er det registrert 2 
personskadeulykker i Blystadveien. ÅDT i 
Blystadringen ble beregnet til 1000 kjøretøy i 
2016. 

 
Gjennom området til Elgtråkket Borettslag (gbnr 
103/303) er det gangveimuligheter parallelt med 
Blystadringen med forbindelse helt ned til 
undergangen under Blystadringen. 

 
Fra undergangen mellom Blystadringen/Fv 303 er 
det sammenhengende gang-/sykkelvei videre til 
Løvenstad, Strømmen, samt nordover i 
kommunen. 

 
Det er busstopp i Grevlingveien og ved 
Sandbekkhallen med avganger flere ganger i 
timen til både Oslo og Lillestrøm. Begge er i 
gangavstand fra planområdet.  

 
Figur 6 - oversikt over det sammenhengende gang-
/sykkelveinettet i denne delen av kommunen 



7 
 

 
Landskap, klima, grunnforhold 
Området har et skålformet terreng som vender mot vest. Siden området ligger ganske høyt i Rælingsåsen, er 
utsiktsforholdene herfra veldig gode. Det samme gjelder for solforholdene, siden det ligger åpent og 
vestvendt. Området oppleves ikke som særlig vindutsatt, da det er skogarealer rundt som virker dempende. 
 
 

 
Figur 7 - oversiktsbilde over eiendommen 

 
Et bekkesig går gjennom det skogkledde området i dag. I tillegg er det en dam og en kolle som er med å 
prege prosjektområdet. Skogen er ung blandingsskog av middels bonitet (selje, bjørk, gråor langs bekkesig, 
noe innslag av furu og gran). I følge Miljødirektoratets naturbase er det ingen spesielle arter eller naturtyper 
innenfor området.  
Området er ikke flom- eller skredutsatt. 
 
Grunnforholdene  
Blystadlia ligger over den marine grense, og løsmassekart fra NGU forteller oss at området har mye bart fjell 
med tynt dekke av løsmasser. Dette er også synlig ved befaring i området, da det er mye koller og fjell i 
dagen.  
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Høydeanalyse 
 

 
Figur 8 – høydeanalyse 

 
Høydeanalysen illustrerer stigningen fra Sandbekken (ca+203) og opp til høyeste punkt i Rælingsåsen 
(ca+315). Innenfor planområdet stiger terrenget fra kote + 247 og til +259 (kun ROBU sin eiendom) 
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Landskapsanalyse 
Analysen viser den overordnede 
bygningsstrukturen i området, hvor 
blokkbebyggelsen i sør har sin strenge form 
og retning, mens eneboligbebyggelsen 
slynger seg oppover åssiden i en organisk 
form. Prosjektområdet ligger i brytningen 
mellom disse strukturene. Den skålformede 
eiendommen henvender seg mot vest og 
mot utsikten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente/registrerte kulturminner innenfor planområdet. Sør for planområde er det registrert to 
kulturminner, Kongeveien og en forsvarsskanse beliggende langs Blystadringen (Kulturminnesøk). Dette 
utbyggingsprosjektet vil ikke ha negativ påvirkning på disse kulturminnene. 
 
Naturmangfold 
Det er gjennomført biologiske registreringer på området.  Det påpekes ingen verdifulle naturtyper eller 
enkeltarter. Et bekkesig og en dam trekkes frem som særskilte elementer på området. Ellers består 
eiendommen av ung blandingsskog. Den svartelistede arten Kjempebjørnekjeks er registrert innenfor 
planområdet. 
 
Lek og rekreasjon 
Det er ingen synlige spor etter lek innenfor planområdet. I nærområdet er det lekeplasser, skateanlegg og 
ballbaner i forbindelse med Sandbekken ungdomsskole (300m) og Blystadlia skole (500m). Disse tilbudene vil 
fungere som kvartalslekeplasser for denne planen. Det er store rekreasjonsmuligheter med marka som 
nærmeste nabo. Her er det utallige turstier å velge mellom. 
 
