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1. Sammendrag 
 
Rælingen er en kommune i stor vekst der befolkningstallet øker. Dette medfører også økt 
behov for tilrettelagte boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Formålet med 
planarbeidet er således å legge til rette for utvidet bo- og miljøarbeidertjeneste tilknyttet 
Buholen boliger, som i dag yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester for personer med 
utviklingshemming. Personene som bor i omsorgsboligene er avhengige av personlig 
assistanse i form av pleie og praktisk bistand i hverdagen. De trenger hjelp til å leve og bo 
selvstendig, opprettholde ferdigheter samt forebygge sosiale, emosjonelle og helsemessige 
problemer. 
 
Planforslaget legger opp til en utvidelse av dagens bygningsmasse på Buholen. Området er i 
dag regulert til friområde, parkering og offentlige bygninger i to ulike reguleringsplaner. Det 
ønskes en mer hensiktsmessig disponering av formålene innenfor én reguleringsplan, og å 
åpne for en utvidelse fra sju til 10 leiligheter. Parkeringsmulighetene må videre utvides i 
henhold til krav til HC-plasser og andel el-ladeplasser. 
 

 
Buholen boliger og parkeringsareal (foto Vindveggen). 
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2.  Overordnet kartutsnitt 
 
Buholen ligger nord i Rælingen kommune, jf. kartutsnitt:  

 
Fra kommunens kartportal, kommunekart.com. 
 

Ortofoto over området, rød pil indikerer plassering - Kilde: google.maps 
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3. Eksisterende situasjon 
 
Planområdet ligger med adresse Buholen 20 og 22, eiendom gnr. 106/bnr. 575. 

Kartutsnitt fra annonsering av planarbeidet 
 

Skråfoto sett fra nordvest (google.maps) 
  

Buholen boliger 
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Eksisterende situasjon (fortsettelse):

 
Ortofoto som viser dagens situasjon (kommunekart.com)  
 

Ortofoto sammen med kommuneplanens arealdel (kommunekart.com). Her framkommer 
dagens bygningsmasse som offentlig tjenesteyting (rosa farge). 
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4. Bakgrunn 
 

4.1. Forslagstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Rælingen kommune. 
 

4.2. Hensikten med planen 
Dagens kommunale boliger med adresse Buholen 20 og 22 ligger på kommunens eiendom 
med gnr. 106/bnr. 575. Det er behov for utvidelse av dagens bygningsmasse for etablering av 
flere boliger på Buholen. Det er i dag sju boliger, og foreliggende planforslag innebærer en 
utvidelse til 10 boliger. Planområdet er i dag regulert i eldre planer til parkering og friområde 
og til offentlige bygninger. Ny plan legger opp til en mer hensiktsmessig disponering av de 
samme hovedformålene, slik at man unngår å bygge over formålsgrenser. Hensikten er å 
tilrettelegge for en utvidelse av bygningsmassen med flere boliger, sammen med 
parkeringsarealer og tilrettelagte utomhusområder. 
 

4.3. Forhistorie og politiske vedtak 
Buholen boliger yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester til 5 personer med 
utviklingshemning, og avlastningstjeneste i 2 heldøgnsbemannede leiligheter. Dagens bo/og 
avlastningstilbud har 19,5 årsverk. Etter initiativ fra kommunen ved eiendomsenheten og 
prosjektavdelingen, ble det tidlig i 2017 avholdt møte med kommunens utbyggingsservice for 
å iverksette prosjektet med utvidelse av boligtilbudet på Buholen. 
 
I henhold til møtereferat fra 07.03.2017, stilte utbyggingsservice krav om planinitiativ for 
igangsetting av reguleringsprosess. Planarbeidet ble varslet i januar 2018. 
 
Reguleringsarbeidet ble så lagt i bero etter kommunens tertialbehandling den 13. juni 2018, 
hvor sannsynlige kostnader ble framlagt politisk behandling. Deretter ble prosjektet igjen 
igangsatt i mars 2019. 
 
Det legges opp til parallell plan- og byggesaksbehandling jf. pbl. §12-15. 
 

4.4. Utbyggingsavtaler 
Det er ikke innledet forhandlinger om utbyggingsavtaler i forbindelse med planarbeidet, da 
planområdet og driften i sin helhet omfattes av Rælingen kommune. 
 

4.5. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planområdet er i sin helhet regulert i eldre planer med tilsvarende 
arealformål og utvidelsen av bygningsmassen innebærer et langt mindre areal, ca. 400 m2, 
enn kravene til konsekvensutredning tilsier. Planforslaget faller ikke under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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5. Planprosess 
 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 08.01.18 i Romerikes Blad. Hjemmelshavere, 
rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner er varslet iht. varslingsliste fra 
kommunen. Det er innkommet totalt 9 merknader til planarbeidet, alle referert og 
kommentert i eget dokument (se vedlegg 13). 
 
Planforslaget er utarbeidet i samråd med en brukergruppe. Det har vært 
dialog/avklaringsmøter med Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen og med Hafslund. 
 

6. Overordnede føringer og gjeldende planer 
 

6.1. Gjeldende kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig tjenesteyting og bolig, i 
kombinerte formål, felt KF11. Se illustrasjon av ortofoto med kommuneplan, side 8. 
 

