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Rådmannen tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan 
for Hektneråsen nord – område nord for Tristilvegen med tilhørende bestemmelser, begge 
datert 15.01.2019. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 05.02.2019  

 
Behandling: 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksordfører: Simon Friis Larsen 
 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for 
Hektneråsen nord – område nord for Tristilvegen med tilhørende bestemmelser, begge datert 
15.01.2019. 
 
 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.02.2019  

 
Behandling: 
 

Representanten Bjørg Granerud (Ap) orienterte kommunestyret om at hun arbeider i advokatfirma 
Økland hvor Hektneråsen Utbygging AS er klienter.  
Hun melder seg inhabil og ber kommunestyret vurdere inhabilitet. 
Kommunestyret vedtok at Granerud er inhabil i saken, og hun fratrådte under behandlingen.  
 
Øystein Flesland (V) fremmet følgende tilleggsforslag til planutvalgets innstilling: 
Detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord vedtas, men i de blokkene som er planlagt med åtte 
etasjer reduseres antall etasjer til seks. 
 
Tore Ivar Svare (H) fremmet følgende tilleggsforslag til planutvalgets innstilling: 



Kommunen har et spesielt ansvar for å påse at rekkefølgebestemmelsene følges. Dette p.g.a. den 
utbyggingstakt og størrelse området har fått basert på vedtak gjort i kommunen. Kommunestyret 
understreker derfor viktigheten av at kravene følges nøye opp fra kommunens side. 
 
 
Votering: 
 

Planutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Flesland ble satt opp mot planutvalgets innstilling.  
Forslag fra Flesland falt mot syv stemmer (6H, V) 
 
Tilleggsforslag fra Svare ble vedtatt mot syv stemmer, (SP, KrF, SV, 4Ap)   
 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for 
Hektneråsen nord – område nord for Tristilvegen med tilhørende bestemmelser, begge datert 
15.01.2019. 
 
Kommunen har et spesielt ansvar for å påse at rekkefølgebestemmelsene følges. Dette p.g.a. den 
utbyggingstakt og størrelse området har fått basert på vedtak gjort i kommunen. Kommunestyret 
understreker derfor viktigheten av at kravene følges nøye opp fra kommunens side. 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord - område nord for Tristilvegen, datert 15.01.2019 
2 Bestemmelser til reguleringsplan for Hektneråsen nord - område nord for Tristilvegen, datert 

15.01.2019 
3 Planbeskrivelse fra forslagsstiller, datert 04.05.2018 

 
Ikke trykte vedlegg, tilgjengelig fra: 
http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-hektneraasen-nord.466364.no.html 
eller ved å trykke direkte på dokumentene under. 
 
04 Landskapsplan, datert 21.01.2019 
05 Landskapsbeskrivelse, datert 12.03.2018 
06 ROS-analyse, datert 09.03.2018 
07 Geoteknisk notat, datert 10.03.2016 
08 Ingeniørgeologisk vurdering, datert 22.04.2016 
09 Trafikkanalyse, datert 22.03.2018 
10 Støyutredning, datert 22.03.2018 
11 Naturmangfoldskartlegging, datert 02.08.2017 
12 Flomutredning av bekk, datert 21.01.2018 
13 Energinotat, datert 13.01.2017 
14 Brannkonsept, datert 02.05.2016 
15 Solstudier, datert 29.11.2017 
16 Illustrasjoner, datert 05.02.2018 
17 Snitt 
18 VA-rammeplan, revisjons dato 14.11.2018 
19 Brev fra Statens vegvesen, datert 02.01.2019 
20 Brev fra Statens vegvesen, datert 03.01.2019 
21 Alle merknader til offentlig ettersyn 
 

 
Saksutredning    
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Planområdet er på ca 34 dekar og ligger nord på Hektneråsen, på et område nord for 
Tristilvegen. Planforslaget legger opp til 5 boligblokker i 4-6 og 6-8 etasjer med 170 boenheter i 
størrelsen 42 - 100 m2. 
 
I krysset ved fylkesvei 120 x Tristilvegen foreslås det ett bygg med matbutikk i 1. etasje samt 
forsamlings- og kontorlokaler i 2. og 3. etasje. Dagligvarebutikken har en størrelse på 800 m2 
samt 300 m2 lager og kan skape et titallsarbeidsplasser. Forsamlingslokalet har plass til 300 
tilhørere. Kontorlokalene anslås til 500 m2. 
 
Biloppstillingsplasser for boligene ordnes i garasjekjeller under boligbyggene. Biloppstilling for 
øvrig bebyggelse ordnes på terreng og i garasjekjeller under matbutikk. Sykkelparkering 
tilrettelegges på terreng, i garasjekjellere og med gjesteparkering ved boliginngangene. Det er 
nå til sluttbehandling av reguleringsplanen stilt krav i bestemmelsene om at en del av 
parkeringsplassene for biler skal være gjesteparkeringsplasser slik som planutvalget ba om en 
vurdering av mulighet for uten at dette krevde ny førstegangsbehandling. 
 
Det foreslås nær- og kvartalslekeplasser (5 m2 + 15 m2 per boenhet) fordelt rundt i 
planområdet. Krav til minsteuteoppholdsareal er 77 m2 per boenhet.  
 
Et planforslag for planområdet har tidligere vært behandlet av planutvalget i 2016. 
Forslagsstiller ble da anmodet om å omarbeide planforslaget for en rekke punkter, før 
planutvalget ville sende planforslaget ut på offentlig ettersyn. Forslagsstiller gjorde grep for å 
følge opp planutvalgets vedtak fra 2016. Omarbeidingen omfattet blant annet revisjon av 
bestemmelsene til planforslaget, innskrenking av planområdet i nord slik at kvartalslekeplasser 
ble mer integrert i bebyggelsen, kontor/boligbygget i felt 3 er fjernet slik at tettheten i området 
er noe lavere og uteoppholdsarealene er store nok, bygg i felt 4 er flyttet litt mot øst for å skape 
mer rom mot fjellskjæringen. I tillegg ble utredninger og illustrasjoner til planforslaget justert og 
supplert i nødvendig grad. Selve hovedgrepet for planforslaget ble fortsatt relativt lik som ved 
tidligere forslag. 
 
Til andregangsbehandling er det avklart med Statens vegvesen at de ikke ønsker å overta del 
av gang- og sykkelvei/fortau som vil gå fra avkjørselen til nedre del av Myrvold sør og sørover 
til Tristilvegen da denne ikke går langs fv. 120 på hele strekningen. Den delen av gang- og 
sykkelveien som går langs fv. 120 vil kommunen vedlikeholde og brøyte, mens de delene som 
ligger internt i byggeområdet på Hektneråsen nord vil være felles for de tre boligfeltene. 
Tidligere foreslått offentlig vei o_V3 er også blitt endret til f_V3 da denne vil være felles for alle 
byggefeltene i området. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Hektneråsen Utbygging AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Hektneråsen 
nord – område nord for Tristilvegen. Planutvalget skal beslutte om planforslaget skal sendes til 
kommunestyret for sluttbehandling. 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Forhåndsvurdering av planforslag i 2013 
Planutvalget forhåndsvurderte et planforslag fra Hektneråsen Utbygging AS (HUAS) for samme 
planområde i møte 18.03.2013. Det ble fattet følgende vedtak:  
 
1. Planutvalget legger til grunn store utfordringer i forhold til mangel på boliger, og 

vektlegger sentrale, regionale og lokale føringer og går derfor på prinsipielt grunnlag inn 
for en fortetting av eksisterende områder. 

2. Rådmannen bes å snarest igangsette en prosess med henblikk på å sikre tilstrekkelig 
skolekapasitet i forhold til planlagt utbygging. 

3. Planutvalget er positive til forslaget fra utbygger om fortetting. 
4. Planutvalget vil i en fremtidig planprosess om nødvendig benytte 



rekkefølgebestemmelser for å sikre tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet. 
5. Planutvalget vil særlig vektlegge estetikk og kvalitet i en fremtidig planprosess. 
6. Planutvalget er positiv til tanker om etablering av næringsaktivitet i kombinasjon med 

boligformål i form av nærbutikk. Det forutsettes at før en omregulering kan skje, at dette 
forankres i ny kommuneplan. 
 

Vedtak av kommuneplanens arealdel i 2015 
Ved vedtak av kommuneplanens arealdel i 2015 ble området nord for Tristilvegen avsatt til 
bolig/forretning/kontor etter innspill fra HUAS. I tråd med resultatet fra meklingsmøtet om 
innsigelser til kommuneplanen, 03.06.2015, ble det lagt inn begrensninger knyttet til 
kontorvirksomheten på området: 
 
«Etablering av «rene» kontorbedrifter begrenses til 500 m2 eller 25 kontorplasser. 
Begrensningene gjelder ikke bedrifter som har kontorplasser tilknyttet den ordinære driften 
bedriften har.» 
 
Behandling av privat forslag til detaljregulering i 2016 
Planutvalget behandlet deretter et planforslag for samme planområde i møte 30.11.2016. Det 
ble fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å ikke fremme 
planforslag for Hektneråsen nord, område nord for Tristilvegen. Forslagsstiller anmodes om å 
supplere og omarbeide planforslaget. 
 
Temaer som må tillegges spesielt hensyn og vekt er: 

• Lekeareal og felles uteoppholdsareal – bestemmelsene må sikre kvalitet og innhold 

• Beskrivelse og vurderinger av naturmangfold 

• Plassering og antall biloppstillingsplasser og sykkelparkeringsplasser 

• Trafikkavvikling og behov for høyresvingefelt fra nord på fv.120 

• Estetikk – større krav til fastsetting av kvalitet ved byggene og type støyskjerming, mer 
detaljerte illustrasjoner 

• Terrengtilpasning og forholdet mellom bebyggelsen og terrenget 

• Høyder på bygg og tetthet 

• Vurdering av kvalitet på boenheter i de lavere etasjer 

• Det skal stilles krav om bruk av tre som materiale. 
 
Planutvalget er positiv til å vurdere 6 – 8 etasjer, det forutsettes at tiltaket tilpasses terrenget og 
at kvalitet etterstrebes. 
 
Planutvalget er positiv til at det jobbes videre med planer om: boenheter, nærbutikk og 
forsamlingslokale. 
 
I etterkant av planutvalgets behandling ble det gjennomført 2 avklaringsmøter mellom 
forslagsstiller, administrasjonen og planutvalgets leder. Det ble lagt ned mye jobb, gjennom 
dialog med forslagsstiller, med å forsøke å bidra til at planutvalgets vedtak ble fulgt opp i nytt 
planforslag. 
 
Ny behandling av privat reguleringsplanforslag i 2018: 
 
Planutvalget behandlet et planforslag for samme planområde i møte 29.05.2018. Det ble fattet 
følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar planutvalget å legge forslag til 
reguleringsplan for Hektneråsen nord, med plankart datert 04.05.2018 og bestemmelser datert, 
09.05.2018 ut til offentlig ettersyn. 
 



I punkt 3.2 «uttrykk og materialbruk» 3-avsnitt slettes ordet «fasadene» slik at det ikke legges 
begrensninger i bruk av tre som materiale. 
 
Fram til andregangsbehandling bes det vurdert økt antall gjesteparkeringsplasser dersom det 
er mulig, og uten at det fører til ny førstegangsbehandling. 
 

 
Figuren over viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir status for 
Hektneråsen nord-planen. Figuren er en fremstilling av en gjennomsnittsprosess og angir derfor ikke at planen ble 
sendt tilbake første gang den ble behandlet i planutvalget og at det derfor har vært to førstegangsbehandlinger. 

 
3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

 

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for utarbeidelse av 
bestemmelsene til planforslaget. 
 

4. Sakens innhold  
 

4.1 Beskrivelse av eksisterende situasjon 
Beliggenhet 
Planområdet er ca. 34 dekar og ligger nord for Tristilvegen, mellom Smestadhøgda i vest og fv. 
120, Nedre Rælingsveg, i øst. Planområdet grenser til frittliggende småhusbebyggelse både i 
vest og øst. På området syd for Tristilvegen er det konsentrert småhusbebyggelse 
(reguleringsplan for Hektneråsen del av F6). Lenger sydvest ligger Hektneråsen FUS 
barnehage. 
 



 
Figur 1: Flyfoto av planområdet. 

 
Arealbruk og naturforhold 
Arealene lengst vest på planområdet har vært benyttet til uttak av steinmasser og har bratte 
skrenter opp mot Smestadhøgda. Her ligger det enkle hallbygninger og en murbygning. Arealet 
fungerer som rigg og lager. Det ligger 3 eneboliger, med tilhørende garasjer/uthus, langs fv. 
120. 2 med adkomst fra Tristilvegen og 1 med adkomst direkte fra fv. 120. I tillegg er det en 
kommunal pumpestasjon innenfor planområdet som ikke lenger er i bruk.  
 
Arealene langs fv. 120 og Tristilvegen er relativt flate, mens det er bratt skråning mot 
Smestadhøgda i nordvest. Skråningen mot Smestadhøgda er skogkledt. Området har stort sett 
fjell i dagen eller like under terreng. 
 
Eiendomsforhold 
Størsteparten av planområdet eies av Hektneråsen Utbygging AS. Bolighuset i krysset 
Tristilvegen x fv. 120 eies av private. Rælingen skogeierforening eier en eiendom som delvis er 
innenfor planområdet i nord. Rælingen kommune har to eiendommer, bl.a. i forbindelse med 
pumpehuset, mens Akershus fylkeskommune har eiendom i forbindelse med fv. 120.   
 
Trafikkforhold og støy 
Fv. 120, Nedre Rælingsveg, har en ÅDT på 7.500 kjt/døgn forbi planområdet og fartsgrensen 
er 60 km/t. Tristilvegen har en ÅDT på 1.700 - 750 kjt/døgn forbi planområdet og fartsgrensen 
er 30 km/t. Nærmeste bussholdeplass er Engerhagan, ca. 200 m sør for planområdet. Det er 
ikke sammenhengende gang- og sykkelvei langs fv. 120 på samme side som planområdet. Det 
er en undergang for gående og syklende, sør for planområdet, som binder sammen områdene 
vest og øst for fv. 120 og som gir gangforbindelse mot Smestad skole.  
 
Støykart frem mot år 2025 viser at planområdet ligger i gul og rød støysone fra fv. 120.  
 
Teknisk infrastruktur 
Det er flere opparbeidede kjøreadkomster til området, bl.a. ved masseuttaket og ved boligene 
mot Tristilvegen og fv. 120.  
 



Nedre Romerike Vannverk har en vannledning som går gjennom området. Det går også 
kommunale VA-ledninger langs fv. 120. Pumpehuset på eiendom 96/64 skal rives, da det er 
bygget ny pumpestasjon/trykkøkningsstasjon på sydsiden av Tristilvegen. Det er høyspentlinje 
sydøst på planområdet som går over en liten del av eiendommene. 
 
4.2 Beskrivelse av planforslaget 
Planlagt arealbruk 
Planforslaget er inndelt i 4 felter. I felt 1, 2 og 4 foreslås 5 boligblokker i 6-8 og 4-6 etasjer med 
til sammen ca. 170 boenheter i størrelse 42 - 100 m2. Biloppstillingsplasser for boligene ordnes 
i felles parkeringskjeller under byggene.  
 
I felt 3 foreslås et bygg med matbutikk i 1. etasje og kontor- og forsamlingslokale i 2. og 3. 
etasje. Biloppstillingsplasser for butikk, kontor og forsamlingslokale ordnes i parkeringskjeller 
og på terreng.  
 
Felt 1 og 2, sammen med felt 3, planlegges ifølge forslagsstiller å utbygges først, deretter felt 4 
på litt lengre sikt.  
 
Felles uteoppholdsareal og lekeareal er fordelt rundt i feltene. Det planlegges 
støyskjerm/støyvoll som skal skjerme lekeareal og boligfasader lags fv. 120 mot støy. De 
delene av takene som ikke skal benyttes til opphold foreslås med sedum eller lignende.  
 