 
 

Figur 9 Landskapsanalyse 
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Spesielle miljøforhold 
I følge kommuneplanens støykart, ligger selve utbyggingsområdet i Elgtråkket utenfor alle støysoner som er 
registrert langs fylkesveier, riksveier og kommunale veier. Den delen av planen som regulerer Blystadringen 
med fortau, berøres av grønn og gul støysone fra Fv 303. 
Det finnes ingen registrert grunnforurensing innenfor området (Miljøstatus.no). Sannsynligheten for 
grunnforurensing anses som svært liten, da dette området har vært en del av Østmarka, og ikke tidligere 
bebygd. 
Området ligger høyt i en åsside, og vil ikke være flomutsatt. Det er grunt til fjell, og ingen kvikkleire eller 
rasfare i området. Risikoen for radon i grunnen er moderat til lav. 
 
Ledninger i grunnen, vann og avløp, fjernvarme 
Det går både en vannledning og en spillvannsledning tvers gjennom eiendommen. Det ligger ikke fjernvarme 
i nærområdet i dag. 
 
Landbruk 
Området ligger i nærheten og i tilknytning til Østmarka. Eiendommen består dermed av en del skog, men 
mye er allerede hugget, samt det er etablert en midlertidig gruset parkeringsplass på deler av arealet.  
 
Skolekapasitet, barnehagedekning 
Det er god kapasitet på Blystadlia barneskole og barnehage. Barnehagen fikk utvidet kapasitet med 50 
plasser i 2013. 
 
Universell utforming 
Stigningsforhold på eksisterende kommunalt veinett er ikke universelt tilgjengelig.  
 
Relevant historikk 
Planområdet ble tidligere benyttet til parkering for Elgtråkket borettslag A/L, da borettslaget har hatt 
utfordringer med gjesteparkeringsplasser.  Kommunen har hatt utfordringer med parkering langs 
Blystadringen.  Etter at kommunen satte i gang tiltak med bøtelegging og borttauing av feilparkerte biler er 
utfordringene rundt feilparkerte biler eliminert. 
Det er stilt spørsmål om Elgtråkket borettslag A/L har tilstrekkelig med parkeringer/ 
gjesteparkeringer.  Styret i Elgtråkket bekrefter at de har dekket behov for gjesteparkeringsplasser.  Hvis det 
blir behov for ytterligere gjesteparkeringsplasser så vil Elgtråkket borettslag A/L etablere nye 
gjesteparkeringsplasser på egen grunn og selv bekoste parkeringsplassene.  
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9 Beskrivelse av planforslaget 
Området forslås regulert til blokkbebyggelse, lekeplass, kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei, annen veigrunn 
(grøntareal), parkeringsplasser og renovasjon. 
 

 
Figur 10- det nye bygget sett fra terrassen hos nabo i Harastien 1 

 

 
Figur 11 - det nye bygget sett fra terrassen hos nabo i Rådyrvegen 2 



12 
 

 
Figur 12 - perspektiv fra vest, byggets hovedfasade 

 
 

 

 
Figur 13 Inspirasjonsbilder materialbruk og fasadeutforming 
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Figur 14 – Landskapsplan 

 
 

 
Figur 15 - terrengsnitt A viser høyde og plassering av nytt bygg i forhold til eksisterende eneboligbebyggelse 
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Figur 16 - terrengsnitt B viser høyde og plassering av nytt bygg i forhold til eksisterende bebyggelse 

 
Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 
Boligblokken er plassert på tomten for å gi best mulig kvalitet til leilighetene og samtidig utnytte tomten 
optimalt. Vi har tatt hensyn til tomtens terreng, hvordan bevare landskapet, hvordan unngå å skygge for 
nabobebyggelse. For å hensynta naboeiendom mot nord, Rådyrveien 2, er boligblokken trappet ned til to 
etasjer i denne retningen. Det skal ikke være takterrasser over denne 2. etasjen mot nord. 
I tillegg er bygget trukket 8 meter fra eiendomsgrensen her, slik at naboen kan opprettholde deler av sin 
utsikt.  
 
Bygget er i plan formet som en ”V” og tar opp i seg tomtens linjer og terreng, utnyttelsesgraden og antall 
leiligheter optimaliseres. Bygget er plassert lengst mot vest, i riktig retning i forhold til utsikt og sol, og med 
god avstand til eneboligene i Harastien. God utnyttelse av tomten har vært et ønske fra fylkeskommunen. 
 
