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Innkomne innspill til planarbeid  

oppsummering og forslagsstiller kommentar 2019.05.10 
 

 Avsender Merknad Kommentar plankonsulent 

1 16.11.16 
Gaute Solaas 
Leder Midtre 
Rælingen, Vel 
Styremedlem 
Rælingen Friluftsråd 

Utbyggingen bør brukes til å 
forbedre mulighetene til 
nærfriluftsliv i området. Det må 
ryddes for undervegetasjon og 
skogen må tynnes. Stier/turveger 
må opparbeides og gruses slik at 
de tåler bruk gjennom alle 
sesonger med både sykkel og 
barnevogn. 
Hvis terrenget tillater bør det 
etableres en grillplass og kanskje 
en plen for lek og moro. 
Terrengtrimapparater kan 
plasseres langs stiene i en 
rundløype. Vi har lagt ved en del 
bilder fra en slik trimløype. 
Fotgjengerovergangen på Øvre 
Rælings veg er utsatt for biler 
med høy hastighet og bør sikres 
med fartsdempende tiltak. 
 

Forslaget inneholder en gangveg 
som kommer til å forbedre 
tilgjengeligheten til området. 
Forslaget inneholder også 5 stk 
forskjellige lekeplasser som 
illustreres nærmere i 
planmaterialet. De består av 4 
nærlekeplasser og en 
kvartalslekeplass. Samlet areal er 
1337 m2, 1 tillegg kommer 
uteoppholdsareal på terreng ca 
3000 m2.  
 
Trafikksituasjon på Øvre Rælings 
veg er ikke vurdert så alvorlig at 
fartsdempende tiltak er en del av 
denne planen. 

2 NVE 05.11.16 NVE gir i forbindelse med 
planarbeid råd og veiledning i 
arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare, vassdragsinngrep, 
samt vassdrags- og 
energianlegg. 
Dersom planarbeidet berører 
noen av temaene i sjekklista skal 
NVE ha planen på høring. Vi 
anbefaler at sjekklista benyttes 
aktivt i forbindelse med risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) for 
planområdet. 

I følge georapport er det ikke funnet 
kvikkleire eller kvikkleirelignende 
sprøbruddmateriale i grunnen på 
eiendommen. Jordmassene består 
overveiende av faste, tørr-/ forvitret 
leire. Området og lokalstabilitet er 
tilfredsstillende i forhold til gjeld. 
regelverk. Planlagte blokker kan 
enten fundamenteres direkte på 
berg, på peler til berg eller på 
komprimerte egnete steinmasser 
som erstatning av stedlige leirgrunn 
(masseutskifting). 
Beregning av grunnens bæreevne, 
terrengsetninger under 
fundamentlast, jordtrykks-
beregninger, stabilitet på 
midlertidige graveskråninger for 
planlagte blokker og permanent 
skråninger samt evt. støttemurer 
må verifiseres og detaljprosjekteres 
når endelige planer og 
lastberegninger foreligger. ROS-
analysen som er utført av Rambøll 
spesifiserer tiltak som skal følges 
opp ved detaljprosjektering av bygg 
og planlegging for utførelse av 
gravingsarbeidene.  
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3 Ruter As 
18.11.16 
Iver Wien 
trafikkplanlegger 

Området ligger i relativt kort 
avstand fra Lillestrøm stasjon og 
egner seg godt til fortetting med 
boliger. Det er viktig at boligene 
knyttes godt til kollektivnettet og 
at det legges vekt på god 
gangforbindelse til holdeplassen 
Øvre Strømsdal. 
Parkeringsdekningen bør holdes 
lav slik at en oppnår høy andel 
gange, sykkel og 
kollektivtransport. 

Utbygger deler Ruter sitt syn. 

