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1 Sammendrag 
Planforslaget omfatter eiendom i Strømsdalen –Vestre Strøm, gnr./bnr. 106/1 og 
nåværende gnr./bnr 106/31. Forslagsstiller er Eiendomsgruppen Oslo AS. Eiendommen er 
regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen. 
Området er sentralt beliggende nær Lillestrøm stasjon og Strømmen stasjon og er derfor 
gunstig lokalisert nær sosialt eksisterende sentrum og kollektivtrafikkpunkter. Prosjektet 
ligger tett på gang og sykkelvei og med god bussdekning. Mindre bilbruk og et nytt 
mobilitetsmønster kan gjøre dette boligområdet til en del av et fortettingsmønster langs etter 
knutepunktene. Det planlegges for 49 leiligheter i 4-5 etasjer i hovedsak seniorboliger men 
også for andre boligsøkende. 

 
I dag består planområdet av en skogkledd skråning med en bekk i bunn. Utbyggingen 
medfører en større endring av deler av landskapet. Det skal tilrettelegges for et parklignende 
miljø som del av et gatetun, med et overvannbasseng som skal ha et vannfall ned mot den 
åpne bekken der den fortsetter i sitt originale løp. Den østvendte skråningen omdannes 
gjennom landskapsendringer til felles uteoppholdsarealer, lekeområder og beplantede 
terrasser. En sti/ gangvei syd i området sikrer universell tilgjengelighet til de forskjellige 
landskapsnivåene. 

 
Planbeskrivelsen drøfter omfattende de forskjellige temaene som endringen av planområdets 
natur medfører, og setter dette inn i den strategiske tenkningen rundt fortetting i kommunen 
og den større regionen. 

 

1.1 Nøkkelopplysninger 
 

Kommune Rælingen kommune 

Adresse Strømsdalen 

Gårdsnr./ bruksnr. gnr/bnr. 106/1, 106/31 m.fl. 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Vestre Strøm gnr. 106, bnr. 1 m.fl. Plan.id. 
156, fra 13.11.2002. 

  

Forslagsstiller Eiendomsgruppen 

Grunneiere (sentrale) Gnr/bnr 106/1 J. Robsruds arvinger 
Gnr/bnr 106/31 O. Linnerud 

Plankonsulent blå arkitektur landskap ab 
  

Ny plans hovedformål Boligbebyggelse og tilhørende 
oppholdsarealer 

Planområdets areal i daa 13,9 

Ant. nye boenheter 49 stk 

Aktuelle problemstillinger Naturverdier og støy 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
  

Kunngjøring oppstart, dato 03.10.2016 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt. (j/n) Nei 
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2 Bakgrunn 
Kommuneplanen 2014-2025 legger til rette for fortetting og utvikling nord i kommunen, og 
har regulert området til boligformål. 

 
2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med denne detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av seniorboliger, 
men også for førstegangskjøpere og andre mer etablerte i Rælingen. 

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller er Eiendomsgruppen Oslo AS. Plankonsulent er blå arkitektur landskap ab. 
Berørt eiendom ligger langs Strømsdalen, sør for Øvre Rælingsvei og er en del av den større 
eiendommen gnr/bnr 106/1. Et mindre område fra eiendom gnr/bnr 106/31 kommer til å bli 
sammenføyd med eiendom gnr/bnr 106/1 i sør. Det finnes pr i dag opsjonsavtale på dette 
mellom Eiendomsgruppen og eiere av 106/31. 
For å kunne skape en god tilpasning av utearealer mellom fylkesveien og boligene har det 
blitt sendt forespørsel til Statens vegvesen om kjøp av del av gbnr. 115/1 som grenser til 
106/1. Statens vegvesen har i brev datert 16.01.2018 gitt positivt svar på forespørselen. 
Endelige grenser vil bli fastsatt basert på reguleringsplan. 

 
2.3 Utbyggingsavtaler 
Det skal utarbeides utbyggingsavtale. 

 
2.4 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor 
ikke konsekvensutredes. 

 

3 Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
Oppstartsmøte ble holdt 26.08.2016. Oppstartsannonse ble publisert den 26.10.2016 i 
Romerikes blad. Brev ble sendt til naboer og tilgrensende grunneiere ved samme 
tidspunkt. Innspill til oppstart av planarbeid er oppsummert i vedlegg til planbeskrivelsen. 
Ved offentlig høring av planforslaget etter politisk 1. gangsbehandling kan nye innspill og 
merknader leveres inn. 

 

4 Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer 
Fylkeskommunale planer 

 
Fylkesdelplan “Romerike møter framtida”: fra 2004 
Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike skal utvikles som del av et miljøvennlig og 
sammenhengende storbyområde, og med tettsteder bundet sammen av et effektivt system 
for veg-, kollektiv- og sykkeltransport, omkranset av et livskraftig landbruk og høyverdige 
natur- og friluftsområder. 
 
Denne reguleringsplanen støtter opp om dette ved å foreslå en fortetting av en sentrumsnær 
tomt, med god kollektivtransport-tilknytning for å minimere miljøbelastningen i kommunen. 
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Målet med planen er å skape mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus. 
Bybåndet, som blant annet spenner mellom Oslo i vest og Lillestrøm i øst over Lørenskog 
og Rælingen kommunes nordre deler skal ta en høyere vekst enn i dag. Begrunnelsen for 
dette er at kollektivtransporten i området er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig. 
Veksten skal i hovedsak skje langs jernbane- og T-banenettet. 

 
Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplan 2014-2025 vedtatt av kommunestyret den 26.08.2015 er området avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse. 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan er Vestre Strøm gnr. 106, bnr. 1 m.fl. Plan.id. 156, fra 13.11.2002. 
Formålet for planområdet er i denne planen avsatt til friluftsområde. 

 
4.3 Tilgrensende planer 
Plan-id 135 fra 1994 i nord grenser til planområdet. Plan-id 201 fra 2016 Bjerkelivegen 
Vestre Strøm. 

   

Gjeldende reguleringsplan 156 fra 2002        Tilgrensende reguleringsplan 201 fra 2016 

 
 
 

4.4 Temaplaner 
Temaplaner som kan berøre denne regulering: 

• Kommunedelplan Energi- og klima 2 2009-2020 

• Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, 2018 

• Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009-2020 

• Retningslinjer overvannshåndtering for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune 

• Temaplan mot støy 2013-2018 

• Felles kommunal veinorm – Retningslinjer for utforming og utbygging av vei og gater, 
2019 

 
4.5 Lover og forskrifter 

• LOV om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 2008-06-27- 
71 

• LOV – 2009-06-19-100 Naturmangfoldloven 

• FOR-2017-06-21-854 Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, 1 juli 2017 

• Vannforskriften §12 
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4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

• Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989 
med rundskriv T-2/08) fastsatt 20.09.1995 

• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

• Rundskriv om lov om friluftslivet (T-3/07) 

• Rundskriv om tilgjengelighet for alle (T-5/99 B) 

• Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriftene) fastsatt 1 juli 2017 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 4. 
september 2009 

• Veileder "Bebyggelse nær høyspenningsanlegg" Statens strålevern 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
Strømsdalen har en sentral beliggenhet med gangavstand til kollektivknutepunkt for tog og 
buss. Strømsdalen har også gang- og sykkelavstand til Fjerdingby, Løvenstad og andre deler 
av kommunen. Det er tilsvarende god tilgjengelighet til Strømmen og Lillestrøm. 

 

 
5.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet er på 13,9 daa og avgrenses i øst av Strømsdalen og i sør av gang - og 
sykkelvei langs Øvre Rælingsvei. I vest er villaområdene langs Bjerkeliveien nærmeste nabo 
og i nord går Linjeveien. Bildet under viser omtrent planens avgrensning. 
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5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området omfatter et naturområde med bekk mellom Strømsdalen i øst, villaområde og 
gravlund i vest, og en enebolig i sørvest. Under høyspentledning i nordre del av planområdet 
er grøntarealet renset for høyere vekster/trær. Langs planområdet går fylkesvei 301 hvor det 
er tilrettelagt for gang- og sykkelveg langs Strømsdalen. Det er dermed gode forbindelser til 
planområdet. 

 
5.3 Stedets karakter 
Den eksisterende bebyggelsen nær området er i hovedsak villaer fra 1980-tallet og framover. 
På den andre siden av Strømsdalen ligger et næringsområde med kontor og handel. Et 
boligprosjekt i nabolaget, Bjerkelivegen, er nybygget og introduserer allerede en høyere 
utbyggingstetthet. Det er ingen eksisterende bebyggelse i selve planområdet. 

 

Strømsdalen med sykkelveg mot sør, her vises også tildekning med grus over ny fjernvarmeledning, bilde 2019.04.09 

 

 
5.4 Topografi og landskap 
Landskapet en del av det kuperte landskapet i Skedsmo-Rælingen-området. Disse V- 
formede dalene ble dannet ved erosjon i marine leiresedimenter under landhevingen etter 
siste istid. Disse ravinene ble tidligere ofte benyttet til beite, utmarksslått og vedskog. 
Området er ca. 13,9 daa stort og ligger ca. mellom kote +140 og +160 moh. Terrenget 
skråner jevnt mot øst, skråningshelning er ca. ml. 1:2 til 1:4. 

 
5.5 Solforhold 
Planområdet har en østvendt beliggenhet og åpner seg mot sør. Den tette skogen gir lite sol 
på bakken. 

 
5.6 Estetisk og kulturell verdi 
Området er rest av et gammelt ravinelandskap. Det er ikke fastslått noen verdi for dette i 
Konsekvensutredningen i kommuneplanens arealdel 2014-2025 – I kommunens helhetlige 
Risiko - og sårbarhetsanalyse fremgår det at: «området er en gammel ravine, men er 
allerede så nedbygd at den ikke har noen verdi som kulturlandskap i dag». 
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5.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert noen funn i register for automatisk fredet kulturminner eller nyere tids 
kulturminner. 

 
5.8 Naturverdier 
Stiftelse BioFokus har utarbeidet rapportene Naturverdier i Strømsdalen 2016.05.26, 
Tilleggsvurdering av bekken i Strømsdalen 08.06.2017 og 09.01.2018. NML tillegg 
oppdatert. Siste innspill fra BioFokus var i mars 2019, hvor det er foretatt en vurdering av 
bekken i henhold til vannforskriften § 12. 

 
5.9 Naturmangfold 
Naturmangfold er vurdert iht. NML §§ 8 – 12 av BioFokus, se vedlegg. Lokaliteten er besøkt 
i tre runder – først i 2002, deretter i 2016, og sist i 2017, hvor alle rapporter har resultert i 
samme verdivurdering.  
 
Det er fra 2002 registrert en naturtype innenfor undersøkelsesområdet (BN00010996 - 
Stalsberg sør - Gråor-heggeskog) i forbindelse med registreringer av nøkkelbiotoper i skog i 
Lørenskog og Rælingen kommuner (Blindheim 1999). Denne lokaliteten ligger i Naturbase 
(Miljødirektoratet 2016). Det foreligger ingen artsregistreringer i Artskart fra lokaliteten 
(Artsdatabanken 2016). 
 