Det etterstrebes et uttrykk som tilnærmer seg omkringliggende småhusbebyggelse. Derfor et repeterende 
mønster av balkonger, som knytter seg til hver leilighet. Balkongene som visuelt uttrykker seg som bokser 
avsluttes som byggets høyeste punkt. Videre plasseres balkongene med tanke på et luftig utrykk og en 
nedtrappende effekt, som møter skalaen til eksisterende bebyggelse. Det er ønskelig å benytte treverk i 
arkitektoniske elementer og volum i kombinasjon med teglstein. Treverk vil gi bygget en mildere karakter 
samtidig som at det gjenspeiler materialbruken i området. 
 
Utnyttelsen foreslås til %BYA=28%. Totalt areal for den prosjekterte bebyggelsen utgjør 939m2. Totalt 
regulert boligareal utgjør 3504m2. Med disse kjente arealene er den faktiske % BYA = 26.8%. Området er 
dermed godt utnyttet, samtidig har prosjektet romslige uteoppholds- og lekearealer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
Figur 17 Fasade Vest 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18 Fasade Nord 
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Figur 19 Fasade Sør 

 

              
 

Figur 20 Fasade Øst 
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Antall boliger, leilighetsfordeling  
Bygget består av 39 leiligheter i varierende størrelse, gjennomsnittlig areal er på ca 80m2. Leilighetene 
spenner fra ca 45m2 til ca 120m2. Internkommunikasjonen i bygget består av 2 stk heis/trappe-tårn. Det 
knyttes 3-4 stk leiligheter pr. heis /trapp og hvert plan har 6-8 boenheter, med unntak av 1.U og 5 etg, som 
får en noe annen disponering. 
 
Plan 1-2 
Disse to etasjene har en fordeling bestående av 4 stk gjennomgående leiligheter. De planlegges som 2-3 
roms, avhengig av leilighetens utforming og forutsetninger. Typisk for disse er at de får soverom mot øst og 
oppholdsrom mot vest. 
Resterende 4 leiligheter i dette oppsettet blir ensidige, med fasade kun mot vest. Dette er pr. i dag 2 roms 
leilighet og får oppholdsareal og soverom mot vest. I 1.etg er avsatt et fellesrom for styremøter og annen 
tilstelning med direkte tilgang til uteområde. 
 
 
 

 
Figur 18 – Plan 1 og 2 

 
 
 
Plan 3-4 
Disse etasjene har en noe annen leilighetsløsning enn plan 1-2 på grunn av rømningsmulighet ved brann og 
nedtrapping av bygningskroppen mot nord. 2 stk ensidige leiligheter mot sør blir kombinert til 1 stk.  
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Figur 21 Plan 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
5 etasje 
Toppetasjen er planlagt med 3 større leiligheter av en høyere kvalitet enn øvrige etasjer. Etasjelivet blir 
trukket inn fra byggets fasadeliv, og gir plass til private takterrasser. Takterrassene får derimot et begrenset 
areal, som ikke strekker seg helt ut i fasadelivet mot øst. 
 

 
Figur 22 Plan 5 og takplan 
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Plan U1 
I denne etasjen blir det kun ensidige leiligheter, da østsiden av bygget blir liggende under terreng. Her 
foreslås det en kombinasjon mellom små 2 roms leiligheter der den minste blir på ca 45m2. Alle leiligheter 
får tilgang til uteplass på terreng. Østsiden og sørsiden i U1 får plass til boder (boder er også plassert i 
parkeringskjeller). 
 