4 15.11.16 
Arild Rode og Kari 
Arnesen 
Strømsdalen 43 og 
45 

Innsenderen beskriver område 
slik: 
” Området er et av de siste 
bevarte ravinelandskap i denne 
delen av Raslingen med sjeldne, 
artsrike løvtrær som kastanje, 
hassel, or, alm og eik. 
Landskapet tiltrekkes av rådyr, 
rev, grevling og pinnsvin, og av 
mange fuglearter som 
nøtteskrike, hakkespett og ugle. 
Området gjennomskjæres av en 
åpen bekk som er vannkilde for 
planter, dyr og fugler. Landskapet 
har stor verdi som grønn lunge 
for beboerne i området, og for å 
beholde artsmangfoldet i 
Strømsdalen. Vi mener derfor at 
hele området må forbli regulert 
som friluftsområde”. 
Innsender er opptatt av at 
område nord for 
høyspentledningen mot 
Linjevegen må bevares. 
De er urolige for økt biltrafikk, 
eksos, støv og støy. 

Kartlegging av naturverdier og 
naturmangfold er kartlagt og vurdert 
i henhold til NML §8-12.  
 
1. 1
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å 
være godt nok for å gå videre med 
planene. 
 
2.  
All nedbygging av raviner i regionen 
er negativt, 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 tilknyttet en sterkt 
påvirket ravine med begrenset 
verdi. Dette begrenser betydningen 
av økosystemet i et helhetlig 
landskapsperspektiv. 
Biofokus er enig med forslagsstiller 
at nedbygging av denne C-lokalitet i 
liten grad påvirker forvaltnings-
målene i naturmangfold-loven §§ 4 
og 5. I den grad det skal bygges på 
naturmark i kommunen er dette et 
sted hvor det påfører forholdsvis lite 
skade.” 
 
3. 3
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 miljø-
belastningen på gjenværende natur 
i Strømsnesravinen. Et slikt tiltak 
ville imidlertid måtte følges opp med 
forbedrede rutiner for å unngå 
forsøpling framover.  
 
 
 



 3 

Da kommuneplanen 2014- 
2025 har endret reguleringsformålet 
fra friluftsområde til boligområde 
så vil store deler av dette 
naturområdet bli endret, og et nytt 
landskap vil etableres. 
Reguleringsplanen for dette 
prosjektet beholder området nord 
for høyspentledningen som 
naturområde. 
Bebyggelsens form og 
beliggenhet vil beskytte 
naboområder for støy med mer. 
Det nye prosjektet vil komme til å 
generere mer trafikk. Til 49 
leiligheter er det rimelig å forvente 
rundt 250 kjørebevegelser per 
døgn, med beliggenhet på gang- 
og sykkelvei og nær 
bussforbindelse kan dette tallet bli 
lavere. 
Prosjektutbyggingen er vurdert å 
ikke ha stor påvirkning på det lokale 
veinettet. 

 

5 Ole Jørgen Kolderup 
25.11.16 

Dette er en uttalelse som sier 
at Strømsdalen er den minst 
egnede og minst attraktive 
tomt i Rælingen for boliger.  
 
Uttalelsen sier at det viser 
også den ROS- analysen hvor 
rådmannen konkluderer at 
områder er uegnet til 
boligformål. Kolderup nevner 
en tidligere vurdering av 
området med lignende resultat 
da han var teknisk sjef i 
Rælingen 1973 - 1980. 
 
Sterkt skrånende terreng, 
østvendt, elendige solforhold, 
usikre grunnforhold og med 
kraftlinjer tett inntil. 
 
Eiendomseier sier han 
kommer til å foreta målinger 
på eiendommen før eventuelt 
arbeid igangsettes og kommer 
til å holde utbygger og 
Rælingen kommune ansvarlig 
for setninger. 

Planforslaget har ivaretatt 
solforhold, grunnforhold, vurdert 
trafikk og anpasset forslaget til 
løpende støyanalyser av skisser og 
ferdig skisseprosjekt. 
Prosjektet er plassert ved siden av 
byggeforbudssone under 
strømledninger og har ivaretatt krav 
fra Statens strålevern ihht. til 
stråling. 
Ettersom kommuneplanen  
2014-2025 allerede har endret 
reguleringsformålet fra 
friluftsområde til boligområde  
så vil store deler av dette 
naturområdet bli endret, og et nytt 
landskap må etableres. 
 