Det foreslås en felles promenade/gatetun for gående og syklende rundt boligblokkene, i tillegg 
til felles fortau/gang- og sykkelvei langs hovedadkomstvei og mot nord. I nord skal offentlig 
gang- og sykkelvei kobles på gang- og sykkelvei som er planlagt i forbindelse med utbygging 
av regulert område på Myrvold sør.   
 
Felles kjørevei inn på området ligger tilknyttet planlagt butikk. Denne kjøreveien gir også 
adkomst til felles parkeringskjeller for boligene, samt at det er planlagt en felles adkomstvei inn 
på planområdet i vest som også gir adkomst til parkeringskjeller for alle boligene.  
 
Plass for renovasjon, nedgravde avfallsløsninger, skal opparbeides på de to feltene angitt i 
plankartet. For bebyggelsen med forretning, kontor og forsamlingslokale skal 
renovasjonsanlegget være plassert inne i bygget. 
 



 
Figur 2: Plankart. 

 
Grad av utnytting 
Grad av utnytting er fastsatt med byggegrenser og høyder i plankartet. Byggegrensene er lagt 
en halv meter fra prosjektert fasadeliv og høyder er angitt med maks. kotehøyder.  
 
I felt 1 skal det bygges 2 boligblokker med maksimalt 8 etasjer + underetasje.  
I felt 2 skal det bygges 2 boligblokker med maksimalt 8 etasjer + underetasje. 
I felt 3 skal det bygges 1 bygg med maksimalt 3 etasjer + underetasje.  
I felt 4 skal det bygges 1 bygg med maksimalt 5 etasjer + underetasje. 
 
Minsteuteoppholdsareal (MUA) per boenhet skal være min. 77 m2. Ikke overdekkete 
takterrasser, samt felles areal for lek regnes inn i MUA.  
 
Antall boliger og leilighetsstørrelse 
Det foreslås 128 blokkleiligheter på felt 1 og 2 og 42 blokkleiligheter på felt 4, totalt 170 
leiligheter.  
 
Felt 1: 61 leiligheter, størrelse 42 m2 - 100 m2, gjennomsnitt 75 m2  
Felt 2: 67 leiligheter, størrelse 42 m2 -100 m2, gjennomsnitt 75 m2  
Felt 4: 42 leiligheter, med et gjennomsnitt på ca. 77 m2 pr. boenhet 
 
For felt 1, 2 og 4 skal leilighetsfordeling være: 
- maks. 20% leiligheter 42 - 55 m2 
- min. 30% leiligheter 55-75 m2 
- min. 20% leiligheter større enn 75 m2 
 



Estetikk og materialbruk 
Illustrasjonene til planforslaget viser hvordan bebyggelsen tenkes utformet.  
 
Bestemmelsene sier: 
Byggene innenfor planområdet gis variasjon i fasadeuttrykket men skal til sammen danne en 
helhet og fremstå som en gruppe. Byggene oppføres med flate tak. På deler av takene som 
ikke er benyttet til opphold eller teknikk skal det være grønt tak (sedum eller lignende). 
Bebyggelsen skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Det skal legges stor vekt på utforming av 
bygninger og opparbeiding av ubebygde arealer (arealer for opphold og lek, adkomster, 
parkering og vegetasjonsfelt m.m.). Boligbebyggelsen skal i hovedsak utformes med 
trematerialer. Rekkverk skal utformes med glass (frostet). Bygg i felt 3 utformes med 
oppbygging av volumer, med ulik materialbruk: tegl (50%) og tre (25%) og glassfelt (25%).  
 
Antall arbeidsplasser, forretning/ tjenesteyting/ kontor 
Planforslaget viser nærbutikken med størrelse på 800 m2, samt lager 300 m2. Dagligvare-
butikken kan skape et titalls arbeidsplasser.  
 
Forsamlingslokalet har plass til 300 tilhørere. Lokalet har flatt gulv, og egner seg ifølge 
forslagsstiller for ulike aktiviteter som kan tjene lokalsamfunnet, med tilhørende møtefasiliteter. 
 
Det anslås ca. 500 m2 kontorareal. 
 
Biloppstillingsplasser 
Det er satt krav til biloppstillingsplasser i bestemmelsene til planforslaget. Ved antall boliger og 
størrelse på matbutikk, kontor og forsamling som nevnt over gir det følgende krav: 
 

Felt Antall leiligheter/ areal og formål Krav 
p-plasser 

Antall 
plasser 

1 61 leiligheter 1,5/ boenhet 91,5 

2 67 leiligheter 1,5/ boenhet 100,5 

3 42 leiligheter 1,5/ boenhet 63 

4 Kontor 500 m2 

Forsamlingslokale 300 sitteplasser 
Butikk/800 m2 

1/ 100 m2 

0,15/ 1 sitteplass 
1,7/ 100 m2 

5 
45 
14 

TOTALT  319 

 
Parkeringsplasser for boligene er lagt i garasjekjeller. Illustrasjonene for kjellerplan og 
landskapsplan viser plassering av biloppstillingsplasser. I følge bestemmelsene skal 10 % av 
parkeringsplassene anlegges som gjesteparkering. 
 
Sykkelparkering 
Det er satt krav til sykkelparkering i bestemmelsene til planforslaget. Ved antall boliger og 
størrelse på matbutikk, kontor og forsamling som nevnt over gir det følgende krav: 
 

Felt Antall leiligheter/ areal og formål Krav 
p-plasser 

Antall 
plasser 

1 61 leiligheter 2/ boenhet 122 

2 67 leiligheter 2/ boenhet 134 

3 42 leiligheter 2/ boenhet 84 

4 Kontor 500 m2 

Forsamlingslokale 300 sitteplasser 
Butikk 800 m2 

2/ 100 m2 

0,2/ 1 sitteplass 
1/ 100 m2 

10 
60 
8 

TOTALT  418 

 
Illustrasjonene for kjellerplan og landskapsplan viser plassering av sykkelparkering. 
Størsteparten av oppstillingsplassene er vist i garasjekjeller for boligene. Men det er også 



plasser på terreng ved butikken og ved boligene. Bestemmelsene fastsetter at det skal 
opparbeides oppstillingsplasser for sykler på overdekket areal ved adkomst til hver av 
boligblokkene i tillegg til areal for oppstilling av barnevogner og lignende. 
 
Trafikkløsninger 
Det er planlagt felles kjørevei, f_V3, inn på planområdet fra Tristilvegen. Denne gir adkomst til 
hele planområdet. Innkjøring til parkeringskjeller under boligbyggene i felt 1, 2 og 4 skal være 
både fra fellesvei f_V3 og fra fellesvei i sydvest. Ved utbygging av felt 1, før byggene i felt 2 er 
ferdig, skal innkjøring til garasjekjeller i felt 1 være fra fellesveien fra Tristilvegen. 
 
Areal avsatt til annen veggrunn kan brukes for snølagring.  
 
Felt 3 har en intern sløyfe. Dette gir tilkomstmuligheter og manøvrering for større biler 
(lastebiler) som leverer til dagligvarehandelen, samt brannbil og renovasjonsbil. Ved butikkens 
østre side er det varemottak. 
 
Veien som går rundt byggene i felt 1, 2 og 4 foreslås regulert til gatetun. Veien vil som oftest bli 
brukt av gående og syklister, men gir også adkomst for brannbil, ambulanse, etc. Langs veien 
er det plassert oppstillingsplasser for brannbil.  
 
Planforslaget har avsatt plass til at det i fremtiden, dersom behov, kan bygges et 
høyresvingefelt på fv. 120 fra nord og inn på Tristilvegen. 
 
Universell utforming 
Det legges til rette for uteområder og bebyggelse som ivaretar krav til universell utforming. 
Dette er nærmere gjort rede for i notat om uteområdenes bruk og utforming. Se også 
landskapsplan. 
 



 
Landskapsplan 

 
Landskap, uteoppholdsarealer 
Ny bebyggelse plassert i en kjede av frittstående blokkbebyggelse langs foten av 
Smestadhøgda. I overgangen mellom felt 1 og 2, planlegges det å skjære eksisterende 
fjellrygg slik at den bratte skrenten etter masseuttaket fortsettes mot høgdas østre terreng. 
Skjæringen skal utføres i skråning 3:1 med beplantning og evt. bolting dersom det er behov. 
Eventuelt behov for sikring av fjell med gjerde på toppen av fjellskjæringen (mot steinsprang) 
vurderes før igangsettingstillatelse. 
 
Utearealene er min. 77 m2 MUA per boenhet. Arealet er planlagt for ulike brukergrupper.   
I tillegg kommer ett større areal i gul støysone langs Tristilvegen som ikke er medregnet. 
Landskapsbeskrivelsen går nærmere inn på planlagt bruk av uteoppholdsarealene.  
 
I henhold til bestemmelsene skal uteoppholdsarealer være felles for alle boligbygg i 
planområdet. Tristilparken skal opparbeides i f_U1 og f_L8 og skal være felles for bygg i felt 1, 
2 og 4. Det skal opparbeides en sandvolleyballbane, bocciabane og fordrøyningsdam. 
 
Bestemmelsene om hva som skal leveres i utomhusplanen ved rammesøknad angir en rekke 
krav til bl.a. lyssetting og materialbruk på utearealene og vegetasjon.  
 
Lekeplasser 
Det er planlagt 985 m2 opparbeidet til nærlekeplasser ved inngangene til boligbyggene og 
2.550 m2 opparbeidet til kvartalslekeplass. Dersom det bygges 170 boenheter i planområdet vil 
dette tilsvare 5 m2 nærlekeplass per boenhet og 15 m2 kvartalslekeplass per boenhet. 
Bocciabanen regnes ikke som kvartalslekeplass pga. støyforhold. Til sammen er det 3.535 m2 
areal opparbeidet til lekeplass. Se tabell under: 



 
 
 

Lekeplass Størrelse (m2) Felt/ bygg Kommentar 

L1 305 Felt 1/ bygg 1 Halvparten opparbeidet som 
nærlekeplass for bygg 1 (barn 1-6 år), 
halvparten som kvartalslekeplass 
(barn 5-13 år) 

L2 160 Felt 1/ bygg 2 Nærlekeplass for bygg 2 

L3 260 Felt 1 Kvartalslekeplass 

L4 265 Felt 2/ bygg 3 Nærlekeplass for bygg 3 

L5 205 Felt 2/ bygg 4 Nærlekeplass for bygg 4 

L6 200 Felt 4/ bygg 5 Nærlekeplass for bygg 5 

L7 1640 Felt 4 Kvartalslekeplass (naturlekeplass) 

L8  500 Felt 2 Kvartalslekeplass (volleyballbane) 

 
Støy 
Planforslaget innbefatter støyskjerming langs en del av fv. 120 for uteoppholdsareal og 
boligbebyggelsen i felt 4, som illustrert på plankart og landskapsplan. Mot Tristilvegen skal 
lekeareal L2 ivaretas med støyskjerm. For støyutsatte fasader på boligblokkene planlegges det 
støyskjerming i form av tiltak på balkongene og tiltak ved rekkverk på tak.   
 
Det er ikke lagt opp til støyskjerming langs Tristilvegen. Uteoppholdsarealer som vil ligge i gul 
støysone fra Tristilvegen er ikke medtatt i MUA. Oversikt i planbeskrivelsen s. 8 viser støyutsatt 
del av uteareal.  
 
I henhold til bestemmelsene skal støynivå på uteoppholdsareal og på bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål tilfredsstille anbefalte grenser i støyretningslinjen. Støyskjermen som 
skal etableres langs fv. 120 skal ha høy visuell kvalitet og kan kombineres med en støyvoll. 
Byggeplan for støyskjerm skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 
Overvannshåndtering 
Overvann håndteres i hovedsak på egen eiendom, samt med fordrøyning og videreføring til 
kommunens ledningsnett. I felt 2 og i felt 4 legges det til rette for fordrøyningsdammer, som vist 
på landskapsplan. Grøfteareal langs felles gatetun skal brukes til oppsamling og leding av 
overvann ved behov. Overordnet overvannsplan viser mulige løsninger for håndtering av 
overvann. Det skal være sedum på tak som bidrar til fordrøyning. 
 
Vann og avløp 
Prosjektet er planlagt tilknyttet eksisterende VA-ledninger.  
Ny bebyggelse i felt 4 kommer i konflikt med en eksisterende NRV-ledning. Ledningen må 
legges om for å få gjennomført planforslaget. Det er utarbeidet ny VA-plan til sluttbehandling av 
reguleringsplanen slik at det vises tilkopling av ledninger mellom dette prosjektet og 
tilgrensende prosjekt for undergang ved Myrvold sør. 
 
Bekkeåpning 
Planen legger til rette for åpning av bekken langs Tristilvegens nordside, som flomvei og 
estetisk element. Dette beskrives nærmere i lanskapsbeskrivelsen. 
 
Energiløsninger 
Det er utarbeidet et energinotat. Det planlegges å benytte vannbåren varme for oppvarming av 
boligene. Energikilde vil ifølge forslagsstiller være med ett eller flere av alternativene: 
biobrensel, sol og varmepumper.    
 
Det er planlagt en ny nettstasjon. Denne er vist på plankartet.  
 



Rekkefølgebestemmelser 
Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav til forhold som må være på plass før det kan 
igangsettes bygging, i sammenheng med ulike byggetrinn og i sammenheng med å ta området 
i bruk og ferdigstillelse. Noen av disse bestemmelsene følges opp i utbyggingsavtale med 
utbygger. Utbyggingsavtale er fremforhandlet med utbygger og lagt ut til offentlig ettersyn og vil 
bli behandlet i forbindelse med 2. gangsbehandling av planforslaget. 
 
4.3 Virkning av planforslaget 
Arealbruken på området er konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanens arealdel. 
Det er ikke krav om ny konsekvensutredning av planforslaget. Det er likevel foretatt en rekke 
utredninger for å få belyst konsekvensene av planforslaget.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ROS-analysen har avdekket flere forhold som må ivaretas i forbindelse med utbygging. 
Hendelser som er vurdert med størst risiko og havnet i rød kategori er: 

• Terrengforhold og grunnforhold 
o Rekkefølgebestemmelser om at utsprengt fjellskjæring og nye fjellskjæringer må 

undersøkes for steinsprang og evt. sikres. Det skal settes opp sikringsgjerde på 
toppen av fjellskjæringen.  

• Støyforhold 
o Støyskjerming med støyskjerm/voll langs fv. 120 for uteoppholdsareal i felt 3 og 

4 og for fasadene i felt 4. Fasader som likevel er støyutsatt eller ikke får virkning 
av støyskjermen skal skjermes lokalt med skjerm på balkonger. Mindre 
lekeplass i felt 1 skjermes med støyskjerm.  

• Trafikksikkerhet – ulykke med gående syklende 
o Det reguleres fortau, gang- og sykkelvei og gatetun for gående og syklende. 

Støyskjerm i deler av felt 3 hindrer gående og syklende fra å krysse fv. 120 på 
steder hvor det ikke er egnet.  

 
Hendelser som er vurdert med middels risiko og havnet i gul kategori er: 

• Skole- og barnehagekapasitet 
o Rekkefølgebestemmelser ivaretar at kapasitet er på plass. 

• Overvann 
o Det er utarbeidet overordnet plan for overvannshåndtering og det er gjort 

beregninger av flom ved åpning av bekk i planområdet. 
Rekkefølgebestemmelser krever detaljert plan for håndtering av overvann i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse.  

• Trafikksikkerhet – ulykke i av/påkjørsler 
o Det reguleres fortau, gang- og sykkelvei og gatetun for gående og syklende. 

Støyskjerm i deler av felt 3 hindrer gående og syklende fra å krysse fv. 120 på 
steder hvor det ikke er egnet.  

• Ulykke anleggsgjennomføring og andre spesielle forhold ved utbygging 
o HMS-rutiner på byggeplassen ivaretar dette. I tillegg til krav om 

miljøoppfølgingsprogram (MOP).  
 
