
RÆLINGEN KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser til
reguleringsplan for Hektneråsen nord – område nord for Tristilvegen,

 gnr/bnr 96/ 11,19,26,35,36,46,58,59,60,64,70,71,72,175
Jf. plan- og bygningsloven §§ 12-6 og 12-7 fra 2008

Reguleringskart er datert 04.05.2018
Reguleringsbestemmelser er datert 07.06.2018

Plan nr: 212

Reguleringsplan er vedtatt av Kommunestyret i Rælingen xx.xx.xxxx.

_______________________

Dato, ………… , Ordfører (sign)

§ 1 AVGRENSNING

Bestemmelsene gjelder for området som er vist på plankart datert 04.05.2018

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 

Det regulerte området kan disponeres til følgende formål: 

 Bebyggelse og anlegg:  

- Bolig/ blokkbebyggelse

- Forretning/ kontor/ tjenesteyting

- Uteoppholdsareal (f_U)

- Lekeareal (f_L)

- Renovasjonsanlegg (f_R)

- Energianlegg (f_E)

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  :

- Vei (o_V, f_V)

- Gatetun (f_Gt)  

- Gang- og sykkelveg (o_GS)

- Fortau (o_F)
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- Annen veggrunn (o_AV, f_AV) 

- Felles avkjørsel (f_A)

- Parkering (f_P)

- Parkeringsanlegg

 Grønnstruktur:  

- Grønnstruktur (f_Gn)

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1 Utnyttelse
Byggegrenser og høyder er angitt på plankartet.
Felt 1 skal det bygges to boligblokker med maksimalt 8 etasjer + underetasje. 
Felt 2 skal det bygges to boligblokker med maksimalt 8 etasjer + underetasje.
Felt 3 skal det bygges ett bygg med maksimalt 3 etasjer + underetasje. 
Felt 4 skal det bygges ett bygg med maksimalt 5 etasjer + underetasje.

På takene kan det være takterrasser med oppbygg for oppganger og fellesareal. På 
takene kan det være oppbygg for heis og piper.

Minsteuteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet skal være minimum 77 m2. Takterrasser og   
felles areal for lek regnes inn i MUA. Arealer som er brattere en 1:3 regnes ikke inn i 
MUA.

Etablering av «rene» kontorbedrifter i felt 3 begrenses til 500 m2 eller 25 kontorplasser.

3.2 Utrykk og materialbruk
Byggene innenfor planområdet gis variasjon i fasadeuttrykket men skal til sammen danne
en helhet og fremstå som en gruppe.

Byggene oppføres med flate tak. På deler av takene som ikke er benyttet til opphold eller 
teknikk skal det være grønt tak (sedum eller lignende)

Bebyggelsen skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Det skal legges stor vekt på utforming av 
bygninger og opparbeiding av ubebygde arealer (arealer for opphold og lek, adkomster, 
parkering og vegetasjonsfelt m.m.)
Boligbebyggelsen skal i hovedsak utformes med trematerialer. Rekkverk skal utformes 
med glass (frostet).
Bygg i felt 3 utformes med oppbygging av volumer, med ulik materialbruk: tegl (50%) og 
tre (25%) og glassfelt (25%). 
Ved søknad om rammetillatelse skal det følge estetisk redegjørelse for tiltaket og 
forholdet til omgivelsene. 

3.3 Tilgjengelighet
Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for hvordan tilgjengelighet for 
orienterings – og bevegelseshemmede er løst både utvendig og innvendig (jfr. TEK 17).

3.4 Dagslysforhold i leilighetene i planområdet skal være iht. TEK 17. Dagslysforhold skal 
dokumenteres ved rammesøknad.
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3.5 Leilighetsstørrelser og sammensetning

For felt 1 og 2 skal leilighetsfordeling være:
- maks. 20% leiligheter 42 - 55 m2

- min. 30% leiligheter 55-75 m2

- min. 20% leiligheter større enn 75 m2

Dersom boligformålet i felt 4 er omsorgsboliger kan inntil 90% av leilighetene være 45 – 
55 m2.

Med vanlige boligformål settes fordelingen lik den for felt 1 og 2.