6.2. Gjeldende reguleringsplaner 
Nordre del av planområdet inkludert bygningsmassen er regulert i plan-id 112, Østre Strøm, 
fra 1986. 

Kartutsnittet viser reguleringsplan fra 1986. Planen er ikke digitalisert. 



VINDVEGGEN 

11 av 27 
 

Buholen boliger - Planbeskrivelse 

Dagens parkeringsplass og friområdet i sør er regulert i plan-id 178, Østre Strøm felt D, fra 
2009. 
 

Utsnitt fra kommunens kartportal. Markører viser dagens Buholen boliger. 
 

6.3. Ravinekartlegging 
Rælingen kommune gjennomførte i 2017 en ravinekartlegging i hele kommunen. Kartutsnittet 
nedenfor viser oversikt over potensielle ravinesystemer i Rælingen. Potensielt ravineområde 
«1 Strømsdalen», framkommer som fiolett felt til venstre i kartutsnittet, med tegnforklaring 
naturtypelokalitet eldre enn 2011. 
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Følgende beskrivelse av ravinen Strømsdalen er hentet fra BioFokus -rapport 2017-18: 
«Vei i bunn av dalen ødelegger ravinedalen som geologisk system. Nordre del er påvirket av 
bekkelukking og kummer, men med noe større geologisk verdi (ikke avgrenset). To avgrensete 
skoglokaliteter med C-verdi i dette prosjektet. En eik i Naturbase fra tidligere kartlegginger.» 
 
En mer detaljert vurdering av den aktuelle ravinen viser at det innenfor ravinens vestre 
områder (område 150 og 151) er noen gjenværende verdier kategorisert «Gul – C – lokalt 
viktig». Den aktuelle ravinearmen som strekker seg innenfor foreliggende planområdet er 
altså ikke verdisatt i BioFokus-rapporten. 
 
BioFokus rapporten påpeker at flere ravinedaler i kommunen er såpass påvirket av 
menneskelig inngrep, infrastruktur og bebyggelse at de ikke fanges opp av kriteriene for 
ravinedal. Disse ravinerestene kan imidlertid fortsatt være viktige som grønnstrukturer for 
lokalmiljøet og fortsatt ha ravineformer som ikke lenger ligger i aktive ravinesystemer. 
 

 
Kartutsnitt fra ravinerapporten, BioFokus, side 18. Planområdet indikert med lilla ring. 
 

7. Beskrivelse av planområdet 
 

7.1. Planfaglig / Bruk 
Planområdet brukes i dag til de formål som er regulert innenfor to eldre planer, til offentlig 
formål, parkering/trafikk og friområder. Tilgrensende områder i nord og øst består av boliger 
og grønnstruktur/friområder (nordvest). I sør er det næringsbebyggelse, bolig/forretning og 
en høyspenttrasé som følger foreliggende plangrense. 
 

7.2. Naturmangfold / Landskap 
Landskapsmessig faller terrenget relativt bratt, nord og vest for dagens anlegg. Dette kommer 
av en tidligere ravineformasjon som har en rest-arm som strekker seg sør og inn mot 
planområdet. Ravinen er ikke lenger intakt og er ikke kartlagt som verdifull (jf. punkt 6.3, 
ovenfor). 
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Den bebygde delen av planområdet innebærer lite naturmangfold, da det hovedsakelig består 
av bygninger, parkeringsplass, vei og gressarealer. Deler av ravinearmen i nordre del har en 
mer variert vegetasjon. Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter har gjort en registrering av 
eksisterende vegetasjon innenfor planområdet til Buholen omsorgsboliger. Det ble registrert 
store Populus tremula (osp) og mellomstore Salix caprea (selje) innenfor planområdet. 
 
Del av tidligere ravineformasjon som strekker seg fra planområdet og nordøst ned til Øvre 
Rælingsvei har mange av disse trærne, samt en frodig undervegetasjon. Osp er et pionertre 
som raskt etablerer seg på åpent land, er rasktvoksende og kan bli over 25 meter høy. Det 
poengteres at osp og selje ikke er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven. 
 

7.3. Kulturminner / Kulturmiljø 
I henhold til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017 – 2028 er det ikke 
oppgitt noen spesielle kulturverdier innenfor planområdet eller i nært tilgrensende område til 
planens avgrensning. Det nærmeste kartlagte kulturminnet/-miljøet er bygninger og 
hageanlegg tilknyttet Østre Strøm gård (delområde 25.17), som ligger 5 minutters 
gangavstand øst for planområdet. 
 

7.4. Eksisterende bebyggelse, solforhold og klima 
Dagens bygningsmasse består av en ett-etasjes kombinert bolig- og administrasjonsbygning i 
tre. Dagens grunnflate er ca. 820 m2. 
 

 
Inngangspartiet til dagens anlegg 
Det er gode og vestvendte solforhold på tomten. Klimatiske forhold er gode/normale for 
denne delen av kommunen, omkringliggende næringsbebyggelse og vegetasjon bidrar til 
roligere vindforhold. 
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Bildene over viser dagens uteområder tilknyttet/rundt bygningen på Buholen 
 

 
Buholen boliger/ bygningsmasse sett fra nordvest 
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7.5. Barn og unge, universell utforming, friluftsliv 
Planområdet brukes i dag i hovedsak av beboerne på Buholen. Som fotografiet ovenfor viser, 
er det tilrettelagt for en gresslette/plen med sitteplasser på området rett nordvest for Buholen 
boliger, som beboerne og besøkende til nabobebyggelsen har glede av. Dette området ligger 
utenfor foreliggende planområde. 
 