Det er i forbindelse med 
reguleringsplanen foretatt 
ytterligere utredninger og utarbeidet 
ROS-analyse, som blant annet 
konkluderer med at det 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. 

  For ytterligere informasjon se ROS-       
analyse, samt planbeskrivelsen. 
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6 Statens vegvesen 
24.11.16 
Tilleggsuttalelse 
28.08.17 

Lagt ved støysonekart langs 
fv. 
301. Deler av planområdet 
ligger i gul sone, mens 
området nærmest fylkesvegen 
ligger i rød sone. 
Statens vegvesen tar i sin 
uttalelse opp retningslinjer for 
behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012 
og trafikkstøy ved 
planområdet. 
De utdyper kravet om 
støyfaglig utredning i gul sone. 
De tar videre opp støyfaglig 
utredning/ støyberegninger og 
rekkefølge- bestemmelser ved 
støyskjerming. I sin første 
uttalelse skriver Statens 
vegvesen at det bør blir 
regulert kryss mellom 
adkomst- veg til planområdet 
og Linjevegen. De uttaler også 
at avkjørsel fra Øvre 
Rælingsvei til gbnr. 106/31 
reguleres stengt. 
I tilleggsuttalelsen 
(28.08.2018) aksepterer 
Statens vegvesen at nytt kryss 
til planområdet reguleres 
mellom fv. 301 og adkomstveg 
i planområdet De beskriver 
rekkefølgebestem- melser, 
reguleringsbestemmelser om 
frisikt i kryss og teknisk plan 
for nytt kryss. 
 
 
 

Støynivå vil bli hensyntatt i design 
av byggene (plassering, vinkling, 
slik at støyfølsomme rom blir mest 
mulig skjermet). Alle leiligheter skal 
ha stille side, 50% av alle 
støyfølsomme rom skal ha stille 
side hvorav minst et skal være 
soverom. Dette sikkres også 
gjennom bestemmelser. 
Støyfaglig utredning og 
støyberegninger er utført av 
Norconsult. 
Stengning av avkjørsel til gbnr. 
106/31 utgår ettersom det ligger 
utenfor planområdet. 
Teknisk plan er utført og godkjent 
av SVV i mai 2019. 

7 ROAF Romerike 
Avfallsforedling IKS 
18.11.16 

Anbefaler nedgravde 
løsninger utenfor selve 
boligområdet, 
renovasjonsbilene må kunne 
stå 
oppstilt i område som er plant. 
 
 

Søppelløsning i planforslag er utført 
i dialog med ROAF, som har 
akseptert foreslått plassering av 
nedgravde avfallsbeholdere. 
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5 Ole Jørgen Kolderup 
25.11.16 

Dette er en uttalelse som sier at 
Strømsdalen er den minst 
egnede og minst attraktive tomt i 
Rælingen for boliger.  
 
Uttalelsen sier at det viser også 
den ROS- analysen hvor 
rådmannen konkluderer at 
områder er uegnet til boligformål. 
Kolderup nevner en tidligere 
vurdering av området med 
lignende resultat da han var 
teknisk sjef i Rælingen 1973 - 
1980. 
 
Sterkt skrånende terreng, 
østvendt, elendige solforhold, 
usikre grunnforhold og med 
kraftlinjer tett inntil. 
 
Eiendomseier sier han kommer til 
å foreta målinger på 
eiendommen før eventuelt arbeid 
igangsettes og kommer til å 
holde utbygger og Rælingen 
kommune ansvarlig for setninger. 

Planforslaget har ivaretatt 
solforhold, grunnforhold, vurdert 
trafikk og anpasset forslaget til 
løpende støyanalyser av skisser 
og ferdig skisseprosjekt. 
Prosjektet er plassert ved siden av 
byggeforbudssone under 
strømledninger og har ivaretatt krav 
fra Statens strålevern ihht. til 
stråling. 
Ettersom kommuneplanen  
2014-2025 allerede har endret 
reguleringsformålet fra 
friluftsområde til boligområde  
så vil store deler av dette 
naturområdet bli endret, og et nytt 
landskap må etableres. 
 