3.6 Parkering
Antall p-plasser for sykler og bil skal tilpasses antall leiligheter. Det skal være 1,5 p-plass 
for bil og 2 plasser for sykler pr. boenhet.
Det skal være 0,15 p-plass for bil og 0,2 plass for sykler pr. sitteplass i forsamlingslokale.
Det skal være 1,7 p-plass for bil og 1 plass for sykler pr. 100 m2 BRA av 
forretningslokale.
Det skal være 1 p-plass for bil og 2 plasser for sykler pr. 100 m2 BRA av kontor.

Det skal opparbeides oppstillingsplasser for sykler på overdekket areal ved adkomst til 
hver av boligblokkene i tillegg til areal for oppstilling av barnevogner og lignende.

P-plasser for bil:
For næringsbygg skal 20% av biloppstillingsplasser, minimum 2 plasser, ha ladepunkt for
el-bil. For næringsbygg skal det være tilrettelagt med trekkerør ved ytterligere 10% av 
plassene. For boligbygg i planområdet skal 50% av biloppstillingsplasser, minimum 2 
plasser, ha ladepunkt for el-bil. Parkeringsanlegget skal bygges slik at det senere er 
mulig å tilrettelegge samtlige p-plasser for lading av biler.

3.7 Utomhusplan 
Ved søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:500. 
Utomhusplan skal ha løsninger av god kvalitet, og vise følgende: 
- Bebyggelse 
- Eiendomsgrense/tomtegrense 
- Avkjøringer 
- Interne veger med stigningsforhold 
- Parkeringsplasser for biler og sykler 
- Renovasjonsplass 
- Forstøtningsmurer 
- Gjerder/hekker 
- Støyskjermer
- Terrengtrapper 
- Opparbeidelse av lekeplasser med utstyr 
- Opparbeidelse av stier og gangveier 
- Eksisterende og planlagt terreng med koter 
- Planlagt vegetasjon med planteliste
- Areal for snølagring 
- Behandling av overflatevann/ vanndam/ fordrøyning/ bekker
- Brannoppstillingsplasser

Lyssetting av utearealene:

 Det skal utarbeides en lysplan ved rammesøknad.

side 3 av 7



Materialbruk på utearealer:

 Norsk kantstein av granitt på gater, plasser og promenader
 Platekanstein 30/23 i gater og på promenaden
 Kantstein 15/25 på plasser, parkeringsplasser og mot grønt
 Granitt 50/23 ved åpne renner
 Asfalt på offentlige veier og hoved gang- og sykkelvei
 Tegl på deler av gang- og sykkelveier

Vegetasjonsbruk, det brukes:
 Kortreist vegetasjon langs bekker og grøfter
 Blompurgestrende prydtrær og frukttrær langs gater, plasser og i forhager
 Klatreplanter for å dekke parkeringssokkelen og fjellskjæring
 Bunndekkere
 Plener
 Møblering skal ha høy kvalitet.

3.8 Renovasjonsanlegg (f_R1 og f_R2)
Det skal være nedgravde løsninger for avfallshåndtering, plassert som vist på plankartet. 
Renovasjonsanlegg f_R1 og f_R2 skal være felles for bygg i felt 1, 2, og 4. 
Renovasjonsanlegg f_R1 skal ha brønner for glass og metall som er tilgjengelig for 
allmennheten.
Næringsbygg i felt 3 skal ha sitt egen renovasjonsanlegg som plasseres inn i bygget.
Planlegging av anleggene skal skje i samarbeid med ROAF.

3.9 Energianlegg (f_E)
Plassering av energianlegg (nettstasjoner) er visst på plankart. Planlegging av anlegget 
skal skje i samarbeid med Hafslund Nett. 

3.10 Lekeareal (f_L)
Det skal opparbeides nærlekeplasser i felt 1, 2 og 4 (en del av f_L1, f_L2, f_L4, f_L5, 
f_L6) med lekeutstyr tilpasset barn 1 – 6 år; hver lekeplass skal ha sandkasse, huske og 
sklie.
Det skal opparbeides en del av f_L1, f_L3, f_L7 og f_L8 som kvartallekeplasser med 
utstyr for barn 5-13 år. f_L7 opparbeides som naturlekeplass. f_L8 opparbeides med 
sandvolleyballbane.