I 2016: Større delen av undersøkelsesområdet består av gråor-heggeskog i en østvendt 
liside fra kulturlandskap/ boligområde og ned til bekk. Øst for bekken ligger det en sykkel- og 
gangsti samt en vei. I nederste halvdel, finnes ren gråor-heggeskog som er flompåvirket. Her 
dominerer gråor og hegg i tresjiktet, men det er også innslag av edelløvtrærne alm og lønn. 
Tresjiktet i den nederste delen er tett og skogen er godt sjiktet. Ved bekken står en del nokså 
grove gråorer.  
 
Nesten hele undersøkelsesområdet består av en intakt "halv ravinedal". Den østre delen har 
vegen og sykkelstien lagt beslag på. Det er også en høyspentledning som krysser 
undersøkelsesområdet hvilket påvirker naturkvalitetene. Til tross for at lokaliteten er sterkt 
påvirket har området fremdeles naturverdier og biologisk mangfold som tilsier at det er lokalt 
viktig (C- verdi). Avgrensingen fra tidligere undersøkelse (Heggland 2002) opprettholdes. 

 
I 2017 ble området befart av Ulrika Jansson (BioFokus) i forbindelse med ravinekartlegging i 
Rælingen kommune. Naturtypebeskrivelsen er i den forbindelse oppdatert. Det er oppdaget 
en ny rødlisteart i området, grøftelommemose (rødlistet som nær truet - NT). Naturverdien er 
fortsatt vurdert til C-verdi, men ikke veldig langt unna B-verdi. 

 

Der bekken kommer opp i området, sett mor nord, bilde 2019.04
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5.9 Bekkedrag i planområdet 
Biofokus har gjort følgende vurdering av bekkedraget: ”Selve bekken kan karakteriseres 
som en ravinebekk. Dess verdier ligger både i vannet og i kantsonene langs bekken, 
samt dynamikken i ravinedalen og gråor-heggeskogen.” 

 

Bekken er en del av et større bekkedrag, hvor større deler av bekken er lagt i rør. Bekken går åpent 
190 meter gjennom planområdet, før den går innunder terrenget. 

 
5.10 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet er en del av et større område som er kartlagt i forbindelse med 
friluftlivskartlegging i Rælingen kommune, i regi av Akershus fylkeskommune. Området 
som reguleringsplanen er en del av, er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde og 
definert som grønnkorridor i Naturbase. I Miljødirektoratets metode for 
friluftslivskartlegging er grønnkorridorer definert slik: «Grønnkorridorene er i mange 
tilfeller viktige friluftslivsområder i seg selv, men er i tillegg en del av transportsystemet 
for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter sammen boligområder 
og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Slike korridorer skal ha et grønt 
hovedpreg» 
 
Det er i friluftlivskartleggingen registrert at grønnkorridoren har stor brukerfrekvens, men 
få opplevelseskvaliteter. Det antas brukerfrekvensen skyldes gang- og sykkelveien som 
grenser til grønnkorridoren. Gang- og sykkelveien har også en funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området. Det er tidligere utført barnetråkksregisteringer som viser at 
området i dag er lite brukt. Dette kan skyldes at området i dag har et bratt terreng og er 
lite tilgjengelig. 
 
5.11 Trafikkforhold 
Planområdet har ingen kjøreatkomst i dag. Utbyggingsområdet ligger ved Fv. 301 
Strømsdalen og har derfor en del biltrafikk som går forbi området. 
Strømsdalen er en viktig forbindelse mellom Øvre og Nedre Rælingsvei nord i kommunen. 
Hastigheten er satt til 50 km/t. En gang og sykkelvei går langs Fv. 301 på planområdets side, 
og binder området for gående og syklende sammen med bl.a. Strømmen og Lillestrøm. 

 

I Statens Vegvesen sin kartdatabase finnes det en oversikt over alle registrerte 
trafikkulykker i området. Oversikten viser at de fleste hendelser har inntruffet ved 
kryss. Det er registrert 2 ulykker med konsekvens alvorlig personskade. Den ene av 
disse fant sted i krysset mellom Fv. 301 Strømsdalen og Øvre Rælingsveg. Den andre 
fant sted på Øvre Rælingsveg. 

 
5.11.1 Trafikkmengde 
Fv. 301 Strømsdalen har i dagens situasjon en ÅDT på ca. 4316, med en forventet 
ÅDT i 2030 på ca. 5000 i henhold til NTP (Nasjonal transportplan) for Akershus fylke. 
 
5.11.2 Kollektivtilbud 

De nærmeste busstoppene til planområdet er på Øvre Rælingsveg. Bussholdeplassen, Øvre 
Strømsdal er ca. 150 m fra planområdets midtpunkt. Med buss herifra tar det ca. 7 min til 
Lillestrøm stasjon, 9 min til Ahus og ca. 12 min til Strømmen Storsenter. 

 
5.12 Barns interesser 
I dag er området relativt utilgjengelig for barn. Området er ikke opparbeidet eller tilrettelagt 
for opphold. Området ligger nær skoler og sentrale funksjoner for barn og unge. Sykkel og 
gangveisystemet gir trygge trafikkforhold. 
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5.12.2 Barnetråkk 
Det ble utført barnetråkkregistreringer på Løvenstad skolekrets i 2016. Dette viser at det 
ikke er noen bruk av området i søndre del av Strømsdalen til lek eller gjennomgang til 
andre områder. 

 
5.13 Sosial infrastruktur 
Det er ingen sosiale funksjoner i planområdet. I kort avstand fra planområdet finnes det 
butikker, helsevesen, kafeer osv. som tilbud i kommunen og i Strømmen og Lillestrøm. (se 
kart på side 5). 

 
5.13.1 Skolekapasitet og barnehager 
Området hører til skolekretsen for Løvenstad barneskole.  

 
Hensynet til en god tjenestestruktur, herunder å sikre tilstrekkelig kapasitet ved skole og barnehage, 
skal vurderes i alle reguleringsplansaker.  
Kommuneplanens arealdel sier hvordan nye områder kan utnyttes. Kommunen utarbeider i tillegg 
boligbyggeprognoser hver vår og høst. Boligbyggeprognosene er et anslag på hvor mange boliger, 
fordelt på ulike boligtyper og ulike kretser, som forventes ferdigstilt i løpet av perioden. Prognosene 
danner videre grunnlag for kommunens elevtalls- og barnehageprognoser.  

  
I boligbyggeprognosene for høsten 2018 ligger Strømsdalen søndre, som ligger innenfor Løvenstad 
skolekrets, inne med 30 leiligheter (med en estimert boligtetthet på 1,9) og at disse skal ferdigstilles i 
2021/22. Det er det samme anslaget som har ligget inne i prognosene siden kommuneplanens 
arealdel ble vedtatt i 2015. Planforslaget legger opp til 50 leiligheter. 

  
Det ble i 2017 gjort en vurdering av behov i skole- og barnehagebygg med tanke på kapasitet.  Det 
slås her fast at det er behov for en kapasitetsøkning på både Løvenstad og Rud skole frem mot 
2030.  

  
I henhold til overordnede føringer og kommunens arealstrategiske retningslinjer er det riktig å 
fortette nord i kommunen. At det er liten kapasitet på skolene, særlig på Rud og Løvenstad, er i 
denne forbindelse en utfordring.  

  
I tillegg til at det er lite kapasitet på skolene i nord, kan økning i antall leiligheter fra det estimerte 
anslaget i boligbyggeprogrammet høsten 2018  påvirke skolens kapasitet, og når denne fylles. Det 
legges derfor inn rekkefølgekrav om at det skal dokumenteres at skolen har kapasitet før det gis 
rammetillatelse, i tråd med konsekvensutredning for området i kommuneplanens arealdel. 

 
5.14 Universell tilgjengelighet 
Området er i dag utilgjengelig. For å ta seg inn i området fra Strømsdalen kreves det at man 
klatrer ned en buskbevokst 4 m's veifyllingskant og så må man hoppe over bekken.  
 

5.15 Teknisk infrastruktur 
Det er ikke tilrettelagt for teknisk infrastruktur inne på området, men det er 
tilknytningsmuligheter både til vann og avløp.  
Ny trafo er bygd i planområdet i 2018. 
Området har konsesjonsplikt for fjernvarme.  

 

5.16 Grunnforhold 
Eiendommen ligger ca. mellom kote +140 og +160 moh. Terrenget skråner jevnt mot øst, 
skråningshelning ca. ml. 1:2 til 1:4. Det renner en mindre bekk langs skråningsfoten. 
Terrenget helt på vestsiden av eiendommen og på tilgrensende eiendommer på vestsiden av 
tiltaksområdet er flatt. Platået er bebygd med frittstående småhusbebyggelse. Østgrensen på 
eiendommen går parallelt med Fv. 301. 
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I forbindelse med planlagt ny bebyggelse på eiendom gnr/bnr 106/1 «Strømsdalen» i 
Rælingen kommune ble det mellom 22.06.2016 og 13.07.2016 utført grunnundersøkelser (se 
geoteknisk rapport fra ØRP as datert 2018.06.05, og senere tilleggsrapport datert 
01.04.2019. 
 
Prosjektet har en total grunnflate/fotavtrykk på ca. 1800 m2. Formålet med undersøkelsene 
var verifisering av grunn og fundamenteringsforhold, samt terreng- og områdestabilitet i 
skråningen. 
 
Massene i grunnen består av fast overkonsolidert havavsatt siltig leire, under ca. 3 – 5 m 
tørrskorpe. Bergdybde ble målt mellom ca. 2 og 13 m. Eiendommen ligger utenfor NVE`s 
registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale etter 
definisjon fra ref./5/ i grunnen (NVE’s kvikkleireveileder, 2014). 
 
I den geotekniske rapporten fremgår følgende under temaet områdestabilitet: ”Topografi 
og helningsforhold rundt tiltaksområdet tilsier tilstrekkelig terrengstabilitet for lange 
glideflater, dvs. nok sikkerhet ift. mulige skred som kunne omfatte et større område enn 
tiltaksområdet. Utbygging skal hovedsakelig foregå i bunnen av skråningen slik at 
stabiliteten forbedres." 
Videre ble det ikke funnet jordmasser i grunnen som kunne utløse progressive leirskred. 
Sikkerhet for områdestabilitet er dermed ivaretatt. Under temaet lokalstabilitet fremgår det i 
rapporten forslag til ulike løsninger for bebyggelsen med disse grunnforholdene. 
 
5.16.1 Grunnforhold i forhold til overvannshåndtering 
Infiltrasjonsevnen til silt og leire anses som uegnet. Å infiltrere nedbørsmengden fra 
planområdet er derfor en løsning som ikke vil fungere. 

 
 

5.17 Støyforhold 
Området generer ikke støy i seg selv ettersom det er et naturområde uten støykilder. 
Langs området i nord-sydlig retning går fv. 301 i Strømsdalen, med en sykkel- og gangveg. 
Helt i sør krysser Øvre Rælingsvei fylkesvei 301 i øst-vestlig retning. Begge veiene 
forårsaker støy i planområdet, hvor store deler ligger i gul støysone. Helt i øst er mindre 
arealer med rød støysone langs fylkesveien i Strømsdalen. 