Det er i forbindelse med 
reguleringsplanen foretatt 
ytterligere utredninger og 
utarbeidet ROS-analyse, som 
blant annet konkluderer med at 
det 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. 
 
For ytterligere informasjon se 
ROS-analyse, samt 
planbeskrivelsen. 
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6 Statens vegvesen 
24.11.16 
Tilleggsuttalelse 
28.08.17 

Lagt ved støysonekart langs fv. 
301. Deler av planområdet ligger 
i gul sone, mens området 
nærmest fylkesvegen ligger i rød 
sone. 
Statens vegvesen tar i sin 
uttalelse opp retningslinjer for 
behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012 og 
trafikkstøy ved planområdet. 
De utdyper kravet om støyfaglig 
utredning i gul sone. De tar 
videre opp støyfaglig utredning/ 
støyberegninger og rekkefølge- 
bestemmelser ved støyskjerming. 
I sin første uttalelse skriver 
Statens vegvesen at det bør blir 
regulert kryss mellom adkomst- 
veg til planområdet og 
Linjevegen. De uttaler også at 
avkjørsel fra Øvre Rælingsvei til 
gbnr. 106/31 reguleres stengt. 
I tilleggsuttalelsen (28.08.2018) 
aksepterer Statens vegvesen at 
nytt kryss til planområdet 
reguleres mellom fv. 301 og 
adkomstveg i planområdet De 
beskriver rekkefølgebestem- 
melser, reguleringsbestemmelser 
om frisikt i kryss og teknisk plan 
for nytt kryss. 
 
 
 

Støynivå vil bli hensyntatt i design 
av byggene (plassering, vinkling, 
slik at støyfølsomme rom blir mest 
mulig skjermet). Alle leiligheter skal 
ha stille side, 50% av alle 
støyfølsomme rom skal ha stille 
side hvorav minst et skal være 
soverom. Dette sikkres også 
gjennom bestemmelser. 
Støyfaglig utredning og 
støyberegninger er utført av 
Norconsult. 
Stengning av avkjørsel til gbnr. 
106/31 utgår ettersom det ligger 
utenfor planområdet. 
Teknisk plan er utført og godkjent 
av SVV i mai 2019. 

7 ROAF Romerike 
Avfallsforedling IKS 
18.11.16 

Anbefaler nedgravde løsninger 
utenfor selve boligområdet, 
renovasjonsbilene må kunne stå 
oppstilt i område som er plant. 
 
 

Søppelløsning i planforslag er utført 
i dialog med ROAF, som har 
akseptert foreslått plassering av 
nedgravde avfallsbeholdere. 
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8 Hafslund 

25.11.2016 

Enkelte utdrag fra uttalelse: 
Generelle restriksjoner gjeldende 
for angitte kraftledning: klausulert 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra 
ytterste strømførende ledning. 
Det tillates ikke etablering av 
veier, vegskilt, gatelys, 
parkeringsplasser, lagerplasser, 
m. v. innenfor det klausulerte 
byggeforbudsbeltet uten at 
Hafslund Nett er forelagt planer 
for dette og søknad er godkjent. 
Kart over restriksjonsområdet 
vedlagt. 
Planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som det er 
nødvendig for nettselskapet å 
drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av 
adkomst til nettselskapet sine 
anlegg. For å sikre strøm til ny 
bebyggelse, vil det høyst 
sannsynlig bli behov for å sette av 
arealer til å etablere nye 
nettstasjoner innenfor 
planavgrensningen. Antall 
nettstasjoner er avhengige av 
effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at 
forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planområdet har. 
Nettselskapet gjør oppmerksom på 
at spenningsnivået for 
ledningsanleggene ikke må 
påføres i planen, herunder 
plankartet. Kraftledninger skal på 
kart ha en enhetlig utforming, 
uavhengig av spenningsnivå og 
eventuelle fysiske forskjeller. 
Parallelle ledninger som går i 
samme trasé, skal tegnes som 
én ledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hensynsone vil bli hensyntatt i 
prosjektet. Bygninger plasseres 
utenfor hensynssone. Beregninger 
av magnetfelt er utført av netteier 
Hafslund for dette prosjektet og 
deretter diskutert med Statens 
strålevern. 
Planløsninger i leiligheter nærmest 
hensynssonen utformes i samsvar 
med krav fra Statens Strålevern.  