  
Figur 23 Plan U1 og U2, parkering 

 
 
 
 
 
Boligmiljø/bokvalitet 
Utgangspunktet for plan-typologien er at alle leiligheter skal få utsikt mot vest.  
Alle leilighetene er vestvendte. De får solrike og skjermede uteplasser med fantastisk utsikt mot landskapet i 
vest. Inndeling av balkongene vil skape en skjermet og privat sone, men vil fortsatt slippe lys inn leiligheten.  
Ikke alle leiligheter vil få den karakteristiske boksen som balkong, noen vil få balkong på toppen av en slik 
boks. Intimiteten skal fortsatt bevares. 
Gode dagslysforhold: ensidige leiligheter vektlegges spesielt gode lysforhold i vestfasaden. 
Det etterstrebes åpne løsninger med individuell valgmulighet for avgrensning av soner internt i leiligheten. 
Det legges vekt på høy kvalitet i utformingen av planløsning pr. leilighet, estetiske og praktiske planløsninger.  
Alle leilighetene skal opprettholde krav til TEK 10 og universell tilgjengelighet. 
Det planlegges fellesrom for aktiviteter og samlinger i bygningen. Dette plasseres i 1 etg med direkte tilgang 
til uteplass. 
 
 
Parkering  
Beboerparkeringen er i hovedsak løst i parkeringskjeller, med unntak av 5 plasser som etableres på 
gårdsplassen. Det legges opp til 1.2 p-plass pr. boenhet inkl. gjesteparkering. 10% av disse er HC-plasser. Det 
er 8 plasser for gjesteparkering i forbindelse med byggets inngangsside. Det vil tilrettelegges for lading av EL-
bil både på utendørsplasser og plasser i p-kjeller. Sykkelparkering løses i hovedsak i uteanlegget. Dette kan 
være løsninger med tak. Resten av sykkelparkeringen legges i p-kjeller. Det legges opp til 1.5 sykkelplass pr. 
boenhet = 60 plasser.  
Parkeringskjelleren strekker seg ut over byggets fasadelinjer, men dette vil ligge under terreng og er ikke 
synlig. 
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Trafikkløsning  
Hovedatkomsten til området vil være i forlengelsen av Blystadringen. En romslig gårdsplass leder videre til 
innkjøringen til p-kjeller. Gående/syklende kan velge atkomsten fra Rådyrveien for å komme til 
inngangssiden av bygget. Blystadringen og Rådyrveien vil i sin helhet reguleres med fortau innenfor planens 
avgrensing. Det foreslås en endring i Blystadringens linjeføring, da den krappe svingen er veldig uoversiktlig i 
dag. Svingen legges om til et t-kryss, for å skape en tryggere trafikkflyt. I sammenheng med dette vil det 
ryddes opp i eiendomsgrenser, slik at det ikke blir liggende igjen unyttige restarealer. 
 
Brannvesenets utrykningskjøretøy vil ha to uavhengige atkomstmuligheter til bygget, med mulighet for 
oppstillingsplass begge steder.  Alle leiligheter vil nås med brannvesenets høyderedskap med unntak av en 
leilighet i 2 etg, som kun nås med bakkestige. 
 

 
Figur 24 Oppstillingsplasser for brannbil med rekkevidde for høyderedskap 

Kollektivtilbud 
Det går ingen busser gjennom planområdet i dag. Det er derfor ikke lagt inn busslommer i dette forslaget. 
Nærmeste busstopp ligger i Grevlingveien, ca 550m fra planområdet 
 
Universell utforming 
Bygg og uteanlegg er prosjektert med tanke på universell tilgjengelighet. Utearealene på hagesiden av 
bygget er slake. Det er også lagt opp til at man kan bevege seg rundt huset og ned til uteplass på vestsiden. 
Gangveien hit vil ha maks stigning 1:12.5 på en liten del av strekningen.  Det vil være heis på to steder i 
bygget, fra p-kjeller til øverste etasje.  
 
Uteoppholdsarealer og lekeplasser 
Langs byggets vestside er det lagt opp til noen private uteplasser i forbindelse med enkelte leiligheter som 
har bakkekontakt i 1 etg og 1U etg. Ellers er uteanlegget felles og tilgjengelig for byggets beboere. Faktisk 
MUA på terreng = 59m2 pr boenhet (uten balkonger og takterrasser), og vil opparbeides med høy standard. I 
tillegg har alle leiligheter balkong mot vest, samt romslige takterrasser for leilighetene i 5 etg. Inkluderes 
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privat areal på balkonger uten tak og takterrasse i MUA-beregningen blir faktisk MUA totalt 62m2 pr 
boenhet. 
 