  
Støyvarselkart ihht. T-1442, Statens vegvesen, prognose for 2015 
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5.18 Høyspentlinjer 
To høyspentlinjer krysser planområdet. En øst/vest og en nord/syd. I Kommuneplanens 
arealdel er det lagt inn hensynssoner over høyspentlinjene. 
 

      Høyspentledning i nordre del av planområdet, bilde Google 
 
 

5.19 Risiko- og sårbarhet 
Rambøll har oppdatert ROS-analysen i henhold til siste veileder fra DSB (1), og er 
utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 4-3. 

 
ROS-analysen er et eget dokument til planmaterialet. 
Den fareidentifiseringen som er gjort tar opp følgende temaer: 

 
Naturrisiko: 

• Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 

• Overvannsflom og erosjon 

• Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 
 

Virksomhetsrisiko 

• Akutt forurensning 

• Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 
 

Trafikk 

• Trafikkulykker med kjøretøy 

• Risiko for myke trafikanter 

• Helseskadelig eksponering for støy (trafikkstøy) 
 

Samfunnssikkerhet 

• Brannrisiko 
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5.20 Næring 
Det er ingen næring knyttet til området, men i sykkel- og gangavstand finnes et stort utvalg. 
Både i Strømmen og Lillestrøm er det større konsentrasjon av handel, næring og 
arbeidsplasser. 

 

5.21 Analyser/ utredninger 
− Geoteknisk rapport nr. 1, rev. nr. 1 er utført av Øvre Romerike Prosjektering AS ØRP, rev. notat 

2018-06-25, Notat nr. 2, ØRP, 1.4.2019 

− Strømsdalen - støy fra veitrafikk ifm. etablering av boligbebyggelse er utført av Norconsult 
2018-07-06 

− Naturverdier i Strømsdalen: 
− 2016.05.26 2016-24 Naturverdier Strømsdalen av Biofokus 
− 2017.06.08 tilleggsinformasjon Naturverdier Strømsdalen av Biofokus 
− 2018.01.09 tilleggsinformasjon Naturmangfoldsloven av Biofokus 
− 2019.04.03 Vurdering av bekken i Strømsdalen, i forhold til vannforskriften § 12 av Biofokus 
− Overordnet VA-plan, prinsipper utført av COWI, 2019-04-17 
− Overordnet Overvannsplan m. Flomplan, notat utført av COWI 2019-04-08 
− ROS-analyse, Rambøll, april 2019 
− Trafikadkomst: Sporing, helning innkjørsel av ØRP, 2018-06 17 
− Teknisk plan: innkjørsel av ØRP, 2019-03 
− Uttalelse Statens strålevern og beregninger av magnetfelt utført av netteier Hafslund 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planlagt arealbruk er boligbebyggelse, hvor det skal tilrettelegges for 49 leiligheter i flere 
ulike størrelser og typer innenfor planområdet. 
Arealbruken rommer en innkjørsel fra fylkesveien inn til parkeringsanlegg og et gatetun for 
trafikkfordeling. Arealbruk til uteoppholdsområder er i hovedsak regulert inn i skråningen vest 
for bebyggelsen. Store felles takterrasser inngår som en del av uteoppholdsarealene. 
I nordre del av planområdet opprettholdes arealbruken som natur. Bekken er åpen i en større 
strekning mot nord og et ca. 40 meter langt vannspeil/ fordrøyningsanlegg tilrettelegger for 
blågrønne strukturer i prosjektet. 

 

6.1.1 Aktuelle reguleringsformål ihht. PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN 
Arealformål Formål SOSI Feltstørrelse m2 Tillatt BRA m2 

BEBYGGELSE OG 
ANLEGG (PBL §12-5, nr. 1) 

    

BBB Boligbebyggelse- 
blokkbebyggelse 

1113 2870 7000 m2 

BE Energianlegg (trafo) 1510 224  

BRE Renovasjonsanlegg 1550 31  

BAS Annen særskilt angitt 
bebyggelse og anlegg 
(snøopplag) 

   

BUT Uteoppholdsareal 1600   

BLK 1 Lekeplass  348  

BLK 2 Lekeplass  141  

BLK 3 Lekeplass  72  

BLK 4 Lekeplass  154  

BLK 5 Lekeplass  449  

SAMFERDSEL OG 
TEKNISK 
INFRASTRUKTUR (PBL 
§12-5, nr 2) 

    

SKV 1 Kjøreveg 2011 941  

SKV 2 Kjøreveg 2011 63  

f_SGT Gatetun 2014 670  

o_SGS Gang - og sykkelveg 2015 731  

SVG1 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 79  

SVG2 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 445  

SVG3 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 296  

GRØNNSTRUKTUR 
(PBL §12-5, nr 3) 

    

GKG1 Kombinert grønn-
strukturfomål  

3800 941  

GKG2 Kombinert grønn-
strukturformål  

3800 576  

GN Naturområde 3020 2853  
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Plankart dat. 10.05.2019. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

 

 

 
Området ligger langs fylkesvei 301 med sykkel- og gangvei, og i en østvendt skråning med en delvis 
åpen bekk i bunnen, 3-4 meter under fylkesveiens nivå. Det er krav til kun en kjørbar adkomst fra 
fylkesveien, som i prosjektet er løst som et gatetun med plass til manøvrering for brann og redning. 
Gatetunet inne på området er i samme nivå som gang- og sykkelveien. Parkeringsanlegget nås 
direkte inn fra gatetunet, og garasjens tak er samtidig et platå som boligene bygges på, en etasje 
over fylkesveien. 
 
Bebyggelsen består av seks bygninger som kobles sammen i tre bygningspar. 
Det tre parene, hus 1 Sør/ Nord, hus 2 S/N og hus 3 S/N, danner tre vinkelformasjoner som har to 
hovedhensikter:  
Å skape en stille side ved å beskytte mot støy fra fylkesveien for større felles uteoppholdsarealer i 
skråningen, og samtidig skape tre forskjellige mindre, indre parkrom i skråningen. De tre 
vinkelformenes innsider er vestvendt for å oppnå flest mulig soltimer.  
 
De tre bygningsparene har korte svalganger i hver etasje med heis, hovedtrapp og rømningsvei, og 
kun to leiligheter pr plan i de seks bygningene.  
Bebyggelsens østside mot gatetunet og fylkesveien har gode solforhold om formiddagen. 
 
Prosjektets får slik en langstrakt, oppbrutt form langs fylkesveien trukket litt tilbake i skråningen på 
midten av gatetunet, der hvor tomten har størst øst-vestlig dybde. 
 
Deler av bekken overbygges. Et 40 meter langt overvannspeil/fordrøyningsanlegg langs gatetunet 
og den åpne bekken mot nord er vannsystemet i prosjektet. 
Se tomteanalyse-diagrammene. 
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TOMTEANALYSE 

eksisterende situasjon adkomstforhold 

 

bebyggelig areal 

 

 
 

gangvei/ veg 

     byggelinje 16 m fra fylkesvei 

støy fra fylkesvei 

adkomstflate må ha dimmensjoner 

for brann-og flyttebil- dette    

skyver prosjektet inn i terrenget 

på den flatere delen av tomten 

bebyggelig areal 

ny bebyggelse må skjerme støy 

støyskjermede utearealer 

     eksisterende bekkeløp adkomstareal 

nytt bekkeløp og overvanns- 

basseng 

     bekken i rør 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bygningsparene er i tre, fire og fem etasjer over parkeringstaket. Byggene i hvert par har en 

etasjeforskjell i høyde. Formasjonen av de tre bygningsparene er lavest mot syd (fire etasjer 

over parkeringsdekket) og nord (tre etasjer over parkeringsdekket), og høyest i det midtre 

paret, 2S/N. 

 
Bebyggelsen vil sees på avstand fra eneboligene på platået vest for prosjektet som ca. to og 
tre etasjer over deres hagenivå. Den nye bebyggelsen vil være lavere enn eksisterende 
skog. 

 
Prosjektet er mer synlig fra Øvre Rælingsvei, og fra fylkesveien som går langs 
planområdet. De tre bygningsparenes vinkelformer har som intensjon å gi variasjon og 
dybde i forhold til denne veien. 

 
Prosjektet skyggelegger ikke for nabobebyggelse. 
 

 
6.3.2 Grad av utnytting 
Graden av utnytting beregnet for hele planområdet er BYA 60%. 
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Utomhusplan 2019.05.10 
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6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 

BRA 

Eiendomsstørrelse (m2) eiendom 106/31 
og 106/1 11480 

 

Planområde (m2) 13 929 

ca 

 

Antall 
boliger 

Areal som skal kjøpes av statens vegvesen langs Strømsdalen 1662 

hus 1 (N og S) 

  innenfor veggene 
(m2) 

overbygde arealer+ 
trappehus 

totalt i 

m2 

 

plan 0 - - - - 

plan 1 346 91 437 3 

plan 2 337 97 434 4 

plan 3 348 85 433 4 

plan 4 348 83 431 4 

plan 5 171 35 206 2 

BRA (m2) 1 550 390 1 940  

hus 2 (N og S) 

  innenfor veggene 
(m2) 

overbygde arealer+ 
trappehus 

totalt i 

m2 

 

plan 0 - - - - 

plan 1 317 80 396 4 

plan 2 305 80 385 4 

plan 3 317 74 391 4 

plan 4 317 74 391 4 

plan 5 144 32 176 2 

BRA (m2) 1 398 340 1 738  

hus 3 (N og S) 

  innenfor veggene 
(m2) 

overbygde arealer+ 
trappehus 

totalt i 

m2 

 

plan 0 97 98 195 - 

plan 1 317 73 389 4 

plan 2 305 74 379 4 

plan 3 317 68 384 4 

plan 4 173 44 217 2 

plan 5 - - -  

BRA (m2) 1 209 355 1 564 

Garasjeanlegg 

 innenfor veggene 
(m2) 

overbygde arealer+ 
trappehus 

totalt i 

m2 

 

BRA (m2) 1 534 166 1 700  

 

 
BRA TOTALT (m2) 6 942  

 

BRA TOTALT (%) 
 

60% 
 

 

Sum antall boliger 
  

49 
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garasjeanlegg 
 

antall parkeringsplasser (makskrav 1.1 
  per leilighet) 56  

  hvorav antall gjesteparkering 7  

  antall sykkelplasser (krav 2 pr. leilighet) 100  

 

  MUA  
 

bakkeplan (m2) 3 030 

felles takterrasser (m2) 355 

privat uteoppholdsareal (m2) 580 

TOTALT (m2) 3 965 

  TOTALT per enhet 81  

 
  antall boder  

  en per enhet (størrelse ihht. tek 17) 49  
 

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Alle leiligheter er gjennomlyste. De fleste ende-leilighetene i hvert bygningspar har vinduer 
på tre sider. Leilighetsstørrelsene varierer fra 45 m2 opp til 107 m2. Dette åpner for et 
sammensatt bomiljø, selv om det i hovedsak er seniororientert. Det indre landskapet i 
skråningen tilbyr varierte felles uteoppholdsarealer og lekearealer for barn. Leilighetene har 
balkonger ut fra fasaden som vender vestover for å samle mest mulig sol. Leilighetene har 
dette grønne, østvendte fellesarealet som en lokal opplevelse. 