Det meste av planområdet er tilrettelagt for universell utforming, noe som er en forutsetning 
for brukerne på Buholen. Det er hovedsakelig flatt terreng innenfor tiltaksområdet, med 
unntak av den brattere dalsiden i nordvestre del der terrenget faller mot Strømsdalen. Selve 
adkomstveien, stikkveien, som leder fra Buholen ned til boligene er ikke del av planområdet, 
og har en stigning på ca. 1:10. Dette er brattere enn kravet til universell utforming tilsier, 1:15. 
 
I henhold til friluftskartleggingen i Rælingen kommune i regi av Akershus fylkeskommune, 
berører foreliggende planområde en liten del av friluftslivsområdet «Strømsdalen». Dette 
området er avsatt til uteoppholdsareal og friområde i planforslaget, altså en videreføring av 
dagens bruk. 
 
Følgende beskrivelser er utdrag fra Miljødirektoratets faktaark om «Strømsdalen»: 
ID FK00011689 
Områdetype Grønnkorridor 
Områdeverdi Svært viktig friluftslivsområde 
Områdebeskrivelse Lite brukt. Grønn lunge. 
Kartleggingsår 2016 
Brukerfrekvens Stor 
Opphav Friluftskartlegging i Rælingen kommune i regi av Akershus fylkeskommune 
Lydmiljø Dårlig 
Funksjon Middels funksjon 
Egnethet Ganske godt 
Tilrettelegging Ganske godt tilrettelagt 
Kunnskapsverdier Få 
Inngrep Ganske utbygd 
Potensiell bruk Ganske lite 
Tilgjengelighet God 
Areal fra kartobjekt (daa) 80,9 
 

 
Kartutsnitt fra naturbasen, med planområdet indikert som lilla ring 
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7.6. Tjenestestruktur 
Planområdet ligger med kort gangavstand til flere matvarebutikker, også med postfunksjon. 
Det er også noen mindre forretninger og næringsbedrifter i området, samt kirke og skole. 
Området domineres for øvrig hovedsakelig av bebyggelse med boliger og flere barnehager. 
Avstand til kommunesenteret med rådhus på Fjerdingby er i underkant av 4 km, ca. 7 
minutters kjøretur. 
 

7.7. Miljøkvalitet 
Området berøres av en høyspenttrasé, som eies av Hafslund nett (HN) som følger 
planområdets søndre avgrensning. HN har etter energiloven områdekonsesjon i Rælingen 
kommune, samt anleggskonsesjon. Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er 
totalt 17,4 meter, det vil si 8,7 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. 
 
Det er ikke kjente forurensninger i området. 
 
I henhold til Vegvesenets og kommunens støyvarslingskart for området, ligger hele 
planområdet utenfor beregnede støysoner i forhold til fylkesvei 301 (Øvre Rælingsveg og 
Strømsdalen). 
 

 
Utsnitt fra kommunens støyvarslingskart framskredet mot 2025. Planområdets plassering 
indikert med rød sirkel. 
 

7.8. Elektromagnetiske felt (EMF) 
Eksisterende Buholen omsorgsboliger flere boliger i området ligger like nærme eller nærmere 
høyspenningsanlegg enn det som nå planlegges. Jamfør direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet er grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet for voksne og barn 200 μT. 
Befolkningen vil stort sett aldri bli eksponert for denne verdien, derfor er det alltid 
strålevernforskriftens ordlyd om at «all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig» 
som er aktuell. 
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I Norge har vi definert et utredningsnivå for magnetfelt i nærheten av høyspentanlegg på 0,4 
μT (gjennomsnittsnivå gjennom året) for nye boliger eller skoler/barnehager. Dette er egentlig 
ingen grenseverdi, heller ingen tiltaksgrense og stammer fra «føre-var-prinsippet». Siden det 
foreligger en bekreftelse fra linjeeier (Hafslund) at det er tilnærmet ingen magnetfelt i 
gjeldende høyspentlinje anses EMF ikke å utgjøre en aktuell/potensiell uønsket hendelse for 
planområdet. 
 

7.9. Grunnforhold 
I forbindelse med planarbeidet har Multiconsult gjennomført en geoteknisk vurdering og 
undersøkelser av planområdet Geoteknisk notat ligger vedlagt, se vedlegg 8. 
Grunnundersøkelsene indikerer at grunnen generelt består av et øvre lag med faste masser 
med mye grus og stein. Deretter ligger et lag med faste masser med lavere friksjon, 
sannsynligvis siltig leire. Til slutt ligger et fastere lag over antatt berg. Dybde til berg varierer 
mellom 12-15 m under dagens terreng. 
 
Grunnforholdene antas å være egnet for tenkt utvikling. Videre geotekniske vurderinger og 
eventuelt behov for supplerende grunnundersøkelser vil gjøres av geoteknisk prosjekterende. 
 

7.10. Vei- og veitekniske forhold / Trafikksikkerhet 
Planområdet innebærer adkomst til dagens parkeringsplass for Buholen boliger, samt 
snuplass og biloppstillingsplasser som disponeres av boligene i Buholen 10, 12, 14 og 18. Selve 
adkomstveien Buholen er ikke inkludert i foreliggende planområdet. Dette er i dag en lite 
trafikkert stikkvei uten fortau. Veien inviterer ikke til høy hastighet, og det er ikke rapportert 
om trafikkfarlige situasjoner i tilknytning til veien/adkomstsituasjonen.  
 
