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Detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole - andregangsbehandling 
 
Rådmannen tilrår Planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12- 12 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole med tilhørende bestemmelser datert 
01.10.2018 og plankart datert 26.09.2018.  

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 05.02.2019  
 
Behandling: 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksordfører: Ingrid K. Andreassen 
 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12- 12 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole med tilhørende bestemmelser datert 01.10.2018 og 
plankart datert 26.09.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.02.2019  
 
Behandling: 
 

Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12- 12 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole med tilhørende bestemmelser datert 01.10.2018 og 
plankart datert 26.09.2018. 
 
 



 
 
Vedlegg 
1 Plankart, datert 26.09.2018 
2 Bestemmelser, datert 01.10.2018 
3 Planbeskrivelse, datert 05.10.2018 

 
 
Ikke trykte vedlegg finner du her eller evt. klikk direkte på lenken på dokumentet. Adresse til 
dokumentene på kommunens nettside:  
http://ralingen.custompublish.com/reguleringsplan-for-ny-fjerdingby-skole.462672.no.html  
 
Vedlegg 4. Oppsummering av innkomne merknader og forslagstillers kommentar, datert 14.01.2019 
Vedlegg 5. Illustrasjonsplan, datert 13.09.2018.pdf 
Vedlegg 6. Universell utforming-plan, datert 13.09.2018.pdf 
Vedlegg 7. Logistikk plan, datert 13.09.2018.pdf 
Vedlegg 8. Snitt og fasader, datert 04.10.2018.pdf 
Vedlegg 9. Perspektiv, datert oktober 2018.pdf 
Vedlegg 10. Analyse volum og høyder, datert oktober 2018.pdf 
Vedlegg 11. Analyse fjernvirkning, datert oktober 2018.pdf 
Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyser, datert september 2018.pdf 
Vedlegg 13. Geoteknisk notat, datert 22.03.2018.pdf 
Vedlegg 14. Støyrapport, datert 13.09.2018.pdf 
Vedlegg 15. Trafikkanalyse, datert 05.04.2018.pdf 
Vedlegg 16. VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert mars/september 2018 revidert 
januar 2019 
Vedlegg 17. Rapport naturmangfold, datert 26.07.2017.pdf 
Vedlegg 18. ROS-analyse, datert 01.10.2018.pdf 
Vedlegg 19. Konseptvalgutredning (KVU), datert april 2017.pdf 
Vedlegg 20. Overvannsberegninger, datert 09.01.2019) 
 
 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Planområdet er på ca. 35 daa. og ligger på Fjerdingby, vest for rådhuset og Rælingen 
videregående skole.  
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole i 1.-7. trinn for ca. 
750 elever, FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn og flerbrukshall. 
Planforslaget skal sikre at området bevarer et grønt preg og at en viktig offentlig 
gangforbindelse gjennom planområdet opprettholdes.  
 
Kommunedelplan for Fjerdingby og forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby ligger til 
grunn for planarbeidet. I forkant av planoppstart har det vært gjennomført en 
konseptvalgutredning for ny Fjerdingby skole, hvor det ble besluttet å gå videre med ett 
konsept som skulle danne utgangspunkt for planarbeidet.  
 
Ny skole og flerbrukshall foreslås etablert innenfor byggegrensen i plankartet. Prosjekt som 
ligger til grunn for planforslaget viser en skolebygning i 3 etasjer + underetasje med bruksareal 
på ca. 10 100 m² og flerbrukshall med bruksareal på ca. 1 700 m². Samlet bebygget areal er på 
ca. 4.600 m². Maks grad av utnytting for felt o_BU2 er satt til 25 % - BYA. Deler av ny skole og 
flerbrukshall planlegges under nivå på eksisterende terreng i planområdet. 

 

http://ralingen.custompublish.com/reguleringsplan-for-ny-fjerdingby-skole.462672.no.html
http://ralingen.custompublish.com/reguleringsplan-for-ny-fjerdingby-skole.462672.no.html
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4368460.2185.pq7jjnkia7qukp/Vedlegg+4%2C+Oppsummering+og+kommentarer+til+innkomne+innspill%2C+datert+14.01.2019.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286541.2185.7uj7pqkbawtmbu/Vedlegg+5%2C+Illustrasjonsplan%2C+datert+13.09.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286545.2185.alwmqlmpijq77p/Vedlegg+6%2C+UU-plan%2C+datert+13.09.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286553.2185.ktbqbsaimqna7s/Vedlegg+7%2C+Logistikk+plan%2C+datert+13.09.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286554.2185.twzwlmljtzulqj/Vedlegg+8%2C+Snitt+og+fasader%2C+datert+04.10.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286555.2185.aqqkiwjnpkssmu/Vedlegg+9%2C+Perspektiv%2C+datert+oktober+2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286522.2185.mnljauiuwpukm7/Vedlegg+10%2C+Analyse+volum+og+hoyder%2C+datert+oktober+2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286530.2185.pjlz7nbujjmptm/Vedlegg+11%2C+Analyse+fjernvirkning%2C+datert+oktober+2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286531.2185.jaubtjpjikwsis/Vedlegg+12%2C+Sol-+og+skyggeanalyser%2C+datert+september+2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286532.2185.ljpsjiz7zwusju/Vedlegg+13%2C+Geoteknisk+notat%2C+datert+22.03.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286533.2185.kaumtilsmtpwlp/Vedlegg+14%2C+St%C3%B8yrapport%2C+datert+13.09.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286534.2185.pqtqs7jjunulwj/Vedlegg+15%2C+Trafikkanalyse%2C+datert+05.04.2018.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4368461.2185.bjuq7t7wtsmpap/Vedlegg+16%2C+VA-rammeplan+og+overordnet+overvannsplan%2C+sist+revidert+januar+2019.pdf
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http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4286409.2185.qzpqnuallkzmjb/Vedlegg+19%2C+KVU%2C+datert+april+2017.pdf
http://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4368462.2185.manqlqqkj7nzj7/Vedlegg+20%2C+Overvannsberegninger%2C+datert+DHI+AS+09.01.19.pdf


Uteoppholdsarealene for skolen skal være varierte og det skal tilrettelegges for muligheter for 
lek i både naturlige omgivelser og på mer «urbane» dekker. Universell utforming er vektlagt. 
Illustrert prosjekt viser ca. 19,4 m² uteoppholdsareal per elev.  
 
Adkomst løses fra nord, med parkeringsareal og drop-off nord for foreslått ny skole. 
Eksisterende gangvei gjennom planområdet skal oppgraderes og opprettholdes som offentlig 
gangforbindelse.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Reguleringsarbeidet utføres av plankonsulent Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Rælingen 
kommune.  

Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for etablering av ny barneskole som del av en helhetlig 
sentrumsutvikling på Fjerdingby. Det forventes en vekst i nødvendig antall elevplasser i 
kommunen generelt, og i Fjerdingby krets spesielt i kommende 10 års periode. Det 
prosjektutløsende for ny Fjerdingby skole skyldes behovet for økt antall elevplasser i 
Fjerdingby krets, med bakgrunn i at en utvidelse og rehabilitering av eksisterende skole ikke er 
økonomisk forsvarlig, og at en fysisk utvidelse av Rud barneskole og Marikollen ungdomsskole 
ikke er realistisk.  

FINE-avdeling har i dag lokaler i Marikollen ungdomsskole. For å frigjøre plass til flere elever 
ved Marikollen ungdomsskole, som står overfor en stor vekst i elevantall, planlegges FINE som 
del av ny Fjerdingby skole.  

Dagens skole på Fjerdingby nærmer seg slutten av den forventede tekniske levetiden, og dette 
sett i sammenheng med behovet for en vesentlig kapasitetsøkning medfører at en ny skole 
planlegges.  
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 30.10.2018 til 
21.12.2018. Saken legges nå frem for endeling vedtak av detaljreguleringsplan.  
 