Lekens funksjon og formål skal fremgå av utomhusplanen. Deler av lekeplassene skal 
være tilgjengelig for barn med nedsatt funksjonsevne.

Samlet størrelse på nærlekeplasser skal være minimum 850 m2, med minimum størrelse 
på en lekeplass på 25 m2. Samlet størrelse på kvartallekeplasser skal være minimum 
2550 m2. Alle lekeplassene skal være felles for boligbebyggelsen i planområdet.

3.11 Uteoppholdsareal (f_U)
Uteoppholdsarealer skal være felles for alle bygg i planområdet.

Det skal opparbeides Tristilparken i f_U1 og f_L8 som skal være felles for bygg i felt 1, 2 
og 3. Det skal opparbeides an sandvolleyballbanen, bocciabane og fordrøyningsdam.

3.12 Brannhydrant
Som hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye 
brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesen. 
Lokalisering av hydranten avtales med Brann- og Redningsetaten ved søknad om 
rammetillatelse.
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3.13 Gjenåpning av en bekk
Bekkeåpning er markert på plankart. Bekken kan brukes for håndtering av veivann fra 
o_V2.

 § 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjørevei o_V3 skal anlegges i samsvar med plankartet, som offentlig vei.
Det er avsatt areal til et fremtidig høyresvingfelt i retning sør på fv. 120 innenfor o_V1.

4.2 Gang- og sykkelvei (o_GS) anlegges i samsvar med plankartet. Den skal være offentlig. 

4.3 Gatetunet (f_Gt) skal være felles for alle bygg i planområdet.

4.4 Parkering (f_P1, f_P2, f_P3) skal være felles for bygg i felt 3.

5.1  Felles avkjørsel (f_A1) skal være felles for bygg i felt 1,2 og 4.
Felles avkjørsel (f_A2) skal være felles for bygg i felt 3.
Avkjørsel f_A3 og f_A4 er markert på plankartet.

4.5 Annen veggrunn (o_AV1, o_AV2, f_AV1)
o_AV1, o_AV2, f_AV1 skal opparbeides iht. utomhusplan ved rammesøknad.
I f_AV1 skal det opparbeides en bekk/ drag samt anlegg for overvannshåndtering.

4.6 Parkeringsanlegg (Vertikalnivå 2)
Parkeringsanlegg i felt 1,2 og 4 er visst på plankartet. Parkeringsanlegg med parkering 
for biler og sykler samt boder og tekniske rom skal være felles for bebyggelse i felt 1, 2 
og 4. 

Parkeringsanlegg i felt 3 er visst på plankartet. 

4.7 Parkeringsanlegg (Vertikalnivå 3)
Parkeringsanlegg i felt 1 er visst på plankartet. Parkeringsanlegg med parkering for biler 
og sykler samt boder og tekniske rom skal være felles for bebyggelse i felt 1, 2 og 4. 

§ 5 MILJØTEMA

5.1 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltak. 
For hvert bygg skal det redegjøres for behandling av overvann, både takvann, 
overflatevann og drensvann.
Overvann skal håndteres på egen eiendom, samt (med fordrøyning) til kommunens 
ledningsnett. På takene skal det være sedum/ grønt tak på arealene som ikke nyttes til 
opphold.  

5.2 Radon
Bebyggelsen skal sikres mot radoninntrengning. Ved søknad om igangsettingstillatelse 
må det redegjøres for radontiltak. 
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5.3 Støy
Beregnet støynivå på uteoppholdsareal og for bebyggelse med støyfølsomme formål skal
tilfredsstille anbefalte grenser i tabell 3 i retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016, eller senere retningslinjer som erstatter denne.

Det skal etableres en støyskjerm langs fv. 120 i felt 3 som visst på plankartet. 
Støyskjermen skal ha en høy visuell kvalitet og kan kombineres med en voll. Byggeplan 
for støyskjerm skal godkjennes av Statens vegvesen.