 

Tre takterrasser med hager, en i hvert av de tre bygningsparene, utder de sosiale 
møterommene i prosjektet og gir mulighet for ulike aktiviteter og sammenkomster. 
Takterrassene oppveier også for at ikke alle balkonger har sol i 5 timer ved 
vårjevndøgn, dette gjelder fremst leiligheter i 1. og 2. etasje . 16 stk leiligheter har sol 
mer enn 5 timer vårjevndøgn, 10 stk har 4 timer og de øvrige har 3 timer eller mindre 
ved dette tidspunktet. Den 21.6. har alle leiligheter minst 4 timer sol.  
De korte og romslige svalgangene tilbyr andre former for møtesteder. 
I første etasje i den nordligste bygningen (3N) innredes fellesrom med kjøkken og et lite 
verksted til bruk for alle beboere. En gjesteleilighet inngår i konseptet her. 
Dette framtidige bomiljøet ligger tett på et gang - og sykkelveisystem som har god 
tilgjengelighet til urbane tilbud, attraksjoner, arbeidsplasser, samt lokal og regional 
kollektivtransport. Det er kort avstand til landskapsattraksjoner som Nitelva og Øyeren. 

 
 
 
 
 

 
De to nordre bygg med 

takterrasser og 

fellesrom, med terrasse 

i første etasje, skaper 

muligheter til sosiale 

møteplasser og 

uteoppholdsarealer. 
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Estetikk og materialbruk 

 
Det er lagt vekt på at bygningsmassen skal oppleves som tydelige bygningsvolumer mot 
Strømsdalen (mot øst). Bygningskroppene er trukket ut til samme liv som yttersiden av 
svalgangene i nord og i syd. På yttersidene av svalgangene på byggene lengst nord og 
lengst sør skal det etableres stuer/ kjøkken respektive innglassede stuer. Svalgangene 
integreres i dette volumet ved at trappene kles med vertikalt låvepanel og at det etableres 
små boder, også kledd med fasadepanel. Det innføres også et vertikalt spilefelt på hver av 
de korte svalgangene. Videre er det satt inn kraftige søyler som binder sammen fasadene i 
et tydelig bygningsvolum. Dette gjør at bygningene vil framtre som rike fasader med en 
spennende dybde og variasjon i seg. 

 
Materialer som skal benyttes er i hovedsak treverk, som behandles med brannhemmende 
behandling. Trekarakteren skal være tydelig i fargene lys brun, tjærebrun og hvitt, som 
skal bidra til å skape en egen identitet for hvert enkelt bygg. Søylene er av massivtre og 
behandles med samme farge som på resten av de enkelte husene. 

 
De tre bygningsparene får derved en felles estetisk tematikk med variasjoner. De tre 
bygningsparene består av to adskilte bygninger som har relativt små fotavtrykk. Det er heis i 
midten, og svalganger med hovedtrapp i den ene enden av svalgangen og rømningsvei i den 
andre som forbinder boligene i hvert bygningspar. Trappeløpene blir derved en integrert del 
av den ytre bygningsformen som svalgangene skaper i hvert bygningspar. Svalgangene er 
korte. Kun to leiligheter har adkomst fra hver svalgangsdel. 
Retningsbruddet mellom de to bygningene stopper effektivt inntrykket av svalgangene som 
sammenhengende og lange. De tre enkelt byggene som ligger parallelt med Strømsdalen 
har en større dybde skaper «entreterrasser» og utnytter tilgangen på morgen- og 
formiddagssol. 

 

Bilde fra nord mot prosjektet. Fasadene er oppbygget av leiligheter som kommer ut i fasade med vinduer og 
innglassede stuer (høyre del av nærmeste bygget) og korte svalganger (venstre del av nærmeste bygget) 

 
Svalgangene er utformet for å slippe lys ned langs boligenes fasade. Det ble utviklet i alle 
bygningsparene langs en av bygningene i hvert par. Perspektivene i illustrasjonsprosjektet 
viser denne type løsning. Videre i brannprosjekteringen vil det ses på ulike løsninger for å få 
til denne type åpninger i svalgangene, iht brannkrav.
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Et viktig estetisk element er at volumene varieres i høyde. Dette skaper en variasjon av 
bygningsmassen og en mer rik helhet på den nye bebyggelsen. Sammen med den varierte 
fargebruken på de enkelte byggene ønskes det at den nye bebyggelsen skal oppleves som 
en variert og nyansert formasjon, ikke som et langt blokkanlegg. 

 
Alle bygningene har på 
vestsiden, mot landskapet, 
balkonger i glass og 
trematerialer som stikker ut fra 
fasadene. De strekker seg mot 
sol og varme, orientert mot 
uterommet i skråningen. 
Balkongene skjermes delvis for 
innsyn, men i denne 
beliggenheten har mest mulig 
sollys høyest prioritet. 

 

 
Vestsiden med lekeplasser og private balkonger 

 
 

6.5 Parkering 
Rælingen kommuneplans bestemmelser har et generelt krav på minst 1,25 p-plass per 
leilighet inkl. gjesteplasser.  I planforslaget foreslås det å etableres totalt 56 p-plasser. 
55 stk p-plasser i garasje og 7 stk gjesteplasser med adkomst fra gatetunet. 
Begrunnelse for denne p-norm er prosjektets sentrale plassering, statlig ønske om 
minsket bilbruk i sentrale strøk og tidligere erfaring fra prosjekter rettet mot eldre. 
Minimum 10% av parkeringsplassene skal opparbeides for bevegelseshemmede.  
 
For sykkel er p-normen minimum 2 plasser pr leilighet. 50% av parkeringsplassene skal ha 
fremlagt mulighet for ladning av el-biler. Sykkelparkering er plassert ved entréer til heis og 
trapper samt i parkeringsanlegg.  Parkeringsanleggets golv er i samme høyde som det felles 
gatetunet utenfor. 

 
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk for energiforbruk og energisystem. 
Kommunalt vann og avløp etableres ved utbyggingen. 
Det er allerede bygget en ny trafo på området som betjener det nye prosjektet på 
Bjerkelivegen og er dimensjonert også for dette prosjekt. 

 

NRBR er konsultert og vil være med videre i prosessen med involvering av brannkonsulent 
når prosjekteringen igangsettes. Ved plassering av brannhydrant bør avstanden fra fasader 
være minimum 25 meter og ikke lenger en 50 meter. Oppstillingsplassene for brannbil gjør 
det tjenlig med tre hydranter nærmere enn dette. Vannmengde skal være minimum 50 liter pr 
sekund. Foreslått plassering er i forbindelse med oppstillingsplass av brannbil. NRBR har 
godkjent denne løsning. 
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Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmetilknytning. Akershus energi har 
nylig lagt ned vann og fjernvarmerør langs fylkesveien. Prosjektet kobles til vann og 
fjernvarme her etter ønske fra Akershus energi. 

 
Det er krav om nedgravde avfallsbrønner og prosjektet legger opp til dette. Plassering på 
gatetunet er avklart med ROAF. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Statens vegvesen har, i august 2018, godkjent avkjørsel fra fylkesvei 301 Strømsdalen som 
vist i utomhusplan og plankart. Kjøreatkomsten gir adkomst direkte inn til garasje. Brannbiler 
har gode manøvreringsmuligheter og tre oppstillingsplasser. Flyttebiler og taxi kan svinge til 
høyre eller venstre inne på gatetunet foran bygningene. 

 
6.7.2 Et felles gatetun 
Det skal etableres adkomst til området fra fylkesveien. Bygningskroppene og garasjen er 
trukket tilbake i landskapet slik at et større gatetun, en felles plass skapes foran 
prosjektet. Adkomst til boligene og til parkering er skilt med forskjellig belegning. Denne 
designede flaten er manøvrerbar for alle typer kjøretøyer. Her finns også avfallsanlegg, 
sykkelparkering og 7 gjesteplasser for bil. Flaten er oppdelt i ulike markmaterialer som 
viser felt for fotgjengere, dette areal er fortrinnsvis oppvarmet vinterstid. 

 
6.7.3 Utforming av veger 
Ny teknisk plan er utformet av ØRP for adkomst til prosjektet. Denne ble godkjent av Statens 
Vegvesen den 06.05.2019.  
 
6.7.4  Tilgjengelighet for gående og syklende 
Fortetting nær knutepunkter som en nasjonal, regional og lokal planleggingsstrategi dreier 
seg om å utvikle nye gang og sykkelveier eller å utnytte bedre eksisterende gang og 
sykkelnett. Dette prosjektet gjør det siste, utnytter fortrinnet til den foreliggende strukturen, 
gang og sykkelvei direkte til knutepunktene. Kort og sikker gangveiforbindelse til 
bussholdeplass utvider dette potensialet. Med nye utbygginger lengre nord i ravinedalen (se 
kommuneplanen) kan det være aktuelt å etablere nye busstopp langs fylkesveien. 
Det er mulig å se adkomstflaten, gatetunet langs dette prosjektet mot sykkelveien og 
fylkesveien, som et mulig mer urbant plassrom.  
Gangforbindelse vestover i området etableres syd for bebyggelsen, opp mot Kirkegården, og 
forbinder utbyggingens landskap med nabolaget, og gjør skråningen lett tilgjengelig. 

 
6.8 Universell utforming 
Det skal tilrettelegges for universell utforming i planen. Alle boligene har universell adkomst 
med heis og svalganger. Nærlekeplasser er trinnfritt plassert ved hver husgruppe/ heis med 
adkomst på første etasje over parkeringsanlegg. Gangveien i sør er utformet med ramper 
med 1:15 stigning og repoer. Denne gangveien gir universell adkomst til en del av de 
forskjellige nivåene i uteoppholdsarealene. 
 
6.9 Landskapets omdanning, eksisterende og ny vegetasjon 
Plasseringen av bebyggelsen i landskapssnittet endrer den østvendte skråningen. All 
vegetasjon i skråningen må tas vekk for en utbygging som krever gravegroper, 
fundamentering, graveskråninger og forskjellige former for sikring av landskapssnittet i 
byggeperioden (se rapportene fra ØRP). Med dette som utgangspunkt må skråningen i sin 
helhet langs bebyggelsen utformes med tanke på uteoppholdsarealer og lekearealer. 
Skåningen omformes og utformes for å skape gode forutsetninger for uteoppholdsarealene 
og legge til rette for mest mulig gunstige solforhold. 
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Illustrasjonsplanen viser forslag til ny vegetasjon i dette omformede landskapet. Trær plantes 
langs nabogrensene, ved lekeplasser og langs forbindelsen mellom dem. Lavere grupper av 
vegetasjon deler inn det terrasserte landskapet. På de fleste steder skal det benyttes trearter 
med egenskaper som begrenset høyde (3-4 m) men med tettvokst krone og er kun 
sommergrønne (løvtrær). 