Utsikt, sol/skygge 
Sol- og skyggestudiene viser solforholdene med planlagt utbygging. Byggetiltakene vil ikke 
berøre tilstøtende bebyggelse på Smestadhøgda i særlig grad. Bebyggelsen rundt tiltaket 
ligger relativt høyt og ser over eller til siden for de planlagte byggene. Illustrasjoner og snitt 
viser planlagt bebyggelse og beliggenhet i forhold til eksisterende bebyggelse. Den bratte 
skrenten ved Smestadhøgda kaster skygge på noe av planområdet på ettermiddagen. Det er 
solfylte arealer på uteoppholdsarealene mot Tristilvegen og mot fv. 120.  
 



 
Figur 2: Snitt 1 gjennom nordre del av planlagt bygg i felt 4 og Smestadhøgda 23 på toppen av skråningen. Rød 
stiplet linje er eksisterende terreng. 

 
Naturmangfold 
Det er foretatt utredning av naturmangfold. Utredningen viser at konsekvenser for 
naturmangfoldet er svært liten. Det er ikke funnet verdifulle naturtyper eller rødlistede arter i 
området. Det er derimot registrert to svartelistede arter. Konsekvensen av utbyggingsplanene 
vurderes som liten negativ for naturmangfold. I og med at det er gjort funn av svartelistearter 
bør dette hensyntas slik at artene ikke spres i forbindelse med utbygging/massehåndtering. 
 
Støykartlegging 
Det er foretatt utredning av støy fra fv. 120 og Tristilvegen. Utredningen viser nåværende 
situasjon, fremtidig situasjon samt avbøtende tiltak som kan gjøres for å sikre tilfredsstillende 
støyforhold. Næringsbygget er ikke inkludert i utredningen, da det ikke er støyfølsom 
bebyggelse. Utredningen viser at planområdet ligger i gul og rød sone fra veitrafikkstøy. Det er 
avvik fra støyretningslinjen for støynivåer på uteoppholdsareal på bakkenivå, fasadenivåer og 
balkonger. Samtlige av boligfasadene mot Tristilvegen i felt 1 og mot fv. 120 i nordre del av felt 
4 får støy 55 dB eller høyere. Det er redegjort for avbøtende tiltak som tilfredsstiller kriteriene i 
støyretningslinjen.  
 
Støyskjerm/voll langs fv. 120 på samlet 3 - 2,5 meter foreslås i kombinasjon med skjermede 
balkonger for de mest utsatte boenhetene i felt 4 og for lekeplass i felt 3. For å skape «stille 
side» viser utredningen at det kan etableres minst ett soverom og ett oppholdsrom med vindu 
ut til skjermet balkong. Det er beregnet nødvendig høyde på balkongskjerm på støyutsatte 
fasader. Mest støyutsatt bygg i felt 4 har balkonger med behov for opptil 1,8 meter skjerming. I 
felt 1 er høyeste beregnete skjerming på balkong 1,6 meter.  
 
Støy på takterrasser vil være under grenseverdiene med tett rekkverk med høyde 0,9 m for felt 
4. For øvrige takterrasser er tiltak ikke nødvendig. 
 
Geoteknisk notat og vurdering av skredfare 
Geoteknisk notat tar for seg grunnforhold og stabilitet. Planlagte tiltak medfører behov for 
etablering av stedvis høye skjæringer mot åsen nord/nordvest for området. Særlig aktuelt er 
dette for felt 1 og 2, med skjæringer opp mot ca. 10-12 meter nord for byggene. Det forventes 
at skjæringene i all hovedsak vil ligge i berg. I tillegg er selve åsen såpass bratt og høy at den 
bør vurderes nærmere i en prosjekteringsfase med tanke på potensielt steinsprang. 



 
Basert på kartstudium av topografien i området, vurderes det i notatet at det ikke finnes 
skråninger i nærheten hvor det kan utløses et kvikkleireskred med potensiell utbredelse til 
tomten. Sikkerheten mot områdeskred vurderes dermed som tilfredsstillende. Det er heller ikke 
fare for andre typer globale løsmasseskred som kan utgjøre noen trussel for 
reguleringsområdet. Lokal stabilitet av skjæringer/graveskråninger skal vurderes nærmere 
under detaljprosjekterings- og utførelsesfase i byggesak. 
 
Utredning av skredfare viser at skredtypene jord-, flom- og snøskred ikke anses som aktuelle. 
Det kan være risiko for steinsprang. Det er registrert blokker og stein i skråningen opp mot 
Smestadhøgda, spesielt i den sørlige delen av skråningen. Det antas at blokkene og steinene 
kommer fra fyllinger på nyetablerte tomter i Smestadhøgda. Sprekker som forekommer i de 
naturlige bergskrentene i skråningen vurderes ikke å være kilde til steinsprang med lang nok 
rekkevidde til å true planlagte veier/nybygg, da evt. stein som kommer i bevegelse raskt vil 
bremses opp av vegetasjon og avsatser i terrenget. Generelt anses skredfaren å være liten i 
planområdet. Det anbefales at skråningen gås over før evt. sprengningsarbeid og at potensielt 
ustabile blokker tas ned til foten av skråningen.  
 
I den eksisterende fjellskjæringen ved Tristilvegen 19 kan det oppstå steinsprang i fremtiden, 
da det er registrert forvitring og oppsprekking. Det anses som nødvendig med sikring av 
enkeltblokker for detaljstabilitet, for at det skal være trygt å arbeide nedenfor skjæringen og for 
å ivareta kravet til sikkerhet mot skred for ferdig gangvei. Aktuelle sikringsmidler er bolting og 
bergbånd. 
 
Trafikkutredning 
Fv. 120 forbi planområdet har i dag en ÅDT på 7.500 kjt/døgn. Tristilvegen har i dag en ÅDT på 
1.700 kjt/døgn nærmest krysset med fv. 120, 1.400 kjt/døgn mellom Opsalvegen og 
Hektnerhagan og 750 kjt/døgn rett nord for Hektneråsen FUS barnehage.  
 
Etter planlagt utbygging viser utredningen at ÅDT i fv. 120 vil stige til 9.200 kjt/døgn forbi 
planområdet og 8.200 rett sør for planområdet. I Tristilvegen er fremtidig ÅDT beregnet til 
3.900 kjt/døgn nærmest krysset med fv. 120, 2.600 kjt/døgn mellom Opsalvegen og 
Hektnerhagan og 1.750 kjt/døgn rett nord for Hektneråsen FUS barnehage.  
 
Utredningen konkluderer med at planforslaget kan gjennomføres uten at det betyr 
kapasitetsproblemer eller sikkerhetsproblemer i trafikken. 
 
Planen legger til rette for at det kan bygges et høyresvingfelt på fv.120, fra nord og inn på 
Tristilvegen. 
 
Utredningen tar med seg at det skal bygges ut på Myrvold sør. Planforslaget er dempet noe 
siden utredningen ble gjennomført og de trafikale konsekvensene vil derfor bli mindre enn det 
utredningen tilsier. 
 
Overvannshåndtering 
Notatet til VA-rammeplan tar for seg overordnet overvannshåndteringsplan for planforslaget. 
Notatet viser en grov avrenningsanalyse for planområdet og beskriver mulige tiltak for 
overvannshåndtering. Regnbed kan etableres slik at det blir et pent landskapselement. 
Hensikten med å etablere regnbed kan være å avlaste ledningsnett nedstrøms, hindre erosjon 
grunnet rask avrenning, fjerne forurensing fra overflaten og opprettholde grunnvannstand. Det 
kan etableres oversvømmelsesarealer med flere formål som f.eks. lek eller parkområde, som 
løsning for å håndtere flomsituasjoner.  
 
Avrenningsplan for planområdet foreslår grøfteareal langs intern gangvei vest og nordvest for 
boligblokkene og kanaler/renner over de tette flatene. Det skal etableres to fordrøynings-
dammer i planområdet, som vist på landskapsplanen.  
 



Regn som faller på bygningene skal fordrøyes med grønne tak. 
 
Flomberegning bekkeåpning 
Det er utarbeidet flomberegning for gjennomåpning av bekk som i dag er lagt i rør forbi 
planområdet, langs Tristilvegen. Gjenåpning av bekken er illustrert på plankartet. Det er lagt til 
grunn et klimatillegg på 1,5 og 200-årsflom er dimensjonerende. Beregningene viser at en 
gjenåpning av bekken forbi planområdet vil ha tilstrekkelig kapasitet for en 200-årsflom. Det er 
laget profiler med flomsikre nivåer, nødvendig høyde på bruer og kapasitet på kulvert under fv. 
120 og Tristilvegen. Gjenåpning av bekken vil ikke føre til flomfare på planområdet. 
 
4.4 Resymé av merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hektneråsen nord: 
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i planutvalgsmøtet 29.05.2018. 
Brev om offentlig ettersyn ble sendt ut 11.06.2018 med informasjon på kommunens nettside, 

samt annonsert i Romerikes Blad samme dato. Merknadsfrist ble satt til 20.08.2018. 

Det har kommet inn 14 merknader i forbindelse med at planen lå ute til offentlig ettersyn. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 07.08.2018 

Fylkesmannen fraråder kommunen å vedta planforslaget på bakgrunn av 80/20-prinsippet i 

R3 i Regional plan for Oslo og Akershus, og mener at planen vil gjøre det svært vanskelig 

for Rælingen å oppnå en 80/20-fordeling i veksten mellom Fjerdingby som prioritert 

vekstområde og ikke-prioriterte områder. 

Fylkesmannen viser til overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal 

planlegging i forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018, samt til ”Nasjonale 

forventninger til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015. 

 

Areal og transport: 

Fylkesmannen viser til at planområdet ikke er en del av det utpekte vekstområdet rundt 

Fjerdingby og må derfor regnes som en del av de resterende 20% som kan tillates utenfor 

Fjerdingby. Det vises også til at Rælingen kommune har et anslått behov for ca. 136 boliger i 

året ifølge kommuneplanen og at dette planområdet alene legger opp til totalt 175 boliger i et 

område 3 km fra prioritert vekstområde. Basert på tidligere varslede og vedtatte planer etter 

regional plan ble vedtatt i 2015 anser de at det vil bli enda vanskeligere å oppnå god balanse 

mellom prioriterte og ikke-prioriterte områder. 

Det aktuelle området har lav kollektivdekning med buss hver halvtime til Fjerdingby / Lillestrøm. 

Plassering og områdets karakter tilsier at trafikken til og fra planområdet i stor grad vil være 

biltrafikk. Vi mener det er svært uheldig at det legges opp til en såpass stor utbygging utenfor 

Fjerdingby, og ber om at Rælingen kommune ikke vedtar denne planen på nåværende 

tidspunkt. 

 

Biologisk mangfold: 

Det er gjort registreringer av to svartelistede arter innenfor planområdet. Håndteringen av 

masser med hensyn til å unngå spredning av disse må sikres bedre i bestemmelsenes §5.4. 

Bestemmelsen må definere hvilke konkrete tiltak som kreves og sikre at disse følges opp i 

anleggsfasen. 

 

Rådmannens kommentar: 

 

Regional plan for areal- og transport: 

Regional ATP, som ble vedtatt i desember 2015, sier, som en generell regel, at områder lengre 

sørover enn en kilometer fra Fjerdingby, som er Rælingens prioriterte tettsted, ikke kan inngå i 

de 80 % nye boliger som kan bygges i prioriterte områder. I disse arealene (ikke-prioriterte 

vekstområder) skal det kunne legges til rette for utbygging/vedlikeholdsvekst for å opprettholde 

stabile bomiljø, og maksimalt 20 % av den totale utviklingen av kommunen. Reguleringsplanen 

for Hektneråsen nord legger til rette for bygging av ca. 170 leiligheter i 3 stk. byggefelt. 



Byggefeltene 1 og 2 vil ifølge utbygger bli bygget ut i to nærliggende etapper i tid, så snart 

reguleringsplanen for området er vedtatt. Blokkbebyggelsen i felt 4 er imidlertid ikke tenkt 

bygget ut med engang. Utbyggingen i alle tre feltene vil likevel sannsynligvis være bygget ut i 

løpet av neste kommuneplanperiode og vil gi konsekvenser for mulig utbygging i andre deler 

av kommunen der det ifølge regional ATP ikke kan bygges mer enn 20 % nye boliger. En høy 

utnyttelse av arealer som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene i dag, vil videre kunne 

vanskeliggjøre vekstfordelingen mellom de prioriterte områdene i Rælingen og de ikke 

prioriterte områdene, da områdene som i dag må kunne anses som å ligge innenfor de 

arealene som blir prioritert (Fjerdingby, arealer i tilknytning til Lillestrøm, samt arealer i 

bybåndet) ikke har et stort nok potensiale for utbygging og kan dermed ikke, slik det ligger i 

kommuneplanen i dag, bidra til en høyere utnyttelse i de ikke-prioriterte vekstområdene. 

Fylkesmannen viste imidlertid ikke til den regionale ATP-en som nettopp var vedtatt i sin 

uttalelse, datert 13.01.2016, til varsling av planoppstart. 

Avstanden fra Hektneråsen Nord til Fjerdingby sentrum er ca. 3 km. Denne avstanden er 

dermed noe lengre enn det som er definert som normal sykkelavstand som er 2 km. Det er 

imidlertid tilrettelagt for gang- og sykkelvei på hele denne strekningen mellom Hektneråsen 

nord og Fjerdingby. Kollektivdekningen i rushtiden er også god med avgang hver 10. minutt.  

Videre har regjeringen satt seg som mål at innen 2025 skal alle nye biler som selges være 

utslippsfrie. Sammen med elbiltrenden i samfunnet i dag, vil man anta at de aller fleste kjøretøy 

innenfor planområdet vil være forurensningsfrie innen 10-15 år. Reguleringsbestemmelsene 

legger til rette for at næringsbygg i planen skal være tilrettelagt med ladepunkter for 20% av 

biloppstillingsplassene, minimum 2 plasser, samt at det skal det være tilrettelagt med trekkerør 

ved ytterligere 10% av plassene. For boligbygg i planområdet skal 50% av 

biloppstillingsplasser, minimum 2 plasser, ha ladepunkt for el-bil. Parkeringsanlegget skal 

bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge samtlige p-plasser for lading av biler. 

 

Rådmannen mener at kommunen ikke kan la være å vedta denne planen, da utbygger har lagt 

ned mye penger og ressurser på å utarbeide planforslaget, samt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel, som er vedtatt i forkant av den Regional plan for areal og transport. 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at utbyggingen av Hektneråsen nord vil, som Fylkesmannen 

viser til, med stor sannsynlighet begrense kommunens handlingsrom ved fremtidig 

arealutvikling i de områdene som ikke anses som prioriterte vekstområde, og vil således kunne 

få betydning for valg ved rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

Biologisk mangfold: 

Det er sikret bedre i bestemmelsene til reguleringsplanen hensynet til å unngå spredning av 

registrerte svartlistede arter i området ved at det i bestemmelsene er føyd til at fremmede arter 

skal bekjempes før masser forflyttes.  

 

Akershus fylkeskommune, datert 16.08.2018 

Akershus fylkeskommune viser til at planområdet ligger 3 km fra Fjerdingby, som er prioritert 

tettsted i kommunen og at planen legger opp til 170 boenheter. Fylkesrådmannen minner om 

retningslinje R3 regional plan for areal og transport, der det forventes at det legges opp til at 

80% av kommunens vekst skal komme i Fjerdingby. Fylkesrådmannen mener at det totale 

antallet boenheter som planen legger opp til, kan gjøre det problematisk å oppfylle kravene om 

vekstfordeling i den regionale planen. 

 

Kulturminner: 

Det er foretatt arkeologisk registrering av planområdet og det ble ikke funnet noen automatisk 

fredete fornminner. Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres 

særlig oppmerksomme på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er 

fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne-eksempelvis 

groper med trekull og skjørbrente steiner eller oldsaksfunn- skal arbeidet straks stanses i den 



utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, 

Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 

 

Vannforvaltning og overvannshåndtering 

Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 

ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til 

lokal overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor 

vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 

2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer 

tilstanden i vassdragene iht. regional plan for vannforvaltning. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen viser til kommentarene til Fylkesmannen vedrørende merknader med bakgrunn i 

regional plan for areal- og transport (RATP). 