 

 
 

Figur 1:  Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir status for  
Fjerdingby skole. 
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
Kommunestyret vedtok i sak 16/29 den 27.04.2016 at det skal startes en konseptfase for et 
byggeprosjekt som skal komme fram til anbefaling på konsept for en ny skole på Fjerdingby.  

Med bakgrunn i dette er det derfor, som forarbeid, til planprosessen er det utarbeidet en 
konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets (se vedlegg 19). Denne ble behandlet i 
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kommunestyrets møte (PS 17/93) den 13.12.2017 og danner grunnlag for valg av 
utbyggingskonsept. I konseptvalgutredning er det gjort en grundig vurdering av plassering, 
innhold, og dimensjonering av tenkt skolebygg. Andre alternativer er videre utredet, blant annet 
ved grundig vurdering av tomtens beskaffenhet i forhold til alternativer, samt ved utredning av 
mulige alternative organiseringer for å løse behovet. Skoleprosjektet følger kommunens 
kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter og det er dette som danner grunnlaget for hvordan 
kommunenes investeringsprosjekter skal gjennomføres. 

 
1. gangsbehandling i 2018 
Planutvalget behandlet forslag til detaljregulering for ny Fjerdingby skole i møte 17.04.18 i sak 
15/2018, der Rådmannen anbefalte at saken skulle legges ut til offentlig ettersyn. 
Saksprotokoll:  
 
Behandling:  
Partiene Ap, H og Krf fremmet felles omforent forslag til vedtak:  
Se vedtak.  
 
Votering: Omforent forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Saken sendes tilbake og Planutvalget ber om at det vurderes ett alternativ med en spilleflate 
slik at skolen kan tilpasses bedre til terrenget og omgivelsene. 
 
 
Ny 1. gangsbehandling i 2018 
Planutvalget behandlet forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skolen i møte 30.10.18 
i sak 35/2018, der Rådmannen anbefalte at saken skulle legges ut til offentlig ettersyn.  
Planforslaget var bearbeidet på grunnlag av vedtak fattet i planutvalget i møte 17.04.18 i sak 
15/2018. Saksprotokoll:  
 
Behandling:  
Heidi Finstad (Ap) fremmet følgende felles omforente forslag på vegne av partiene Ap, Krf, H, 
Frp som tillegg til rådmannens innstilling. Se vedtak, avsnitt to.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Reguleringsplan for ny Fjerdingby skole, med plankart datert 26.09.2018 og bestemmelser 
datert 01.10.2018, legges ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-10 første ledd.  
Planutvalget forventer at forslagsstiller har tydelige miljøambisjoner, hvor prosjektet blir et 
miljømessig signalbygg og at dette fremkommer ved andregangsbehandling. 
 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
Planforslaget er en oppfølging av kommunedelplan Fjerdingby, der det ble avsatt areal til 
fremtidig skole på kollen øst for rådhuset og Rælingen videregående skole. Tomten for dagens 
Fjerdingby skole anses som et attraktivt område for videre utvidelse av Fjerdingby sentrum.  
 
Planområdet er regulert til bebyggelse og anlegg, undervisning, i områdereguleringsplan for 
Fjerdingby, vedtatt i kommunestyret 13.06.2018. Rådmannen anser at detaljreguleringen 
som nå legges frem er i tråd med overordna styringsdokumenter.  
 

4. Sakens innhold  
 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=16022&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=388411&sourceDatabase=RALEPH
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=16757&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=413990&sourceDatabase=RALEPH


4.1 Dagens situasjon  
 
Planområdet  
Planområdet ligger sentralt på Fjerdingby, er på ca. 35 daa og omfatter hovedsakelig del av 
gnr/bnr 100/35, som eies av Rælingen kommune, og en mindre del av 100/39, som eies av 
Akershus fylkeskommune. 
 
Planområdet er ubebygd. Landskapet er kupert og består av en markert kolle med tett skog. 
Det går en gangvei gjennom området fra veien Bjørnholthagan i nord til gangbrua over Øvre 
Rælingsveg i sør. Det går også flere stier i området. 
 
Tilgrensende områder  
I syd og sydøst grenser planområdet til Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan boliger, i øst 
mot rådhuset og Rælingen videregående skole, i nord mot veien Bjørnholthagan og i vest 
mot boligbebyggelse i Vestlivegen. Syd for Øvre Rælingsveg ligger Marikollen 
ungdomsskole, Marikollen idrettshall og Marikollen idrettspark. Det er kun 500 meter i luftlinje 
til Østmarka, med store sammenhengende grøntområder. Øvre Rælingsveg er en 
gjennomfartsvei med relativt stor trafikk i dag, med ca. 3.000 ÅDT. 
 
Detaljert beskrivelse av hele planområdet kan ses i planbeskrivelsens kapittel 7.  
 

 
Figur 2: Flyfoto av planområdet. 

 
4.2 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planens hensikt   
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny barneskole med 
flerbrukshall, og FINE-avdeling for elever med spesielle behov. Planen skal videre sikre at 
området bevarer et grønt preg og at en viktig offentlig gangforbindelse gjennom planområdet 
opprettholdes.    



 

 
Figur 3: Plankart, datert 26.09.2018 

 
Arealbruk og grad av utnytting  
Planområdet er på totalt 35,2 daa. 
 
23,7 daa. foreslås regulert til bygge- og anleggsformål, undervisning. Av totalt 23,7 daa. 
avsatt til byggeformål er det kun felt o_BU2 på 18,9 daa. som planlegges bebygget med 
skole og flerbrukshall. I henhold til bestemmelsene skal ny bebyggelse plasseres innenfor 
byggegrensen i felt o_BU2 og med maks utnyttelsesgrad 25 % BYA. Illustrert skole og 
flerbrukshall har et samlet bebygget areal på ca. 4.600 m². Bestemmelsene fastsetter maks. 
tillatt møne-/ og gesimshøyde for ny skole til kote + 223 moh. med krav om nedtrapping mot 
vest til +219 moh. Maks. tillatt møne-/gesimshøyde for ny flerbrukshall til kote +210 moh.  
 
Øvrig del av undervisningsfeltet (o_BU1 og o_BU3) foreslås opparbeidet som ute/-
lekeområder tilhørende skolen. Bestemmelsene fastsetter at det skal opparbeides attraktive 
leke- og uteoppholdsarealer med gode solforhold, plassert adskilt fra trafikk- og 
parkeringsareal og skjermet fra støy og vind. 
 
3,9 daa. er foreslått regulert til grønnstruktur. I henhold til bestemmelsene skal 
grønnstrukturen blant annet danne en buffersone med tilliggende arealer og gi området et 
grønt preg. Eksisterende vegetasjon og skogbunn skal i størst mulig grad bevares. 



 
7,1 daa. ligger innenfor arealer hvor det foreslås hensynssone for grønnstruktur. Innenfor 
sonen skal det i henhold til bestemmelsene tas særlig hensyn til grønnstruktur og 
eksisterende vegetasjon og skogbunn skal i størst mulig grad bevares. Mindre tiltak som 
fremmer områdets verdi som grønnstruktur for skolen og allmennheten, som gangstier i tre, 
gapahuk, tipier, bålhus, o.l. tillates. 
 
I tillegg til nevnte arealformål foreslås det regulert inn vegetasjonsskjerm mot naboer i vest, 
kjørevei, parkeringsareal og renovasjonsanlegg nord for planlagt skole, og en gangvei som 
skal opprettholde gangforbindelse i nord/sør retning gjennom planområdet.   
 