Nærmeste bussholdeplass, Furukollen, ligger i Øvre Rælingsveg, ca. 5 minutters gange fra 
Buholen. Videre er det bussholdeplass i Øvre Strømsdal, litt lenger vestover langs fylkesveien. 
 

7.11. Tekniske tjenester 
Det går offentlige vann og avløpsledninger rundt byggets sør- og vest- og østre fasader. 
Enkelte av disse vil kunne ligge i konflikt med ny utbygging av Buholen og må legges om. Cowi 
AS har sett på 2 mulige alternativer for legging og omlegging av infrastruktur i grunn (se VA-
rammeplan, vedlegg 10). 
 
Tilgang til området og tilrettelegging for brannvesenets redningsmannskaper må videreføres. 
 
Planområdet ligger innenfor Akershus Energi Varme AS sitt konsesjonsområde for fjernvarme. 
Det er kun krav til tilknytning dersom et nytt tiltak utgjør mer enn 500 m2 bruksareal, noe 
foreliggende planlagt tiltak ikke gjør. Det er foreløpig tenkt at luft/vann-varmepumpe vil stå 
for minimum 80% av energiforsyningen for planlagte tiltak. 
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8. Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget innebærer reguleringsplan og -bestemmelser samt illustrasjonsmateriale (se 
vedleggsliste på side 2). 
 

 
Utsnitt fra illustrasjonsplan, planlagt tilbygg vist i lysegrå farge, eksisterende bebyggelse i 
mørkegrå farge – Gullik Gulliksen AS 
 

8.1. Hvorfor ny reguleringsplan? 
Planområdet inngår i dag i to eldre reguleringsplaner, og planforslaget legger opp til at dagens 
bygningsmasse og uteområder på Buholen skal inngå i en felles reguleringsplan etter 
gjeldende plan- og bygningslov av 2008. Planforslaget rommer også en utvidelse av 
bygningsmassen for å imøtekomme behovet for flere leiligheter på Buholen, med tilhørende 
utomhus- og parkeringsløsninger. 
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8.2. Arealer i planen 
Følgende reguleringsformål og hensynssoner, med arealer og sosikoder inngår i planen: 

 
Arealtabell reguleringsformål:   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
(SOSI 1168) - Helse-/omsorgsinstitusjon 2,5 
(SOSI 1600) – Uteoppholdsareal 0,4 
Sum areal denne kategori: 2,9 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
(SOSI 2010) – Veg 0,7 
(SOSI 2082) – Parkeringsplasser 0,6 
Sum areal denne kategori: 1,3 
    
§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur Areal (daa) 
(SOSI 3040) – Friområde 0,7 
Sum areal denne kategori: 0,7 
Totalt alle kategorier: 4,9 daa.     

 
 

Arealtabell hensynsone   
a.3 faresoner Areal (daa) 
(SOSI H370) - Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 0,8 
Sum areal denne kategori: 0,8 
Totalt alle kategorier: 0,8 daa.   

 

8.3. Grad av utnytting og byggehøyder 

Arealet som reguleres til helse- og omsorgsbygg (offentlig tjenesteyting) omfatter dagens 
bygningsmasse i tillegg til planlagt utvidelse med tre leiligheter. Parkering skal ikke inngå i 
arealformålet, men avsettes til egne arealer på tomta.  

Utnyttelsesgrad: %BYA = 50%. Maks. gesims/mønehøyde er satt til 6,0 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Men det er naturlig at ny bebyggelse vil tilpasses eksisterende 
nmed hensyn til høyder. 

Ved realisering av illustrerte tiltak blir utnyttelsesgraden være ca. %BYA = 46,5%. Det er 
ønskelig å ha en liten buffer for eventuell framtidige utvidelsesbehov. 
 

8.4. Antall boliger/arbeidsplasser/p-plasser 
Dagens anlegg på Buholen innebærer 19,5 årsverk og sju leiligheter. Planforslaget legger opp 
til en utvidelse til 10 leiligheter, noe som også vil medføre flere arbeidsplasser (pr. i dag ikke 
definitivt antall). Antall p-plasser i dag er 12-14 (ikke oppmålte) plasser for Buholen boliger. 
Den lille p-plassen i østre del av kjørearealet inngår i planen, men disponeres av 
rekkehusboligene i Buholen 10, 12, 14, 16 og 18. 
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Det legges opp til en forflytning og utvidelse av dagens parkeringsplass mot sørvest for å gi 
plass til den bygningsmessige utvidelsen av boligene nærmest dagens bygninger. I dag er det 
ca. 12 parkeringsplasser og parkeringskapasiteten utvides med 2-4 plasser, til totalt 15-16 
plasser (avhengig av antall HC-plasser). Det vises til vedlagte illustrasjonsplan/utomhusplan. 
 
Regulert p-norm er satt til 0,7 p-plass per årsverk (for bil) og 0,5 p-plass per årsverk for sykkel. 
 

