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Områdereguleringsplan for Dammensvika - andregangsbehandling 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-12 vedtar kommunestyret 
områdereguleringsplan for Dammensvika med tilhørende bestemmelser datert 
23.10.2019 og plankart datert 21.09.2019.  

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 12.11.2019  
 
Behandling: 
 

Simon Friis Larsen (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bestemmelsene til kommuneplanen vedr parkeringsnorm i nordområdene legges til grunn for 
områdereguleringen. 
(Bil: 1,25 pl/enhet, Sykkel: 2 pl/enhet) 
 
 
Gro Langdalen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
1. Maksimalt antall leiligheter 300, og maks høyde bør ikke overstige kotehøyde 133 m. 
2. Bygningsmassen må tilpasses eksisterende bebyggelse ved å ta hensyn til 

småhusbebyggelsen og blokkene på Rudsberget. 
3. Regulere inn plass til kollektivfeflt i sørgående retning. 
4. Kostnader knyttet til utvidelse av skole- og barnehage kapasitet må avklares før 

kommunestyrebehandlingen. 
 
Punkt 4. må kunne sees uavhengig av punktene 1 til 3. 
 
 
Heidi E. Finstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Se vedtak 
 
 
Votering: 
 
Forslag fra Friis Larsen falt mot tre stemmer, (1KrF, 2H) 
Forslag fra Langdalen falt mot tre stemmer; (2H, 1KrF) 
Forslag fra Finstad ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Saksordfører: Heidi E. Finstad 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-12 vedtar kommunestyret 
områdereguleringsplan for Dammensvika med tilhørende bestemmelser datert 23.10.2019 og 
plankart datert 21.09.2019.  
 
Det gis ikke anledning til integrert utleiedel i planområdet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2019  
 
Behandling: 
 

Gro Langdalen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken sendes tilbake til planutvalget for å følge opp: 
1. Maksimalt antall leiligheter 300, og maks høyde bør ikke overstige kotehøyde 133 m. 
2. Bygningsmassen må tilpasses eksisterende bebyggelse ved å ta hensyn til 

småhusbebyggelsen og blokkene på Rudsberget. 
3. Regulere inn plass til kollektivfelt i sørgående retning. 
4. Kostnader knyttet til utvidelse av skole- og barnehage kapasitet må avklares før 

kommunestyrebehandlingen. 
 
 Punkt 4. må kunne sees uavhengig av punktene 1 til 3. 
 
 
Simon Friis Larsen (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bestemmelsene til kommuneplanen vedr parkeringsnorm i nordområdene legges til grunn for 
områdereguleringen. 
(Bil: 1,25 pl/enhet, Sykkel: 2 pl/enhet) 
 
 
Votering: 
 

Forslag fra Friis Larsen falt mot elleve stemmer, (KrF, 3FrP,7H) 
 
Forslag fra Langdalen ble satt opp mot innstilling fra planutvalget 
Forslag fra Langdalen falt mot tolv stemmer,  (7H, KrF, 3FrP, V). 
 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-12 vedtar kommunestyret 
områdereguleringsplan for Dammensvika med tilhørende bestemmelser datert 23.10.2019 og 
plankart datert 21.09.2019.  
 
Det gis ikke anledning til integrert utleiedel i planområdet. 
 
 
 
 



Vedlegg 
1 Reguleringskart, datert 21.10.2019 
2 Bestemmelser, datert 23.10.2019 
3 Planbeskrivelse, datert 22.10.2019 

 
Ikke trykte vedlegg finner du her eller evt. klikk direkte på lenken i dokumentet. Adressen 
til dokumentene på kommunens nettside: 
https://ralingen.custompublish.com/omraaderegulering-dammensvika.470606.no.html  
  