5.4 Bekjempelse av fremmede arter
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved utbygging av planområdet.

5.5 Bearbeidelse av masser
Det gis anledning til å etablere midlertidig anlegg for bearbeiding av masser, med 
tilhørende sortering og knusing av masser. Før det gis tillatelse til knusing skal 
konsekvenser og plassering vurderes.
Knusing av masser skal skje i tidsrommet 07:00-16:00 mandag til fredag. Knuseverk skal 
kun betjene regulert område og det forutsetter at foredling skal skje til eget forbruk. 
Virksomheten skal være avsluttet ved første brukstillatelse.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Grønnstruktur f_Gn er felles for planområdet. Det skal opparbeides areal for en 
fordrøyningsdam nord i felt 4.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

7.1 Utbygging av feltene kan skje i byggetrinn, som følger feltfordeling.

7.2 Avkjørsel til eiendom 96/19 skal stenges før det gis igangsettingstillatelse for bygg i felt 4.
Stenging av avkjørsel er markert på plankartet.

7.3 Før det gis rammetillatelse for utbygging av hvert felt må nødvendig skole- og 
barnehagekapasitet være dokumentert. 

7.4 Fjellskjæring mot nordvest skal etableres i skråning 3:1 beplantet med klatrehortensia og 
eventuelt sikres med bolter og eventuell annen sikring i henhold til geoteknisk rapport. 
Sikringen av fjellskjæringen og oppsetting av sikringsgjerde på toppen av skjæringen skal
være utført før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i felt 1, 2 og 4.

7.5 For hvert felt skal veier, vann- og avløpsanlegg og nødvendige tiltak for håndtering av 
overvann i feltet være opparbeidet før det gis brukstillatelse. 

7.6 For hvert felt skal det utarbeides plan for tilstrekkelig slokkvannsmengde og 
slokkevannsuttak for hver felt før det gis igangsettingstillatelse. 

7.7 Adkomst og vannforsyning for brannvesenet skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse
for bygg innenfor planområdet. 

7.8 For felt 1 skal lekeplassene f_L1, f_L2, f_L3, renovasjonsanlegg f_R2 og tilliggende del 
av gatetun, f_Gt, være opparbeidet før det gis brukstillatelse. 
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7.9 For felt 2 skal lekeplassene f_L4, f_L5, f_L8 renovasjonsanlegg f_R1, 
uteoppholdsarealene f_U1, f_U2, vei o_V3, gang- og sykkelvei o_GS og fortau o_F, samt
tilliggende del av gatetun f_Gt og gatetunets kobling mot gang- og sykkelvei o_GS være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse. 

7.10 For felt 3 skal vei o_V3 og fortau lang o_V3, gang- og sykkelvei o_Gs, 
renovasjonsanlegg f_R1, f_R2 og lekeplass f_L7 med nødvendig støyskjermingstiltak 
være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse. 

7.11 For felt 4 skal lekeplass f_L6, tilliggende del av gatetun f_Gt, fordrøyningsdam i 
grønnstruktur f_Gn og gatetunets kobling mot gang- og sykkelvei o_Gs være opparbeidet
før det gis brukstillatelse. 

7.12 For hvert bygg skal garasjer og biloppstillingsplasser på terreng bygges samtidig med
boligene og være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.

7.13 Støyreduserende tiltak skal være på plass før det gis brukstillatelser til bygninger 
innenfor planområdet. Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak 
som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overstiger grenseverdiene i 
retningslinje T-1442/2016 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS8175 – klasse 
C, før kommunen kan gi ferdigattest for boliger/ leiligheter som ligger i gul sone. 

7.14 Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram (MOP) som redegjør for hvordan miljøet
ivaretas under utbygging. MOP skal godkjennes av kommunen før byggearbeidene 
settes i gang.

7.15 Det skal utarbeides en detaljert plan for håndtering av overvann (VA-plan) ved 
søknad om rammetillatelsen.

7.16 Det skal opparbeides gang- og sykkelvei, o_GS, frem til regulert vei SKV4 i 
reguleringsplan for Myrvold sør, før det kan gis brukstillatelse for bygninger innenfor 
planområdet.  

§ 8 HENSYNSSONER

I områder regulert til frisiktsone skal vegetasjon holdes nede og det er ikke tillatt å sette opp 
installasjoner som hindrer fri sikt i sonen i høyde mer enn 50 cm over nivået på tilstøtende 
vei.
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