8.5. Universell utforming 
Planen omfattes av lovpålagte krav til tilgjengelighet og universell utforming, noe som også er 
fastsatt i fellesbestemmelsene. Dette innebærer at alle fasiliteter og forbindelseslinjer innen- 
og utendørs vil være i tråd med lovverket, noe som er spesielt viktig her med så mange 
beboere som er avhengig av hjelpemidler. 
 
Dagens adkomstvei fra den kommunale veien Buholen (utenfor planområdet) er brattere (ca. 
1:10) enn dagens krav til universell utforming. 
 

8.6. Estetikk, arkitektur og byggeskikk 
Planforslaget legger opp til at dagens anlegg på Buholen utvides med et tilbygg for 
omsorgsleiligheter. Det er derfor lagt til grunn at tilbygget skal tilpasses dagens byggeskikk, og 
samtidig bidra med å modernisere anlegget i tråd med dagens standarder og bygningsmessige 
kvaliteter. 
 
Dagens bygningsmasse har et fotavtrykk på ca. 790 m2, og tilbyggets fotavtrykk er på ca. 380 
m2. 
 

 
Illustrasjonsperspektiv av nytt tilbygg og parkering, sett fra sør – Vindveggen Arkitekter 
AS 
 



VINDVEGGEN 

21 av 27 
 

Buholen boliger - Planbeskrivelse 

Illustrasjonsmaterialet viser at tilbygget er innpasset som en videreføring i én etasje, med 
tilsvarende takhøyde og takform, saltak, som på eksisterende bygg. Dette er også en 
gjenspeiling av den dominerende byggeskikken for boligbygg i området. 
 
Bygningenes plassering og arrondering gir en viss utsikt mot nord og vest, men i mindre grad 
mot sør og øst, som har større grad av bebygde arealer tett på planområdet. Det er imidlertid 
liten grad av innsyn til de nye leilighetene, da det meste av nabobebyggelsen ligger nordøst 
for planområdet. 
 

8.7. Materialbruk bygg 
Tilbygget er illustrert med trepanel og store vindusflater for gode lysforhold. Det legges opp 
til skillevegger og vegetasjon som deler opp utearealene nærmest leilighetene for å oppnå 
noen private uteoppholdsarealer i direkte tilknytning til boligene. Øvrige utearealer er 
fellesarealer. 
 

 
Illustrasjonsperspektiv av nytt tilbygg og parkering, sett fra vest – Vindveggen 
Arkitekter AS 
 

8.8. Terrengbearbeidelser mot ravine 
Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter har gjort en studie av alternativ løsning ved 
terrengbearbeidelser mot ravine ved Buholen. Det er foreslått to ulike løsninger som vist på 
vedleggene 3 og 15. 
 
Illustrasjonsplanen (vedlegg 3) viser opprinnelig plan hvor oppfylling mot skråningen er 
håndtert med to forstøtningsmurer. Fordelen med denne løsningen er at inngrepet i ravinen 
blir minst mulig. Flere av de store trærne blir bevart og det er mindre behov for tilkjøring av 
masser. Tiltaket vil begrenses til en utstrekning ca. 8 meter ut fra nytt bygg. Murene vil bli 
under 1,5m høye og kan utformes slik at de går naturlig inn i landskapet og beplantes med 
stedlig vegetasjon. Dette forslaget vil raskere fremstå som et ferdig landskap. 
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Vedlegg 15 viser en alternativ løsning hvor oppfylling mot ravinen håndteres med en jevn 
skråning med fall på 1:2. Fordelen med denne løsningen er en jevn skråning som med tiden vil 
oppfattes som en naturlig del av ravinen. Flere store trær må felles og det er behov for store 
mengder tilkjørte masser. Tiltaket vil ha en utstrekning ca. 25m ut fra nytt bygg. Utfyllingen 
kan revegeteres med stedlige planter. Dette forslaget vil ta lang tid før det fremstår som en 
naturlig del av landskapet. Skråningen vil gå utenfor tiltaksgrensen. 
 
Begge forslagene vil kunne bygges like stabile. Endelig løsning må detaljprosjekteres av 
ingeniør i geoteknikk for å hindre utgliding av masser. Det vil være behov for sikringsgjerder 
ved begge forslagene pga. fallfare og store høydeforskjeller. Forskjellen mellom forslagene er 
først og fremst utstrekning av tiltaket og hvor fort landskapet vil repareres og fremstå som en 
naturlig del av miljøet. 
 
Forslag vist i alternativ løsning (vedlegg 15) vil strekke seg ut over tiltaksgrensen og være et 
større inngrep i naturen enn forslag vist i illustrasjonsplanen (vedlegg 3). Landskapsarkitekt 
anbefaler forslag vist i illustrasjonsplan da det er minimerer påvirkningen på omgivelsene. 
 

8.9. Materialbruk uteområder 
Utearealene består av kjøreveier og parkering, felles og private plasser for uteopphold og lek, 
samt friområde/grønnstruktur. Sistnevnte er i liten grad tilgjengelig som rekreasjonsområde 
for beboere/brukere på Buholen, da dette er en bratt skråning som leder til veien 
Strømsdalen. Friområdet har likevel en kvalitet som grønnstruktur og medfører 
naturkvaliteter til boligenes utearealer, så som frodig vegetasjon og fuglesang. 
 