Lekeplassen (5m2 pr boenhet) vil opparbeides med forskjellig tilbud for de minste barna. Et bekkesig og et 
vannspeil vil ellers være sentrale element i uteanlegget. Den østre delen av eiendommen, skråningen opp 
mot Rådyrveien, kan bevares som en naturdel av uteanlegget. Dette vil være en naturlig buffer mot vei og 
eksisterende bebyggelse. Det er lagt opp til uteoppholdsarealer både på øst- og vestsiden, slik at det alltid vil 
være en plass i solen. Sol/skygge-analysen viser at lekeplassen ligger i sol også på ettermiddagen høst og vår. 
 

 
Figur 25 Plan med MUA-oversikt 
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Figur 26 Skyggeforhold 21 mars kl 12 

   

 

 

Figur 27 Skyggeforhold 21 sept kl 12 
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Figur 28 Skyggeforhold 21 juni kl 12 

 

 
Analysen viser at det er sol på nabobebyggelse i nord midt på dagen gjennom hele sommerhalvåret, fra 21 
mars til 21 sept. På ettermiddag vår og høst vil det være noe skygge på deler av uteområdet til nærmeste 
nabo i nord. I sommermånedene vil det nye bygget ikke kaste skygge på naboeiendommen.  
 
Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 
Det legges opp til at østre del av eiendommen mot Rådyrveien kan bevares som naturtomt, hvor både 
terreng og vegetasjon kan stå som i dag. Det er ingen spesielt verdifulle enkelttrær på tomten, men ved å 
spare et helt felt med vegetasjon, blir dette en kontrast til det mer opparbeidede utearealet ellers. Større 
trær plantes/bevare eksisterende enkelttrær i utkanten av anlegget, buskfelt benyttes for å definere og 
skjerme mindre hagerom i uteanlegget, vannkantvegetasjon benyttes ved bekk og dam.  
 
Miljøtiltak 
Det planlegges grønne tak/sedumtak i forbindelse med byggets 5 etg. Dette er positivt i forhold til 
fordrøyning av takvannet. Dessuten er det estetisk positivt med grønne tak for utsikten fra den 
høyereliggende bebyggelsen i Harastien.   
 
Vann og avløp 
Det går både en vannledning og en spillvannsledning tvers gjennom eiendommen i dag. Disse må legges om i 
forbindelse med utbyggingen. Vannforsyningen vil bli hentet fra det kommunale anlegget. Brannvannsuttak 
blir satt opp på hver side av tomten og dekker da brannvannsbehovet. 
Spillvann føres til kommunens eksisterende spillvannssystem, og dimensjoneres etter kommunens normer 
for spillvannsystem. 
 
 Overvannshåndtering 
Planområdet har i dag naturlig avrenning mot sørvest. Nevnte avrenningsretninger vil stort sett 
opprettholdes etter at tomten er utbygd.  Det blir opparbeidet en åpen dam på oversiden av bygget for 
fordrøyning av overvannet på tomten. Alt takvann og vann fra terreng ledes mot fordrøyningsdammen. 
Utløpet fra bassenget blir satt i en slik høyde at vannspeilet aldri er over 20 cm. Dette for å ivareta 
sikkerheten for barn i anlegget. Fordrøyning av overvann foreslås inndelt i to, hvor første del av 
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fordrøyningen skjer i dammen på østsiden av bygget. Resterende fordrøyningsvolum foreslås etablert på 
vestsiden av bygget, og utføres enten ved bruk av kassetter, Stormtech-system eller likeverdig. Begge 
systemer har inspeksjons- og spylemulighet via inn- og utløpskummer.  
I lavpunktet på nedsiden av bygget ledes overvannet til et sluk som leder til infiltrasjonsanlegget under 
bakken.  

 
 

    
Figur 29 Eksempler på bruk av vann i uteanlegget. 

 

  
Figur 30 - plan for overvannsløsning 
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Energiløsninger 
Det skal benyttes miljøvennlig energi til dette anlegget. Det er tenkt ventilasjonssystem internt pr. leilighet 
(ikke sentralt anlegg i kjeller). 
 