 

Vannforvaltning og overvannshåndtering: 

Det er utarbeidet en overvannsplan og notat til VA-rammeplan for planforslaget. Notatet viser 

en grov avrenningsanalyse for planområdet og beskriver mulige tiltak for overvannshåndtering. 

Regnbed kan etableres slik at det blir et pent landskapselement. Hensikten med å etablere 

regnbed kan være å avlaste ledningsnett nedstrøms, hindre erosjon grunnet rask avrenning, 

fjerne forurensing fra overflaten og opprettholde grunnvannstand. Det er også føyd til i 

rekkefølgebestemmelsene der det står om krav til miljøoppfølgingsprogram (MOP) følgende:  

«Miljøoppfølgingsprogrammet skal utarbeides for å begrense forurensing og tilslamming av 

bekk, fordrøynings-magasin og dammer innenfor området og bekk nedstrøms i forbindelse 

med utbyggingen i Hektneråsen nord. Dette med tanke på at vannkvaliteten skal opprettholdes 

nedstrøms i bekken i forhold til dagens tilstand. Programmet skal også beskrive oppfølging og 

vedlikehold av de samme overvannselementene etter utbyggingen er ferdig.» 

 

Statens vegvesen Region Øst, datert 01.08.2018 

1. Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg fra Tristilvegen til 

adkomstveg SKV4 

For å sikre at det blir bygget gang- og sykkelveg/fortau på strekningen mellom Tristilvegen 

og adkomstveg SKV4 i reguleringsplanen for Myrvold sør må det i reguleringsplanen tas med 

en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd «Det skal opparbeides gang- og sykkelveg/ 

fortau vest for fv. 120 på strekningen mellom Tristilvegen og adkomstveg SKV4 før 

kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet». 

Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende ser Statens vegvesen det som viktig at 

det blir anlagt gang og sykkelveg/fortau som binder sammen eksisterende og planlagte 

boligområder og planlagt forretning på Hektneråsen ved Tristilvegen med planlagt boligområde 

på Myrvold sør. 

 

2. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for gang- og sykkelveg 

Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 

«Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 før 

kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av gang- og sykkelvegen. 

 

3. Regulering av annen veggrunn/grøft langs gang- og sykkelveg 

Statens vegvesen anbefaler at det reguleres område til annen veggrunn/grøft med bredde 

3,0 m langs begge sider av gang- og sykkelvegen som er vist regulert langs østsiden av felt 4. 

Dette av hensyn til drift- og vedlikehold av gang- og sykkelvegen. 

 



Kommentar fra Hektneråsen Utbygging AS: 

For at prosjektet skal få nødvendig fremdrift kan kommentarene fra Statens Vegvesen ikke få 

gjennomslagskraft i den endelige reguleringen av Hektneråsen Nord. Et krav om at gang- og 

sykkelveg /fortau fra Tristilvegen gjennom Hektneråsen Nord-reguleringen er etablert før det 

kan gis igangsettingstillatelse fremstår som lite gjennomtenkt og vil forsinke og forstyrre 

utbyggingen av Hektneråsen Nord. Det er mer naturlig at det i tilfelle settes et krav om at gang- 

og sykkelveg /fortau fra Tristilvegen gjennom Hektneråsen Nord-reguleringen skal være ferdig 

anlagt før det gis brukstillatelse i Hektneråsen Nord-reguleringen. 

 

Rådmannens kommentarer:   

På bakgrunn av de ovennevnte vurderingene om framdrift, tok Hektneråsen utbygging AS 

kontakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen meldte tilbake følgende i brev datert 

02.01.2019: 

Statens vegvesen (SVV)mener at ordet «igangsettingstillatelse» må stå i 

rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg fra Tristilvegen til adkomstveg 

SKV4, og de opprettholder sin uttalelse datert 01.08.2018 til forslag til detaljreguleringsplan for 

Hektneråsen nord. De mener at det er viktig at gang- og sykkelvegen blir bygget av hensyn til 

trafikksikkerheten til beboerne på området Hektneråsen nord. Erfaringsmessig ser de at det er 

viktig å knytte dette kravet til igangsettingstillatelse for å sikre at den står klar før de første 

boligene står klare. 

SVV viser til at utbygger har mulighet til å søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsen dersom det er tungtveiende argumenter for samtidig bygging av 

boliger og gang- og sykkelveien. De viser her til plan- og bygningslovens kapittel 19 – 

Dispensasjon. 

Statens vegvesen kan være åpne for at kommunen fatter et eventuelt midlertidig vedtak om 

dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om bygging av gang- og sykkelveg dersom 

følgende er på plass før kommunene fatter vedtaket: 

• Statens vegvesen skal ha godkjent byggeplan for gang- og sykkelvegen langs fv. 120 

og ha inngått skriftlig gjennomføringsavtale med utbygger om bygging av gang- og 

sykkelvegen. 

• Statens vegvesen skal ha mottatt påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon som 

sikkerhet for bygging av gang- og sykkelvegen. 

Uansett er det en klar forutsetning at gang- sykkelvegen må være ferdig bygd før første bolig 

tas i bruk. 

 

Utbygger var i dialog med kommunen etter at brevet fra SVV, datert 02.01.2019, ble mottatt på 

bakgrunn av at de ønsker en dispensasjon fra kravet om at gang- og sykkelveien skal være 

opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse. Det ble fra kommunen gitt tilbakemelding om at 

en oppstart av utsprenging av byggetomtene er mulig slik at de kan benytte massene i gang- 

og sykkelveien, slik rekkefølgebestemmelsen er utformet uten at det må søkes om 

dispensasjon. En forhåndstiltredelse om dispensasjon ellers kan kommunen imidlertid ikke gi. 

Utbygger fremholdt at de ikke ønsker at det åpnes for bruk av gang- og sykkelveien /fortauet 

før etter at de er ferdig med å bygge ut byggefeltene felt 2 og felt 3 (med butikken) begrunnet 

med trafikksikkerheten for gående under anleggsarbeidet. 

 

Det er også fortatt en befaring sammen med Statens vegvesen om brøyte og eierforhold 

vedrørende gang- og sykkelveier som skal opparbeides i forbindelse med reguleringsplanen for 

Hektneråsen nord. Det vises her til oppsummering av endringer som er gjort i 

reguleringsplanen og bestemmelsene i kapittel 4.5 lenger nede i dette dokumentet. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 15.08.2018 



NVE har gitt en generell uttalelse til offentlig ettersyn av planen. NVE viser til at de er nasjonal 

sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og 

skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 

energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE viser til at det i denne saken ikke ble 

bedt om bistand fra NVE. De viser bl.a. til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 

regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til 

flom og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir 

tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

Hvis det likevel er behov far NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en 

konkret forespørsel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er utarbeidet både en overvannsplan og et notat til VA-rammeplan til planforslaget for 

Hektneråsen nord. Det er lagt til grunn et klimatillegg på 1,5 og 200-årsflom er 

dimensjonerende. Beregningene viser at en forslått gjenåpning av bekke forbi planområdet vil 

ha tilstrekkelig kapasitet for en 200-årsflom. 

 

Videre er det utarbeidet geoteknisk notat av Løvlie Georåd AS som vurderer skredfaren ut fra 

forslåtte utbygging i området. Dette notatet viser bl.a. at: «Sikkerheten mot områdeskred 

vurderes som tilfredsstillende iht. NVEs retningslinjer. Det er heller ikke fare for andre typer 

globale løsmasseskred som kan utgjøre noen trussel for reguleringsarbeidet. Lokal stabilitet av 

skjæring/graveskråninger vurderes nærmere under detaljprosjektering- og utførelsesfase i 

byggesak». 

 

Det henvises videre til Ingeniørgeologiske vurderinger, Sweco Norge AS, «skredtypene 

jordskred og flomskred ansees ikke aktuelle». 

 

Det er stilt krav om sikring av fjellskjæring i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen. 

 

Hafslund Nett AS, datert 10.07.2018 

Hafslund Nett viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet. 

Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har ingen 

ytterligere bemerkninger til planen. 

 

Romerike Avfallsforedling (ROAF), datert 25.07.2018 

ROAF bekrefter å ha vært involvert i planlegging av renovasjon for denne plassen. 

 

Kommentar fra Hektneråsen Utbygging AS: 

ROAF har godkjent begge plasseringene, Hektneråsen Utbygging AS v/Håvar Melheim var i 

møte hos ROAF (møte ble gjennomført med Martin Frilseth Hauge 15.12.17) etterfulgt av mail 

datert 19.03.18. Her er begge plasseringene tegnet inn, dette ble også gjennomgått på møte. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Det er to renovasjonsplasser i forslaget til reguleringsplan, vist som R1 og R2 i plankartet. Etter 

offentlig ettersyn og godkjenning av ROAF er renovasjonsplass R2 flyttet litt lenger nord slik at 

utkjørselen til Tristilvegen kunne bli regulert smalere i forhold til svingradius for renovasjonsbil 

som vil kjøre ut via avkjørsel A1. Endringen av plassering av renovasjonsplassen vil gjøre at at 

renovasjonsbilen ikke vil stenge for gående på gangveien ved henting av søppel. 

Renovasjonsbilen vil måtte kjøre inn via adkomstvei V3 og videre på gangvei/gatetun Gt. 

 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), datert 21.06.2018 



NRBR viser til at høyspentlinjer i luftspenn kan gi begrensninger for brannvesenets 

innsatsmuligheter. Høyspentlinjer kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter 

med hensyn til bruk av høydemateriell. Dette må vurderes før det eventuelt velges 

bygningsmessige løsninger som krever slokke- og redningsinnsats ved bruk av høyderedskap i 

form av lift, maskinstige, snorkel e.l. Byggene må utformes og plasseres slik at det ikke oppstår 

konflikt med hensyn til sikkerhetsavstand fra brannvesenets høyderedskap til høyspent. Det 

må være en sikkerhetssone på minimum 35m fra oppstillingsplass for lift eller lignende til 

høyspentlinjer. 

For øvrig ønsker brannvesenet å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og 

i kommende byggesaker. 

 

Rådmannens kommentar: 

Krav fra NRBR som fremsettes i deres uttalelse over er ivaretatt med hensyn til eksisterende 

høyspent i sør/øst ved krysset Fv. 120 / Tristilvegen i forhold til oppstillingsplass for brannbil 

vist i Landskapsplanen. Bygningen i dette området blir maks. 3 etasjer høy og det vil derfor 

ikke kreves lift for å redde ut mennesker her. 

 

Rælingen Venstre v/ John Chr. Nordeng, datert 20.08.2018 

Rælingen Venstre stiller seg positiv til utbyggingen som er forslått, med følgende kommentarer: 

• Det er viktig at det gjøres mulig å få bygget matbutikk og eventuelt andre 

næringslokaler for å både gjøre det attraktivt å bo i område, men også for å avlaste 

trafikken til og fra Aamodt. 

• I den grad det er mulig må en ta hensyn til allerede eksisterende boliger ift. utbygging. 

• Det er allerede i ferd med å bli en stor belastning på Fv120, dette må en få særlig 

avklart før en eventuell utbygging. 

• En bør finne alternativ rute for anleggstrafikken til utbygging, dette for å unngå økt 

belastning i krysset Tristilveien – Fv120. 

• En bør se på muligheter for å skape et uteområde for områdets barn og unge ifm. 

Utbyggingen. 

 

Rådmannens kommentarer: 

• Reguleringsplanen og bestemmelsene legger opp til at det skal kunne bygges en 

matbutikk, evt. med kafe, samt kontorlokaler og forsamlingslokale i felt 3 på 

Hektneråsen nord. 

• I forhold til eksisterende boliger så stilles det bl.a. krav i bestemmelsene til 

reguleringsplanen, for midlertidig anlegg for knusing av masser, at dette skal begrenses 

slik at knusing av masser skal skje i tidsrommet 07:00-16:00. 

• Trafikkanalysen viser at utbyggingen av Hektneråsen nord ikke vil føre til noen 

kapasitetsproblemer for fv. 120 og at det endelige planforslaget vil legge opp til mindre 

utbygging enn hva som er beskrevet i Trafikkanalysen. Videre konkluderes det i 

trafikkanalysen med at forholdene for kollektivtrafikken ikke ventes å bli forverret. 

• Det er mulig at man i starten av utbyggingen på Hektneråsen nord kan benytte 

eksisterende avkjørsel til gnr/bnr 96/40, som er den nordligste eneboligtomten som er 

der i dag, fra fv. 120 for anleggstrafikk. Dette må det imidlertid søkes om tillatelse til hos 

Statens vegvesen, eventuelt hos Viken som vil overta fylkesveiene etter 01.01.2020. 

• Det opparbeides store uteområder, som lekeområdet i f_L7 og Tristilparken f_U1, f_L8 

med Volleyballbane m.m., innenfor Hektneråsen nord. Disse reguleres som 

fellesområder for boligbebyggelsen, men vil også kunne benyttes av andre til en viss 

grad sammen med de som bor i området. Dersom det blir konflikt ved at det blir mer 

støy eller at beboerne på Hektneråsen nord mener at det blir uforholdsmessig mye 

brukt kan de nok på en eller annen måte prøve å avvise andre brukere. 



 

Rælingen Høyre v/ Bjørn Ole Uglem, datert 20.08.2018 

Til planene for Hektneråsen Nord mener Høyre at det må tas hensyn til støy, trafikk og 

skolesituasjon. De viser til tidligere protokoll i planutvalget 13.06.2017, der de påpekte at 

planutvalget legger til grunn at trafikksikkerheten er ivaretatt både under anleggsperioden og 

etter at tiltaket er gjennomført. 

 

Kommentar fra Hektneråsen Utbygging AS: 

Hektneråsen Utbygging AS tenker at G/S vei/adkomstvei etableres tidlig i prosjektet i tråd med 

krav fra Statens vegvesen, men at dette ikke åpnes for allmenn trafikk før det søkes om 

brukstillatelse enten for boligene eller butikkbygg.   

Det er mest naturlig å begynne arbeidene med blokkene nærmest butikkbygget og jobbe seg 

oppover langs Tristilvegen. Dette vil medføre at beboere da vil ha lett adkomst til G/S etterhvert 

som områdene ferdigstilles. (gjelder ikke felt 4 som vil være naturlig å bygge senere i fasen)  

Gående og syklende vil i anleggsperioden kunne benytte eksisterende infrastruktur med 

undergang og fortau. Ny G/S åpnes opp for ferdsel så snart nærliggende anleggsområder er 

ferdigstilt.     

Trafikksikringsplan utarbeides før arbeidene starter opp dersom det vurderes å være et behov 

for dette.  

Når området er bygd ut vil beboere og andre kunne benytte seg av eksisterende infrastruktur 

og nyetablert G/S som et supplement for ferdsel i området.  

 

Rådmannens kommentar: 

Hektneråsen Utbygging AS sine ovenstående kommentarer kom før Statens vegvesen uttalte 

seg til en eventuell mulighet for å endre bestemmelsene slik at igangsetting av 

boligbebyggelsen ikke knyttes til ferdigstillelse av gang- og sykkelvei/fortau fra Tristilvegen og 

nordover til undergangen ved Myrvold sør. Noe som Statens vegvesen imidlertid fastholdt som 

krav. Rådmannen mener derfor at det vil være enda mer viktig at det blir utarbeidet en 

trafikksikkerhetsplan for gang- og sykkelveiene / fortau under utbyggingen av området og har 

dermed lagt inne en rekkefølgebestemmelse om dette. 

 

Hektneråsen FUS Barnehage, v/daglig leder Jeanette Sjetne, datert 20.08.2018 

Jeanette Sjetne viser til mail sendt 16.12.2015 til kommunen og at hun ikke kan se å ha fått et 

skikkelig svar på denne mailen. Hun viser videre til at de i snart 7 år har måttet tilpasse seg og 

at det dette er svært uholdbart for hennes ansatte og for barna. De taper søkere pga. foreldre 

som er bekymret for hva støyen har å si for deres barn. Hun ønsker at det skal tas kontakt med 

dem for å finne en løsning vedrørende sprenging og støy i fremtiden. 