04. Illustrasjonsplan, datert 07.05.2019 

05. ROS-analyse, datert 08.08.2018 

06. Geoteknisk vurdering, datert 30.07.2018 

07. Geoteknisk vurdering, datert 31.07.2018 

08. Ingeniørgeoteknisk vurdering, datert 06.08.2018 

09. Støyutredning, datert 29.06.2018 

10. Trafikkanalyse, datert 18.02.2019 

11. Utredning naturmangfold, datert 08.08.2018 

12. Fagrapport overvann og VA, datert 31.07.2018 

13. Sol- og skyggestudie, datert 13.09.2019 

14. Kvalitetsprogram, datert 14.09.2019 

15. Teknisk plan, datert 19.02.2019, revidert 14.05.2019 

16. Kommunedirektørens kommentarer til innkomne innspill og merknader ved offentlig ettersyn 

17. Innkomne innspill og merknader ved offentlig ettersyn samlet 

18. Innspill fra 42 boenheter som blir direkte berørt av Dammensvika 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Forslag til områdereguleringsplan for Dammensvika legger til rette for en utvikling av 
planområdet med høy utnyttelse og urban bebyggelse. Planforslaget legger til rette for ca. 350 
boliger, samt arealer for kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting. 
 
Planforslaget innebærer opparbeidelse av et gatetun som et sentralt plassrom i området. Her 
vil det være mulighet for svært begrenset bilkjøring, men prioritert for myke trafikanter samt 
møteplasser og opphold. I tillegg planlegges det et sentralt grønt uterom, og bruk av 
takterrasser som solrike uteoppholdsareal. 
 
Planforslaget legger opp til å flytte dagens avkjørsel fra fylkesveien østover. Dette er for å 
unngå at de største mengdene biltrafikk kjører gjennom området og gatetunet. Biltrafikken vil 
ledes inn i parkeringskjellere, og videre østover for eksisterende boliger øst for tunnelen. 
 
For alle feltene er det krav om detaljregulering før det kan bygges ut. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er planområdet avsatt til kombinert formål 
bolig/forretning/kontor. Området ligger også innunder en hensynssone med krav om felles 
planlegging. 
 
Områdeplanens formål er å legge til rette for en høyere utnyttelse av planområdet med en mer 
bymessig bebyggelse, for å følge opp overordnede føringer om å fortette i områder som ligger 
nært kollektivknutepunkt. 

https://ralingen.custompublish.com/omraaderegulering-dammensvika.470606.no.html
https://ralingen.custompublish.com/omraaderegulering-dammensvika.470606.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573864.2185.msjbtmniijttut/03.+Illustrasjonsplan%2C+datert+07.05.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573889.2185.kmiplsqjqmabpz/04.+ROS-analyse%2C+datert+08.08.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573891.2185.mwkzkjpuqb7jum/05.+Geoteknisk+vurdering%2C+datert+30.07.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573892.2185.imntitlupmj7uw/06.+Geoteknisk+vurdering%2C+datert+31.07.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573893.2185.unsqnuqtubwuqt/07.+Ingeni%C3%B8rgeoteknisk+vurdering%2C+datert+06.08.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573894.2185.lwpalwijznippl/08.+St%C3%B8yutredning%2C+datert+29.06.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573895.2185.jmum7ismukptiw/09.+Trafikkanalyse%2C+datert+18.02.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573896.2185.pwqm7tklqzpzmt/10.+Utredning+naturmangfold%2C+datert+08.08.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573898.2185.itasnmnnmuuilz/11.+Fagrapport+overvann+og+VA%2C+datert+31.07.18.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573900.2185.slnilljuiawzja/12.+Sol-+og+skyggestudie%2C+datert+13.09.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573902.2185.ktimuqw7mw77ib/13.+Kvalitetsprogram%2C+datert+14.09.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573906.2185.iikmnzmskbqjkm/14.+Teknisk+plan%2C+datert+19.02.19%2C+revidert+14.05.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4577876.2185.inwjujmn7j7uis/15.+Kommunedirekt%C3%B8rens+kommentarer+til+innkomne+innspill+og+merknader+ved+offentlig+ettersyn.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4573907.2185.ussk7ajnanlala/16.+Innkomne+innspill+og+merknader+samlet.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4600423.2185.uzw77ajl7inkjn/17.+Innspill+fra+42+boenheter+som+blir+direkte+ber%C3%B8rt+av+Dammensvika.pdf