Illustrasjonsplan  
Illustrasjonsplanen, som i motsetning til plankartet ikke er juridisk bindende, viser prosjektet 
som ligger til grunn for planforslaget. Illustrasjonsplanen viser skolebebyggelsen som er lagt 
med nær relasjon til Rælingen Videregående skole og Rælingen rådhus. Skolebygget er 
oppdelt i 2 hovedvolumer i tre som knyttes sammen av ett glassvolum. Flerbrukshallen er 
lagt parallelt med men med god avstand fra planavgrensningen i vest og ligger vinkelrett på 
skolebebyggelsen. Skolebygget er i 3 etasjer + underetasje. Underetasjen vil være eksponert 
sett fra vest. FINE-avdelingen er integrert i skolebygget mot nordvest. Skolen har et 
bruksareal på ca. 10.100 m² mens illustrert flerbrukshall har et bruksareal på ca. 1.700 m².   
 
Hovedinngangen til flerbrukshallen, skolens administrasjon og FINE-avdelingen er på 
nordsiden, og på nivå med rådhusets innganger (kote +205). Hjemmeområder og skolegård 
legges på et høyere nivå (kote +209). Flerbrukshallen er nedsenket i terreng slik at gulv i 
flerbrukshall ligger på kote +200. Tilnærmet hele flerbrukshallens volum og ca. halvparten til 
3/5 av skolens volum ligger under maks. kote for dagens terreng. 
 
Trafikkarealer plasseres mot nord, med skolebygget som buffer mot solfylte 
uteoppholdsarealer i syd, skjermet for støy og vind fra nord og vest. 
 
Snitt og fasader (vedlegg 8) viser hvordan byggene er planlagt med eksisterende og nytt 
terreng.   
 

 
Figur 4: Fasade sett fra øst på øverste illustrasjon og fasade fra sør nederst 

 
 



 

 
Figur 5: Fasade sett fra nord på øverste illustrasjon og fasade fra vest nederst 

 
Elevprognoser   
I forbindelse med konseptvalgutredning for ny Fjerdingby skole ble elevtallsprognosene for 
Fjerdingby barneskolekrets fremskrevet. Man kom fram til at en treparallell-skole med 630 
elever potensielt kan bli for liten allerede etter 5-10 år, mens en investering i en fireparallell-
skole for 840 elever ikke er økonomisk forsvarlig. 
 
Det planlegges derfor for en løsning med tilleggsarealer som gjør kommunen i stand til å 
håndtere enkelte år med større trinn. Dette løses ved at skolen får ekstra kapasitet på 1.-4. 
trinn samt 5.-7. trinn, slik at den i realiteten blir en 3,5 parallell. I praksis innebærer dette at 
skolen skal kunne håndtere en situasjon hvor inntil 4 av de 7 trinnene har 4 klasser fremfor 3. 
Ved full kapasitet skal skolen kunne romme 750 elever. 
 
Arbeidsplasser   
Ved full kapasitet på skolen er anslått følgende antall årsverk som følge av planforslaget: 

• FINE-avdeling: 20 
• Administrasjon: 10 
• Lærere: 68 
 

Kjøre- og gangadkomst   
Kjøreadkomst til skolen foreslås fra Bjørnholthagan i nord og inn på ny adkomstvei o_SKV2, 
med maks. stigning 1:10. 
 
Gangadkomst til skolen og flerbrukshall foreslås fra fortau langs Bjørnholthagan i nord og 
videre på ny gangvei langs kjøreveg, eller fra gangbru over Øvre Rælingsveg i sør og langs 
oppgradert gangvei i planområdet. Gangveien o_SGG2 skal i henhold til bestemmelsene ha 
utforming og dekke som fungerer både som offentlig gangforbindelse og som integrert del av 
det opparbeidete uteoppholdsarealet for skolen.   
Gangveiene er planlagt for å kunne fungere som kjøreadkomst for brannutrykning. 
Logistikkplanen (vedlegg 7) viser både adkomst og oppstillingsplasser for brannbil. 



 
Plan for universell utforming (vedlegg 6) viser at store deler av interne gangforbindelser er 
planlagt universell utformet, med fall 1:15 eller slakere.    
 
Det er i dag opparbeidet gangsti fra krysset Bjørnholthagan/Øvre Rælingsveg og forbi 
Bjørnholthagan boliger. Men denne har relativt bratt stigning. 
 
Parkering og drop-off   
Parkering, drop-off, varelevering og renovasjon skal foregå på et samlet trafikktorg felt 
o_SPP2. FINE skal ha en egen drop-off lomme. Logistikkplanen (vedlegg 7) viser 
organiseringen av feltet. Varelevering og renovasjon, samt evt. drop-off av barn med 
bevegelsesvansker, skjer langs kanten av trafikktorget, skjermet av langstrakte 
vegetasjonsøyer og knyttet til skolen med gangareal. Trafikktorget er på samme nivå som 
skolen og kobles til hovedinngangen med en lang og bred forplass for myke trafikanter.   
 
Planforslaget legger til rette for sambruk for skole og flerbrukshall av totalt 33 p-plasser for 
biler og 0,3 sykkel p-plasser per elev. Bestemmelsene fastsetter maksimumsnorm for biler 
og minimumsnorm for sykler. Min.10 % av p-plassene skal i henhold til bestemmelsene ha 
ladepunkt for elbil og ytterligere min. 10 % skal være tilrettelagt for fremtidig lademulighet. 
 
Eksisterende parkeringsplasser langs Bjørnholthagan tillates oppgradert og brukt som drop- 
off før og etter skolestart. 
 
Sykkelparkering er illustrert på illustrasjonsplanen, i tilknytning til skolens hovedinngang. 
 
Utemiljø og lekekvalitet  
Dersom skolen bygges for maksimal kapasitet (750 elever) er det beregnet 14.515 m² 
uteoppholdsareal i illustrasjonsplanen til planforslaget. Det gir ca. 19,4 m² per elev. Arealer 
vest for hallen og forplassen, med unntak av kollen i nord der det tilrettelegges for en mer 
skjermet sone for FINE-elever, er ikke medregnet i arealet da barna ikke skal oppholde seg 
der. Naturtomten i naturlig tilknytning til lekearealer/skolegård er medregnet, hvor denne ikke 
er brattere enn 1:3. 
 
Uteoppholdsarealene er fordelt på tre nivåer med direkte terrengadkomst fra 1. etasje i nord, 
fra 2. etasje i syd og fra gulvnivå i flerbrukshallen mot vest. Nivåene planlegges forbundet 
med skråninger og ramper fremfor murer, slik at terrengforskjellene utnyttes til å skape 
varierte og utfordrende uteoppholdsarealer. 
 
For å bevare mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skjærer bygningsmassen 
seg inn i kollen, dette gjør det mulig å tilrettelegge taket over flerbrukshallen som en del av 
skolens uteareal. Takflater har som regel bedre sol- og utsiktsforhold enn bakkenivå og 
tenkes derfor benyttet aktivt som supplement til uteareal på bakken for skolen. Det er skapt 
ulike soner i uterommet, med både mer intime soner og større flater for ulike 
aktiviteter/leksformer. 
 
Uteoppholdsarealene er solfylte og skolebygget er en buffer mot trafikkarealene i nord. 
 
Aktiviteter og lekearealer i skolegården skal plasseres slik at det tas hensyn til naboer og slik 
at naboer skjermes mot sjenanse. 
 
FINE-avdelingen er tiltenkt et eget skjermet og tilpasset uteoppholdsareal på felt o_BU1, 
hvor de er prioritert fremfor de andre elevene. FINE- avdelingen kan også bruke 
uteoppholdsarealene sammen med de øvrige elevene.   
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk 
I henhold til bestemmelsene skal planområdet fremstå som et arkitektonisk helhetlig område 
med god estetisk utforming. Det skal legges vekt på god landskapstilpasning, god 



fjernvirkning og god kvalitet på uteoppholdsarealer. Ny bebyggelse og anlegg skal gis en 
utforming, detaljering, farge- og materialbruk som gjenspeiler anleggets funksjon og bygger 
videre på kvaliteter i omkringliggende landskap og bebyggelse. Bebyggelsen og utearealer 
skal gis et tydelig og tidsmessig uttrykk med bruk av varige materialer av god kvalitet.   
 
