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OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN 

I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole er 
det kommet inn totalt 11 merknader. Disse oppsummeres og kommenteres nedenfor. 

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.12.18 
Fylkesmannen angir at de basert på oversendt informasjon har ingen konkrete merknader til 
planforslaget og viser videre til kommunens ansvar som planmyndighet jf. «Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene» av 01. mars 2018. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 

2. Akershus fylkeskommune, 21.12.18 
Fylkesrådmannen mener foreslått begrenset parkeringsdekning er positivt, og vil bidra til å nå 
målene fastsatt i regional plan for areal og transport. Fylkesrådmannen er videre positiv til at det 
er inntatt minimumsnorm om anlegg for sykkelparkering. 
 
Fylkesrådmannen oppfatter det slik at det er lagt vekt på å sikre gode og trygge gangforbindelser 
i og til og fra skoleområdet, i form av turveier og fortau, samt at opparbeidelsen av disse er sikret 
gjennom rekkefølgebestemmelser. Kommunen bes sikre at tilgjengeligheten for gående og 
syklende også ivaretas gjennom hele bygg og anleggsfasen. 
 
Fylkesrådmannen anser det som positivt at reguleringsplanen inkluderer rekkefølgebestemmelser 
for ferdigstillelse av utomhusanlegg, leke- og uteoppholdsarealer før bebyggelsen tas i bruk. 
Fylkesrådmannen er videre positiv til at det er inntatt bestemmelse om at prinsippene for universell 
utforming skal legges til grunn for etablering og rehabilitering av bebyggelse og anlegg. 
 
Fylkesrådmannen anser det som svært positivt at regional plan for vannforvaltning 2016-2021 og 
regional plan for masseforvaltning i Akershus er lagt til grunn i planarbeidet. 
 
Fylkesrådmannen mener forslag til reguleringsplan godt ivaretar hensyn til friluftsliv. Forslaget 
ivaretar både den viktige ferdselsåren i området og terrengformasjoner og nivåforskjeller i 
uteområdet. Det er særlig positivt at forslaget sikrer viktige aktivitets- og lekeområder som vil være 
tilgjengelige både i og utenom skoletiden, samt tilrettelegger for at deler av «tre-stien» er universelt 
utformet. Det er ønskelig at området rundt torget og de ulike lekearealene fortsatt beholder et grønt 
preg, og at det i hovedsak planlegges som plen eller opparbeidet parklignende arealer. Området 
gir en god mulighet til å skape en møteplass på tvers av aldersgrupper, brukere og ansatte i 
nærområdet. Samtidig vil Skogholtet kunne fungere som en viktig læringsarena og 
«uteklasserom». 
 
Fylkesrådmannen anser det som viktig at gangveien i sør ikke åpnes for annen trafikk. I tillegg bør 
det vurderes om det bør tilrettelegges for kun en felles drop-off sone i planområdet for å bidra til 
den videre satsningen på gang- og sykkel til skolen. Videre mener fylkesrådmannen det er viktig 
at det vurderes hvordan uteområdet kan stimulere til aktivitet i vinterstid. 
 
Fylkesrådmannen har ellers ingen merknader. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget innebærer en ny skole på en utfordrende tomt. Det har derfor vært viktig å bevare 
og utnytte de iboende kvalitetene og å jobbe med å få til gode løsninger, noe som tydeligvis 
gjenkjennes av Fylkesrådmannen. 

Eksisterende gang- og sykkelveiveiforbindelser vil opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. 
Disse vil legges om og skiltes midlertidig ved behov. Det bekreftes at gangveien i sør ikke skal 
åpnes for annen trafikk (kun utrykning samt nødvendig drift og vedlikehold), og at denne vil skiltes 
som gangvei. 

Drop-off sonen langs Bjørnholthagan kan benyttes av alle, slik at denne blir en felles drop-off for 
hele planområdet. Kjøring opp til skolens hovedinngang vil bli regulert og vil kun bli tillatt for de 
som har spesiell tillatelse, f.eks. elevtransport til FINE og andre som får tillatelse pga. spesielle 
behov. 

Tilrettelegging av uteområdet for å stimulere til aktivitet vinterstid samt planlegging av drift og 
vedlikehold vinterstid (plan for brøyting/strøing osv.) for å sikre dette vil hensyntas ved 
detaljplanleggingen av uteområdene. Det vil for øvrig være svært gode muligheter for å organisere 
aktiviteter hele året ved å benytte anleggene i Marikollen, som har relativt kort gangavstand fra 
skolen. 

3. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), 30.11.18 
NRBR viser til deres merknad datert 29.01.18 til varsel om oppstart av planarbeid og angir at de 
ikke har ytterligere kommentarer utover dette. De ber om å bli holdt orientert i videre prosess. 