Avfallshåndtering 
Det blir nedgravd løsning for renovasjon. Størrelse og antall punkter dimensjoneres etter antall boenheter i 
bygget. Innkjøringen og gårdsplassen er dimensjonert slik at renovasjonsbil kan rygge inn for tømming med 
kran. Denne løsningen er godkjent av ROAF. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Forhold knyttet til omlegging av eksisterende vei og VA skal være ferdig opparbeidet før området kan 
utbygges. 
Ellers skal alle fellesanlegg ute være ferdig før anlegget tas i bruk.   
 
Utbyggingsavtale 
Det skal utarbeides en utbyggingsavtale mellom ROBU og Rælingen kommune, med utgangspunkt i vedtatt 
plan. Denne er i prosess. Det er foreløpig ikke enighet angående omfang av utbyggingsavtalen. ROBUs 
innspill til avtalen er å regulere fortau i full lengde lang Blystadringen. ROBU vil bygge og bekoste nytt T-kryss 
mellom o_SKV1 og o_SKV2 med tilhørende fortau o_SF1 og o_SF8. Forlengelsen av Blystadringen (o_SKV1), 
samt manglende del av fortau o_SF6 ned mot o_SKV2 vil bygges og bekostes av ROBU. 
 
 
 
10 Konsekvenser/virkninger av planforslaget 
 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer, med unntak av at 768m2 friområde i kommuneplanen 
omdisponeres til bolig- og veiformål. Dette på grunn av forlengelsen av Blystadringen. Dette vurderes til ikke 
å være tilgjengelige friområder som er i bruk. 
 
 

 
Figur 31 Noe av friområde i kommuneplanen berøres i dette planforslaget 

 
 
 



26 
 

Stedets karakter 
Blokkbebyggelse er ikke et fremmedelement i området i dag. Den nye boligblokken blir liggende midt 
mellom et etablert blokkområde i sør og småhusbebyggelse i nord og øst. Blokken vil ligge på et lavere nivå 
enn småhusbebyggelsen som snor seg videre opp i Rælingsåsen. Nybygget vil dermed ikke ha vesentlig 
innvirkning på det etablerte boligområdet.  
 
Byggeskikk og estetikk 
Blokken skal gjennom sin utforming ta opp i seg stedets karakter. Bygget brytes opp med etasjesprang og et 
system av balkong-»bokser» på vestfasaden. Dette gjenspeiler småhusbebyggelsens skala og form. En 
variasjon i materialbruken bidrar også til å bryte opp byggets volum til mindre enheter. Byggets fasader vil 
bestå av en blanding av tegl og tre. 
 
Utsikt, sol/skygge 
Det prosjekterte bygget vil ha noe innvirkning på utsikt og solforhold for nabo i nord (se sol-
/skyggeanalysen). Gjennom etasjesprang i bygget, minimeres påvirkningen. Boliger i øst ligger såpass høyt i 
terrenget, at sol- og utsiktsforhold ikke berøres. 
 
Landskap, kulturlandskap 
Landskapet vil endres fra en ubebygd skogteig til bebygd område. Terrenget vil bli fylt opp på østsiden, men 
hovedtendensen med det skålformede terrenget, søkes bevart. Gjennom byggets plassering og utforming, er 
det ingen viktige landskapssilhuetter som brytes. 
  
Naturmangfold  
Området som planlegges utbygget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
 Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.  
 Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk 
av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.  
 
Området er befart og vurdert av BioFokus i april og mai 2009. Området er vurdert etter potensial for 
biologisk mangfold i henhold til DNs Håndbok nr 13. 2. utgave 2006. Hele området har blitt undersøkt uten å 
finne verdifullt naturmangfold, herunder viktige naturtyper og enkeltarter. Ingen naturtyper eller arter som 
utpeker området som spesielt for regionen ble registrert. Pr. 15.11.2016 ligger det inne funn av den 
svartlistede (SE) arten kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) i Artsdatabankens Artskart, men 
ikke noen funn av rødlistede arter. En liten dam som ligger vest for bekkesiget ble spesielt undersøkt av 
BioFokus under en ekstra befaring (18.05.2009), uten å registrere noe av spesiell verdi. I 
vurderingsrapporten fra BioFokus den 22. mai 2009 ble det nevnt en vårflueart (Limnephilus bipunctatus) 
som på det tidspunktet var registrert i norsk rødliste som kritisk truet. Siden er utbredelsen av arten i Norge 
bedre dokumentert og arten er i gjeldende rødliste fra 2015 kategorisert som «livskraftig» (LC). BioFokus 
mener at området er godt nok undersøkt for å konkludere med at det har små naturverdier, og at § 8 
dermed er ivaretatt. Dette innebærer videre at § 9 ikke er relevant 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse 
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Se kommentar til § 8. Kunnskapsnivået for aktuelt område vurderes som tilfredsstillende.  
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for.  
 