Videre forutsetter bestemmelsene at bruk av trematerialer og miljøvennlige materialer skal 
prioriteres.   
 
På grunn av eksponert plassering med potensiale for betydelig fjernvirkning setter 
bestemmelsene krav til estetisk utforming. Det settes krav om visuell oppdeling og variasjon i 
bebyggelsen, eksempelvis ved variasjon i materialbruk, bruk av glasspartier, variasjon i 
høyder, og lignende.   
 
Oppbygg og tekniske installasjoner skal inngå i et helhetlig arkitektonisk uttrykk og utformes 
slik at de er underordnet fasadeuttrykk.   
 
Energiløsning  
Ny skole planlegges med passivhusstandard. Det er planlagt anlagt geoteknisk brønnpark 
som skal dekke varmebehov for den nye skolen og flerbrukshallen med grunnvarme. 
 
Avfallshåndtering  
I henhold til bestemmelsene skal det være nedgravde løsninger for avfallshåndtering. 
Renovasjonsanlegg er foreslått vest for ny parkeringsplass. 
 
Overvannshåndtering  
Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Overvannshåndtering 
planlegges i stor grad av lokal avrenning, med åpne flerfunksjonelle løsninger. Overvann fra 
soner mellom planlagt skolebygg og Rælingen rådhus planlegges håndtert lokalt med 
avrenning i åpen overvannsrenne og infiltrasjon i overvannsøy i nord og syd-øst. Overvann 
fra uteområde syd for planlagt skolebygg planlegges med fall mot tilstøtende grøntarealer for 
infiltrasjon av overvann. Overvannsøyer planlegges med overløp til overvannssystem rundt 
skolebygg. Overvann, som ved ekstreme nedbørshendelser overskrider vannmengder 
beregnet for fordrøyningsvolum, ledes i trygge flomveier vekk fra utbyggingsområdet. Det er 
utarbeidet overordnet plan for overvannshåndtering (vedlegg 15).  
 
Detaljert beskrivelse av hele planforslaget kan ses i planbeskrivelsen kapittel 8. 
 
 
4.3 Virkninger av planforslaget  
Planforslaget er ikke konsekvensutredet. Planområdet inngår i konsekvensutredning som ble 
gjennomført i forbindelse med kommunedelplan for Fjerdingby.     
 
Det er foretatt en rekke utredninger i forbindelse med planforslaget: 

• Sol-/skyggeanalyse 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Trafikkanalyse 
• Støyrapport 
• Geoteknisk vurdering 
• Naturmangfoldsrapport 
• Overordnet overvannsplan og overvannsberegning  

 
Utredningene og hvordan resultatet av disse er ivaretatt i planforslaget er beskrevet og 
vurdert under rådmannens vurdering. 
 
 
 
 



 
 
 
4.4 Merknader og uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for 
ny Fjerdingby skole  
 
Forslaget til detaljreguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 30.10.2018- 
21.12.2018. Det har kommet inn totalt 11 merknader/ uttalelser til detaljreguleringsplanen. 
Forslagsstiller og rådmannen har sammen gjennomgått merknadene og planforslaget er 
bearbeidet på bakgrunn av innkomne merknader. Forslagsstiller og rådmannens kommentar 
er sammenstilt, ettersom forslagsstiller og rådmannen er omforent om besvarelsene. Under 
kan resyme av merknadene leses.  
 
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. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
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. 
 
Rådmannens 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. 
 
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. 
 
Rådmannens kommentar: 
Brannvesenets merknad er tidligere besvart og tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen, 28.11.18 
Vegvesenet angir at de har ingen merknader til forslag til detaljreguleringsplan for ny 
Fjerdingby skole. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
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. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
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.» 



 
Rådmannens 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. Best value procurement (BVP) prosessen er en anskaffelsesmetode som 
skal benyttes i prosjektet. Beskrivelse av BVP prosessen kan leses under rådmannens 
vurdering punkt 5.4. Rådmannen 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.  
 
AFK eiendom FKF, 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. 
 
Rådmannens 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. 
 
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. 

 
Rådmannens 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. 
 
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. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
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. De lurer videre på hvordan det er tenkte med hensyn til avgrensing til 
deres tomt og om dette er planlagt som friområde for skolen eller om det vil 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 av 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. 
 
Rådmannens kommentar: 
Se rådmannens kommentar til merknad fra Elin og Lasse Fagerås, Vestlivegen 12.  
 
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. 
 
«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.» 

 
Rådmannens 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 er ikke tenkt elevopphold/lek i arealer vest for idrettshall og vest for skolebygget. 
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. Rådmannen vurdere at det ikke er 
hensiktsmessig å kreve en støyutredning av skolens utearealer i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplan for nye Fjerdingby skole, dette fordi detaljert utforming av skolens 
lekearealer skal gjøres i den videre detaljprosjekteringen og ikke i reguleringsplan arbeidet. 
Det er derfor naturlig at detaljert støyutredning utredes når det er besluttet hvilke 
lekeapparater og aktiviteter som skal etableres i forbindelse med skolens uteareal. Det er 
sikret i bestemmelsene at «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» 
(T1442/2016) skal følges i videre detaljprosjektering. 
 
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. 
Skolen anses å ha høy samfunnsnytte og er i henhold til disse planene et overordnet grep 
som skal sikre en ønsket samfunnsutvikling. De kommunale planene har vært gjennom en 
demokratisk prosess og offentlige høringer der både offentlige myndigheter og allmennheten 



for øvrig 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. 
 

 
4.5 Endringer etter offentlig ettersyn  
 
Følgende endringer er gjort på plankartet:  
• o_BRE: Renovasjonsfeltet o_BRE er blitt utvidet litt for å få plass til 1 avfallsbrønn til.  
 

Følgende plandokumenter er revidert:  
• VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert 27.02.2018, sist revidert 15.01.2019. 

 
Følgende nye plandokumenter er utarbeidet: 
•  Overvannsberegninger, datert DHI AS 09.01.19 
 
Følgende punkter i planbeskrivelsen er endret eller tilføyd:  
• Punkt 8.13 Tekniske tjenester, VA og overvann. Avsnittet er oppdatert i henhold til 

revidert VA-rammeplan og overordnet overvannsplan (sist revidert 15.01.2019) og 
overvannsberegning, datert DHI AS 09.01.2019.  

• Punkt 8.14 Miljøkvalitet. Under punktet er det tilføyd et avsnitt om støy fra skolens 
utearealer og hvordan dette skal følges opp videre i detaljprosjektering.   

• Punkt 8.15 Miljøambisjoner. Det er tilføyd og beskriver prosjektets miljøambisjoner.   
 
Endringene/tilføyelsene som er gjort etter offentlig ettersyn anses ikke til å berøre naboer i 
nevneverdig grad, og utløser ikke krav om nytt offentlig ettersyn.   

 
 
 

5. Rådmannens vurdering 
Under følger en vurdering av planforslaget i forhold til kommunens overordnede hensyn.  
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk  
I kommuneplanens arealdel har kommunen seks bestemmelser omhandler estetikk (§6.1). 
Bestemmelsene om estetikk er videre utdypet i veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og 
byggesaker. Rådmannen har vurdert planforslaget etter kommunens veileder i estetikk og 
bokvalitet kapittel 9 som omhandler kvalitet i arkitektur og bygningsutforming.  
 