Snitt gjennom gatetunet/ adkomstflaten (for flere snitt se illustrasjonsprosjekt) 

 

 
6.9.1 Bekkens forløp i planforslaget 
Bekken foreslås å legges i rør i ca. 80 meter for å muliggjøre bygging på tomten. Terrenget 
faller ned mot bekken som ligger 3-4 meter under fylkesveiens nivå. Utfordringen er bekkens 
naturlige form og plassering, hvor dypt den ligger i terrengsnittet og at den går langt inn mot 
vest i den flatere delen av tomten, der det samtidig er mest egnet å bygge. 

 
Det har blitt sett på mulighetene for å beholde mer av den naturlige bekken. Det kan konstateres at 
dette ikke er mulig da bekkens konstitusjon er forbundet med vegetasjonen omkring den. Hvis en 
vannføring skal samordnes med bebyggelsen må dette bli i en kunstig kanal som er plassert dypt. I 
dialog med BioFokus har det blitt konstatert at dette ikke gir økologiske verdier. 
 
Den nordre delen av området bebygges ikke, bekkeløp og natur virker sammen her. 
Prosjektet tilfører en overvannsdam/ fordrøyningsanlegg på ca. 40 meter i plan med 
gatetunet, som en opplevelse av vann i prosjektet. Dette er også et overvannsløp for takvann 
og kan renne som et lite fossefall ned i den åpne bekken nordover når fordrøyningsanlegget 
er fullt. 

 

 
Overvannbassenget renner over et lite fossefall da den er full og sammenføyes med bekken. 

 
Deler av den naturlige biotopen, ravinenaturen, beholdes i nord inn mot Linjeveien. Den 
reguleres som natur i planen. 
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6.10 Uteoppholdsarealer og lekeplasser 
Den østvendte skråningen utformes som et landskap med terrasser. Nær bygningspar 2 og 3 
lokaliseres nærlekeplasser på 140 m2 og 150 m2. En mindre nærlekeplass på 70 m2 lages på 
garasjetaket mellom hus 2N og 3S.  En kvartalslekeplass etableres i syd på 347 m2 og en øverst i 
landskapet i nord på 630 m2. Samlet areal for lekeplasser er 1337 m2. Lekeplassene defineres i 
reguleringsplan og bestemmelser (se utforming av lekeplassene på egne diagrammer). 
Uteoppholdsareal på bakken er 3030 m2, på takterrasser 355 m2 og på balkonger 583 m2. 
Tilsammen er dette 3965 m2. Gangveien syd i området er universelt tilgjengelig med et fall på 1:15. 
Uteområder får en god tilgjengelighetsgrad i det terrasserte landskapet. Lekeplass BLK2 skal 
utformes med en akebakke for små barn. 

 
Utearealer og lekeplasser følger normer og krav i Kommuneplanen og Veileder i estetikk og 
bokvalitet i plan- og byggesaker/ Rælingen kommune. (vises i vedlegg 2) 

 Illustrasjon av lekeplass BLK2 

 

6.11 Illustrasjonsprosjekt 
Med reguleringsplanen følger et illustrasjonsmateriale som blant annet viser bebyggelsen, 
fasader og leilighetstyper, avkjøringer, intern gangveg med stigningsforhold, p-plass for 
biler og sykler, renovasjonsplass, støyskjerming, opparbeidelse av lekeplasser m/ utstyr, 
eksisterende og planlagt terreng med koter, planlagt vegetasjon, areal for snølagring og 
behandling av overflatevann, samt adkomst- og angrepsveier for brannvesenet og 
tilrettelegging for brannvesenet. 
 
6.12 Solforhold 
Soldiagrammene i illustrasjonsprosjektet viser i hvilken grad omformingen av landskapet 
tilfører uterommene og boligene akseptable solforhold. Fem timer sol på 1/4 av 
uteoppholdsarealer ved vårjevndøgn og minst fem timer på balkong. Uteoppholdsarealenene 
oppnår godkjent solforhold men enkelte av balkongene oppnår ikke dette. De tre store felles 
takterrassene, en i hvert bygningspar, kompenserer for dette og skaper mulige sosiale 
møtesteder, solbelyste og med mange bruksmuligheter (Diagram vises i vedlegg 3). 

 
6.13 Kollektivtilbud 
Det er det gode kollektivtilbudet i området og i det utvidete geografisk området, som er en 
viktig begrunnelse for plassering av prosjektet.  

 
6.14 Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner. 

 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Boligbyggene tilknyttes kommunalt vann og avløp i Strømsdalen. 
 
 
6.16 Overvann 
Overvann fra mark og takflater tilføres bekk som nedlegges i rør i sør på planområdet, under 
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gatetunet. Overvann fordrøyes deretter i et åpent basseng og deretter går bekken i sitt 
opprinnelige løp. Et flomareal sikrer situasjonen. 
 
I overordnet overvannsplan utarbeidet av COWI fremgår følgende om forurensning i 
overvann: ”I planlagt boligområdet med tilhørende parkeringsflater er det lavt forurensings-
potensial ved normalbruk. Tilgrensende veiflater er lavt trafikkert. Det planlegges derfor ikke 
med primære renseløsninger for overvann i prosjektområdet.” 

 
Cowi sier om prinsippene for foreslått fordrøyningsdam: 
I overvannsrapporten om prinsippene for fordrøyningsdam er det vurdert dithen at det vil 
være utfordrende å bevare et fritt vannspeil i fordrøyningsmagasinet til alle årets tider og 
værforhold. Det er dermed foreslått et fordrøyningsmagasin som utformes som et 
nedsenket grøntområde. Grøntområdet/ fordrøyningsdamen vil stå tørt i tørrvær, og vannfylt 
ved større nedbør/smeltemengder. Grøntområdet kan beplantes med planter som tåler å 
stå i vått og tørt vær. 
 
En sentral utfordring er avrenning fra skråning bak og inn mot bygningene. En oppsamling 
langs byggene må etableres for å fange opp, og transportere overvannet til 
fordrøyningsanlegg. Det skal prosjekteres hvor man transporterer overvannet fra baksiden 
av bebyggelsen til fordrøyningsmagasinet. F.eks. mellom bygg, over eller under garasje 
og/eller rundt bygningene via mindre overvannssystemer. 

 
Videre har det blitt vurdert andre alternativer for håndtering av overvann, hvor bekken holdes 
åpen i størst mulig grad. Det har også blitt sett på muligheten for etablering av nedgravd 
løsning for fordrøyningsanlegg. Vurderingen for dette løsningsalternativet er at det ikke vil 
være mulig å beholde et lengre bekkeløp, på grunn av bekkens plassering i landskapet, se 
diagram kap 6.3 og kap 6.9. Det vises også til illustrasjon av innmålt bekk i 
illustrasjonsprosjektet.   
 
 
6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Prosjektet legger opp til 5 stk nedgravde avfallsbrønner plassert på gatetunet. Plassering og 
antall er drøftet og godkjent av ROAF. 

 
 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er 
det tatt utgangspunkt i sjekkliste for ROS-analyse fra Rælingen kommune (Vedlegg 1), 
DSB’s veileder, samt tidligere gjennomført ROS-analyse for kommunedelplan utarbeidet av 
Rælingen kommune. 

 
Det er vurdert 9 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre 
konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. Det er ikke identifisert noen 
risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 
foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. 

 
En (1) av hendelsene er vurdert å utgjøre en betydelig risiko (gult område). For denne 
hendelsen er det foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens ID- 
nummer i parentes): (7) Risiko for myke trafikanter 
Resterende åtte (8) hendelser er vurdert som akseptabel risiko. Det er foreslått ytterligere 
tiltak for oppfølging for seks (6) av disse. 

 
Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 
(1) Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 
(2) Overvannsflom og erosjon 
(3) Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 
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(4) Akutt forurensning 
(5) Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 
(6) Trafikkulykker med kjøretøy 
(8) Helseskadelig eksponering for støy (trafikk) 
(9) Brannrisiko 

 
 

6.18.1 Foreslåtte tiltak 
 

(1) Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 
 Bergdybde bør verifiseres vha. grunnboring i forkant av utbyggingen, evt. ifm. avskoging/ fjerning av 

vegetasjon. 
 Tiltak fra geotekniske rapporter må følges opp. 
 Disse følges opp i forbindelse med detaljprosjektering av bygg. 
 
 Tiltak fra geotekniske rapporter må følges opp 
 Graving i skråninger må planlegges i henhold til Geoteknisk notat nr. 2 og i samarbeid med 
 geoteknisk ekspertise.  
 Disse punkter følges opp i planlegging av utførelse av graving. 
 
(2) Overvannsflom/ erosjon 
 Vurdere erosjonssikring der overvann slippes på til eksisterende bekkeløp. 
 Det må sikres at flomvann ikke skader nærliggende bygg. Underliggende garasje må også sikres 

mot flomvann.  
 Permanente skråninger i stedlige leirmasser eller leirfyllinger opp til 5 m høyde må ikke 
 anlegges brattere enn 1:2 og bør erosjonssikres. 
 Tiltak anbefalt i overvannsplan må følges opp. 
 Tiltak fra geoteknisk rapport og geoteknisk notat nr. 2 må følges opp. 
 Disse punkter følges opp i forbindelse med detaljprosjektering av bygg. 
 
(3) Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 
 Tilrettelegging for radonsikring iht. krav i TEK 17 
 Dette følges opp i forbindelse med detaljprosjektering av bygg. 
 
(4) Akutt utslipp 

Ingen ytterligere tiltak identifisert. 
 
(5) Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 
 Følge opp at berørte leiligheter bygges i henhold til planlagt optimalisering. 
 Dette følges opp i forbindelse med videre planlegging. 
 
 Felles planlegging med netteier for tiltak som berører arbeid med eller nært høyspent og kraftlinjer.  

Dette følges før utførelse, anleggsarbeid. 
 
(6) Trafikkulykker med kjøretøy 

Beplantning skal begrenses i frisiktsonene i henhold til SVVs håndbok N100 (vegnormal) og 
håndbok V121 (veileder). 
Dette følges opp i forbindelse med detaljprosjektering og i informasjon til sameiet eller borettslaget 
ved ferdigstillelse. 

 
(7) Risiko for myke trafikanter 

Ivareta trafikksikkerhet og sikkerhet for myke trafikanter under anleggsfasen, f.eks. ved å sørge for 
god sikt ved ut- og innkjørsel fra første stund, bruk av hjelpemann ved rygging over gangveien etc. 
Dette følges opp i forbindelse med detaljprosjektering og i informasjon til sameiet eller borettslaget 
ved ferdigstillelse. Følges opp i utførelse, anleggsarbeid. 
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(8) Helseskadelig eksponering for støy 

Det anbefales at tiltak foreslått gjennom støykartlegging følges opp i videre planlegging. 
Det bør opprettes en dialog med Rælingen kommune og Fylkesmannen i Akershus for å finne ut 
hvorvidt man kan akseptere utbygging på Strømsdalen forutsatt at ingen fasadenivå overstiger øvre 
grenseverdier for rød støysone og det benyttes samme avbøtende premisser som i 
fortettingsområder definert av kommuneplanen. 
Dette følges opp i forbindelse med videre planlegging. 