 
Å utarbeide områdereguleringsplaner er i utgangspunktet en kommunal oppgave. Men 
kommunen kan inngå avtale med private om å stå for hele eller deler av det planfaglige 
arbeidet, innenfor de rammer kommunen bestemmer. Det skal fremdeles være kommunen 
som legger premisser for planarbeidet. For utarbeidelsen av denne områdereguleringsplanen 
har kommunen inngått avtale med noen av grunneierne i området. Arcasa arkitekter har vært 
plankonsulent, med bistand fra Rambøll på fagrapporter og Link arkitektur på 
landskapsarkitektur. 
 
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 30.08.2018 til 
14.10.2018. Ved offentlig ettersyn fremmet Statens vegvesen innsigelse til planforslaget. 
Statens vegvesen fremmet innsigelse ettersom de vurderte at planforslaget kunne føre til 
redusert trafikksikkerhet for gående og syklende langs fv. 304, samt skape ulemper for 
kollektivtrafikken forbi planområdet. Videre ble det vurdert at deler av planforslaget var i strid 
med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som sier at 
planlegging av arealbruk og transportsystemer skal fremme god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. For å imøtekomme Statens vegvesens krav i innsigelsen er det utarbeidet 
teknisk plan som viser at planlagte tiltak langs fv. 304 lar seg gjennomføre. Videre er 
reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser revidert i henhold til Statens vegvesens krav 
og andre uttalelser ved offentlig ettersyn. Innsigelsen fra Statens vegvesen ble trukket 
01.07.2019.  
 
Saken legges nå frem for endeling vedtak av områdereguleringsplan.  
 

 
Figur 1: Figuren illustrerer to av fem faser i en reguleringsplanprosess, med status for områdereguleringsplan for 
Dammensvika. 

 
3. Tidligere behandling og vedtak 

  

Kommunestyret vedtok i sak 17/22 i møte 15.02.17, en avtale mellom kommunen og 
grunneierinteresser i området om å utarbeide områdereguleringsplan. 
 
1. gangsbehandling i 2018 
Planutvalget behandlet forslag til områderegulering for Dammensvika i møte 21.08.2018 i sak 
24/2018, der kommunedirektøren (tidligere rådmannen) anbefalte at saken skulle legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Saksprotokoll: 
Behandling:  

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/Details/16582?sourceDatabase=RALEPH


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag til 
områderegulering for Dammensvika, med tilhørende bestemmelser, ut til høring og offentlig 
ettersyn.  
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

Kommuneplanenes arealdel 2014-2025 
Planområde er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanens arealdel, 
med bestemmelse om at det er tillat med bolig/forretning/kontor. Området er også avsatt med 
en hensynssone (H810_1) med krav om felles planlegging, samt at området skal omformes og 
fornyes og ha en mer effektiv arealutnyttelse enn det område har i dag. Det skal videre legges 
til rette for allmenn ferdsel langs Nitelva, og naturverdier i område skal innarbeides i planen (jf. 
§ 17.1).   
 

4. Sakens innhold  
 
 

4.1 Dagens situasjon  
Planområdet  
Planområdet er på ca. 51 daa, og ligger sentralt i kommunen med gangavstand til Lillestrøm 
jernbanestasjon.  
 
Innenfor planområdet er det 12 eksisterende eneboliger. I planområdet ligger også deler av 
en ravine som er kartlagt til C-verdi (lokal viktig). I deler av ravinen er det gråor-heggeskog 
som er vurdert som viktig (B- verdi). Planområdet har store høydeforskjeller, med en 
skråning som faller mot nord. I nordvest, der det i dag er eneboliger, er det et flatere parti. 
 