Terrengtilpasning (9.3.1)  
For å bevare mest mulig terreng og vegetasjon skjærer bygningsmassen seg inn i kollen. 
Bygningsmassen krever delvis sprenging av eks. kolle – ca. 5 m ved hovedinngang og på det 
meste opp til ca. 13 m for del av flerbrukshallen. Selv om bygningsmassen krever sprengning i 
kollen vurderer rådmannen at planforslaget har minimert terrenginngrepet ved å skjære 
bygningsmassen inn i kollen. Dette grepet medfører at mer av det eksisterende terrenget kan 
bevares og utnyttes som en del av et variert uteoppholdsareal for skolen.  
 
Fjernvirkning og tilpasning til øvrig bebyggelse (9.3.3)  
Illustrasjon av skolebygningen sett fra Øvre Rælingsveg i nordvest, ved innkjøring til Asbjørn 
Dørumsgaards veg, viser at bygningsmassen er fremtredende i landskapet. Rådmannen 
vurderer at høyden på bygningsmassen tar hensyn til naturgitte omgivelser og tilpasser seg 
eksisterende trærs silhuett.  
 



 
Figur 6: Illustrasjon av skolebygget, sett fra nordvest 

 
Sett fra syd, ved parkeringsplassen ved Marikollhallen, er fjernvirkningen mer beskjeden. 
Fjernvirkningen fra dette ståstedet er svært begrenset ettersom bygningsmassen skjærere inn i 
kollen og mye av eksiterende trær skal bevares.  
 

 
Figur 7: Illustrasjon av skolebygget sett fra syd. 

Rådmannen forstår at skolebygget kan oppleves som et stort bygg sett i forhold til eksiterende 
boligbebyggelse i Vestlivegen. Når større bygg skal etableres er det viktig å vurdere bygget i 
forhold til eksisterende bebyggelse og fremtidig utvikling. Rådmannen vurderer at skolebygget 
vil være godt tilpasset den øvrige bebyggelsen som det planlegges for i den fremtidig 
sentrumsutvikling av Fjerdingby.  
 
Hovedform (9.3.2)  
Bygningsmassens hovedform bestemmes av høyde, lengde og takform. I bestemmelsene 
settes det krav om visuell oppdeling og variasjon i bebyggelsen, samt oppbrytning av store 
volumer og lange fasader. Eksempelvis ved variasjon i materialbruk, bruk av glasspartier, 
brudd og sprang i fasader, høydevariasjon, og lignende. Det stilles krav til at trematerialer og 
miljøvennlige materialer skal prioriteres.  
 



Det er rådmannens vurdering at planforslaget illustrerer et bygg som ivaretar denne 
bestemmelsen og at kommunens veileder for estetikk og bokvalitet er vurdert og tillat vekt i 
utformingen av bygget på en tilfredsstillende måte.  
 
Rådmannen forutsetter at denne bestemmelsen legges til grunn i funksjonsbeskrivelsen og 
skisseprosjektet som anskaffelsesutlysningen baserer seg på. Les mer om 
gjennomføringsmodellen under punkt 5.4.   

 
Ved rammesøknad skal det foreligge en estetisk redegjørelse av bebyggelsen. Det stilles krav 
om at planområdet skal fremstå som et arkitektonisk helhetlig område, med god estetisk 
utforming. Hvor det skal legges vekt på god landskapstilpasning, god fjernvirkning og god 
kvalitet på uteoppholdsarealer. 
 
Friluftsliv  
Deler av planområdet er kartlagt som grønnkorridor, svært viktig friluftsområde, i forbindelse 
med friluftskartleggingen Rælingen kommune har gjort i regi av Akershus fylkeskommune. 
Dette omfatter gangveien gjennom planområdet og tilgrensende areal. Dagens gangvei 
beskrives som snarvei til Marikollen. Gangveien er ikke universelt utformet. Rådmannen 
vurderer at denne gangveien blir godt ivaretatt i planforslaget. Traséen forslås lagt om for å 
gjøre den universelt utformet og tilpasses til skolen uteoppholdsareal. Gangveien vil fortsatt 
være offentlig tilgjengelig. 
 
Sol-/skygge  
Det er utarbeidet sol-/skyggeanalyse som viser påvirkning på tilliggende eiendommer til 
forskjellige årstider og tider på døgnet.  
Foreslått skole og flerbrukshall ligger øst for boligbebyggelsen i Vestlivegen og det er i all 
hovedsak solforholdene tidlig på dagen som blir berørt av planforslaget. Tilnærmet hele 
flerbrukshallens volum og 3/5 av skolen volum ligger under maks. kote på dagens kolle. Den 
høyeste bebyggelsen (skolebygget) er plassert med kortsiden ut mot vest og øst for å 
begrense høyde- og skyggepåvirkning. Dagens kolle har tett skog som kaster skygge med en 
høyde som tilsvarer foreslått høyde på skolebygget.  
 
Nabobebyggelsen i øst, Rælingen videregående skole, får noe påvirkning av solforhold på 
ettermiddagstid.  
 
Selv om dagens trær tilsvarer høyde på planlagt ny skole vil det være en annen situasjon å ha 
en sammenhengende bygningsfasade i stedet for vegetasjon og trær. Rådmannen vurderer ut 
fra sol-/skyggeanalysen at nærmeste bebyggelse i Vestlivegen vil få noe dårligere solforhold 
tidlig på dagen høst- og vårjevndøgn og 21. juni. Skyggevirkning er i midlertidig størst på ikke 
bebygd areal mellom Vestlivegen 8 og 12. Boligene har bratt skråning opp mot planlagt 
bebyggelse, slik at det vil være noe skygge på disse tidspunktene også med dagens situasjon. 
Rådmannen vurderer at planforslaget vil bidra til dårligere solforhold for nabobebyggelsen, 
men at situasjonen vil bli akseptabel.  
 
Rådmannen vurderer for øvrig at planforslagets illustrerte skolegård og lekeareal for elevene 
har gode solforhold.  
 
Universell utforming  
Plan for universell utforming følger planforslaget (vedlegg 6). Universell utformings-plan viser at 
store deler av illustrert uteoppholdsareal har universelle flater og det er rikelig med 
gangforbindelser som er universelt utformet. Etter rådmannens syn er universell utforming gått 
ivaretatt i planforslaget.  
 
Uteoppholdsareal  
Utearealet til skolen er vurdert etter kommunens veileder i estetikk og bokvalitet kapittel 8 som 
omhandler utendørs boligkvalitet.  
 



Andel uteoppholdsareal per elev vil være 19,4 m² dersom det bygges for 750 elever og tomten 
opparbeides slik som illustrert. Rådmannen anser det som tilstrekkelig størrelse. Hvilke 
områder som er regnet inn i uteoppholdsareal er vist i planbeskrivelsen side 41, med lilla 
skravur.  
 
Uteoppholdsarealene planlegges med variert utforming og det skal bevares noe av 
eksisterende grønnstruktur. Dette medfører riktignok at disse delene av tomten ikke blir 
universelt tilgjengelig. Men rådmannen anser det som en kvalitet å kunne bevare noe av 
tomtens naturlige preg, samt at utearealene skal tilrettelegges variert bruk i forhold til ulike 
brukergrupper.  
 
Ved å utnytte eksisterende terreng planlegges utearealene fordelt på tre nivåer som forbindes 
med skråninger og ramper. Ved at utearealene skal tilrettelegges for variert bruk og ulike 
aktiviteter, anser rådmannen det som en kvalitet at utealenen planlegges med nivåforskjeller 
for å skape naturlig skille mellom ulike soner for aktiviteter.  
 
Det planlegges at takflaten til flerbrukshallen skal utnyttes som en del av skolens 
uteoppholdsareal. Rådmannen vurderer det som positiv at takflaten utnyttes til dette formålet. 
 
Samlet sett anser rådmannen at dette er med på å ivareta hensynet til god folkehelse i 
befolkningen på en overordnet og tilfredsstillende måte. 
 