BioFokus vurderer området til ikke å omfatte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13. Dammen er liten og 
ikke spesielt artsrik, men hvis det er praktisk mulig kan en forsøke å bevare den ved eventuell utbygging. 
Generelt huser dammer som naturtype flere rødlistede arter og et godt utviklet nettverk av slike biotoper i 
landskapet vil være positivt for biologisk mangfold. Det finnes noe myr og små dammer i 1 km omkrets fra 
stedet. I tillegg til å huse stedegne arter knyttet til denne naturtypen, kan en dam ha viktige økologiske 
funksjoner f. eks. som drikkevannskilde for forskjellige arter.  
 
Prosjektet vil søke å bevare bekkesiget, samt gjenskape dammen et mer sentralt sted på området.   
 
For å hindre spredning av den svartelistede arten kjempebjørnekjeks, skal massehåndtering skje på forsvarlig 
måte og i henhold til Forskrift om fremmede organismer. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Ikke aktuelt i dette prosjektet. 
 
 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Ikke aktuelt i dette prosjektet 
 
Kilder: BioFokus sine rapporter av 2009 og 2016, Miljødirektoratets naturbase, Miljøstatus i Norge 
(www.miljostatus.no), Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Norsk rødliste 2010.  

 
 

Forurensing, støy 
Utbyggingsprosjektet vil ikke medføre økt støy eller forurensing. Siden området ikke er støyutsatt i dag, vil 
det heller ikke være nødvendig med støyreduserende tiltak i bygg eller uteanlegg. 
 
Grunnforhold/rasfare 
Siden grunnen i hovedsak består av fjell, vil byggeprosjektet medføre en del sprenging. Det er gjennomført 
en vurdering av sprengning og bergsikring for det berørte området, se rapport av Seniorconsult Terje Hagen, 
18.03.2017. Det anbefales å sette ut rystelsesmålere ved nabohus i Harastien og Rådyrvegen. Mot 
Rådyrvegen 2 som ligger nærmest, må det i tillegg presikres før sprengning.   
 
Rekreasjonsområder 
Det er ingen tydelige tegn på at området nyttes til opphold og rekreasjon i dag. Østmarka som ligger rett 
ved, med sine store sammenhengende områder og mangfold av turstier, benyttes til dette. 
 
Barns interesser 
Det skal opparbeides en lekeplass i forbindelse med uteanlegget. Sammen med bekk og dam   vil dette være 
et allsidig aktivitetstilbud for barna i området. Lekeplassen skal opparbeides med en variasjon av 
lekeelementer med sikkert fallunderlag, sitteplasser, felles grillplass m.m. Kommunen har konkludert med at 
dette utbyggingsprosjektet ikke må opparbeide kvartalslekeplass innenfor planområdet, siden det er god 
dekning av den typen lekeplasser i nærområdet. 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.artsdatabanken/
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Sosial infrastruktur 
Prosjektet legger opp til gode møteplasser i uteanlegget, med høy standard. Variert vegetasjonsbruk, vann i 
anlegget, mange sitteplasser, felles grillplass utgjør til sammen et godt utgangspunkt for sosiale møter. Det 
vil også legges opp til et fellesrom i byggets 1 etg, som kan benyttes til møter og selskap. 
 