 

Fra mail 16.12.2015: 

I forbindelse med sprengningsarbeid under bygging på områder nord for Tristilvegen, ønsker 

de en utredelse av hvordan sikkerheten ivaretas for barna i Hektneråsen FUS barnehage. 

Barnehagens uteområde er åpent og nært område hvor det skal sprenges. Både støy og evt 

steinsprut kan føre til varige skader hos barn og ansatte i barnehagen. 

 

Kommentar fra Hektneråsen Utbygging AS: 

Gjennom dialog med barnehagen har Hektneråsen Utbygging AS kommet frem til en omforent 

løsning. I korte trekk omhandler løsningen å sette opp en «mini»-skjerm mot barnehagen og 

plateslå ett uthus. Ved å sette tidsbegrensning som angitt vil det i praksis medføre en vesentlig 

lengre arbeidsperiode. 

Tristilvegen vil kunne måtte stenges i kortere perioder. Dersom dette blir aktuelt vil det 

tilstrebes å gjennomføre dette i perioder med lav trafikkbelastning.  

 

Midtre Rælingen Vel (MRV), v/leder Gaute Aa. Solaas, datert 20.08.2018 



MRV støtter i all hovedsak det framlagte forslaget til reguleringsplan da de mener det nå 

fremstår som gjennomarbeidet og balansert. MRV viser til at de laget en 3d‐visualisering av 

prosjektet med reelt terreng og eksisterende vegetasjon fra noen få år tilbake. De la ut en video 

av dette på Youtube som de sier ble sett over 500 ganger. De viser til at man kan se at for de 

fleste nabohusene så vil byggene forsvinne bak vegetasjonen, samtidig som høydene klart 

ligger under fjernhorisonten. 

De viser til at det er relativt lite byggegrunn igjen i Rælingen, så prosjekter med større tetthet 

enn det man har vært vant til kommer til å bli vanligere. Dette området mener de vil bringe en 

sentrumsdimensjon til utbyggingene på Smestad og i Hektneråsen. Dette vil understrekes med 

en fullverdig dagligvarebutikk som kan betjene både nærområdet og pendlertrafikken. 

MRV åpnet for innspill til hva beboerne i området ønsket seg av tilbud i sentrumsområdet og vi 

fikk noen klare svar: 

• Kafé med uteservering (90 stk.) 

• Treningsstudio (61 stk.) 

• Trafikklys i krysset til Nedre Rælingsveg (56 stk.) 

MRV ser for seg at treningsstudio og kafé kan etableres i underetasjen til blokkbebyggelsen 

med plass for uteservering på torget utenfor og at dette kan løfte tilbudet til nærområdet. 

MRV mener at lysregulering av krysset Tristilvegen – Nedre Rælingsveg vil være et godt tiltak 

for å skape luker i trafikken på Nedre Rælingsveg i rushtiden. Biler på sidevegene må nå vente 

lenge før de finner luker store nok til å komme inn i trafikken. De mener at det ikke er noen tvil 

om at anslagene som er gjort i trafikkanalysen ikke er i nærheten av å være realistiske, da det 

planlegges utbygging av ca. 3000 boenheter på Flateby der størstedelen av trafikken vil 

komme inn på Nedre Rælingsveg. De mener at behovet for å balansere lokal og fjerntrafikk vil 

melde seg og at det er nå man har mulighet til å få finansiert en slik omlegging uten bruk av 

offentlige midler. 

MRV mener at butikk må stå som første utbyggingssteg på Hektneråsen nord og at dette 

legges inn i rekkefølgebestemmelsene. Slik det er nå så skal både byggetrinn 1 og 2 tas før 

butikken etableres. De mener dette ikke er rett prioritering verken for nye beboere i blokkene 

eller de som bor i området fra før. De mener at det ikke bør gis tillatelse til å ta i bruk leiligheter 

i blokkene før butikken er på plass. 

 

Kommentar fra Hektneåsen Utbygging AS: 

SVV ønsker ikke at det etableres trafikklys her, se tilbakemelding datert 03.01.19 

 

Video det her henvises til er ikke laget av Hektneråsen Utbygging AS men av Midtre Rælingen 

Vel. Hektneråsen Utbygging AS har ikke vært involvert i utarbeidelsen av denne videoen, 

 

Rådmannens kommentarer: 

Som Hektneråsen Utbygging AS viser til har utbygger hatt kontakt med SVV, med spørsmål 

om det er aktuelt å lysregulere krysset Tristilvegen og Nedre Rælingsveg ut fra følgende 

konkrete spørsmål fra utbygger: «Er dette noe som kan være aktuelt på nåværende eller 

senere tidspunkt. Alternativt som en hybridløsning der en kan bruke lysregulering deler av 

dagen (f.eks. fra kl. 06.30-09.00)» 

Svaret fra Statens vegvesen er som følger: «Det er ikke ønskelig eller aktuelt med en løsning 

som nedprioriterer primærvegen til fordel for sekundærvegen, slik signalregulering av krysset 

vil gjøre.» 

 

Vedrørende realismen av anslagene som er gjort i trafikkanalysen vises det til Hektneråsen 

Utbygging AS sine kommentarer til Håkon Evensen sine kommentarer til analysen. 

 



Videoen som MRV viser til er ikke lenger tilgjengelig på Youtube. Rådmannen er usikker på om 

videoen viste prosjektet riktig da utbygger ikke var involvert i utarbeidelsen av videoen. 

 

Slik reguleringsplan er utformet ved offentlig ettersyn vil det være mulig å opprette treningsrom 

og kafé i felt 3 innenfor formålet tjenesteyting. Rådmannen mener at treningsrom kan 

kombineres med forsamlingslokale og at disse aktivitetene kan drives på ulike tider i løpet av 

en uke. Kafé kan også naturlig drives sammen med dagligvarebutikken i felt 3. Ønske fra MRV 

om å legge treningsstudio og kafé i underetasjen på blokkbebyggelsen er ikke mulig ut fra slik 

reguleringsplanen er utformet til offentlig ettersyn da det her reguleres til ren boligbebyggelse. 

 

Rådmannen viser til at bestemmelsene ikke setter noen krav til at boligbebyggelsen i felt 1 og 2 

skal bygges først, og før forretningen i området bygges. Slik rådmannen har oppfattet utbygger, 

så ønsker de å sette i gang utbyggingen av boliger innenfor felt 1 og 2 samtidig med at det blir 

satt i gang utbygging av matbutikk m.m. innenfor felt 3. 

 

Håkon Evensen, m.fl., datert 20.08.2018 

Undertegnede stiller seg i utgangspunktet positiv til at det foretas en form for utbygging av det 

aktuelle området. Særlig påpekes behovet for matbutikk. På overordnet plan, er det imidlertid 

viktig at det ikke foretas mer utbygging av boligblokker i området uten at det tas hensyn til de 

utfordringer som allerede eksisterer. Befolkningsveksten i Rælingen kommune, og da særlig på 

Smestad/Hektneråsen, har vært kraftig de siste årene. Kommunen har ikke evnet å få på plass 

nødvendig fasiliteter i tide, slik som barnehage- og skoleplasser. Videre er rushtrafikken på 

Nedre Rælingsvei allerede problematisk. 

I tillegg til de mer overordnede bekymringer, protesteres det mot følgende: 

- Størrelse/estetikk på de foreslåtte boligblokkene. 

- Forslaget ivaretar ikke barn og unges interesser i tilstrekkelig grad. 

- Beregningene av støy og trafikk er mangelfull og til dels verdiløse. 

Det anmodes på det sterkest om at kommunen ikke godkjenner forslaget slik det fremstår i 

dag. 

 

Estetikk og størrelse på boligblokkene: 

Undertegnede stiller seg kritisk til vektleggingen av estetikken i området. Boligblokkene som er 

foreslått er altfor høye og på ingen måte tilpasset terrenget. 

De stiller seg bak rådmannens kommentar om at bebyggelsen i større grad bør tilpasses det 

eksisterende terrenget. Det legges opp til 8 etasjers boligblokker tett mot veien og de mener 

dette utgjør et klart brudd med eksisterende bebyggelse i området. Det vises til at det fremgår 

av sakspapirene at kommunen tidligere i prosessen stilte krav om at utbygger omarbeidet 

forslaget slik at blokkene ble mer tilpasset eksisterende terreng. Utbygger har ikke etterkommet 

dette kravet, uten at det fremgår hvilke vurderinger utbygger har gjort i den forbindelse. De 

mener at antall etasjer må reduseres betraktelig. 

 

Butikk og forsamlingslokale: 

Som nevnt innledningsvis, stiller undertegnede seg positive til at det blir etablert en matbutikk i 

området. De er bekymret for at etablering av matbutikk vil strande på grunn av at utbygger 

ennå ikke har blitt enige med grunneier om salg av boligeiendommen som butikken planlegges 

på. De mener at butikken må plassers et annet sted. 

Når det gjelder forsamlingslokalet, viser de til at det ikke fremgår hva dette er tenkt brukt til. Det 

bes om at kommunen stiller krav til forslagstiller med hensyn til bruken. De mener at det bør 

opprettes en mulighet for ungdomsklubb i området da Åmodt ungdomsklubb ikke har kapasitet 

til barna som bor på Smestad/Hektner-området og at avstanden er for stor. 

 

Trafikk/støy: 



Utbyggers angivelse av rød og gul støysone synes å være hentet fra Statens vegvesen 

generelle analyse med støyvarselkart for Fv. 120. Vegdirektoratet har i sin «informasjon om 

tilsendt støyvarselkart» presisert at «det skal alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger 

dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene. Slike 

nøyaktige beregninger er det utbyggers ansvar å utarbeide.» De viser til at dette ble påpekt av 

Statens Vegvesen i brev av 05.01.2016. De mener at dette må være spesielt aktuelt her, siden 

bebyggelsen går i en trang korridor mellom en fjellvegg og Fv.120. De kan ikke se at dette har 

blitt gjort, og påpeker at Rambølls støyanalyse, revidert mars 2018, derfor er verdiløs. De 

mener det vil være en saksbehandlingsfeil dersom kommunen vedtar en regulering basert på 

sviktende støyberegninger. 

 

Undertegnede viser til at det i dag er trafikale utfordringer på Fv. 120 med kødannelse mot 

Lillestrøm og det hevdes at utbyggers trafikkberegning ikke tar hensyn til planlagt utbygging i 

Rælingen sør eller Enebakk nord. Det hevdes at den heller ikke tar hensyn til stor kødannelse 

på morgenen nordover mot rundkjøringen ved Lillestrøm.  

Undertegnede viser til Sweco sin konklusjon i analyse av biltrafikk for Rælingen i forbindelse 

med kommuneplanen 2013-2024 og ut fra en mindre utbygging enn det faktisk har blitt: 

«Prognosen tyder på at enten bør veikapasiteten på Fv 120, Nedre Rælingsvei, økes for å 

kunne avvikle «forventet» biltrafikk fra de nye områdene i sør, eller det bør gjennomføres tiltak/ 

endringer som medfører lavere bilandel ved reiser i framtiden.». De mener at det vil være en 

saksbehandlingsfeil dersom kommunen vedtar en regulering basert på sviktende 

trafikkberegninger. 

 

Skole: 

De stiller spørsmål om kapasitetsberegningene er korrekt for Smestad skole, eller om det vil bli 

nødvendig med flere ekstraordinære tiltak som følge av reguleringsplanen. Dette på bakgrunn 

av at Smestad skole måtte utvides etter kun 5 års drift og at dette var forklart ved at 

kommunens kapasitetsberegninger var gale. Utearealet på Smestad skole er ikke stort nok til 

det antallet elever skolen er bygget for. Når det gjeler ungdomsskole mener de at det ikke ser 

ut til at kommunen har noen plan for hvor den større mengden med ungdomsskoleelever nord 

for Smestad og Hektneråsen skal gjennomføre skolegangen. 

 

Utearealer / tilbud til ungdom: 

De hevder at det er svært få tilbud til barn over 8 år på Smestad/Hektner-området. De viser 

også til at det tidligere var planlagt en større kvartalslekeplass K4 (det må være området som 

nå heter K7 de mener her) som kunne gi et tilbud til litt større barn, men som ble omregulert til 

boliger slik at det pr. i dag ikke finnes tilbud for eldre barn. De mener det er nødvendig med 

rekkefølgebestemmelser som gir eldre barn et tilbud, før ytterligere utbygging igangsettes og at 

det må stilles krav om at ferdigattest for boligblokkene gis etter at tilbudet til barna på området 

er bygd og ferdigstilt. 

 

Anleggstrafikk: 

De viser til at barn og voksne i området i lang periode har levd med anlegg og anleggstrafikk, 

både på skolen, skoleveien og hjemme og at det har vært flere hendelser hvor skolebarn har 

vært nødt til å krongle seg forbi anleggsmaskiner på skoleveien. De mener det må innføres en 

rekkefølgebestemmelse slik at anleggstrafikk i større grad styres bort fra krysset Tristilvegen – 

fv120. 

 

Oppsummering av kravene: 

• Antall etasjer må reduseres betraktelig. 

• Det stilles krav til at deler av forsamlingslokalene skal brukes for å etablere en 

ungdomsklubb. 



• Det må på plass rekkefølgebestemmelser (som ikke fravikes ved senere omregulering) 

om at butikken skal etableres før byggingen av boligblokkene påstartes, og at tilbudet til 

barna skal være ferdigstilt før ferdigstillelsesattest gis. Et eventuelt salg av tomten til 

Støtterud må avklares før forslaget kan godkjennes. 

• Det må gjennomføres en ny utredning av trafikken basert på faktiske forhold. 

• Det må gjennomføres nye støyberegninger. 

• Kommunen må stille strenge krav til rekkefølgebestemmelser overfor denne 

utbyggeren, og kommunen må underveis i en eventuell byggeprosess føre tilsyn med at 

utbygger overholder disse. 

 

Avsluttende bemerkninger: 

De anser det nødvendig å uttrykke at de har svært liten tillit til Hektneråsen Utbygging AS. De 

mener at HUAS ved tidligere utbyggingsprosjekter har vist liten vilje til å faktisk gjennomføre 

tiltak som kommunen har pålagt. 

De viser til at det i forbindelse med utbygging av området ble det stilt som forutsetning at det 

ble bygget en stor kvartalslekeplass K4 (det må være området som nå heter K7 de mener her), 

som skulle rette seg mot noe større barn. Kort tid etter boligene på området ble bygget, søkte 

HUAS om å omregulere kvartalslekeplassen til boligformål (sak 24/1914). Dette ble godkjent av 

kommunen. Fylkeskommunen reagerte på dette, slik at skaden ble noe begrenset, men den 

kvartalslekeplassen som var planlagt ble ikke oppført. 

Videre hevder de at veiene i HUAS’ tidligere prosjekter er av svært dårlig kvalitet, og har etter 

deres bekjentskap ikke blitt overtatt av kommunen. 

De stiller seg kritisk til at kommunen i stor grad har etterkommet HUAS ønsker uten å ta 

hensyn til trivselen for de som bor i området. De viser til at dette har fått mange av de som bor 

på området til å stille spørsmål ved om hvor tette båndene er mellom HUAS og kommunen. De 

stiller seg kritisk til at HUAS skal gis tillatelse til å sette i gang nye byggeprosjekter når de ikke 

engang har ryddet opp «eldre feil». 

 

Lagt til i ettertid: 

De viser til at brevet ble lagt ut på opprop.net, samt at det ble delt ut lenke i to lokale grupper 

på facebook, og at det etter 35 timer var 208 stk. som stilte seg bak innholdet i brevet. I 

vedlegg med signaturer til merknaden er det også skrevet inn støttemeldinger. Disse kan sees i 

vedlegg med samlede merknader til offentlig ettersyn.  