Forslagsstillers kommentar: 
Brannvesenets merknad er tidligere besvart og tas til etterretning. 

4. Statens vegvesen, 28.11.18 
Vegvesenet angir at de har ingen merknader til forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby 
skole. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 08.11.18 
NVE viser til høringsdokumenter mottatt 07.11.2018 og angir at de har ingen vesentlige merknader 
til høringen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 

6. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 21.11.18 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet forslag til detaljreguleringsplan i møte 
20.11.18 og fattet følgende uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole: 

«Det tilrådes at kommunen sikrer brukermedvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. 

I hvilken grad er brukermedvirkning ivaretatt så langt i prosessen og hvordan er dette planlagt 
ivaretatt videre i prosjektperioden? 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFMNF) kan bistå ved behov i forhold til 
universell utforming, og i forhold til utforming av FINE-gruppas lokaler.» 
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Forslagsstillers kommentar: 
Kommunen har sikret brukermedvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging gjennom 
prosessen. Først ved konseptvalgutredningen, deretter ved utarbeiding av illustrasjonsprosjekt til 
reguleringsplanforslaget. Det har vært tett dialog med brukerrepresentanter for skolen og for FINE 
der skisser for foreløpig tenkt bebyggelse, planløsninger og utearealer er framvist og tilpasset 
behov og innspill slik at skole, FINE og utearealer skal kunne fungere best mulig for grupper som 
krever spesiell tilrettelegging. 

Den gode brukerprosessen med skolen og FINE ved rektor og pedagoger vil videreføres også når 
forslag fra tilbydere for utforming av skolen i best value procurement (BVP) prosessen mottas og 
besluttes. Vi imøteser Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin bistand og faglige 
innspill i den videre prosessen og spesielt når konkret konseptforslag i BVP fasen foreligger. 

7. AFK Eiendom, 20.12.18 
Akershus fylkeskommune eiendom (AFK Eiendom) viser til at de eier del av planområdet der det i 
illustrasjonsplanen er vist overvannsøy. Dette er et areal som videregående skolen trenger for 
evakuering av skolebygget, som mingleområde for skolens elever og til aktiviteter for elever med 
tilrettelagt opplæring. 

AFK eiendom har ikke noe imot at området oppgraderes og opprettholdes som offentlige 
gangforbindelser men angir at det vil være behov for drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Rælingen 
kommune og Rælingen videregående skole (VGS). 

I byggeperioden ber de kommunen etablere nært samarbeid med Rælingen VGS, med informasjon 
om fremdrift i prosjektet samt at prosjektet tar hensyn til skolens eksamens periode. 

For å opprettholde en god trafikksikkerhet for elevene i anleggsperioden ber de om at 
anleggstrafikken går fra Øvre Rælingsvei. 

Forslagsstillers kommentar: 
Illustrasjonsplanen til regulering viser en mulig opparbeiding av utearealene. Det er tenkt at en del 
av barneskolens forplass kan brukes i sambruk med videregående skolen. 

Rælingen videregående skole sine interesser og selvfølgelig brannsikkerheten vil ivaretas i det 
videre prosjektet. Når skolen med utearealer prosjekteres konkret vil det være naturlig med et tett 
samarbeid og dialog mellom Rælingen kommune og Rælingen VGS om løsningene som berører 
deres interesser. Dette gjelder også opprettelse av nødvendige avtaler for drift og vedlikehold. 

Foreslått reguleringsplan innebærer rekkefølgebestemmelser for å påse at påvirkning på 
eksisterende bebyggelse og miljø begrenses og planlegges med tanke på minst mulig sjenanse. 
Eksempelvis er det satt krav om utarbeidelse av plan for anleggsperioden som skal sendes i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse. Plan for anleggsperioden skal blant annet redegjøre 
for/dokumentere trafikksikkerhet i anleggsperioden. I den forbindelse vil det være naturlig å 
vurdere hvor anleggstrafikken bør gå samt hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta 
trafikksikkerheten for videregående skolens elever. 

Som en av de nærmeste naboene vil Rælingen VGS holdes informert i anleggsperioden og det vil 
så langt som mulig tas hensyn til skolen. 
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8. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), 14.11.18 
ROAF angir at for den planlagte virksomheten står eier/bruker fritt til å velge leverandør av 
renovasjonstjenester men at dersom det allerede er avklart at ROAF skal betjene denne plassen i 
fremtiden, må de involveres tidlig i utforming av renovasjonsløsning. ROAF henviser til sine 
retningslinjer og ber om å kontaktes for å sørge for en god renovasjonsløsning. 