 
5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  
I ROS-analysen er det identifisert 4 mulige uønskede hendelser knyttet til geoteknikk, 
trafikksikkerhet, barn/unge/friluftsliv og anleggsperioden.  

1. Geoteknikk: Grunnarbeider/sprenge- og piggearbeider kan gi risiko for skader på 
eksisterende bebyggelse, setninger, nedfall fra berg og ustabile skjæringer. I 
bestemmelsene er det satt krav om at geoteknisk notat skal legges til grunn for videre 
prosjektering og utførelse av tiltak i planområdet. Det er også satt krav om at det skal 
utarbeides en plan for anleggsperioden, som skal sendes inn i forbindelse med 
rammesøknad.  
 

2. Trafikksikkerhet: Økt trafikk og myke trafikanter kan gi fare for ulykke i av- og påkjørsler 
og ulykke med gående/syklende. Veigeometri og kjøremønster er kvalitetssikret av 
trafikkonsulent. Det er satt av felt til kjøreveg, parkering og myke trafikanter i plankartet. 
I bestemmelsene er det satt krav om at utforming av trafikkarealene skal dokumenteres 
i utomhusplan og det er satt krav om funksjonelle og trafikksikre løsninger. Plan for 
anleggsperioden skal redegjøre og dokumentere trafikksikkerheten i anleggsperioden.  

 
3. Barn og unge og friluftsliv: Utbygging av ny skole på naturtomt kan gi fare for at leke- og 

friluftsareal i nærmiljø går tapt. Planforslaget innebærer at turveien gjennom område blir 
regulert og opprettholdt som en offentlig gangforbindelse. Bestemmelsene til 
planforslaget setter krav til at leke- og uteoppholdsarealene skal ha god kvalitet. 
Eksisterende grøntarealer sikres i planforslaget gjennom formål i plankartet og med 
hensynssone.  
 

4. Anleggsperiode: Utbygging av ny skole vil gi økt trafikk og støy, økt andel store kjøretøy 
og maskiner og fare for rystelser i anleggsperioden. Det er satt krav om at det skal 
utarbeides en plan for anleggsperioden, som skal sendes inn i forbindelse med 
rammesøknad.  

 
Rådmannen mener risiko og sårbarhet er godt vurdert og tatt hensyn til i planforslaget.  
 
 
 



 
Trafikk  
Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planforslaget, som bygger på trafikkanalyse gjennomført 
i forbindelse med planforslag for områderegulering Fjerdingby. Trafikkanalysen for 
områdereguleringen dokumenterer dagen situasjon og gjorde rede for trafikale konsekvenser 
av planforslaget. Analysen tok høyde for planlagt ny skole og foreslår avbøtende tiltak med at 
Øvre Rælingsveg utformes som en gate, med redusert fartsgrense og med tilstrekkelig 
gatebredde til separate venstresvingefelter.  
 
Trafikkanalysen for Fjerdingby skole er oppdatert med flere elever og lærere enn det som lå til 
grunn i områderegulering Fjerdingby. Økt trafikk medfører potensial for flere ulykker. 
Hastigheten i Bjørnholthagan er 40 km/t og det planlegges en senkning av hastigheten i Øvre 
Rælingsvei gjennom sentrumsområdet. Fartsreduksjon forventes ikke å gi en vesentlig 
reduksjon i antall trafikkulykker, men alvorlighetsgraden i trafikkulykkene vil bli redusert. 
Trafikkanalysen konkluderer med at økt antall elever og lærere vil ha lite påvirkning på 
trafikkforholdene i Fjerdingby sammenlignet med eksempelvis hvordan ansatte og kunder til 
forretninger, dagligvarehandel og tjenesteyting påvirker total YDT og ÅDT. Det foreslås de 
samme avbøtende tiltakene. Rådmannen vurderer at trafikk er tilstrekkelig vurdert i 
planforslaget.  
 
Støy  
Støyrapport for området viser at planområdet er lite støyutsatt, med unntak av uteareal på 
bakkeplan beliggende helt i sør ved gangveien, hvor det er gul støysone fra Øvre Rælingsveg. 
Støyen er fremskrevet til 2030 og det er forutsatt at fartsgrensen i Øvre Rælingsveg er 50 km/t 
generelt, og 40 km/t innenfor område for områdereguleringsplanen (gjennom sentrum og forbi 
dagens skole). Rådmannen vurderer at støy fra Øvre Rælingsveg ikke vil påvirke planforslaget 
i nevneverdig grad. Utearealene som er støyutsatte på fremskrivningen er ikke en del av de 
opparbeidete utearealene for elevene i skolegårdområdet, men ligger i grønnstrukturen langs 
gangveien i sør. Arealet har skrånende terreng opp fra fylkesveien og er vanskelig å skjerme 
fra støy da en skjerm eller mur måtte vært veldig høy for å ha virkning.  
 
Planforslaget i seg selv vil også være med på å generere støy for nabobebyggelsen. Det er 
imidlertid ikke lagt opp til lekearealer mot boligbebyggelsen i vest. De deler av rådhuset og 
Rælingen videregående skole som vender mot skolegård og parkering vil måtte regne med 
støy fra trafikk, særlig ved start og slutt på skoledagen, og støy fra elevenes lekearealer. 
 
Rådmannen vurderer at dersom det skal etableres ballbinger eller multibaner på skolen 
uteareal, må det utarbeides detaljerte støyberegninger med avbøtende tiltak for 
nabobebyggelsen. Rådmannen mener at ballbinger eller lignende anlegg som etableres i 
forbindelse med skoler er å definere som nærmiljøanlegg og slike anlegg kan generere mye 
støy for omkringliggende områder. «Veileder for støyvurdering ved etablering av 
nærmiljøanlegg» (IS-1693) skal dermed legges til grunn i den videre detaljprosjekteringen 
dersom det etableres ballbinge eller lignende anlegg. Rådmannen vurdere at det ikke er 
hensiktsmessig å kreve en støyutredning av skolens utearealer i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplan for nye Fjerdingby skole, dette fordi detaljert utforming av skolens 
lekearealer skal gjøres i den videre detaljprosjekteringen og ikke i reguleringsplan arbeidet. Det 
er derfor naturlig at detaljert støyutredning utredes når det er besluttet hvilke lekeapparater og 
aktiviteter som skal etableres i forbindelse med skolens uteareal.  
 
Grunnforhold  
NGUs løsmassekart viser at det er tynt humus/torvdekke i planområdet. Store deler av området 
er skogkledt, med synlig berg i dagen flere steder, noe som tilsier beskjedne mengder 
løsmasser. Bergarten i området er glimmergneis. Området er ikke kartlagt som potensielt 
rasområde og heller ikke registrert som et kvikkleireområde.  
 
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet, av grunnforhold, vurdering av 
grave-, sikrings-, og sprengningsarbeider samt betraktninger av vibrasjon, massebalanse og 



jordskjelv. Anleggsarbeidene vil bli gjennomført med sikte på å unngå skader på eksisterende 
bygninger og anlegg. I anleggsperioden vil det stilles krav ved utførelse av aktiviteter som kan 
forårsake vibrasjoner. Grunnforholdene anses som forholdsvis gode og egnet for tenkt 
utvikling.  
 
Bestemmelsene til planen fastsetter at geoteknisk notat skal legges til grunn for videre 
prosjektering og utførelse av tiltak i planområdet. Rådmannen vurderer at grunnforholdene er 
tilstrekkelig vurdert i denne fasen av planarbeidet.  
 
Overvannshåndtering 
Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Overordnet overvannsplan 
viser at overvann fra soner mellom nytt skolebygg og rådhuset, skal håndteres lokalt med 
avrenning i åpen overvannsrenne og infiltrasjon i overvannsøy i nord og sydøst. Overvann fra 
uteområde syd for planlagt skolebygg planlegges med fall mot tilstøtende grøntarealer for 
infiltrasjon av overvann. Overvannsøyer planlegges med overløp til overvannssystem rundt 
skolebygg. De åpne overvannsløsningene skal være flerfunksjonelle, og kan fungere som 
estetiske elementer på skolen utearealer, noe som rådmannen vurdere som positivt. 
 