Trafikkforhold 
Utbyggingen legger opp til 39 nye boenheter med 1.2 p-plass pr boenhet. I følge trafikknotat utarbeidet av 
Sweco, 24.04.2018, beregnes utbyggingen til å generere en trafikkøkning på 120 kjøreturer i døgnet. Vi må 
anta at de fleste skal kjøre sørover på Blystadringen i retning Løvenstad, Strømmen, Lillestrøm. Trafikken i 
Blystadringen vil dermed øke med ca 12% ÅDT. Det vurderes at Blystadringen er dimensjonert for denne 
økningen. Med fremtidig utbygging av fortau langs hele strekningen ned til undergangen, vil det også bli en 
tryggere vei for myke trafikkanter. Farten holdes nede med fartshumper. Eksisterende gangvei gjennom 
Elgtråkket borettslag benyttes i dag av myke trafikkanter. Trafikknotatet konkluderer med at gående i 
hovedsak vil velge å benytte gangveien gjennom Elgtråkket, mens et anlegg langs Blystadringen i hovedsak 
vil benyttes av syklende. Da det ikke er enighet om hvem som skal bygge og bekoste fortauet, er det uansett 
en løsning for gående og syklende å benytte gangveimuligheten gjennom eiendommen til Elgtråkket 
Borettslag, gbnr 103/303. Dette er avtalefestet mellom utbygger og Elgtråkket Borettslag. Den nye 
boligblokken i Elgtråkket kan dermed realiseres med tilfredsstillende løsninger for myke trafikkanter. 
 
Teknisk infrastruktur 
Prosjektet får konsekvenser for en eksisterende VA-ledning som går gjennom området. Denne vil flyttes i 
forbindelse med utbyggingen. 
 
Universell utforming 
Siden området er ubebygd og lite tilgjengelig i dag, vil prosjektet kun få positive konsekvenser for 
tilgjengeligheten.  Både bygg og uteområder etableres med tilgjengelighet for alle. 
 

              Landbruk  
Utbyggingen får konsekvenser for skogbruket, da skogen på eiendommen må hugges. Skogen er ung 
blandingsskog av middels bonitet. Dette er forhold som ble avgjort i forbindelse med forrige rullering av 
kommuneplanen, da området ble omdisponert fra friområde til byggeområde. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det fremgår av ROS-analysen at plansituasjonen er ganske oversiktlig og håndterbar i forhold til et normalt 
risikobilde. Planlagt utbygging medfører ingen større risiko for miljø og samfunn. Det er ikke avdekket 
forhold i og rundt som skulle tilsi at planlagt utbygging ikke bør eller kan gjennomføres. Gjennomgang av 
risikofaktorene viser kun ett område som kan få alvorlige konsekvenser for prosjektet. Dette gjelder et 
eventuelt utslipp fra bedriften Dynea. Rælingen kommune har vurdert dette i forbindelse med forrige 
rullering av kommuneplanen. Bedriften har varslingsplan/anlegg for å ivareta sikkerheten ved ulykker. Det vil 
derfor ikke være tiltak som dette byggeprosjektet kan iverksette selv. 
 
Økonomiske konsekvenser og juridiske forhold 
Det skal lages en utbyggingsavtale mellom ROBU og Rælingen kommune. Denne vil avtalefeste forpliktelser 
vedrørende blant annet nytt kryss med tilhørende fortau og erverv av kommunal grunn. På grunn av 
uenigheter om omfang (bygging av fortau langs Blystadringen) foreligger det ikke noen avtale foreløpig.  
 

 
11 Forslagsstillers argumentasjon 
Det er lagt til grunn en grundig steds-, landskaps- og terrenganalyse for prosjekteringen av bygg og 
uteanlegg. Det ble sett på flere alternativer for utforming og plassering av bygget. For minst påvirkning for 
eksisterende bebyggelse, ble det valgt å legge bygget så lavt i terrenget som mulig i stedet for oppe ved 
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Rådyrveien. I tillegg har bygget en nedtrapping mot bebyggelsen i nord og sør. På den måten ivaretas de 
gode utsiktsforholdene også for naboene.  
 
Underveis i prosessen ble det også vurdert om bygget skulle følge formen på det skålformede terrenget. 
Utfordringen ble da å få til gode sol- og utsiktsforhold for alle boenhetene i det nye bygget. Vi valgte derfor å 
vende byggets vinkel den andre veien, slik at vi oppnår størst fasadelengde mot utsikt og sol. Dette muliggjør 
også en fin oppdemming av terrenget på østsiden av bygget, hvor selve hagerommet etableres.  