 8 

9 • Nguyen, 
Bjerkelivegen 1 
• Bakken, 
Bjerkelivegen 2 
• Khan, Bjerkelivegen 
3 
• Myhrer, 
Bjerkelivegen 4 
• Skirbekk, 
Bjerkelivegen 5 
• Kolderup, 
Bjerkelivegen 6 
• Solem, 
Bjerkelivegen 7 
• Bjerkan, 
Bjerkelivegen 8 
• Berge, 
Bjerkelivegen 9 
• Le, 
Bjerkelivegen 
10 
• Jahr, 
Bjerkelivegen 
12  
• Majeed, 
Bjerkelivegen 
14 
• Linnerud, 
Øvre Rælingenvei 2 
 
 
25.11.2016 
 
 
 

Fra uttalelsen: 
” Vi vil innledningsvis anføre at 
området må ses som en helhet 
og vi viser til klagen ifm. 
Bjerkelivegen og Vestre Strøm og 
den omdisponering av friområde 
som her ble gjort. Vi viser i den 
sammenheng til Fylkesmannens 
brev av 22.10.2015 der det legges 
vekt på bevaring av grønnstruktur 
for områder som ligger utenfor 
planavgrensningen samt til 
«Registrering av naturverdier 
Stalsberg, juni 2013» der skogen 
i det området som planlegges 
regulert, er definert som rik 
edelløvskog med høy tetthet av 
rådyr og fugl. Skogstypen regnes 
som en av de mest fuglerike i 
Norge, og den åpne bekken i 
bunnen av området er med på å 
øke verdien. Selv om området 
ikke er så stort, regnes 
naturtypen som viktig å ta vare 
på. En omregulering av området 
vil i stor grad ødelegge det 
verdifulle naturmangfoldet som 
dette området representerer.” 
Dette er en omfattende uttalelse 
som også rommer en kritikk av 
skifte av formål fra friluftsareal til 
boligareal i kommuneplanen 
2014-2025. Her referer de til 
rådmannens uttalelse til 
kommuneplanen om dette 
området. 
Det er flere kritiske underpunkter 
i sin uttalelse. 
Innspillet anfører at det forslag 
som er angitt på teginger kommer 
i konflikt med hensynssoner 
ifm høyspentledninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når det gjelder naturmangfold og 
natur-verdier, se svar under nr. 4 i 
tabell. 
 
Se svar over om kommuneplanens 
retningslinjer, området nord for 
høyspentledningen og det nye 
landskapet som prosjektet vil skape. 
 
Se også over om bebyggelsen og 
høyspent-ledningen.  
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10 Nedre Romerike 
brann- og 
redningsvesen IKS 

 
29.11.2016 

Viktig at krav gitt i byggeteknisk 
forskrift om tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper 
blir ivaretatt. 

 
En utomhusplan må vise hvordan 
det skal tilrettelegges for 
brannvesenet. Før brukstillatelse 
gis må tilrettelegging for 
brannvesenet være 
tilfredsstillende ivaretatt ihht. 
byggeteknisk forskrift og 
brannvesenets retningslinjer 
vedrørende tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper. 
Forslag til 
rekkefølgebestemmelser. 
Det må tas hensyn til 
brannvesenets 
innsatsmuligheter/tilrettelegging 
for brannvesen i 
anleggsperioden.  
For eksisterende 
omkringliggende bebyggelse 
må tilfredsstillende 
innsatsmuligheter/tilrettelegging 
for brannvesenet ivaretas i hele 
anleggsperioden og også i 
ettertid. 
 