Forslagsstillers kommentar: 
Selv om eier/bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester er det sannsynlig 
at ROAF vil benyttes. Foreløpig foreslått løsning er gjennomgått med ROAF og virker å være i tråd 
med deres retningslinjer. Som følge av gjennomgangen er areal avsatt til renovasjon i plankart 
utvidet slik at det skal være plass til 7 nedgravde avfallsbrønner, som antakeligvis vil være behovet 
her, dette uavhengig av renovasjonsleverandør. Merknaden tas til orientering. 

9. Hafslund Nett AS (HN), 11.12.18 
Hafslund angir at de er tilfreds med at deres tidligere innspill er imøtekommet og har ingen 
ytterligere bemerkninger. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 

10. Frank og Bente Bruun, 21.12.18 
Bruun er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 14) og de angir at de ikke kan akseptere de 
planer som foreligger for nye skole og idrettshall. De anser at skolens lekeområde blir liggende for 
nært deres tomt og finner ingen støyutredning av hvordan tiltaket vil berøre dem som nærmeste 
nabo. Heller ikke hvordan det er tenkt med hensyn til avgrensing til deres tomt. Skal det bli 
friområde for skolen eller vil det bli satt opp gjerde som gjør at det vil bli større avstand til 
elevene/skolen? 

De anser at skoleområdet vil medføre ganske store negative konsekvenser for dem, en forringing 
av deres liv men også verdien av deres eiendom. De anser at eksisterende friområde faktisk 
demper noe av allerede eksisterende støy og de er svært bekymret for at ny skole vil medføre støy 
fra alle kanter døgnet rundt, året rundt.  

De angir at den grønne lungen mellom rådhuset og Vestlivegen bør for alltid være slik den er i dag 
og at kommunen bør klare å løse skoleplass innenfor eksisterende skoletomt. 

De kan videre ikke se at hensyn til naboeiendommer er tatt i denne saken. 

Forslagsstillers kommentar: 
Se forslagstillers svar under punkt 11. 

11. Elin og Lasse Fagerås, 19.12.18 
Fagerås er noen av de nærmeste naboene (Vestlivegen 12) til ny skole og idrettshall og er svært 
negative til foreslått utvikling av området. De angir at de tidligere har svart på høringsfrister 
vedrørende nye Fjerdingby skole, og i denne forbindelse er ikke deres svar korrekt gjengitt og 
viktige detaljer utelatt. De ber om at deres svarbrev gjengis i sin helhet. Brevets fulle innhold 
gjengis på neste side, tekst formatert for å få plass på en side. 
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«Som nabo til nye Fjerdingby skole, er vi negative til prosjektet og kan ikke akseptere de planer som foreligger grunnet plassering. Plasseringen av ny skole og 

flerbrukshall berører i hovedsak Vestlivegen 8,12 og 14. 

Det tas ikke nok hensyn til denne eksisterende bebyggelsen grunnet utfordringer med en lang og smal tomt som er for liten til dette prosjektet. 

Selve skolebygget plasseres ca 9 meter fra vår tomtegrense i siste utkast, i tidligere utkast ca 12 meter. 

I siste utkast legges det vekt på at det nå tas hensyn til eksisterende bebyggelse, hvilke boliger gjelder dette? 

Det er heller ikke redegjort for hvor skolens uteområde er begrenset mot beboere i Vestlivegen. 
 

I Romerikes blad 22.10.18 er det i en artikkel om nye Fjerdingby skole, her presiserer planutvalgets leder v/ Heidi Finstad følgende: 

 Planen skal sikre at området bevarer et grønt preg og tilpasset omgivelsene. 

 Aktiviteter og lekearealer i skolegården skal plasseres slik at det tas hensyn til naboer slik at disse skjermes mot sjenanse. 
 

Skolebygg blir plassert henholdsvis 6 meter fra Vestlivegen 8, og 9 meter fra Vestlivegen 12. Fotballbane/ utearealer plasseres ca 30 meter fra Vestlivegen 12, og  

vi protesterer mot dette grunnet nærhet til bebyggelse. 
 

Detaljreguleringen har en stor mangel. Det er ikke laget støyutredning fra skolens utearealer mot eksisterende bebyggelse, som også inneholder en 

fotballbane i henhold til: «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
 

Dere har engasjert Multiconsult for vurdering av støy, men kun utendørs støy fra veitrafikk mot eget bygg. 
 

I veileder anbefales det en støyfaglig utredning når avstanden mellom nærmiljøanlegget er mindre enn 100 meter. 

Det står også i veileder: «Ballplasser på skoler med ren skoletidsbruk gir stor konflikt når avstandene er tydelig mindre enn 100 meter». 