 
(9) Brannrisiko 

Planforslag må sikre at krav til atkomst for brannvesenet iht. TEK 17 ivaretas.  
Dette følges opp i forbindelse med detaljprosjektering. 

 

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 
7.1 Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er området avsatt til boligbebyggelse. Prosjektet 
følger opp denne bruken. Prosjektet følger også regionale planer om fortetting nær kollektiv- 
knutepunkter. 

 
7.2 Landskap 
Det er en dialog i dette prosjektet mellom verdien av eksisterende naturmangfold, som del av 
en større naturbiotop i ravinedalen og prosjektets endringer i planområdet. Prosjektet berører 
også rekreasjonsverdien som ligger i den grønnkorridoren som dalen representerer lokalt og 
i det større landskapet. Prosjektet etablerer et helt nytt landskap som bebygger og omformer 
deler av planområdet. 

 
Ambisjonene om fortetting i den større regionen nær viktige kollektivknutepunkter er tydelig 
formulert i kommunale, fylkeskommunale og statlige retningslinjer. Planområdet utnytter 
eksisterende gang, sykkel og kollektivnett på en god måte, og tilfredsstiller de fleste kriterier 
som utbyggingsområde innenfor disse strategiene. 
 
7.3 Stedets karakter 
Ny arkitektur vil bringe nytt liv til stedets karakter, uten at det tar over eller trenger seg på det 
eksisterende boligmiljøet. Leilighetsblokker vil være med på å gi et mer variert nærmiljø. 
Stedets karakter endres fra et naturområde med diverse skog, til et boligområde. En relativ 
høy utbyggingstetthet er i tråd med de overordnede strategier og lokale planer legger opp til 
nær kollektivknutepunktene. Stedets karakter vil endre seg fra en lite brukt og lite pleiet 
naturform til et nyutviklet og bearbeidet landskap for uteopphold, lek og daglig bruk. 

 

7.4 Byform og estetikk 
Prosjektets oppbygging tar sin form, høyde og retning fra beliggenheten langs fylkesvei 301 
og støyen fra denne. Stille sider og støybeskyttede uterom må skapes. Bebyggelsen 
henvender seg inn mot et større felles uteområde, som bidrar til å skape støybeskyttende 
uteoppholdsareal. 

 
Utbyggingstettheten med 49 boliger i en zikzak-formasjon langs fylkesveien med varierende 
høyder, kan sies å romme en estetikk som nytolker ravinen som en bygd form. 

 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Der er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø registrerte og planforslaget vil derfor 
ikke ha noen konsekvenser for dette. 
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7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
7.6.1 Naturverdier og biologisk mangfold 
2018 ble det utført en vurdering av planforslagets forhold til Naturmangfoldsloven § 8-12 av 
Biofokus.  
 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
Området er i 2016 (se vårt notat) kartlagt for naturtyper iht. DN-håndbok 13. Det er i den 
forbindelse også gjort ettersøk av rødlistearter og annet artsmangfold. Området er i tillegg 
befart påny i 2017 av Ulrika Jansson (også BioFokus) i forbindelse med ravinekartlegging i 
Rælingen kommune. Naturtypebeskrivelsen er i den forbindelse oppdatert (vedlagt). Det er 
oppdaget én ny rødlisteart i området, grøftelommemose (rødlistet som nær truet - NT). 
Naturverdien er fortsatt vurdert til C-verdi, men ikke veldig langt unna B-verdi. Lokaliteten er 
besøkt i tre runder – først i 2002, deretter i 2016, og til sist i 2017, og alle har resultert i 
samme verdivurdering. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes dermed å være godt nok for å gå videre med planene. 
 
§9 (føre-var-prinsippet)  
I og med at området er godt undersøkt og kunnskapsgrunnlaget oppfylt er føre-var-
prinsippet mener Biofokus at dette er lite relevant. «Det vil aldri være mulig å kartlegge alt. 
Selv om en går inn med svært store ressurser til kartlegging av mange artsgrupper vil det 
alltid være noe som ikke blir oppdaget, og dette er noe en må leve med. Ut fra våre 
undersøkelser i området vurderer vi at det mest vesentlige av naturverdier nå er kjent.» 

 
§10 1(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
Vurdering av samlet belastning innebærer i hvert fall følgende to ting: 
1. Hvordan de avdekte naturverdiene i planområdet (og Strømsnesravinen som helhetlig 

økosystem) blir påvirket av dette og eventuelle andre tiltak i tilknytning til området over 
tid. 
 

2.  Hvordan det planlagte tiltaket bidrar i en samlet påvirkning av ravinesystemene med 
tilhørende skogøkosystem på Romerike. 

 
Disse to punktene vurderes grundigere nedenfor. 
1. Strømsnesravinen med tilhørende økosystem er sterkt påvirket fra langt tilbake. De fleste 
arealendringene er gamle, og det er ikke skjedd større arealinngrep etter 1999. Bunnen og 
østsiden av ravinene er stort sett ødelagt opp til Øvre Rælingsvei, selv om noe av 
terrengformen gjenstår på østsiden. Østsiden har dermed lite av naturverdier, men denne 
delen er likevel avsatt som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.  
 
Oppstrøms veien er ravineformen noenlunde intakt, mens det er gravd i bekken og deler av 
den er lagt i rør. Denne delen er også avsatt til grønnstruktur. Den nederste (nordre) delen 
av ravinesystemet (inkludert en naturtypelokalitet med lågurt-eikeskog, B-verdi) er i 
kommuneplanen avsatt til framtidig nærings-bebyggelse. 
  
Av den opprinnelige naturen knyttet til ravinesystemet gjenstår i dag kanskje rundt 40% 
(vurdert ca. opp til Bassengåsen) til dels sterkt påvirket natur, mens resten er ødelagt. Dette 
tiltaket reduserer gjenværende natur ytterligere, og eventuell næringsutvikling i nord vil 
redusere ravinenaturen til en liten rest oppstrøms Øvre Rælingsvei. 
 
2. Ravinedaler har begrenset utbredelse i Norge og er i hovedsak konsentrert til områder 
med tykke marine avsetninger i Trøndelag, på Ringerike, på Romerike og i Østfold. Raviner 
er generelt utsatt for et stort arealpress, f.eks. gjennom bakkeplanering/oppdyrking, utfylling, 
plassering av overskuddsmasser, eller veg-bygging. Naturtypen ravinedal er derfor vurdert 
som sårbar på norsk rødliste for naturtyper. Strømsnesravinen er altfor påvirket og har for 
korte ravinearmer til å bli kartlagt som ravinedal. Naturtypen rik boreal løvskog, som 
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omfatter mye av ravineskogene, er rødlistet som DD (datamangel).  
 

All nedbygging av raviner i regionen er negativ, men det er viktigst å ivareta de mer intakte 
ravinene, og A/B-lokaliteter av ravineskogene. I Strømsnesravinen er det imidlertid lite av 
ravinesystemet som gjenstår, og det har begrenset verdi. Den kartlagte gråor-heggeskogen 
er liten og, som sagt, tilknyttet en sterkt påvirket ravine med begrenset verdi. Dette 
begrenser betydningen av økosystemet i et landskapsperspektiv. Biofokus er enig med 
planlegger at nedbygging av denne C-lokalitet i liten grad påvirker forvaltningsmålene i 
naturmangfoldloven §§ 4 og 5. I den grad det skal bygges på naturmark i kommunen er 
dette et sted hvor det påfører forholdsvis lite skade. 
 
§11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Her kommer det inn kostnader for relevante undersøkelser for å ivareta 
kunnskapsgrunnlaget, avbøtende tiltak for å begrense negativ påvirkning og evt. kostnader 
for kompenserende tiltak. Kostnadene må stå i et rimelig forhold til omfanget av 
utbyggingen. Avbøtende tiltak omtales under § 12 nedenfor. 
For å kompensere skader på naturmiljøet som ikke kan unngås, kan en vurdere 
kompenserende tiltak som ivaretar eller gjenskaper tilsvarende naturverdier andre steder. I 
dette tilfellet kunne en potensielt vurdere å gjenåpne bekken oppstrøms og restaurere 
ravineskogen i dette området. Gjenåpning av bekk er trolig en relativt kostbar affære, og det 
er usikkert om dette står i forhold til omfanget av utbyggingen. 
 
Opprydding i fyllinger med hageavfall og skrap, og bekjempelse av fremmede arter i den 
naturlige delen av ravinen oppstrøms i tillegg til i planområdet kunne muligens vært vurdert 
som et kompenserende tiltak, som ville bidra til å redusere miljøbelastningen på 
gjenværende natur i Strømsnesravinen. Et slikt tiltak ville imidlertid måtte følges opp med 
forbedrede rutiner for å unngå forsøpling framover, se videre under § 12. 
 
§12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Her kan en vurdere både alternativ plassering, avbøtende tiltak innenfor planområdet og 
eventuelle teknikker og driftsmetoder. 
 
Planområdet er begrenset i størrelse og det er lite å hente på alternativ plassering innenfor 
planområdet, med mindre en skal redusere omfanget. Hvis en bruker et 
landskapsperspektiv og ser bort fra kommuneplanen, eiendomsgrenser m.m. er det klart at 
utbygging på østsiden av Strømsdalen i mindre grad hadde hatt negativ påvirkning på 
naturmiljøet. 
 
I den grad gråor-heggeskogen og flomprosessene blir borte vil bekken i seg selv ha 
begrenset verdi for biomangfold. Å bevare mest mulig av bekken åpen og i sitt naturlige 
løp vil likevel være et godt tiltak som ivaretar flere økosystemtjenester og har betydning 
for en del arter. En bør altså prøve å bruke en lokalisering og byggeteknikker som 
ivaretar og beholder bekken i størst mulig grad. Det er viktig å skjerme naturen og 
eksisterende bekkeløp i anleggsfasen for forurensing under anleggsarbeid. For å 
unngå at bekken forringes skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan for å sikre dette. 
Miljøoppfølgingsplanen skal vise hvordan det skal sikres at bekken ikke forringes i 
anleggsperioden. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. 

 
Fyllinger med hageavfall (hovedsakelig fra tomtene ovenfor ravineskrenten i vest) og 
spredning av fremmede arter er et problem i området. Det å etablere rutiner (som også 
inkluderer eksisterende bebyggelse) for å hindre dumping av hageavfall og for å bekjempe 
forekomster av fremmede arter vil kunne være viktige bidrag til framtidig drift av området. 

 
For å unngå spredning av fremmede arter skal det ved masseforflytning treffes egnede tiltak. 
Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Videre er det stilt krav til at det skal 
utarbeides en massehåndteringsplan for prosjektet.  
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Det er også satt krav om at planting av fremmede arter i henhold til artsdatabankens 
svarteliste ikke skal forekomme.  

 
 

7.7 Vurdering av bekken i henhold til vannforskriften §12 
 
Vannforskriften §12 skal vurderes dersom tilstandsklassen i en vannforekomst forventes å bli 
forringet eller det er risiko for at tiltaket medfører at miljømålet for vannforekomsten ikke nås. 
BioFokus har foretatt en vurdering av om bekken i Strømsdalen omfattes av forskriftens krav, 
se eget notat.  
 