Takvann samt overvann fra skolegård og parkeringsplass utgjør den største potensielle 
overvannsmengden og planlegges håndtert via fordrøyningsmagasin med mengderegulert 
utslipp til lokalt vassdrag. Fordrøyningsløsninger er beregnet med utslippsmengde tilsvarende 
20 l/s til vassdrag. DHI har gjort en simulering av påvirkningen et utslipp på 20 l/s vil ha for 
flomsituasjonen for bekken. Simuleringen viser at et pålipp på 20 l/s til bekken vil få marginal 
påvirkning på bekken, og kan legges til grunn for videre prosjektering. Overvannsutslipp til 
vassdrag skal ikke utføres med avslutning i rør direkte i eksisterende bekkeløp.  
 
De åpne flomveiene fra planområdet er skissert og beskrevet i overordnet overvannsplan. 
Flomvann fra nord vil renne via adkomstveien til ny skole og videre ut på Bjørnholthagan. Store 
menger av flomvannet vil renne over veien, ut på parkeringsplass og videre mot utslipp til åpen 
grøft, som etter hvert leder til bekkeløp i nord. Resterende renner videre på Bjørnholthagan og 
videre vestover ut på Øvre Rælingsvei. I syd renner flomvann på gangvei og adkomstvei for 
brannbil. Herfra ledes flomvann videre ut på Øvre Rælingsvei i syd. Flomvann som renner på 
Øvre Rælingsvei ledes mot fordrøyningsmagasinet som skal etableres i ravineområdet, syd-øst 
for utbyggingstomt.  
 
I forbindelse med sentrumsutviklingen på Fjerdingby er det gjennomført og planlagt flere tiltak 
for å bedre flomsituasjonene i hovedvassdraget i området, som er veldig utsatt for 
oversvømmelser. Overvannsløsningen for skolen har rådmannen vurdert i sammenheng med 
de andre tiltakene som er gjennomført og som skal gjennomføres i område. Rådmannen 
mener at håndtering av overvann og flomveier er tilstrekkelig vurdert og redegjort for i 
overordnet overvannsplan, og at hensynet til et trygt og sikkert lokalsamfunn er ivaretatt på en 
god måte. Det er stilt krav til detaljert overvannsplan i forbindelse med rammesøknad for 
tiltakene.  
 
Rådmannen vurderer at hensynet til trygt og sikkert lokalsamfunn er ivaretatt på en overordnet 
og tilfredsstillende måte. 
 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Naturmangfold  
Planområdet er kartlagt med hensyn på naturmangfold av Miljøfaglig Utredning AS. Rapporten 
viser at vegetasjonen i planområdet for det meste består av bærlyng barblandingsskog og noe 
blåbærskog, dvs. forholdsvis kalkfattige vegetasjonstyper. Mot nordøst og mot veien i sydvest 
kommer det inn skrotemark med svartelistearter, hagelupin og kanadagullris. Det er ikke funnet 
naturtyper, rødlistede arter eller viltlokaliteter i området. Svartelistearter som hagelupin og 
kanadagullris ble registrert og det bør tas hensyn til at disse svartelistede arter ikke spres i 
forbindelse med utbygging.  



 
Planen er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12:  

• Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses 
som oppfylt.  

• § 9 stiller krav om bruk av føre-var-prinsippet der det foreligger risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt og 
skadepotensialet lite. Når det gjelder hensynet til svartelistede arter skal føre-var-
prinsippet benyttes og bestemmelsene § 3.8 stiller krav til at fremmede arter ikke skal 
spres ved utbygging av planområdet.  

• Utbyggingens påvirkning på økosystem ut fra samlet belastning anses som liten (§ 10), 
da det ikke er funnet verdifulle naturtyper, rødlistede arter eller viltlokaliteter i 
planområdet.  

• § 11 stiller krav om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Innenfor planområdet berører ingen 
områder som er vurdert som verdifull vegetasjon. Opparbeiding av ny vegetasjon og 
«reparasjon» av eksisterende vegetasjon/skogbunn vil bli bekostet av tiltakshaver.  

• Det er ikke avdekket risiko for skade på naturmangfoldet som gjør at det stilles krav til 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).  

 
Rådmannen vurderer at hensynet til naturmangfold er godt ivaretatt i planforslaget.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Arkeologisk registrering på området fra 2015, i forbindelse med forslag til områderegulering for 
Fjerdingby, viser at det ikke er gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet. Rådmannen vurderer at planforslaget ikke har betydning for dette temaet.  
 
Miljøambisjoner og energiløsning  
Kommunens miljøambisjoner i egne byggeprosjekter settes gjennom målsettinger og tiltak i 
kommunedelplan klima- og energi, som er vedtatt av kommunestyret. Klimagassregnskap 
utarbeidet for Rælingen kommune viser at bygg og- anleggsprosjekter er en av kommunens 
største utslippsposter for CO2 fra kommunens egen virksomhet. Miljøprogram for bygg- og 
anleggsprosjekter med miljøoppføllgingsplan, vedtatt i forbindelse med kommunedelplan klima- 
og energi, er kommunens viktigste virkemiddel for å ta valg i enkeltprosjektene som er med på 
å redusere disse utslippene. Miljøprogrammet skal bidra til å identifisere miljøkrav og -tiltak 
tidlig i prosessen slik at de får tilstrekkelig tyngde i anskaffelsesprosessen.  
 
Rådmannen vurderer at byggeprosjektet for Fjerdingby skole er i tråd med kommunestyrets 
vedtak og anser prosjektets miljøambisjoner som høye. Den nye skolen planlegges med 
passivhus standard og det planlegges etablering av en geotermisk brønnpark som skal dekke 
skolens varmebehov ved grunnvarme, som er en miljøvennlig energikilde ved at energikilden 
er fornybar. Brønnparken vil også kunne supplere rådhuset, rælingen videregående skole og 
Bjørnholthagan boliger med grunnvarme. Disse byggene blir i dag oppvarmet ved bruk av 
oljekjel. Fossilt brensel skal fases ut og det anses som hensiktsmessig at eksisterende bygg 
også kan forsynes fra en felles varmesentral med varmepumpe tilknyttet brønnpark. 
Rådmannen vurderer det også som positivt at det er tenkt å benytte miljøvennlige materialer i 
byggets fasade, hovedsakelig trematerialer som krever lite vedlikehold.  
 
Rådmannen vurderer at hensynet til bærekraftig miljø- og klimautvikling er ivaretatt på en 
overordnet og tilfredsstillende måte. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Økonomiske konsekvenser og byggets funksjon  
Realisering av planforslaget for ny skole i Fjerdingby er en kommunal oppgave og det er den 
største investeringen som kommunen har planlagt. Prosjektet vil øke kommunens 
bygningsmasse, som vil medfører økte driftskostnader. Dette vil innvirke på kommunens 
langsiktige forvaltning av ressurser i langt større omfang enn tidligere prosjekter. De faktorene 



som gir størst utslag i prosjektet er arealeffektivitet og fleksibilitet i bygget. Alle valg knyttet til 
investeringer i kommunens egne byggeprosjekter gjøres i forbindelse med behandling av 
kommunens budsjett og handlingsprogram, eller i egne saker som følger av 
kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter. Rådmannen tar derfor ikke i plansaken stilling til 
investeringsomfanget.  
 