 

Kommentar fra Hektneåsen Utbygging AS: 

Tilbakemelding fra Rambøll v/ Eirik Kristensen vedr. støyutredning: 

• Rambøll tilbakeviser kommentaren fra Håkon Evensen med bakgrunn i at rapport datert 
22.03.2018 er en detaljert støyutredning som er utført i henhold til både kommuneplan 
og T-1442, og revidert 6 ganger etter dialog med kommune og utbygger. Evensen 
mener det ikke er gjort en støyfaglig utredning for dette prosjektet. Dette er feil. 

 

Tilbakemelding fra Rambøll v/ Magne Fjeld, Siv.ing., Trafikkplanlegger, vedr. Trafikkanalysen:  

   

 

«Rambølls oppfatning er at dette må leses som en kommentar til Rælingens 

boligbyggingspolitikk på overordnet plan, og at dette trafikalt oppfattes som et problem for 

Fv120, Nedre Rælingsvei, spesielt inn mot Lillestrøm/rundkjøringa i kryss med Fv159. Denne 

problemstillingen mener vi hører hjemme på et kommune- evt. kommunedelplannivå, og er lite 

relevant å trekke fram i trafikkanalysen. Henvisningen til SWECOs rapport er relevant i en slik 

overordnet diskusjon.  

  



Trafikkanalysen er utarbeidet av fagfolk på området, og i dialog med kommunen og Statens 

vegvesen. Påstanden om at trafikkberegningene er mangelfulle og til dels verdiløse framstår 

som tilnærmet udokumenterte, og tilbakevises. 

  

For å sette saken litt i perspektiv: 

  

Trafikkanalysen har beregnet en trafikk som følge av utbyggingen på 2.120 bilturer (ÅDT), 

hvorav ca 1.200 bilturer er generert av dagligvareforretningen (som Evensen m.fl. ser på som 

positiv). NB! Dette gjelder en maxsituasjon i hht. utbyggingspotensialet. Ikke all denne trafikken 

vil komme ut på Fv120. Trafikkveksten lokalt, nordover på Fv120 er beregnet til 1.700 biler 

(dette inkluderer også Myrvold sør). En lokal trafikkvekst på 1.700 biler (opp fra 7.500 til 9.200 

er merkbar, men ikke dramatisk i forhold til vegkapasitet. ÅDT på Fv120 stiger gradvis inn mot 

Lillestrøm til ca 16.600 syd for Rælingstunellen. Først når ÅDT overstiger 12 – 14.000 

begynner kapasitetsproblemene å bli merkbare, og da i kryss med andre veger. 

  

Det er beregnet at ca halvparten av trafikkveksten skyldes dagligvareforretningen, og at denne 

dermed er lokal i nærområdet. Ingen vil kjøre fra Lillestrøm til Hektneråsen for å handle på en 

dagligvarebutikk der. Også noe annen biltrafikk er lokal (kjøring til skoler/barnehager osv.). 

Trafikkvekst inn mot/fra Lillestrøm som følge av tiltaket er sannsynligvis under 500 biler i 

døgnet, eller ca 60 i maxtime. Trafikken på Fv120 syd for Fv159 er som nevnt foran ca 16.600 

biler i døgnet (ÅDT, sum begge veger), eller 942 biler i maxtime inn mot krysset sydfra om 

morgen (tellinger utført av SWECO i mai 2013).   Ikke alle kjører i rushretningen, og 

Hektneråsens bidrag til økt kø inn mot Lillestrøm er sannsynligvis ca 40 – 50 biler i maxtimen. 

Hektneråsens bidrag til køene på Fv120 mot Lillestrøm er således meget lite.» 

 

 

Hektneråsen utbygging AS har engasjert Rambøll som en uavhengig part til å gjennomføre 

støy og trafikkberegning for prosjektet. Vi legger til grunn at beregningene er utført i samsvar 

med gjeldene lover og regler noe som også blir bekreftet av Rambøll. Rapportene er 

gjennomarbeidet/revidert og tilpasset prosjektet slik det fremstår.  

 

Det er derfor uhensiktsmessig å gjennomføre nye beregninger her da det ikke foreligger noen 

nye momenter.  

 

Rådmannens kommentarer: 

 

Støyutredning og Trafikkanalyse: 

Rådmannen viser til kommentarer over fra konsulenter fra Rambøll som har vært med å 

utarbeide Støyutredningen og Trafikkanalysen til reguleringsplanarbeidet for Hektneråsen nord. 

Som disse konsulentene viser til, så er begge disse utredningene blitt revidert under prosessen 

med utarbeidelse av reguleringsplanen og at det nok mer er en overordnet vurdering 

kommunen må gjøre og da helst i forbindelse med ny revidering av arealdelen til 

kommuneplanen som svarer ut det som Håkon Evensen m.fl. er opptatt av. 

Det er under arbeid en utredning (KVU) som grunnlag for å bestemme om det er fv. 120 eller 

rv. 22/rv. 111 som skal avlaste E6, og som vil resultere i at valgt vei blir mer robust. Videre er 

det i Samferdselsplan for Akershus med årlig handlingsplan blitt bevilget midler til forprosjekt 

for planlegging av kollektivtrase langs fv. 120. 

De ovennevnte utredningene/prosjektene vil være førende for arbeidet med kommende 

revidering av arealdelen til kommuneplanen for Rælingen kommune som starter opp høsten 

2019 med utarbeidelse av planstrategi som grunnlag for revideringen av kommuneplanen. 

 

Estetikk og størrelse på boligblokkene: 



Når det gjelder krav fra Håkon Evensen m.fl., om at antall etasjer må reduseres betraktelig, så 

viser de til at bebyggelsen i større grad bør tilpasses det eksisterende terrenget, at det legges 

opp til 8 etasjers boligblokker tett mot veien og at de mener at dette er et klart brudd med 

eksisterende bebyggelse i området. 

Rådmannen har i saken til ny 1. gangsbehandling av reguleringsplanen tatt til etterretning at 

forslagsstiller ikke ønsker å omarbeide planforslaget ytterligere og anser at de tiltakene som 

forslagsstiller har skissert for å dempe de negative konsekvensene av den høye fjellskjæringen 

er akseptable, selv om rådmannen i noe større grad kunne tatt hensyn til det eksisterende 

trerrenget og naturlig fjellformasjon som går ut der hvor bygg nr. 2 i felt 1 er foreslått. Det 

eneste tiltaket som ble gjort til ny 1. gangsbehandling var at bygg i felt 4 ble flyttet litt lenger ut 

fra fjellskjæringen. 

Når det gjelder tilpasning til eksisterende boligbebyggelse, så mener rådmannen at den 

foreslåtte plasseringen av blokkene ligger innenfor et svært avgrenset område både i forhold til 

at blokkene ligger på et mye lavere nivå enn eneboligene på Smestad høgda og at det er 

større veier, som fv. 120 og Tristilvegen som er en større samlevei, som skiller blokkområdet 

fra eneboliger og rekkehusområder. 

 

Butikk og forsamlingslokale:  

Forslagsstiller har informert kommunen om at det er dialog mellom forslagsstiller og grunneier 

av eneboligeiendommen der det er foreslått forretning, forsamlingslokale og kontor. 

Rådmannen vil ikke anbefale at butikken på dette tidspunktet i reguleringsplanprosessen blir 

flyttet til et annet sted på området da dette vil kreve en stor omarbeiding av planen og trolig nytt 

offentlig ettersyn av planen. 

Slik rådmannen har oppfattet utbygger, så ønsker de å sette i gang utbyggingen av boliger 

innenfor felt 1 og 2 samtidig med at det blir satt i gang utbygging av matbutikk m.m. innenfor 

felt 3. Rådmannen ønsker derfor ikke å sette som betingelse at butikken skal etableres før 

byggingen av boligblokkene påstartes. En slik utsettelse av bygging av blokkene i området vil 

også kunne føre til lengre tid med anleggsstøy i området. 

Det vil være mulig å etablere ungdomsklubb på frivillig basis i forsamlingslokalet som foreslås 

bygget på området, men det er ikke aktuelt for kommunen å etablere en ungdomsklubb her. 

Ungdomsklubben ved Aamodt er bestemt at skal flyttes til Marikollen ungdomsskole, samt at 

det er en ungdomsklubb ved Sandbekken ungdomsskole. 

 

Skole: 

Grunnen til at det etter noen år ble kapasitetsproblemer på Smestad skole, som var ferdig 

bygget i 2010, var at Hektneråsen ble bygget ut noe senere enn antatt og at utbyggingen på 

Smestad vest kom i gang tidligere enn antatt. Prosentandel barn i nye boliger på 10 % som 

benyttes både regionalt og nasjonalt ved beregning av størrelse på barneskoler viste seg også 

å være alt for lavt for skolekretsen Smestad skole. 

I 2017 ble det vedtatt utvidelse av skolen. I kalkylene som ligger til grunn for utvidelse av 

Smestad skole er det benyttet en elevtallsprosent på 15 %, samt at alle arealer som ligger inne 

som utbyggingsområder i ny arealdel vedtatt i 2015 er tatt med som beregningsgrunnlag. 

Smestad skole vil bli ferdig bygget om et par måneder og skal dermed være ferdig til bruk 

skolestart høsten 2019.Vedrørende størrelsen på uteoppholdsarealer for skolen, så er disse 

store nok og det er kjøpt ekstra areal for å få det enda bedre. 

Marikollen ungdomsskole er bygget ut med første utbyggingstrinn i 2018 og andre trinn er 

planlagt ferdig etter at nye Fjerdingby barneskole blir ferdig bygget i 2022. Kapasiteten på 

skolen blir beregnet ut fra den potensielle utbyggingen som ligger inne i arealdelen til 

kommuneplanen og reguleringsplan for Hansefellåsen som er under utarbeidelse. 

 

Utearealer/tilbud til ungdom: 

Det ble i forbindelse med reguleringsendringen av kvartalslekeplass for et større område som 

ble kalt for Spesialområde OL i reguleringsplanen for hele Hektneråsen, regulert inn en mindre 



kvartalslekeplass på området og som nå heter Kvartalslekeplass Lek 2. I følge bestemmelsene 

til den nye reguleringsplanen for dette området, som er kalt K7-området i Hektneråsen, skal 

denne lekeplassen være felles for alle boligene innenfor avgrensningen av reguleringsplanen 

for Hektneråsen. Denne lekeplassen har ennå ikke fått ferdigattest, men den skal ferdigstilles i 

henhold til godkjent utomhusplan. Det er også opparbeidet en mindre ballbane innerst i 

Tristilvegen / Nautåsvegen som blir benyttet til skøytebane om vinteren. Det skal dermed være 

tilbud for barn over 8 år på Hektneråsen. 

Det er videre lagt inn i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen for Hektneråsen nord at 

før det gis brukstillatelse for bygninger innenfor hvert delfelt skal utomhus-områdene være 

ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan for aktuelt delfelt. Det er også stilt krav 

om hvilke lekeplasser som skal være ferdig bygget for hvert delfelt. Videre er det bestemt at del 

av lekeplass L1, L3, L7 og L8 skal opparbeides med utstyr for barn fra 5-13 år.       

 

Anleggstrafikk: 

Med hensyn til ønske om rekkefølgebestemmelse for å styre anleggstrafikken i større grad bort 

fra krysset mellom fylkesvei 120 og Tristilvegen vil dette være vanskelig da dette er eneste 

innkjøringsvei til Hektneråsen, og som vil berøre færrest boliger og mennesker.  

Det vises her til rådmannens bemerkning til Rælingen venstre sin bemerkning om at det bør 

finnes en alternativ rute for anleggstrafikken. 

 

Anni Aarsand og Aylin Gustavsen, Jacobsbråtan 3 og Nedre Rælingsveg 442 datert 

14.08.2018 

 

Aarsand og Gustavsen har noen bekymringer og spørsmål vedrørende følgende: 

 

1. Støyutredningen og Trafikkanalysen: 

De viser til Støyutredningen for Hektneråsen nord der det ifølge tabell 5 vises at 

trafikkgrunnlaget vil øke fra ca. 7500 til 9200. De mener at dette vil føre til stor økning av 

akselerering i krysset Tristilvegen og Fv. 120. De mener at det i tillegg vil bli mer trafikk da en 

potensiell butikk/kontor o.l. blir oppført og at krysset da vil bli preget av mer bremsing, 

akselerering, tuting og kø. 

De viser til at det ifølge planene blir satt opp støyskjerming på den ene siden av veien og at 

dette vil føre til at lyden sendes tilbake til de som bor på østsiden av Fv. 120. De mener det er 

flott at utbygger må sette opp støyskjerm for de nye enhetene langs Fv120, men de lurer på 

hva med de enhetene som allerede står oppført på andre siden av Fv. 120. 

De viser til at Støyutredningen på side 20, 21 og 22 viser at over halve tomtene deres ligger i 

rød sone, og at det vil føre til stor sjenanse for dem. De har tidligere søkt både Statens 

vegvesen og kommunen om dekning av støyskjerm, men fått avslag. De lurer på hva de skal 

gjøre når trafikken vil øke enda mer. 

 

2. Hus gnr/bnr 96/44: 

De viser til at huset i Jacobsbråtan 3 ble oppført i 1960 av Siporex. De ber om at utbygger 

setter opp rystelsesmåler, og tar bilder av huset før byggestart.  

 

Kommentar fra Hektneåsen Utbygging AS: 

Det settes opp rystelsesmåler for å sjekke om dette er en aktuell problemstilling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det vil ifølge støyrapporten for Hektneråsen nord kreves støyskjerming av boligbebyggelsen i 

felt 4 ved at det må oppføres en støyskjerm langs vestsiden av fv. 120 som vil vende mot 

boliger på andre siden av fv. 120. For å redusere virkningen av at det blir satt opp støyskjerm 

er det i rekkefølgebestemmelsene satt krav til at støyskjermen skal være av absorberende 

materiale på den siden som vender mot disse boligene. 



 

Andreas Kind (med 113 stk. underskrifter), datert 11.08.2018  

 

De viser til at planene om 8 etasjer blokker med takterrasse er betydelig høyere enn tidligere 

planer, noe de ikke kan akseptere som en endelig løsning for utbygging av område 1 og 2. 

Beboerne i området flyttet til et regulert område hvor det var regler på at bebyggelsen skulle gli 

inn i terrenget og at mange av husbyggerne fikk pålegg om å juster byggeplanene sine slik at 

dette sulle passe inn i terrenget. De mener at 30 meter høye blokker strider mot dette. 

I brev av 15.01.2016 var deres innspill at 6 etasjers bygninger blir for høyt og at de skrev at 

bygningene ikke måtte komme over 217 moh. Det ene bygget i forsalget er nå 227 moh., dvs. 

10 m høyere enn beboernes innspill, noe som de mener er en vesentlig forskjell. De mener at 

ingen av innspillene fra beboerne i området er hensyntatt av rådmannen. Dette mener de har 

gjort at utbygger ikke har behøvd å justere på sine planer. 

De mener at 8 etasjer er brudd med hvordan området oppleves i dag med eneboliger, 

rekkehus og blokker med maks. 4 etasjer. 

 

De mener at det med 194 nye boenheter skapes utfordringer i forhold til trafikken. De viser til at 

Trafikkanalysen for Hektneråsen viser en økning av trafikkbelastningen, med grunnlag i 194 

nye enheter, medfører 2120 genererte bilturer per døgn og 259 i makstimen. Videre så viser de 

til at Trafikkanalysen sier at Myrvold sør øker med 270 per døgn og 41 i maks. Tallene i 

Trafikkanalysen gir samlet trafikkbelastning på 2290 pr døgn og 300 i makstimen, som igjen er 

70-80% av kapasiteten til krysset Tristilvegen- Fv. 120 (1150-1300 maks. trafikkavvikling). 

I denne beregningen er ikke utbygging av Flateby, Enebakk og Nordby tatt med. Forventet 

trafikkøkning grunnet flytting av trafikk fra E6 over på Fv. 120 er heller ikke tatt i betraktning. 