BioFokus har i notat vurdert det aktuelle bekkeløpet sammen med et 10 - tall bekker 
(Klassifisering av økologisk tilstand (Vann-nett.no). Tiltak i en enkelt bekk i en større 
vannforekomst, som består av et 10 - tall bekker, vil antakeligvis ikke føre til reduksjon av 
tilstandsklassen for hele vannforekomsten. For å gjøre en vurdering av økologisk 
tilstandsendring skikkelig må bekken sannsynligvis skilles ut som en egen forekomst og en 
vurdering av økologisk tilstand i dag og etter tiltak vil være nødvendig. Det er heller ikke sikkert 
at rørlegging av deler av denne bekken vil påvirke kjemien eller forekomsten av bunndyr 
oppstrøms eller nedstrøms tiltaket i bekken. 

 
Det foreslåtte tiltaket vil påvirke den delen av denne bekkestrekningen som i dag har det mest 
naturlige løpet, den mest naturlige flomdynamikken og den mest naturlige vegetasjonen i hele 
bekkeløpets lengde. Rørlegging av denne delen vil også gjøre det vanskeligere å nå 
miljømålet god økologisk tilstand for vannforekomsten da den naturlige kantsonen i denne 
bekken, som i dag bidrar med selvrensing av vannet, vil måtte fjernes over en strekning på 80 
m.  
 
Da bekken vurderes til ikke å være en bekk med årsikker vannføring og vurderingen om å 
legge strekningen i rør trolig ikke vil påvirke vannforekomstens tilstand i en så stor grad at det 
vil medføre en endring i tilstandsklasse, er det derfor ikke nødvendig å vurdere bekken etter 
vannforskriften § 12. Belastningen tiltaket medfører på natur, herunder bekken, vurderes i 
henhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven. 

 
Bekkelukking 
Cowi gjør i sin overvannsplan denne vurdering: ”I den sørlige delen av planområdet er det 
vanskelig å holde bekken åpen ved planlagt utbygging av området på grunn av at bekken 
ligger langt nedenfor gang- og sykkelveiens nivå (3-4 m under vei-nivå). I tillegg går bekken 
inn i tomten vestover og bruker areal der bygg ønskes plassert. For å legge til rette for 
utbygging vil det være nødvendig med oppfylling av terreng. Heving av bekkeløpet er ikke 
aktuelt og vil ikke gi et naturlig bekkeløp. Bekken vil åpnes igjen nord på eiendommen. 
Nedbørfeltet til bekkeløpet, som planlegges å lukke, er på 62 ha. Tilhørende nedbørfelt 
består for det meste av eldre boligområder, slik at avrenningsforholdene ikke er forventet å 
endre seg i nærmeste fremtid. Økt avrenning fra planlagt utbygging håndteres på 
eiendommen og inngår derfor ikke i beregningen for vannføring av bekken.” 

 
Vannføring for bekkelukkingen 
Cowi gjør i sin overvannsplan denne vurdering: ”Basert på Nevina sitt lavvannskart er den 
midlere vannføringen (QM) for bekken med tilhørende nedbørfelt beregnet til 0,44 m³/s. Ved 
flom (Q200) øker vannføringen til 1,2 m³/s, beregningen inkluderer en klimafaktor på 1,4. 
Flomvannføringen bør legges til grunn for dimensjonering av bekkelukkingen. 
Det påpekes at beregningen er gjennomført på et overordnet nivå og må kvalitetssikres 
nærmere ved prosjektering av bekkelukkingen med evt. foreliggende vannføringsmålinger og 
andre anerkjente beregningsmetoder for vannføring i vassdrag.” 
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Overvannshåndtering 
Overvannsretningslinjene har ikke definert en maksimal påslippsmengde fra planområdet til 
bekk. Generelt gjelder at overvann ikke skal tilføres raskere ledning/bekk enn før tiltaket ble 
utført. Ved utslipp til bekk skal utslippsmengder til resipient begrenses for å unngå økning i 
risikoen for flom. Tillatt påslippsmengde settes derfor lik dimensjonerende overvannsmengde 
før utbygging. For å unngå at fremtidig avrenningsmengde fra planområdet fører til en økning 
i vannføringen eller risiko for flom vil det være nødvendig å fordrøye avrenningsmengder 
utover dagens avrenningsmengder. 

 
 

7.8 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 
I dag er naturområdet svært lite brukt, til dels lite tilgjengelig for rekreasjon. Verdien er 
kartlagt i Naturbase som svært viktig friluftslivsområde og er registrert som grønnkorridor.  
Kvalitetene er fremst for de gående og syklende langs Strømsdalen som har en stor 
brukerfrekvens da dette er en viktig forbindelseslinje. Grønnkorridoren vil miste deler av sin 
verdi når det tilrettelegges for utbygging og deler av vegetasjonen fjernes. 
Det vil skapes nye, mer tilgjengelige uteoppholdsarealer i prosjektet. 

 
 

Eksempel på lekeplass i forbindelse med ny gangvei i landskapet, disse skaper større tilgjengelighet til og brukbarhet av 
uteoppholdsarealer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9 Trafikkforhold 
Utbygging vil ha en effekt på lokale trafikkforhold. Ved utbygningen av prosjektet vil det være 
en økning i trafikk på det lokale trafikknettet. Til 49 leiligheter er det rimelig å forvente rundt 
250 kjørebevegelser ekstra per døgn, med beliggenhet på gang og sykkelvei og nær 
bussforbindelse kan dette tallet bli lavere. Utbygningen er vurdert til å ikke ha stor påvirkning 
på eksisterende veinett. 

 
ROS-analysen vurderer trafikkulykker som har potensiale til å medføre alvorlige 
personskader og dødsfall. Utfallet av en eventuell ulykke vil være avhengig av en rekke 
faktorer, slik som hastighet, bruk av sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), vær- og 
føre- forhold. I dagens situasjon er det for majoriteten av de registrerte hendelsene mindre 
små personskader som er registrert. Planlagt utbygging skal i utgangspunktet kun medføre 
marginale endringer i trafikksituasjonen. Konsekvenser vurderes som alvorlig 
(alvorlige personskader). 

 
Risiko for påkjørsel av myke trafikanter fra kjøretøy vurderes til gul risiko (ROS-analyse) 
hvilket betyr at risiko må reduseres og forebyggende tiltak skal om mulig virksettes. Forslag 
tiltak: Beplantning skal begrenses i frisiktsonene ved avkjørsel til prosjektet. Dette følges opp 
i reguleringsbestemmelsene og videre i planlegningen, samt gjennom informasjon til sameiet 
eller borettslaget ved ferdigstillelse. 
Kollektivtilbudet ved området er bra og det forventes en økning av antall brukere, dog ikke 
høyere enn at det vil kunne absorberes av dagens tilbud. 
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7.10 Støyvirkninger av planforslaget 
Området er støyutsatt og krever avviksbestemmelser fra kommunen. For å kunne skape boliger her 
skal støyretningslinjer og støytiltak sammen virke for et godt boligmiljø. Gjennom bebyggelsens 
plassering langs Strømsdalen og at alle leiligheter er gjennomgående, skapes stille side både på 
utomhusarealene i vest og for hver leilighet 

 
7.11 Barns interesser 
Prosjektet legger opp til 5 stk nye lekeområder, disse retter seg til barn i ulike aldre. Forslag 
er at lekeplassene i dette prosjektet sammen med det nye prosjektet Bjerkeliveien inngår i en 
større bydelsbetraktning som medfører et bredere tilbud av muligheter for barn og unge. 

 
7.12 Sosial infrastruktur 
Prosjektets lokalitet er meget interessant med tanke på tilgjengelig sosial infrastruktur. 
Bibliotek, kjøpesenter, mat og kulturtilbud, lege, tannlege samt andre helse- og velværetilbud 

er tilgjengelig med kun en kort spasertur, og svært tilgjengelig på sykkel fra området. 
Prosjektets beliggenhet utnytter den eksisterende gang og sykkelveistrukturen, brukere 
kan utnytte det samfunnsmessige potensialet på denne måten. 
Felles solrike dyrkbare takterrasser/grønne tak og korte svalganger med møtesteder legger 
til rette for allsidighet i den sosiale interaksjonen. Fellesrom med kjøkken og felles verksted i 
1 etasje i bygningen mot nord, ved vannfallet og en gjesteleilighet er enda et bidrag til den 
sosiale mangfoldigheten. 

 
7.12.1 Skole- og barnehagekapasitet 
Planområdet hører til skolekretsen for Løvenstad barneskole som har kapasitet de nærmeste 
årene. En kapasitetsvurdering av skole- og barnehagebygg i 2017 slår fast at det er behov for 
kapasitetsøkning både på Løvenstad og Rud skole fram mot 2030. I henhold til overordnede 
føringer og kommunens arealstrategiske retningslinjer er det riktig å fortette nord i kommunen. 
At det er liten kapasitet på skolene, særlig på Rud og Løvenstad, er i denne forbindelse en 
utfordring. 

 
I tillegg til at det er lite kapasitet på skolene i nord, kan økning i antall leiligheter fra det 
estimerte anslaget i boligbyggeprogrammet høsten 2018 påvirke skolens kapasitet og når 
denne fylles. Det legges derfor inn rekkefølgekrav om at det skal dokumenteres at skolen har 
kapasitet før det gis rammetillatelse, i tråd med konsekvensutredning for området i 
kommuneplanens arealdel. 

 
Dette prosjektet i Strømsdalen med 49 boliger er i hovedsak rettet inn på seniorboende, og 

vil ikke belaste skolekapasiteten i særlig grad. 

7.13 Universell tilgjengelighet 
Prosjektet øker tilgjengeligheten til dette område da det bebygges og skaper nye 
uteoppholdsarealer, som gir universelt tilgjengelige arealer fra ny gangvei i sør. 

 
7.14 Energibehov – energiforbruk 
Da området er under konsesjonsplikt for fjernvarme begrenser dette muligheten til å bruke 
andre energikilder. Prosjektet kommer til å bygges i tråd med gjeldende forskrifter for 
energiforbruk. 

 
7.15 ROS 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene i ROS-analysen, enten i forbindelse 
med videre planlegging, detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes 
det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så 
lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger. 

 
7.16 Teknisk infrastruktur 
Alle aspekter av ny teknisk infrastruktur tilfører området et nytt nettverk. Rør for vann og 
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fjernvarme er nettopp lagt ned langs planområdet. 
 
 
 

8 Innkomne innspill 
Det har kommet inn 11 merknader ved oppstart. Disse er besvart i separat 
vedlegg.  
 

9 Avsluttende vurderinger 
I planutformingsfasen er det gjort flere endringer i prosjektet, med den hensikt om å oppnå 
god bokvalitet på bebyggelsen og uteoppholdsarealer. Planforslaget vurdert i henhold til 
kommunens retningslinjer og krav, samt kommunens veileder i estetikk og bokvalitet. 