8.10. Bomiljø og bokvalitet 
Foreliggende planforslag innebærer reguleringsformålet «offentlig tjenesteyting – 
helse/omsorg», men skal like fullt ha gode bokvaliteter, tilpasset beboernes spesielle behov. 
Dette vil også være arbeidsplasser som skal innebære kvaliteter for et godt arbeidsmiljø. 
Planområdet ligger beskyttet til i forhold til veitrafikkstøy samt inntil en «grønn lunge» mot 
nordvest, noe som bidrar til kvalitet på uteområdene. 
 
I tillegg til regulert grønnstruktur/friområde (hovedsakelig tilknyttet ravinen) er det også 
avsatt et felles uteoppholdsområde: f_BUT. Dette arealet ligger i dag som et gressbevokst 
uteareal som først og fremst beboere i naboeiendommene langs veien Buholen har glede av. 
f_BUT vil ikke gjennom denne planen avgrenses i bruk i forhold til fellesbruk for tilgrensende 
naboer. Dagens løsning ansees naturlig å videreføre, uten at det settes spesielle betingelser 
eller rettigheter tilknyttet denne bruken gjennom foreliggende planforslag. 
 
Planforslaget har ikke satt et MUA-krav (tall) i bestemmelsene, slik som er vanlig ved 
regulering til boligformål. Innenfor utbyggingsformålet for helse/omsorg er det imidlertid 
tillatt maks. 50% BYA, noe som innebærer at det skal være utearealer tilknyttet den enkelte 
leilighet og fellesområder. Bestemmelsene hjemler at det skal opparbeides attraktive leke- og 
oppholdsarealer med gode solforhold, tiltalende beplantning og skjermet fra trafikk- og 
parkeringsarealer. 
 
Med hensyn til påvirkning av solforhold, vises det til vedlagte sol/skygge-analyser som følger 
saken. Det anses at både eksisterende og ny bebyggelse vil ha gode solforhold etter utbygging. 
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8.11. Grunnforhold 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet. Geoteknisk rapport ligger vedlagt, se 
vedlegg 8. Grunnforholdene antas å være egnet for tenkt utvikling. 
 

8.12. Naturmangfold 
Området består i dag fortrinnsvis av bebygde arealer, kjøre- og parkeringsarealer samt noen 
uteoppholdsarealer. I tillegg er det noe areal innenfor planområdet som inngår i et 
naturområde som tidligere var del av en ravineformasjon, men som i dag ikke lenger regnes 
for å ha naturverdier som ravine jf. kartlegging (ref. BioFokus ravinekartlegging av 2017). 
Området er like fullt en viktig del av en grønnstruktur som også har kvaliteter som et 
delområde tilknyttet friluftslivet. En liten del av den skråningen som inngår i grønnstrukturen 
vil i foreliggende berøres av tiltak for å få plass til utvidelsen av Buholen boliger. Jamfør 
registrering av eksisterende vegetasjon utført av Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter vil det 
nok være behov for å felle flere store trær ved opprettelsen av støttemuren ned mot ravinen. 
Det er planlagt å plante flere trær langs nybygget for å skape en naturlig overgang til 
eksisterende vegetasjon og det er forventet at den naturlige vegetasjonen fort vil 
gjenopprettes etter tiltaket i ravinen. 
 

8.13. Vei- og veitekniske forhold 
Regulerte veiformål i planen er i hovedsak sammenfallende med eksisterende veisituasjon på 
tomten. Veien er en adkomst til parkeringsplassene og ligger sammenfallende med faresone 
for høyspenttrasé i planens søndre del. Tiltak i området må derfor undergå kvalitetssikring hos 
linjeeier (Hafslund). Samferdselstiltak skal inngå i detaljplan før tiltak iverksettes. 
 

8.14. Tekniske tjenester 
Tenkte løsninger for vann og avløp inngår i egen plan (overordnet VA-rammeplan, se vedlegg 
10). Før tiltak finner sted vil VA-plan godkjennes. 
 
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarmetilknytning men planlagt tiltak er av 
en slik størrelse at konsesjonskrav ikke vil utløses. 
 
Hafslund angir at det ikke vil være nødvendig å etablere en egen nettstasjon i forbindelse med 
foreslåtte tilbygg. 
 
Dagens renovasjonsløsning foreslås videreført, i samråd med renovasjonsleverandør (per i dag 
ROAF). 
 

8.15. Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser framgår i foreslåtte reguleringsbestemmelser § 7. Det er satt krav til 
rekkefølge tilknyttet rammetillatelse, igangsettingstillatelse og brukstillatelse. 
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9. Konsekvenser av planforslaget 
 
Planforslaget innebærer et forholdsvis lite utbyggingsprosjekt som vil ha noen konsekvenser 
for planområdet og omgivelsene. Tiltakets omfang er ikke av en slik størrelse at det har vært 
nødvendig å gjennomgå full konsekvensutredning, men aktuelle tema som berøres av tiltak i 
planen er utredet, analysert og vurdert i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. 
 

9.1. ROS-analyse 
ROS-analysen som følger plansaken viser at det er vurdert å være forhold som kan medføre 
en risiko og/eller sårbarhet i planområdet. Dette er geoteknikk og brann. I tillegg har 
kommunen bedt om særskilt vurdering av overvannshåndtering og elektromagnetiske felt. 
 