Parkering, innsnevringer, 
støyskjerming, beplantning, 
utsmykning, skilt, sykkelstativer, 
lekeapparater, bommer etc. må 
ikke være til hinder for 
utrykningskjøretøy/brannbil og 
hindre effektiv innsats for 
brannvesenet. 
Eventuell underjordisk parkering 
må besørges god tilrettelegging 
for brannvesen mht. 
tilgjengelighet (angrepsveier), 
vannforsyning og røykventilasjon. 
I tilfeller hvor det stilles krav til 
brannalarmanlegg i boenheter er 
det viktig med god 
alarmorganisering og riktig valg 
av detektorer, slik at man unngår 
unødige alarmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeteknisk forskrift vil bli etterfulgt. 
 
NRBRs retningslinjer vil bli fulgt og hvor 
det føres kontinuerlig dialog med 
brannvesenet. 
 

NRBR har akseptert prosjektets 
løsninger for brann, redning, 
hydranter. Dette er illustrert i 
utomhusplan for brann og vil bli fulgt 
opp i prosjekteringsfasen. 
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11 Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 
18.11.2016 

Vi forutsetter at Retningslinje for 
behandling av støy T-1442/2012 
legges til grunn for det videre 
planarbeidet. 
I henhold til fagsystemet Arealis 
(geo.ngu.no/kart/ arealisNGU) 
består planområdet av tykke 
marine avsetninger. Dette 
innebærer at det kan være 
utfordrende grunnforhold i 
området. Vi ber om at 
grunnforhold vurderes i 
plansaken og at temaet også 
vurderes i ROS-analysen som 
skal følge planen, jfr. plan- og 
bygningslovens § 4-3. Ettersom 
planområdet er avsatt til 
friluftsområde i gjeldende 
reguleringsplan og kan være 
egnet for lek, må kommunen 
vurdere barn og unges interesser 
i planarbeidet. Vi viser til 
Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
arealplanleggingen. 

Retningslinje for behandling av støy T-
1442/2012 er lagt til grunn for 
støyanalyse utført av Norconsult.  
 
Støynivå vil bli hensyntatt i design av 
byggene (plassering, vinkling, slik at 
støyfølsomme rom blir mest mulig 
skjermet). Alle leiligheter skal ha stille 
side, 50% av alle støyfølsomme rom 
skal ha stille side hvorav minst et skal 
være soverom. Dette sikkres også 
gjennom bestemmelser. 
 
I dag er naturområdet svært lite brukt 
og til dels lite tilgjengelig for 
rekreasjon, dette viser f.eks 
Barnetråkksregistering fra 2016. 
 
Rekreasjonsverdien er kartlagt i 
Naturbase som svært viktig friluftslivs-
område og er registrert som 
grønnkorridor. Kvalitetene er fremst for 
de gående og syklende langs Strøms-
dalen som har en stor brukerfrekvens 
da dette er en viktig forbindelseslinje. 
 
Geotekniske undersøkelser har blitt 
gjort av Øvre Romerike Prosjektering 
AS i to notat. I følge georapport er det 
ikke funnet kvikkleire eller 
kvikkleirelignende sprøbruddmateriale 
i grunnen på eiendommen. Område‐ 
og lokalstabilitet er tilfreds-stillende i 
forhold til gjeld. regelverk.  
 
ROS-analysen som er utført av 
Rambøll spesifiserer tiltak som skal 
følges opp ved detalj-prosjektering av 
bygg og planlegging av utførelse av 
graving.  
Forslaget inneholder en gangveg som 
kommer til å forbedre tilgjengeligheten 
innenfor området. Forslaget inneholder 
også 5 stk forskjellige lekeplasser som 
illustreres nærmere i planmaterialet. 
De består av 4 nærlekeplasser og en 
kvartalslekeplass. Samlet areal er 
1337 m2, 1 tillegg kommer 
uteoppholdsareal på terreng ca 3000 
m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