Økningen i trafikk alene, gitt beregningene i Trafikkanalysen, vil gi en kø på 2,25 km i 

makstimen, gitt 2,5 meter mellom hver bil og en billengde på 5 meter og 300 biler. Til 

sammenligning er avstanden mellom krysset Tristilvegen / Fv. 120 og Fjerdingby sentrum 3 

km. Denne økningen i trafikk mener de ikke er miljøvennlig, og høy fortetting bør derfor 

bestrebes inn mot knutepunkter. 

 

For omregulering av tidligere regulert område for småhusbebyggelse fra 2007 viser de til at: 

Ved vedtak av reguleringsplanen fra 2007 ble området på nytt vedtatt regulert til 

småhusbebyggelse. De sier at de er positive til utbygging, men at de ikke kan være med på er 

den store forandringen med 30 meter høye blokker. De mener at dette strider mot hva 

kommunen har gitt signaler om ved tidligere regulering og hva beboerne har flyttet til. De viser 

til utdrag fra Rælingen kommunes hjemmeside om Reguleringsplan: 

 

«Det er to typer reguleringsplan: Områderegulering er i kommunal regi. Detaljregulering kan 

være i både privat og kommunal regi. Reguleringsplaner for nye områder i Rælingen kommune 

blir hovedsakelig utarbeidet av private. Saksbehandling av reguleringsplanene i kommunen 

skal ivareta kommunens arealpolitikk samt innbyggernes interesser samtidig med at statlige 

retningslinjer og krav oppfylles. Mange hensyn skal dermed ivaretas og medfører ofte at det 

må foretas kompromisser mellom ulike interesser.» 

 

De mener at kommunen tydelig har lagt mer vekt på hva utbygger har av ønsker og ikke tatt 

hensyn til deres tidligere innspill. Noe som strider imot kommunens eget utsagn. 

 

«Kommuneplanen har som en ramme at kommunen ikke er en organisasjon som alene kan ta 

ansvar for innbyggernes velferd og trivsel. Kommunen må ha et utstrakt samarbeid med 

innbyggere, brukere, lag/foreninger og ulike offentlige myndigheter. Verdigrunnlaget skal virke 

samlende og førende for hele kommunen. Det skal kommunisere kommunens utviklingsretning 

og de særpreg som ønskes ivaretatt hos oss.» 

 



I dette tilfellet mener de at heller ikke hensynet til beboerne er tatt. 

 

Konklusjon: 

• De stiller krav om at kommunen imøtekommer ønsket om maks. kotehøyde på 217 

moh. for felt 1 og 2. 

• De stiller krav om at ventilasjonsanlegg legges slik at det ikke blir til sjenanse for 

ovenforliggende boliger og at det vil være best at det legges på bakkenivå. 

• De stiller krav til at kommunen tar hensyn til beboerne slik det står i kommuneplanen. 

• De krever at alle tak skal være dekket med sedum-matter da de mener at blokkene vil 

gli mest mulig inn i terrenget. 

 

Kommentar fra Hektneråsen Utbygging AS: 

Forslagstiller legger opp til at det etableres leilighetsaggregater for å unngå felles 

ventilasjonsanlegg på tak. Ventilasjon til garasjeanlegg etableres i kjeller.  

Vi mener uansett at ventilasjonsanlegget ikke vil være til sjenanse for øvrig bebyggelse. 

Avstand til bakenforliggende bolig er ca. 50 meter eller mer.  

 
Rådmannens kommentar: 

• Til Andreas Kind m.fl. sine kommentarer til trafikkanalysen vises det til Hektneråsen 
Utbygging AS sine merknader til Håkon Evensen, m.fl. sine kommentarer vedrørende 
trafikkanalysen, samt rådmannens merknader til det samme. Til kravet som Andreas 
Kind m.fl. stiller om at kommunen imøtekommer ønsket om maks. kotehøyde på 217 
moh. for felt 1 og 2, vises det til kulepunkt nr. 3 under. 

• Som forslagsstiller sier vil de legge opp til at det etableres leilighetsaggregater for å 
unngå felles ventilasjonsanlegg på tak. Det er for å sikre at det ikke blir planlagt med 
ventilasjonsanlegg på tak tatt inn en bestemmelse i § 3.1 at «Ventilasjonsanlegg tillates 
ikke på tak». 

• Andreas Kind m.fl. mener at kommunen har lagt mer vekt på hva utbygger har av 
ønsker og ikke tatt hensyn til deres tidligere innspill. De stiller krav til at kommunen tar 
hensyn til beboerne slik det står i kommuneplanen. De viser også til kommunens 
hjemmeside der det står følgende om saksbehandling av reguleringsplanene i 
kommunen, at den: «skal ivareta kommunens arealpolitikk samt innbyggernes 
interesser samtidig med at statlige retningslinjer og krav oppfylles. Mange hensyn skal 
dermed ivaretas og medfører ofte at det må foretas kompromisser mellom ulike 
interesser.» Rådmannen mener at man har tatt hensyn til beboere i området ved at 
gesimshøydene er justert litt ned i felt 2. Dette vil ha betydning for de som har utsikt 
over disse bygningene. Ellers uttrykte planutvalget ved vedtaket ved behandlingen i 
2016 av planforslaget at de er positive til å vurdere 6-8 etasjer, men at dette forutsatte 
at tiltaket var tilpasset terrenget og at kvalitet etterstrebes. Det er etter dette jobbet med 
å få utbygger til å redusere/flytte bebyggelsen slik at den skulle tilpasses bedre 
terrenget slik det er i dag, spesielt der hus nr. 2 i felt 1 er foreslått. Dette ville ha 
redusert antall boenheter i prosjektet en del. Kommunen har ikke fått noe gehør fra 
utbygger på dette og det er heller ikke tungtveiende grunner for å ta ned bebyggelsen 
da bakenforliggende bebyggelse ikke vil få vesentlig redusert utsikt av foreslåtte 
utbygging. 

• Slik uteoppholdsarealene er utformet, så er alle takterasser tatt med inn i minste 
uteoppholdsareal (MUA). Det er derfor ikke ønskelig å sette krav til at mere av takene 
skal være Sedum/grønne tak enn det som stilles som krav i bestemmelsenes § 3.2 der 
det står at «På deler av takene som ikke er benyttet til opphold eller teknikk skal det 
være grønt tak (sedum eller lignende).» Det vil være tak på de høyeste blokkene i felt 1 
og 2 som vil være mest synlig fra boligene på oversiden, som illustrasjonene viser vil 
det være de nærmeste takene mot denne bebyggelsen som vil være grønne tak, mens 
de lavere liggende takterrassene vil være mindre synlige. 

 
4.5 Endring av reguleringsplanen og bestemmelsene etter offentlig ettersyn: 



 
Det er gjort en del endringer både i plankartet og bestemmelsene til planen etter offentlig 
ettersyn på bakgrunn av merknader mottatt til offentlig ettersyn av reguleringsplanen, samt på 
bakgrunn av at rådmannen har sett at det var nødvendig å gjøre endringer. 
 
Vurdering av endringer av minste leilighetsstørrelse: 
Det er gjort en vurdering av minste leilighetsstørrelse opp mot verbalvedtaket til 
Handlingsprogrammet 2018-2021 som ble vedtatt 13. desember 2017: «Det skal ikke gis 
anledning til å bygge boenheter under 45 m² når nye boligområder reguleres.» 
Den 14.05.2018, i forkant av ny 1. gangsbehandling av reguleringsplanen for Hektneråsen 
nord, ble det foretatt en justering av bestemmelsene slik at det ble enighet om at det skulle 
endres fra min. til maks. 20 % leiligheter med 42-55 kvm som leilighetsfordeling i 
bestemmelsene. Rådmannen har konkludert med at det ikke gjøres endringer i bestemmelsene 
da utbygger viser til at leilighetsfordeling og størrelse på leiligheter tidligere er avtalt med 
kommunen som anført over. Utbygger viser til at det ikke har kommet noen protester på dette 
tidligere og ønsker å opprettholde den nedre størrelsen på leiligheter på 42 kvm. De viser også 
til at det ikke blir mange leiligheter i denne størrelsen. 
 
Under er det opplistet de viktigste endringene som er gjort i plankart og bestemmelser: 
 
Reguleringsplankartet: 
 
Endring fra offentlig gangvei til felles gangvei: 
På bakgrunn av befaring med representanter for Statens vegvesen den 11. januar i år ble det 
besluttet at gang- og sykkelveien som ligger internt på Hektneråsen nord ikke vil bli brøytet av 
Statens vegvesen da den ikke blir liggende langs fv. 120. De interne gang- og sykkelveiene og 
fortau ble dermed endret til fellesveier, samt at kjøreveien ble endret til fellesvei f_V3. 
Kommunen sa seg imidlertid villig til å brøyte den delen av gang- og sykkelveien som vil gå 
mellom Hektneråsen nord og undergangen ved Myrvold sør. Slik at denne delen reguleres som 
offentlig gang- og sykkelvei. 
 
Endring av plassering av renovasjon: 
Renovasjonsplassen på f_R2 er flyttet litt nordover fra gatetun/gangvei f_Gt slik at det blir 
bedre svingmulighet for renovasjonsbil ut mot Tristivegen. Dette gjorde ogsåa t avkørselen 
f_A1 fra Tristilvegen kunne smalnes inn. 
 
Grønnstrukturformålene f_Gn: 
Grønnstrukturformålene f_Gn har fått nummerering slik at det ble mulig å sette 
rekkefølgebestemmelser til når de enkelte delene av bekkedraget skal opparbeides/åpnes 
langs Tristilvegen. 
 
Justering av planen mot Myrvold sør: 
Plankartet er justert slik at formålslinjer for veier og grøfter følger de samme linjene fra 
reguleringsplanen for undergang ved Myrvold sør som skal 2. gangsbehandles i planutvalget 5. 
februar. 
 
Bestemmelsene til plankartet: 
 
Presisering av antall gjesteparkeringsplasser: 
Det er gjort en tilføyelse i reguleringsbestemmelsenes § 3.6 om parkering at 10 % av p-
plassene for bil skal avsettes til gjesteparkering. Dette er på bakgrunn av planutvalgets vedtak 
om at: Fram til andregangsbehandling bes det vurdert økt antall gjesteparkerings-plasser 
dersom det er mulig, og uten at det fører til ny førstegangsbehandling. Utbygger er positiv til 
denne tilføyelsen i bestemmelsen, og sier det er naturlig at disse gjesteparkerings-plassene 
legges nært adkomst til de ulike boligblokkene. 
 
Svalganger og balkonger: 



Det er lagt inn en bestemmelse som sier at det ikke tillates bruk av svalganger i byggene 
innenfor planområdet, samt at prinsippene med bruk av inntrukne balkonger vist i illustrasjoner, 
datert 05.02.2018, for bygninger i felt 1 og 2 skal videreføres i byggeplaner for disse byggene. 
Bygninger i felt 4 skal også planlegges med delvis inntrukne balkonger. 
 
Tatt ut bestemmelse om omsorgsboliger: 
Det er besluttet å ta ut følgende del av bestemmelser i § 5.3: «Dersom boligformålet i felt 4 er 
omsorgsboliger kan inntil 90% av leilighetene være 45 – 55 m2. Med vanlige boligformål settes 
fordelingen lik den for felt 1 og 2.» Dette er på grunn av at kommunen ikke har behov for 
omsorgsboliger, hverken private eller kommunale. Grunntanken som utbygger hadde med 
disse bestemmelsene var å ivareta alle generasjoner i nærmiljøet, med bakgrunn i den 
voksende andelen eldre i befolkningen. Hektneråsen Utbygging AS har imidlertid akseptert at 
bestemmelsene tas ut på grunn av at, som kommunen viser til, bestemmelsene for øvrig om 
leilighetsfordeling ikke er noe hinder for at alle generasjoner i nærmiljøet blir ivaretatt ved at 
leiligheter også på 75 kvm kan være egent for en aldrende befolkning og at det ikke er sikkert 
at en større andel småleiligheter i felt 4 egner seg bedre for denne delen av befolkningen. 
 
Hovedprinsippene i Landskapsplanen legges til grunn: 
I bestemmelsene om utomhusplan i § 3.7 er det lagt inn i bestemmelsene at hovedprinsippene 
i Landskapsplanen, som er utarbeidet som del av reguleringsplanforslaget, skal legges til grunn 
ved godkjenning av utomhusplanen. 
 
Bestemmelse om fellesareal: 
Det er lagt inn en egen bestemmelse om hvilke fellesarealer som skal høre til hvilke delfelt i ny 
§ 3.14. Det er bl.a. i dialog med utbygger gjort en endring fra bestemmelsen i § 3.11 om 
Tristilparken f_U1 og f_L8, som skal opparbeides med sandvolleyballbane, bocciabane og 
fordrøyningsdam, slik at dette området skal være felles for alle boligfeltene i området, dvs. 
også for delfelt 4, men at delfeltet felt 3 ikke skal ha dette som fellesområde og dermed eie del 
av dette området. Det siste på grunn av at det vil være vanskelig å få butikkeier til å ønske å 
være deleier i et slikt stort fellesareal som ikke vil ligge på eiendommen som tilhører felt 3. 
Videre legger bestemmelsene opp til at kjørevei f_V3 skal være felles for alle feltene i området. 
 
Kjøring på gatetun for renovasjonsbil: 
Det er med tillegg i bestemmelse § 4.3 gjort tydeligere at det er tillatt for renovasjonsfirma å 
kjøre på del av gatetun f_Gt fra adkomstvei f_V3 til felles adkomstvei f_A1 for å hente avfall på 
renovasjonsplass på området f_R2. 
 
Absorberende materiale i støyskjerm: 
Det er i § 5.3 lagt inn en tilleggsbestemmelse om at støyskjerm som skal bygges langs fv. 120 
skal være av absorberende materiale for å hindre refleksjonstøy for boliger på motsatt side av 
veien. 
 
Opparbeidelse av frisikt: 
Det ble også sett på, ved befaringen med Statens vegvesen, at frisikten er dårlig i krysset fv. 
120 / Tristilvegen. Det er derfor lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at fjellknaus og 
vegetasjon skal fjernes i frisiktsonen før bygging og anleggsarbeid innenfor planområdet 
igangsettes. 
 
Godkjenning av byggeplan for G/S-vei: 
På bakgrunn av krav fra Statens vegvesen er det lagt inn en ny bestemmelse som sier at 
byggeplan for gang- og sykkelvei langs fv. 120 skal være godkjent av SVV før det kan gis 
igangsettingstillatelse for bygging av den. 
 
Rekkefølgebestemmelse for bygging av G/S-vei: 
På bakgrunn av krav fra Statens vegvesen om at hele gang- og sykkelveien fra Tristilvegen og 
fram til der undergangen ved Myrvold sør er planlagt må legges inn i bestemmelsene til 
reguleringsplanen for Hektneråsen nord er tidligere bestemmelse §7.6 flyttet til ny § 7.10 og 



endret i henhold til kravet fra Statens vegvesen. Det er også lagt inn at undergangen skal være 
bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor 
planområdet. Det siste er ikke Hekteråsen Utbygging AS vært positiv til på grunn av at de 
mener at dette gir utbygger av Myrvold sør et insitament til å kreve refusjon av Hektneråsen 
Utbygging AS for bygging av undergangen. De mener også at de allerede har dekket relevant 
gang- og sykkelvei fra Hektneråsen nord / Tristilvegen fram til Smestad skole, via den 
undergang som allerede er blitt etablert i krysset Tristilvegen/fylkesvegen. Advokat for utbygger 
mener at dette er et avtalebrudd som Hekteråsen Utbygging vil måtte vurdere å forfølge 
rettslig. Kommunen mener imidlertid at det er viktig å ta med undergangen som en del av 
gang- og sykkelveien som må være ferdig opparbeidet, ellers kan det være en risiko for at 
gangveien står ferdig uten undergang og man dermed kan risikere at skolebarn krysser veien i 
plan med fv. 120 på et område som ikke er tilrettelagt for det. Kommunen viser til at det ikke er 
uvanlig å ha rekkefølgebestemmelser knyttet til tiltak som andre har ansvaret for å 
gjennomføre. Det er heller ikke uvanlig at rekkefølgekrav knyttet til gjennomføringen av 
samferdselstiltak er inntatt i flere reguleringsplaner.   
 