Vi aksepterer ikke at bygget plasseres som planlagt, da dette vil være til stor sjenanse. 
 

Vestlivegen 12 er ca 30 meter fra det planlagte utearealet, og som følge av dette havner vi i en konfliktsone. 

Bruken av anlegg/ fotballbane lar seg heller ikke regulere med tanke på tid av døgnet, helger etc, derav er vi meget bekymret for soverom som i hovedsak er 

plassert mot skolen/ uteområdet. Spesielt for de som jobber skift og har behov for søvn også i skolens åpningstid. 
 

Når man ser på prosjektets omfang (størrelse/ høyde), vil dette være brutalt for området. I tillegg kan ikke prosjektet ivareta de kvaliteter som normalt skal 

tilfredsstilles mot eksisterende bebyggelse. 
 

I et møte med Vindveggen Arkitekter AS 25.01.18, nevnte de «Dette er helt feil tomt til denne type bygg». Det er mange med meg som er enig i dette. Ble også 

konfrontert om kommunen hadde spurt oss om innløsning av vår eiendom, noe vi ikke kjente til. 
 

Det naturlige valget for skoletomt er der hvor skolen er plassert i dag, men når kommunens politikere tilgodeser dette til andre formål vil resultatet bli som nevnt. 
 

Nye Vestli skole bygges på eksisterende skoletomt, de har i mellomtiden bygget en paviljong som vil fungere som skole inntil nybygget står ferdig. 
 

Vårt krav slik nye Fjerdingby skole er planlagt, er som følgende: 

 Flyttes i god avstand fra eksisterende bebyggelse, slik at normale hensyn kan tas til følge. 

 Hvis ikke mulig, se på eksisterende skoletomt eller innløsning av eiendom. 

Hele åsen har en utrolig viktig rolle i nærområdet, og er/ og vil være en grønn lunge i et fortettet område. Kan sammenlignes med en park/ skog, som i mange andre 

tettsteder/ byer. Denne kvalitet vil i fremtiden bli en mangelvare, som er til ettertanke. 
 

Hilsen Elin og Lasse Fagerås 

NB. Vi har tidligere svart på høringsfrister vedrørende nye Fjerdingby skole, og i denne forbindelse er ikke vårt svar korrekt gjengitt og viktige detaljer utelatt. 

Dette svarbrev skal gjengis i sin helhet. 

Kopi sendes Romerikes blad.» 
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Forslagsstillers kommentar: 
Ved offentlig ettersyn av planforslaget er det kommet 2 merknader fra naboer i Vestlivegen. En del 
av innspillene omhandler de samme temaene og merknadene besvares derfor samlet slik at 
naboene får samme informasjon. 

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 visuell 
skjerm 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. 

Foreslått regulert høyde, plassering og planlagt bruk/aktiviteter av både bebyggelse og utearealer 
er myntet på å begrense sjenanse for naboer. Området nærmest Vestlivegen 12 og 14 er regulert 
til grønnstruktur, i tillegg er et område avsatt til hensynssone grønnstruktur noe som betyr at det 
vil være en forholdvis bred korridor med vegetasjon mellom nabobygg og skoleområdet. 

Det kan opplyses at det ikke er tenkt elevopphold/lek i arealer vest for idrettshall og vest for 
skolebygg. Nærmeste lekeareal mot Vestlivegen vist som «skråning med tårn» i illustrasjonsplan 
er inngjerdet, «multibane på tak» er tenkt inngjerdet, skjermet samt tilbaketrukket. Skolegården 
ligger for det meste på kote +209 moh., dvs. rundt 13 meter høyere opp enn inngangsplatået til 
Vestlivegen 12 og 14. Høydeforskjellen og avstanden vil trolig gi god mulighet for støyskjerming. 

Støy fra barnehager, skolegårder, lekeplasser, idrettsparker og lignende kan for noen oppleves 
som plagsom. I det videre prosjektet og når detaljerte byggeplaner for ny skole og idrettshall 
foreligger vil rådgivende ingeniør for akustikk vurdere skolen og dens utearealer med hensyn til 
støy generelt og støy for naboer spesielt. Kommunen bekrefter at det vil kreves detaljerte 
støyberegninger og gjennomføring av avbøtende tiltak, der dette er nødvendig, ved søknad om 
rammetillatelse. Dette vil være en naturlig del av detaljprosjekteringen i prosjektet og medfører 
ingen konkret endring i planforslaget. 

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 (Bjørnholthagan 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. Dette vil trolig øke verdien av såpass sentrumsnære eiendommer. 

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 har hatt uttalelsesmulighet. 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. 