Geoteknikk: På grunn av brattheten i tilgrensende område, som del av tidligere ravinesystem, 
vil det være en viss fare for masseutglidninger eller erosjonsutglidninger. Det er derfor 
gjennomført grunnundersøkelser med boringer for å finne dybde til fast fjell og for å vite hvilke 
forutsetninger/tiltak som må gjennomføres for realisering av byggetiltaket. Det vises til 
geoteknisk rapport og ROS-analysen, vedlagt. Videre forutsetninger vil fastsettes av 
geoteknisk prosjekterende i det videre prosjektet jf. bestemmelser i planforslaget. 
 
Brann: Brann er satt som et sårbarhetstema siden de fleste mennesker som bor her 
permanent har funksjonsnedsettelser i større eller mindre grad og vil være helt avhengige av 
hjelp utenfra for å komme seg i sikkerhet dersom det skulle brenne. Situasjonen vil i 
utgangspunktet ikke være annerledes enn i dagens situasjon. 
 
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap og/eller tiltak for å påvirke rømningstid samt 
tilstrekkelig bemanning ved en eventuell krisesituasjon vil begrense uønskede hendelser i det 
nødvendige. 
 
Området ligger i dag med kun en adkomstvei, som er noe smal og svingete. Men det anses å 
kunne være mulighet for å komme til med nødkjøretøy via tilgrensende bolig- og 
næringsområder. 
 
Forslagstiller (kommunen) er i dialog med brannvesenet for å løse ovennevnte forhold på best 
mulig viss. Videre forutsetninger vil fastsettes av brannprosjekterende i samråd med NRBR i 
det videre prosjektet jf. bestemmelser i planforslaget. 
 
Overvann: Iht. TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot storm og stormflo, første ledd skal byggverk hvor 
konsekvensen av en flom er særlig stor, ikke plasseres i flomutsatt område. Fjerde ledd angir 
videre at byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. 
 
Iht. NVEs karttjeneste på nett ligger ikke foreslåtte boligene innenfor flomutsatt område. Flom 
anses derfor ikke som en mulig uønsket hendelse. Mesteparten av området som planlegges 
utviklet består ifølge grunnundersøkelsene av drenerende masser. Tidligere ravinedal som 
grenser til området er blitt såpass påvirket av menneskelig inngrep og infrastruktur at naturlig 
ravineerosjon som følge av bekk anses ikke å være en mulig uønsket hendelse for området. 
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Forutsatt normal overvannshåndtering i tråd med bestemmelser i planforslaget anses ikke 
overvann å utgjøre en aktuell/potensiell uønsket hendelse for planområdet. 
 
Elektromagnetiske felt (EMF): Det foreligger en bekreftelse fra linjeeier (Hafslund) at det er 
tilnærmet ingen magnetfelt i gjeldende område. EMF anses derfor å ikke utgjøre en 
aktuell/potensiell uønsket hendelse for planområdet. 
 

9.2. Konsekvenser for omgivelser 
Planforslaget vurderes å ikke innebære spesielle konsekvenser for nærområdet eller 
omgivelsene, da tiltakene som det åpnes for i stor grad er en videreføring og mindre utvidelse 
av dagens situasjon. 
 
Flere boliger og arbeidsplasser vil samtidig medføre behov for blant annet flere 
parkeringsplasser og større uteoppholdsarealer. Planforslaget innebærer likevel en 
oppstramming og bedre disponering av arealer enn det som er tilfellet i dagens situasjon, slik 
at det totale «trykket» på omgivelsene forventes å være mer positivt enn negativt. 
 
En generell konsekvens av planforslaget er at det planlegges en oppgradering av både dagens 
bygningsmasse og utearealer, slik at området vil framstå mer i tråd med dagens standarder i 
bruk og framtoning. 
 

9.3. Konsekvenser for terrengtilpasning 
Foreslått bygningsutvidelse legges der det er mest plass på tomten. Likevel er det nødvendig 
å trekke nordvestre del av tilbygg mot der terrenget i dag begynner å falle mor nord. Dette 
medfører behov for terrenginngrep i skråningen for å sikre stabilitet og framkommelighet. Det 
foreslås dog avbøtende tiltak for å istandsette og sikre omgivelsens på best mulig måte i 
forhold til rasfare, erosjon og vegetasjon. 
 

9.4. Konsekvenser for rekreasjonsområder /barn, unges interesser 
Tilgrensende grønnstruktur er registrert som et sammenhengende drag for friluftsliv og 
innebærer forbindelseslinjer til rekreasjonsområder. Planforslaget ansees å innebære en 
uendret situasjon i forhold til dette, da berørt del som ligger innenfor planområdet er så bratt 
at dette uansett ikke kan brukes som et utgangspunkt for å komme til rekreasjonsområder. 
Det naturlige valget er å følge vei- /gangveisystemet, for deretter å komme seg ut i naturen 
der terrengforholdene er bedre egnet for dette. 
 
Videreføring av dagens bruk som «felles» uteoppholdsareal innenfor planområdets 
nordvestre hjørne, vil også være til glede for beboere og gjester i nabobebyggelsen. Dette 
anses å være en positiv konsekvens for alle som setter pris på å kunne benytte dette området 
som uteoppholdsareal når vær- og solforholdene tillater det. 
 

9.5. Konsekvenser for naturmangfoldet 
Tilgrensende grønnstruktur er som nevnt tidligere registrert som et sammenhengende drag 
for friluftsliv. Foreslått bygningsutvidelse legges for det meste der det i dag er opparbeidet 
parkering og således blir lite urørt natur påvirket. Jamfør BioFokus ravinekartlegging av 2017 
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anses videre tidligere del av ravine-arm innenfor planområdet å ikke lenger ha naturverdier 
som ravine. 
 