Ferdigstilling av utomhusområdene: 
Det er lagt inn en ny bestemmelse i § 7.12 om at utomhus-områdene skal være ferdig 
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis brukstillatelse for bygninger innenfor 
hvert av delfeltene. 
 
Tidspunkt for opparbeidelse av lekeplass f_L7: 
Det er i bestemmelsene gjort en endring slik at lekeplass f_L7 skal være opparbeidet før det 
gis brukstillatelse for felt 2, da det er viktig at uteoppholdsarealer blir bygget tidlig i utviklingen 
av området også på grunn av at det er fastsatt relativt lite krav til størrelse på minste 
uteoppholdsareal pr. leilighet. Kravet var satt i forbindelse med utbyggingen av felt 3 med 
butikk m.m. 
 
Innhold i miljøoppfølgingsprogram (MOP): 
I § 7.19 i bestemmelsene er det føyd til hva MOPen skal ivareta: «Miljøoppfølgingsprogrammet 
skal utarbeides for å begrense forurensing og tilslamming av bekk, fordrøynings-magasin og 
dammer innenfor området og bekk nedstrøms i forbindelse med utbyggingen i Hektneråsen 
nord. Dette med tanke på at vannkvaliteten skal opprettholdes nedstrøms i bekken i forhold til 
dagens tilstand. Programmet skal også beskrive oppfølging og vedlikehold av de samme 
overvannselementene etter utbyggingen er ferdig.» 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

I rådmannens vurdering, punkt 5.1 - 5.5, er det bl.a. redegjort for hvordan rådmannen mener 
planforslaget forholder seg til planutvalgets vedtak fra 2016 (se saksutredningen punkt 3), samt 
at forholdet til Regional plan for areal og transport (RATP) er redegjort for. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Lekeareal og felles uteoppholdsareal – bestemmelsene må sikre kvalitet og innhold 
Lekeareal per boenhet er sikret i bestemmelsene og tilsvarer kravet i kommuneplanens 
arealdel, 5 m2 for nærlekeplass og 15 m2 for kvartalslekeplass per boenhet. Rådmannen er 
godt fornøyd med at planforslaget legger opp til varierte lekearealer, spredt rundt på 
planområdet.  
 
Tidligere lekeareal som lå nord på planområdet er tatt ut av planforslaget og planavgrensning 
er flyttet like nord for bygg i felt 4. Rådmannen ser det som positivt, da lekearealene tidligere lå 
på støyutsatt og skyggefullt sted i tillegg til at det lå i utkanten av planområdet. 
Kontor/boligbygget som tidligere lå i felt 3 er fjernet, slik at det likevel er mulig å opparbeide 
uteoppholdsareal av tilfredsstillende størrelse.   
 
Kravet til uteoppholdsareal er noe mindre enn kommuneplanens arealdel, 77 m2 per boenhet, 
opp mot 80 m2 i kommuneplanen. Men medregnet uteoppholdsarealer i gul støysone ved 



Tristilvegen er størrelsen etter rådmannens vurdering tilfredsstillende. Høye støyskjermer langs 
Tristilvegen vil etter rådmannens vurdering ikke tilføre god kvalitet i området. Bestemmelsene 
til planforslaget fastsetter innhold på både lekeplasser og annet felles uteoppholdsareal. 
 
Estetikk – krav til fastsetting av kvalitet ved byggene, detaljerte illustrasjoner, samt vurderinger 
i forhold til ny veileder i estetikk og bokvalitet. 
 
Variasjon i bebyggelsen, pkt. 9.3.5 om materialbruk:  
Byggene innenfor planområdet skal ifølge bestemmelsene gis variasjon i fasadeuttrykket men 
skal til sammen danne en helhet og fremstå som en gruppe. 
Bestemmelsene har prosentangivelse av materialbruk for butikkbygget, samt at 
boligbebyggelsen skal i hovedsak ha fasader i tre. Se kapittel 5.5 under om Prinsipielle 
avklaringer om hva som vurderes som tillatt å stille av krav i bestemmelsene. 
 
Illustrasjonene til planforslaget ble til ny førstegangsbehandling forbedret med nye illustrasjoner 
som tar for seg både bygninger og uteoppholdsareal. Utforming og plassering av bebyggelsen 
var imidlertid ikke vesentlig endret. 
 

 
Figur 3: Illustrasjoner av planforslaget. 

 
Støyutredningen tar for seg detaljert hvordan støyutfordringen skal løses på terreng og på 
fasade. Det er gjort beregninger av alle støyutsatte fasader og høyde på balkongskjermer. I 
tillegg er det tegnet inn støyskjerm, som kan kombineres med en støyvoll, for å minske 
høydevirkning langs fv. 120. Skjermen går kun på en mindre strekning av fv. 120, da 
butikkbygget ikke er støyfølsom bebyggelse. Rådmannen mener støy er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Terrengtilpasning og forholdet mellom bebyggelsen og terrenget, pkt. 9.3.1 i veilederen: 
Til ny førstegangsbehandling ble bygg i felt 4 flyttet litt lenger ut fra fjellskjæringen noe som 
rådmannen ser på som positivt. Det medfører noe mer støyutsatte fasader. Men her er det 
uansett behov for støyskjerm/voll langs fv. 120 for å skjerme lekearealet i felt 3. Rådmannen 
mener dette er et positivt grep. 
 



 
Figur 4: Planforslaget som ble sendt tilbake til forslagstiller av planutvalget i 2016. 

 
Ellers er hovedgrepet med plassering av bebyggelse i felt 1 og 2 og etablering av bratt 
fjellskjæring lik som ved planforslag ved den første førstegangsbehandlingen av planen. 
Rådmannen mente fortsatt at foreslått ny bebyggelse burde vært mer tilpasset det 
eksisterende terrenget på planområdet og at det var uheldig å etablere en fortsettelse av den 
eksisterende bratte fjellskjæringen ved steinbruddet vest på planområdet. Fjellskjæringen som 
er vist i planforslaget er opptil 12-13 meter høy. Rådmannen mente at forslagsstiller i noe 
større grad kunne tatt hensyn til det eksisterende terrenget og at naturlig fjellformasjon som går 
ut der hvor bygg nr. 2 i felt 1 er foreslått, i større grad kunne vært bevart. Rådmannen tok 
imidlertid til etterretning at forslagsstiller ikke ønsket å omarbeide planforslaget ytterligere og 
anser at de tiltakene som forslagsstiller har skissert for å dempe de negative konsekvensene 
av den høye fjellskjæringen er akseptable. 
Utfra slik høydene på byggene er satt på de ulike deler av bebyggelsen i reguleringsplanen vil 
dette gi en trapping av byggene innenfor felt 1 og felt 2 slik at de høyeste delene av byggene 
vil være inn mot fjellskjæringen og de lavere delene av byggene vil være mot Tristilvegen og 
forretningsbygget. 
 
Høyder på bygg og tetthet, pkt. 9.2 i veilederen: 
Maks. gesimshøyder på boligbyggene ble i liten grad endret til ny førstegangsbehandling av 
planforslaget. I felt 2 ble gesimshøydene justert litt ned fordi forslagsstiller så at det var mulig å 
senke den høye terrengmuren som følge av parkeringskjelleren. Kotenivået på 
inngangspartiene ble derfor lavere.  
 
Rådmannen mener maks. gesimshøyde som foreslås i planforslaget er noe høye. Rådmannen 
mener det er positivt at forslagsstiller gikk ned på antall boenheter i planforslaget til første 
behandling av planforslaget i planutvalget og at kontor/boligbygget som lå i felt 3 er fjernet.   
 
Planforslaget har bestemmelse som sikrer variasjon i leilighetsstørrelsene. Minstestørrelse 
som tillates er 42 m2. Etter rådmannens vurdering er det en viktig bestemmelse for å hindre for 
mange små leiligheter med dårlig bokvalitet, men samtidig sikre noe variasjon. 
Minstestørrelsen på leiligheter er noe mindre enn minste størrelse på 45 m2 som er stilt krav 
om i verbalvedtak vedtatt i desember 2017. Men i og med at ordlyden i bestemmelsene ble 
avtalt med utbygger tidligere, så mener rådmannen at dette ikke endres på. Rådmannen tror 
uansett ikke at det er et stort marked for små leiligheter på området.  



 
Vurdering av kvalitet på boenheter i de lavere etasjer 
Det er satt inn bestemmelse om at dagslysforholdene i leilighetene skal dokumenteres ved 
rammesøknad. Snittene som er utarbeidet viser at fjellskjæring kommer tett på enkelte av 
leilighetene. Men bestemmelser om helning på fjellskjæringen og beplantning kan være 
avbøtende tiltak som hjelper og bidrar til bedre kvalitet for bebyggelsen rundt. Vaiersaging av 
fjellskjæringen vil også kunne skape et bedre uttrykk. Det er imidlertid usikkert om kvaliteten på 
fjellet er god nok til at fjellskjæringen ikke må sikres med bolter og nett. 
 
Tilpasning til øvrig bebyggelse, pkt. 9.3.3 i veilederen: 
Den foreslåtte plasseringen av blokkene ligger innenfor et svært avgrenset område både i 
forhold til at blokkene ligger på et mye lavere nivå enn eneboligene på Smestad høgda og at 
det er større veier, som fv. 120 og Tristilvegen som er en større samlevei, som skiller 
blokkområdet fra eneboliger og rekkehusområder rundt. Bakenforliggende bebyggelse vil heller 
ikke få vesentlig redusert utsikt. 
Det er likevel en stor endring av slik området oppfattes i dag, men i og med at området vil ha 
noen funksjoner i tillegg med matforretning, forsamlingslokale og kontorer, kan det forsvarers 
at det bygges blokkbebyggelse her. 
 
Balkonger og svalganger, pkt. 9.3.4 i veilederen: 
Det er lagt inn en bestemmelse som sier at det ikke tillates bruk av svalganger i byggene 
innenfor planområdet, samt at prinsippene med bruk av inntrukne balkonger vist i illustrasjoner, 
datert 05.02.2018, for bygninger i felt 1 og 2 skal videreføres i byggeplaner for disse byggene. 
Bygninger i felt 4 skal også planlegges med delvis inntrukne balkonger. Inntrukne balkonger gir 
mer skjermede og private uteplasser og som er mer integrerte i bygningens volum. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Trafikkavvikling og behov for høyresvingefelt fra nord på fv.120 
Det er satt av areal i planforslaget til et mulig fremtidig høyresvingefelt fra nord på fv. 120. 
Dette er i tråd med konklusjonen fra trafikkutredningen. Utredningen tar for seg både planlagt 
utvikling av området og fremtidig bebyggelse på Myrvold sør. 
Det stilles krav om utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan som skal være godkjent før det gis 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet. Rekkefølgebestemmelsene 
sikrer at gang- og sykkelvei som etableres blir trafikksikker og sammenhengende helt frem til 
skolen.   
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Beskrivelse og vurderinger av naturmangfold 
Det er foretatt en kartlegging av naturmangfold og vurdering av konsekvenser for natur. 
Rådmannen vurderer at natur er tilstrekkelig utredet.  
 
Saken skal vurderes i henhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12: 
Det er ikke registrert naturtyper eller rødlistete arter i Naturbase eller Artskart. Det ble heller 
ikke funnet naturtyper eller rødlistede arter i forbindelse med kartleggingen av området. Det ble 
observert en svartelistet art (rødhyll) på kartleggingen av området. I tillegg er det registrert 
lokaliteter med hagelupin og kanadagullris i Artskart, uten at disse ble observert ved 
kartleggingen. Det må tas hensyn til at de svartelistede artene ikke skal spres i forbindelse med 
utbygging/masseforflytning. Dette er fastsatt i bestemmelsene. 
 
Med kartleggingen av naturmangfold anses kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig (§ 8). I og 
med at tiltaket ikke berører kjent verdifull natur, kommer ikke prinsippene i §§ 9-12 til 
anvendelse, utenom at det i bestemmelsene til 2. gangsbehandling er lagt til en bestemmelse 
om at fremmede arter skal bekjempes før masser forflyttes. 
 
 



5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Utbyggingsavtale 
Fremforhandlet utbyggingsavtale ble behandlet av planutvalget i møte den 27.11.2018 og ble 
da vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen tas opp til behandling i egen sak i 
planutvalget i samme møte som andregangsbehandling av planforslaget. 
 
Kulturminner 
Planforslaget legger til rette for riving av et mindre boligbygg fra 60-tallet (tomt 96/19) som 
kommer i konflikt med lekeplass i felt 3. Huset er foreslått bevart i kulturminneplan og vurdert 
med vernekategori 2: «Kulturminne/ landskapselement som er viktig i lokal og regional 
sammenheng. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering.» Rådmannen vurderer at 
bolighuset ikke har en stor verdi slik det står i dag. I planforslaget foreslår forslagsstiller at 
grunnmuren til huset kan bestå og brukes som en historisk referanse på lekeplassen i felt 3. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Rekkefølgebestemmelse for bygging sammenhengende gang- og sykkelvei: 
Det er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene at undergangen skal være bygget før kommunen 
kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet Hektneråsen nord, se 
kapittel 4.5 over om endringer gjort i bestemmelsene. Advokat for utbygger mener at dette er et 
avtalebrudd som Hektneråsen Utbygging vil måtte vurdere å forfølge rettslig. Utbygger ønsker 
ikke en slik bestemmelse ettersom de da vil bli avhengig av fremdriften til utbygger av Myrvold 
sør. De ser også for seg at dette vil styrke Myrvold sør reguleringsmessig og muligens også 
økonomisk. Ettersom det allerede er etablert planfri kryssing av fylkesveien sør for krysset 
Tristilvegen/fv120 mener de at behovet allerede dekket og at rekkefølgebestemmelsene ikke 
hadde vært tema dersom utbygging av Myrvold sør ikke hadde vært aktuell.  
 
Rådmannen legger til grunn at reguleringsplanen for Myrvold sør er vedtatt og at 
reguleringsplanen for Hektneråsen nord har et innhold som gjør at det er en avhengighet i 
forhold til gjennomføring av teknisk infrastruktur. Etter rådmannens vurdering kan det ikke 
inntas bestemmelser som legger opp til at en gang- og sykkelvei kun skal bygges på en 
delstrekning uten at det er en trafikksikker løsning for kryssing av den sterkt trafikkerte 
fylkesveien. Dersom gang- og sykkelveien som fremgår av reguleringsplanen skal bygges må 
den bygges som en del av en sammenhengende trafikksikker gang- og sykkelvei slik at 
trafikkfarlige kryssinger av fv. 120 ikke skjer.   
 
Forholdet til Regional plan for areal og transport (RATP): 
Som Fylkesmannen og fylkeskommunen viser til ligger ikke Hektneråsen nord innenfor 
prioritert vekstområde for utbygging i Rælingen kommune. Rådmannen mener likevel at 
kommunen ikke kan la være å vedta denne planen, da utbygger har lagt ned mye penger og 
ressurser på å utarbeide planforslaget, samt at planforslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel, som er vedtatt i forkant av den Regional plan for areal og transport. Rådmannen 
påpeker imidlertid at utbyggingen av Hektneråsen nord vil, som Fylkesmannen viser til, med 
stor sannsynlighet begrense kommunens handlingsrom ved fremtidig arealutvikling i de 
områdene som ikke anses som prioriterte vekstområde, og vil således kunne få betydning for 
valg ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Tilpasning av bebyggelse til eksisterende terreng: 
Høyden på planlagt bebyggelse og tilpasningen av bebyggelsen til eksisterende terreng er 
spesielt utfordrende. Rådmannen vurderer i midlertid at topografien i området gjør at 
bygningshøyder som foreslått kan tåles, men ser at det kan gi utfordringer spesielt for 
bokvaliteten i leilighetene i de lavere liggende etasjene. 
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 



Rådmannen anbefaler planutvalget å vedta å legge reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser fram for kommunestyret for vedtak. 
 

 
 

Rælingen, 28.01.2019 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 

 

 

 