Tetthet og utnytting 

Prosjektet har utviklet seg over flere år gjennom en rekke undersøkelser og prosjekttrinn. 
Utvikler av prosjektet har i planutformingsfasen undersøkt det fulle potensialet rundt 
utnyttelse. Når det gjelder tetthet og utnytting så ble det i 2017 presentert et prosjektforslag 
med 72 relativt små leiligheter. Dette ble endret til 56 leiligheter i en senere prosjektutvikling. 
I det prosjektet som nå presenteres er det 49 leiligheter i varierende størrelse fra 45 til 107 
m2. Det er altså rundt dette utbyggingsformatet at prosjektet nå har sirklet inn sin form.  

 

Nær og fjernvirkning 
Prosjektets vinklede form med tre bygningspar har til hensikt skape en stille side og gode 
uteoppholdsarealer. De vil si at hele den oppbrutte formen langs fylkesveien har det som 
overordnet mål. Bygningsformasjonene har en viss lengde langs dalen og fylkesveien, 
men hvert bygningspar varierer i høyde og uttrykk, og laveste høyder på bebyggelsen er i 
sør og nord – 4 etasjer over landskapet. 

 
Bebyggelsens synlighet er tydelig. Men den er kun to og tre etasjer over hagenivået til 
eneboligene på vestsiden, på god avstand fra disse. Da trærne som står på tomten i dag er 
høyere enn de bygg som vil etableres, vil dette si bedre solforhold en for naboene. Fra åsen 
på østsiden av Strømsdalen, ser man prosjektet på relativt lang avstand og man ser over 
prosjektet mot landskapet vestover. Fra Øvre Rælingsvei sørvest for prosjektet ser man kun 
de øverste etasjene. 
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Nærvirkninger langs fylkesveien er det stedet prosjektet viser seg tydeligst fram. Men her 
tilfører også det romlige uttrykket til svalgangene, med sin materialbruk, komposisjon og 
dybde en stor variasjon i byggenes utrykk. Fra andre ståsteder og posisjoner nær prosjektet 
og på større avstand fremstår prosjektet med stor forskjellighet og mindre synlighet. 

 
Bekkens forløp og lengde i prosjektet 

Bekken går i dag åpent gjennom mye av planområdet (oppmålt til 188 m), ellers er den 
lukket i rør i sør (min 600m) og i nord (610 m ned til Nitelva). Prosjektet kombinerer et 40 
meter langt fordrøyningsanlegg/ vannspeil med et vannfall ned til der hvor bekken fortsetter 
åpent mot nord i sitt naturlige løp. Derved står det igjen 98 m med uberørt bekk og 90 m 
som tildekkes.  
 
Underveis i prosessen er det gjort vurdering av ulike løsninger for overvannshåndtering,  
for å unngå bekkelukking i størst mulig grad.  

 
Det er tidligere undersøkt muligheter for utbygging som har bekken mer åpen, ved en 
utbygging av et boligprosjekt med en viss utbyggingstetthet her. Dette var før det ble 
foretatt innmåling av bekkens løp og dybde. Bekken ligger i hele lengden 3 til 4 meter 
under gang- og sykkelveiens nivå. 

 
I snittet vil da bekken i forhold til alle løsninger for trafikk ligge 3-4 meter under dette 
adkomstnivå, og vil i alle forslag fremstå som en dyp slukt mellom gang- og sykkelvei og den 
fremtidige bebyggelsens entréer. Bekkens kartlegging viser også at den går langt inn i 
landskapet og blir liggende under enhver form for nødvendig adkomstløsning inne på 
planområdet, og løpet må alltid endres om den skulle holdes åpen. En åpen bekk i stedet for 
fordrøyningsanlegg/ vannspeil måtte løftes som en ny konstruksjon i høyde med innkjørsel 
og trafikkavvikling, og vannet pumpes opp, for så å falle ned i det åpne løpet videre 
nordover. 

 
Det vurderes dithen at dette vil kompenseres for bekkens delvise rørlegging, gjennom at det 
skapes en ny type vegetasjon og vannmiljø. En åpen overvannsløsning med grøntarealer og 
vannspeil har en estetisk verdi for bomiljøet, som kan bidra til å øke trivselen for beboerne. 
Denne overvannsdammen kan også sikre rensning av overvann fra tak- og trafikkflater før 
det slippes ut i bekk og samtidig skape et positivt tilskudd i det nye boligmiljøet. 
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Svalganger 
Svalganger har vært et viktig samtaleemne i prosessen. Det har sin bakgrunn i dette som står i 
”veileder i estetikk og bokvalitet”: 
"Svalganger er en vanlig atkomstløsning for leilighetsbygg. Svalganger som går langs hele eller store 
deler av bygget bør unngås. Det gir bygget lange horisontale bånd og blir et veldig dominerende 
fasadeelement. Det kan fort gi et monotont uttrykk og lang avstandsvirkning." 
"Svalganger bør gi atkomst til et begrenset antall boliger og kun gå langs en begrenset del av fasaden." 
(9.3.4, s 97) 

 
Underveis i prosessen er det foretatt vurderinger av ulike løsninger for bebyggelsens 
utforming, hvor der er vist flere ulike løsninger på svalgangenes utforming. 
Interessante løsninger på svalgangene er fulgt opp. Blant annet kommunens ønske om færre 
leiligheter pr svalgangsløp. 
 
Prosjektet har nå seks korte bygningskropper forbundet to og to i bygningspar. Det er nå kun 
to leiligheter pr svalgangsløp. Ingen av svalgangene går langs en hel fasadelengde.  
 
Det er lagt vekt på at bygningsmassen skal oppleves som tydelige bygningsvolumer mot 
Strømsdalen (mot øst). Bygningskroppen er derfor trukket ut til samme liv som yttersiden av 
svalgangene i nord og i syd. Der er det er det tilrettelagt for stuer/ kjøkken respektive 
innglassede stuer på disse visuelt viktige hjørnene.  
Svalgangene har blitt integrert i dette volumet ved at trappene er kledd med vertikalt 
låvefasadepanel og at det er etablert små boder, også kledd med fasadepanel, samt at det er  
innført et vertikalt spilefelt på hver av de korte svalgangene. Videre er det satt inn kraftige 
søyler som binder sammen fasadene i et tydelig bygningsvolum. Hensikten er at bygningene 
skal framtre som rike fasader med en spennende dybde og variasjon i seg.  
 
Retningsbruddet mellom de to bygningene i hvert par stopper effektivt inntrykket av 
svalgangene som sammenhengende.  Ingen av svalgangene går i hele lengden av de seks 
bygningskroppene.  Boder i hvert plan på svalgangene med trepanel i fasaden, vertikale spiler 
i felt og kraftige søyler avbryter glassrekkverkene. Denne oppbyggingen av fasaden motvirker 
det horisontale i svalgangene og gir en større kompleksitet og vertikalitet til fasadens uttrykk. 
Den ytre bygningsformen gir en romlig dybde i fasadene, samtidig som den utnytter tilgangen 
på morgensol. 
 
Fasadetegninger og perspektiver viser godt den kvaliteten dette ytre sjiktet av forbindelser nå 
oppnår. Veilederen for estetikk og bokvalitet sine anvisninger er forsøkt fulgt opp og utviklet i 
prosjektet. 

 

Balkonger 
Balkongenes utforming har også vært et tema i planutformingsfasen. I veileder i estetikk og 
bokvalitet fremgår følgende: ”Det har stor betydning for et bygg om balkonger er 
utenpåhengte eller inntrukne. Utenpåhengte balkonger gir ofte mer innsyn fra naboer enn 
inntrukne balkonger. Balkongene fremstår også som en bygningsdel som ikke er integrert i 
bygget. Ved delvis inntrukne eller helt inntrukne balkonger vil man få mer private og 
skjermede uteplasser som er integrert i bygningens volum” (9.3.4, s 97). 

 

De tre bygningsparenes V- formasjoner i prosjektet er i hovedsak vendt mot vest og sørvest, 
og de ligger inn mot et opparbeidet landskap for uteopphold og lek, i en østvendt skråning. 
Orienteringen kan sees som en oppsamling av sollys og varme så langt det er mulig. 
Balkongene stikker ut fra fasadene og strekker seg mot sol og varme, orientert mot 
uterommet i skråningen. Dette for å unngå skyggelegging av balkongrommet i 
størst mulig grad, som balkonger inntrukket i bygningsformen ville ha medført. 
Balkongene skjermes delvis for innsyn og er utformet for å oppnå mest mulig 
sollys. I tillegg er det rimelig å anta at det vil bli et beskyttet klima i 
landskapsrommene mot vest, delvis i og med at trærne nord på tomten vil bli 
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bevart, også de høye trærne på kirkegården i sørvest vil skape le, samt at 
landskapet i seg selv skaper le. Denne kvaliteten tilføres beboerne og det skapes 
lune terrasser som får mest mulig solinnfall. 

 
 

9.2 Konklusjon 
Når dette område endret arealbruk gjennom den nye kommuneplanen 2014-2025 fra 
friluftsområde til boligareal så ligger det en klar ambisjon fra kommunens side om å utvikle 
områder nær viktige kollektivknutepunkter til nye utbyggingsformer. Det vil si bolig og byvekst 
i tråd med statlige, nasjonale og regionale retningslinjer. Områder som tidligere ikke har vært 
sett på som interessante for boligvekst kommer nå i søkelyset. Dette kan skape konfliktsoner 
i lokale miljøer, der ny utbygging endrer disse og naturbiotoper som har vært sett på som 
varige forandres.  

 
I dag har området mange naturkvaliteter. Men området er i svært liten grad i bruk som 
turområde og lekeområde – det er relativt bratt, vått, tett av trær og lite tilgjengelig. 

 
Ved utbygging i dette området består avveiningene i prosjektet av tre aspekter. 
 
Det ene er at det ikke mulig å bygge her uten landskapsendringer, men at det samtidig er 
mulig å omskape den grønne lungen i en ny kultivert form. Som et landskap med parktrekk 
som gjør det tilgjengelig og attraktivt for beboere og nabolag og skaper nye kvaliteter. 

 
Det andre aspektet er at prosjektet må legge deler av bekken i rør, men at bekkeløpet i den 
nordlige delen beholdes. Det lages et fordrøyningsanlegg og flomsone, samtidig som naturen 
beholdes i den nordre delen mot Linjeveien. Deler av naturbiotopen lever videre. Et 40 meter 
langt vannspeil/ fordrøyningsanlegg forlenger karakteren av vann i prosjektet. 

 
Det tredje aspektet er at planforslaget/prosjektet støtter opp under områdets nærhet 
til kollektivknutepunktet og at utbyggingen utnytter eksisterende nettverk for 
alternative transportformer, også gang- og sykkelveinettet. 

 
Sett i tråd med nasjonale og fylkeskommunale strategier for transport, mobilitet og fortetting i 
den større regionen, og kommunens strategi med fortetting nord i kommunen må prosjektet 
ha en viss størrelse. 49 leiligheter tilfører et nytt og interessant bomiljø på dette stedet, 
innenfor disse strategiske byutviklingsrammene. I denne betraktningen ligger grunnlaget for 
de endringene av landskapet som prosjektet finner nødvendig og lanserer. 
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Vedlegg 1- uteoppholdsarealer 
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Vedlegg 2-solforhold 
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 Vedlegg 3- prinsipp for uteoppholdsarealer 
 

 
 

 