I tillegg til befaring i planområdet er det gjort søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i 
Artsdatabankens Artskart. Ut fra registreringer i området er det ikke gjort noen funn som 
indikerer at planen berører verdifull natur eller naturmangfold. I tabellen nedenfor fremgår 
hvordan planforslaget vurderes etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. 

SENTRALE TEMA BESKRIVELSE AKTUELLE TILTAK 
Hvilke økosystemer, naturtyper 
eller arter berøres av planen? 

Ung lauvskog og barblandingsskog i 
en tidligere, ikke lenger intakt, 
ravinedal. 

Oppfylling og stabilisering av 
skråning som medfører fjerning av 
vegetasjon i tiltaksområdet. 
Område utenfor tiltak må 
beskyttes og mest mulig av 
skråning tilbakeføres til 
grønt/vegetasjonsfelt (det er også 
positivt for å unngå erosjon).  

Hvilke effekter vil planen ha på 
økosystemer, naturtyper og 
arter? 

Minimalt arealbeslag i et område 
med begrenset biologisk verdi. 

Prinsipper om terrengtilpasning og 
massebalanse innenfor 
utbyggingsområdet gjelder. Krav 
om istandsetting av terreng etter 
inngrep.   

Hvordan er tilstanden for de 
aktuelle økosystemer, 
bestandene på landsbasis og på 
stedet? 

Vegetasjonstypen er rikt 
representert i kommunen og 
landsdelen for øvrig.  

 

Foreligger det faglige rapporter 
og utredninger om 
naturmangfold i det aktuelle 
planområdet? 

Det er gjort ravinekartlegging i hele 
kommunen. Foreliggende område 
er ikke lenger funnet å ha verdi 
som ravine.  

 

Foreligger det erfaringsbasert 
kunnskap (fra lokalsamfunnet, 
kommuner og andre 
myndigheter) samt foreninger 
og organisasjoner som besitter 
kunnskap? 

Kommunen har god kjennskap til 
området og tidligere gjennomførte 
kartlegginger. Det er videre gjort en 
vegetasjonskartlegging i 
forbindelse med planarbeidet. 
Deler av tilgrensende ravine er 
kartlagt som friluftslivsareal / 
forbindelseslinje til grønnstruktur. 

Tilgrensende grønt-/friluftsområde 
består av bratt terreng og delvis 
frodig vegetasjon. Planområdet er 
ikke ansett som et naturlig 
utgangspunkt for å komme til 
grønnstruktur eller friområder, 
men planen legger opp til å verne 
om funksjonen som 
naturområde/grønnstruktur, som 
også er del av en større og 
sammenhengende 
forbindelseslinje for friluftslivet.   

Vil planen påvirke truete og nær 
truete arter på Norsk rødliste? 

Nei (ukjent)  

Vil planen påvirke utvalgte 
naturtyper eller prioriterte 
arter? 

Nei (ukjent) 
 

 

Vil planen påvirke tilstanden i 
vannforekomster?  

Nei.  Det utarbeides overvannsplan 
etter prinsipper om lokal 
fordrøyning og blå-grønn 
overvannshåndtering. 

Vil planen påvirke utvalgte 
kulturlandskap? 

Nei  
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10. Forslagsstillers argumentasjon 
 
Planforslaget innebærer tilrettelegging for et tiltak som er en naturlig konsekvens av at 
Rælingen kommune vokser. Sosial og teknisk infrastruktur må utvides og forbedres som følge 
av at flere mennesker bor i området. Det er videre et behov for å oppgradere og modernisere 
anlegg til å tilfredsstille dagens krav. 
 
En utvidelse av Buholen boliger med ytterligere tre leiligheter tilpasset mennesker med 
spesielle behov er et samfunnstjenlig tiltak. Her er det et allerede etablert miljø og mange 
brukere kjenner til området, tilbudet og de menneskene som bor og arbeider her. Utvidelse 
av Buholen boliger blir en trygghetsskapende faktor for både dagens og nye brukere – og det 
vil bygge opp under allerede velfungerende systemer. 
 
Planmessig bidrar planforslaget til å rydde opp i dagens planstatus ved å innlemme hele 
tomten i én felles plan, i stedet for at delområder inngår i eldre planer som er overlappende 
og delvis utdaterte. Planforslaget bidrar videre til en strukturering og oppgradering av 
uteområder og bygningsmasse slik at arealene vil framstå mer ryddige og oversiktlige for 
omgivelsene. 

Vil planen påvirke 
miljøregistreringer i skog? 

Nei  

Vil planen påvirke områder eller 
naturtyper som er spesielt 
verdifulle for naturmangfold? 

Nei  

Er det kunnskapsmangel?  
 
Hva er det vi eventuelt mangler 
kunnskap om? 

Ut fra observasjoner ved befaring 
og tidligere kjente registreringer, er 
det ikke funnet spesielle 
naturverdier innenfor området. 
Planområdet ansees tilstrekkelig 
kartlagt i forhold til naturmangfold.   

Det vises til allerede kjente 
registreringer gjennom 
kommunens ravinekartlegging, 
samt vegetasjonskartleggingen 
som følger planforslaget.  