Skolen utformes for et elevantall på inntil 750 elever på trinn 1-7, og 20 elever ved FINE.  
FINE- avdelingens arealer er utformet etter den elevsammensetning som er gjeldende i dag. 
Det er store forskjeller i arealbehov mellom de ulike brukergruppene, og enkelte elever har 
svært omfattende tilretteleggingsbehov og arealbehov. En langsiktig endring i antallet elever 
ved FINE, eller endring av elevsammensetningen ved FINE, vil derfor kunne gi store utslag i 
rombehovet ved skolen. Tilsvarende vil eventuelle endringer sett i forhold til prognostisert 
befolkningsutvikling kunne medføre at deler av skolen kan tilpasses annen virksomhet, 
eksempelvis som en buffer for Marikollen Ungdomsskole. Det å enkelt kunne tilpasse og bygge 
om arealer etter at skolen er tatt i bruk er derfor et av de viktigste suksesskriteriene for 
prosjektet. For å sørge for at den langsiktige forvaltningen av bygget er så effektiv som mulig er 
bygget utformet med størst mulig grad av fleksibilitet og generalitet. Rådmannen vurderer at 
planforslaget ivaretar hensynet til arealeffektivitet og fleksibilitet i bygget, som sikrer en 
forsvarlig langsiktig forvaltning av kommunens ressurser.  
 
For å gi et skolebygg med best mulige funksjoner for brukerne av bygget, og tilrettelegge for 
det beste læringsmiljøet, er også hensyn knyttet til organisering av arealene svært viktig. 
Rådmannen vurderer at planforslaget synliggjør et skoleprosjekt hvor logistikken internt i 
bygget, samt til og fra skolegård og garderober er utformet på en god måte. Dette bidrar til en 
god langsiktig forvaltning, ved at organiseringen av undervisningen blir effektiv.  
 
Gjennomføringsmodell  
Prosjektet skal gjennomføres basert på Best Value Procurement (BVP) som 
realiseringsstrategi. BVP er den anskaffelsesmetodikk som Difi har valgt å fremme, for å 
tilrettelegge for innovative offentlige innkjøp. Målsetningen med denne metodikken er:  

• mindre konflikter og økonomiske tvister i prosjektrealiseringen  
• nyttiggjøre seg kompetanse og innovasjonskraften hos entreprenørene  
• mer effektiv anskaffelsesprosess for både byggherre og tilbydere  

 
BVP innebærer at byggherren beskriver hvilke funksjoner prosjektet skal realisere og i mindre 
grad legger detaljerte føringer for prosjektet. I tillegg beskrives prosjektets målsetninger 
grundig og oppfølgingen av disse er sentrale i kontraheringen og gjennomføringen. På grunn 
av logikken i modellen kan pris vektes ned i tildelingen, og man velger isteden entreprenør 
basert på kvalitet. Rælingen kommunen er deltaker i Difis nasjonale pilotprogram for BVP.  
 
For Fjerdingby skole innebærer modellen at man utlyser prosjektet basert på et romprogram, 
en funksjonsbeskrivelse og et enkelt skisseprosjekt som viser Rælingen kommunes 
forventninger til prosjektet. Basert på dette vil man gjennomføre en BVP-anskaffelse for 
prosjektet. Man vil gå inn i den såkalte konkretiseringsfasen med den entreprenør som 
innstilles til oppdraget, men før kontrakt inngås. I konkretiseringsfasen er øvrige tilbydere «satt 
på hold» men ikke forkastet. Her vil Rælingen kommune kunne avklare forutsetningene for 
tilbyders prosjekt før kontrakt inngås, og dersom det skulle vise seg at forutsetningene ikke 
samsvarer med antatt er det en åpning for å invitere tilbyder nr 2 etc. I konkretiseringsfasen 
skal de overordnede og viktigste prinsippene knyttet til utforming av prosjektet avklares, og det 
vil da være anledning for kommunen å vurdere hvordan hensyn mellom funksjon og estetikk vil 
blir ivaretatt før kontrakt inngås. Basert på kontraktstildelingen vil entreprenøren så gå i gang 
med prosjektering av løsning frem mot en totalentreprise.  
 
Ved bruk av denne metoden er det viktig at bestemmelsene er utformet på en slik måte at 
målsetningen for metodikken kan nås. Det er rådmannens vurdering at bestemmelsene er 
utformet slik at de muliggjør en god avveining mellom byggets funksjon og byggets estetiske 
utforming.  



Rådmannen vurderer at hensynet til langsiktig forvaltning av kommunens ressurser er ivaretatt 
på en tilfredsstillende måte. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Tomtevalg og tilpasning til tomten  
Planområdet har vært tiltenkt tomt for Fjerdingby skole siden arbeidet med kommunedelplan 
Fjerdingby, som ble vedtatt i 2009. Siden den gang har elevtallsprognosene steget og det er 
besluttet at Fjerdingby skolekrets skal utvides for å dempe presset på Rud skole. Planlagt ny 
Fjerdingby skole er derfor større enn hva som opprinnelig lå til grunn for valget av tomten. I 
tillegg vil en ny skole ha behov for en flerbrukshall for kroppsøving.  
 
Funksjon og estetikk  
Det er gjort rede for byggets estetikk under punkt 5.1 og det er gjort rede for byggets funksjon 
under punkt 5.4. Rådmannen anser at et funksjonelt bygg som forenkler bruken og med høy 
grad av fleksibilitet er en viktig kvalitet. Det er rådmannens vurdering at forslaget til ny skole 
slik det nå foreligger er et optimalisert forslag, der man både har tatt hensyn til skolens 
funksjoner og estetiske utrykk. Av dette følger at bygget muligens kunne hatt en enda bedre 
utforming og terrengtilpasning, men at dette ville gått på bekostning av funksjon. Tilsvarende 
kunne bygges funksjonalitet blitt prioritert høyere, men at dette da ville gå ut over estetikk og 
uttrykk. Det vurderes dithen at det illustrerte prosjektet representerer den beste avveiningen 
mellom disse hensynene. Kommunen som byggherre vil i den videre prosessen, avveie disse 
opp mot hverandre og søke å finne de beste løsningene som ivaretar begge på en god måte.  
 
Forholdet til nabobebyggelse  
Foreslått ny skole og flerbrukshall ligger svært tett på boligbebyggelsen i Vestlivegen. Dette 
gjelder spesielt boligene på østsiden av veien, Vestlivegen 14, 12, 8, 6, 4 og 2. Enkelte av 
husene er mer berørt enn andre. Særlig Vestlivegen 12 som ligger nært planlagt flerbrukshall 
og Vestlivegen 8 som ligger nært planlagt skolebygg og parkeringsareal er vesentlig berørt. I 
tillegg er Vestlivegen 14 nært planlagt flerbrukshall og Vestlivegen 6 nært parkeringsareal og 
uteoppholdsareal i nord. Rådmannen forstår naboenes bekymringer, men mener at det er gjort 
grep for å dempe noen av de negative konsekvensene tiltaket vil få for nabobebyggelsen. En 
mindre skole og mindre grunnflate på hallen ville gitt større muligheter for tilpasninger, men 
med de forutsetninger som er lagt til grunn er det vanskelig å ivareta forholdene til naboene 
bedre enn det som er vist. Rådmannen mener at hensynet til naboene er godt ivaretatt slik 
saken nå legges frem, og at overordnede grep som skal sikre en ønsket samfunnsutvikling i 
denne sak må gå foran ønsket til enkelte naboer.  
 
Foreslått ute- og lekeareal for skole ligger til dels nært rådhuset og Rælingen videregående 
skole. Det må antas at aktiviteter på disse arealene vil generere støy på dagtid. Dette vil 
medføre ulemper for kontorarbeidsplasser og undervisningsrom som har vindu mot disse 
arealene.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen anbefaler planutvalget å legge forslag til detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby 
skole frem for kommunestyret for vedtak.  
 
 
 
 

 
 
Rælingen, 22.01.2019 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
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