Under deler av planområdet, går tunnelløpet til Rælingstunnelen. Fylkesvei 304 og Nedre 
Rælingsveg går gjennom området. 
 
Tilgrensende områder  
Planområdet grenser til Nitelva i nord, mot Liavegen og annen eneboligbebyggelse i vest og 
sør, og i øst mot tunnelkulverten for Rælingstunnelen. 
 



 
Figur 2: Flyfoto av planområdet. Planavgrensningen er vist med hvit linje.  

 
4.2 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planens hensikt   
Hensikten med områdereguleringen er å sikre en helhetlig utvikling av Dammensvika, ved å 
fastsette overordnede rammer for den videre utviklingen av område. Planforslaget skal danne 
grunnlaget for en omforming av område med høy utnyttelse av boligbebyggelse i kombinasjon 
med noe næring, kontor og tjenesteyting. Områdets sentrale lokalisering i forhold til Lillestrøm 
medfører at det er viktig å legge til rette for gode gang- og sykkelforbindelser til 
kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon, samt fremkommelighet for kollektivtrafikken langs fv. 
304. Det er videre ønskelig å legge til rette for mer urbane kvaliteter i området og gode 
møteplasser for nye beboere og brukerne av området.   
 



 
Figur 2: Plankart, datert 21.10.2019 

 
Arealbruk og utnyttelse  
Planområdet er på totalt ca. 51 daa. 
 
Planforslaget legger til rette for boliger og noe kontor og næring i blokkbebyggelse. Felt Aa, 
Ab, Ac, Ba og Bb reguleres til kombinert formål med bolig, forretning, kontor, privat og 
offentlig tjenesteyting og bevertning. Det er i de nederste etasjene som knytter seg til 
fylkesveien og gatetunet tenkt næringsformål, mens det i de høyere etasjene er tenkt bolig. 
Felt Ca, Cb og Cc reguleres til boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse, mens felt Ad 
reguleres til forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning. Planen legger til 
rette for omtrent 350 boliger.  
 
For hvert utbyggingsfelt er det i bestemmelsene fastsatt maks utnyttelse (m² BRA), og på 
reguleringsplankartet er det fastsatt maksimale kotehøyder for hvert felt. Maksimale 
kotehøyder inkluderer takoppbygg.  
 

Felt  Arealformål  Utnyttelse (m² BRA)  Kotehøyde  
Aa Kombinert bebyggelse og anleggsformål 2.900 m² BRA K+ 124,0 
Ab Kombinert bebyggelse og anleggsformål 8.000 m² BRA K+ 134,0 
Ac Kombinert bebyggelse og anleggsformål 1.600 m² BRA K+ 134,0 



Ad Kombinert bebyggelse og anleggsformål 2.200 m² BRA K+ 126,0 
Ba Kombinert bebyggelse og anleggsformål 2.950 m² BRA K+ 128,0 
Bb Kombinert bebyggelse og anleggsformål 3.650 m² BRA K+ 128,0 
Ca Boligbebyggelse- blokkbebyggelse  10.100 m² BRA K+ 149,0 
Cb Boligbebyggelse- blokkbebyggelse 2.300 m² BRA K+ 133,0 
Cc Boligbebyggelse- blokkbebyggelse 4.900 m² BRA K+ 140,0 
Totalt   38.600 m² BRA  

Figur 3: Tabellen viser utnyttelsen og maksimal kotehøyde for hvert felt, samt arealformålet. 

Det planlegges et gatetun (o_ SGT) sentralt i området, som de ulike funksjonene i første 
etasje av byggene vil henvende seg mot. Her vil det være tillatt med begrenset bilkjøring, 
mens myke trafikanter blir prioritert gjennom møblering, design og hastighetsdempende 
tiltak. 
 
Langs Nitelva avsettes det areal til friområde (o_GN1). Friområde skal være allment 
tilgjengelig og det skal opparbeides en enkel tursti som en forlengelse av gangforbindelsen 
lang Nitelva.  
 
Syd i planområdet er det en ravinedal med naturtypen bjørkeskog. Ravinen er den del av 
grøntdraget som strekker seg sydover til rælingsåsen på andre siden av Øvre Rælingsveg. 
Området syd i planen er avsatt til naturområde med en hensynssone for særlig hensyn til 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø (H560_).  
 
Illustrasjonsplan   
Illustrasjonsplanen, som i motsetning til plankartet ikke er juridisk bindende, viser prosjektet 
som ligger til grunn for planforslaget. Illustrasjonsplanen viser potensiell utnyttelse av 
planområdet i henhold til reguleringsplanforslaget. Planforslaget legger opp til en bebyggelse 
av mer urban karakter på det flate partiet i tilknytning til fylkesveien, og en mer «grønn» 
bebyggelse oppe i skråningene i sør og øst. Sentralt i planområdet er det illustrert et gatetun. 
Gatetunet skal fungere som en ferdselsåre med begrenset biltrafikk hvor de myke 
trafikantene prioriteres, og som en viktig møteplass for beboere og andre som oppholder seg 
i området. Sør for gatetunet, ett nivå opp, planlegges et stort uteoppholdsareal. Her vil det 
være gode solforhold, lekeplasser og oppholdssteder og god tilgjengelighet for hele 
planområdet. Felles takterrasser vil også være viktige uteoppholdsarealer, med gode 
solforhold. 
 



 
Figur 4: Illustrasjonsplan  

 
Trafikale forhold  
I reguleringsplanen er det lagt inn en byggegrense mot fylkesveien på 15 meter fra midtlinje 
vei. For å sikre mulighet for å i fremtiden bygge ut kollektivfelt er det avsatt et grøfteareal på 
3,25 meter.  
 
Planforslaget legger opp til å flytte dagens avkjørsel fra fylkesveien østover. Dette er for å 
kunne lage et gatetun sentralt i området som er mest mulig bilfritt. Av trafikken til 
eksisterende boliger som vil fortsette å ha adkomst gjennom planområdet, er det trafikken 
østover som er størst. I tillegg vil man i størst mulig grad legge adkomst til parkeringsanlegg 
og handelsfunksjoner i den østlige delen av planområdet. På denne måten vil den nye 
avkjørselen føre til mindre trafikk gjennom de mest sentrale delene av planområdet, og 
gatetunet. I planarbeidet har det vært diskutert en løsning med to avkjørsler til planområdet, 
den foreslåtte i øst samt en i nordvest mellom felt Aa og Ab. Dette har ikke blitt med i det 
endelige forslaget på grunn av utfordringer med tanke på kryssavvikling til fylkesveien. 
Dersom man i senere detaljregulering ønsker å åpne for denne ekstra avkjørselen, må 
trafikale konsekvenser for dette utredes og avklares med Statens vegvesen. 
 
Adkomst til de ulike feltene er via o_SKV3 og f_SKV4, samt gatetun for enkelte felt, og med 
innkjøring til parkeringskjeller markert med piler på plankartet. Nøyaktig plassering av 
innkjøringer til parkeringsanlegg kan justeres i forbindelse med detaljregulering. 
 
Planforslaget legger opp til liten grad av bilkjøring, med begrensninger på biltrafikk i området, 
lav parkeringsdekning, gode gang- og sykkelforbindelser samt nærhet til kollektivknutepunkt.  
 
Planforslaget innebærer at man flytter plasseringen av dagens busslommer samt å erstatte 
eksisterende gangfelt med to nye. Begge busslommene er plassert vest for den nye 
avkjørselen. I planforslaget legges opp til et gangfelt mellom de to holdeplassene. 
Plasseringen innebærer ingen større omvei for noen av brukergruppene. Samtidig styrker 
den ønskete gangmønster i området.   
 



Estetikk og bokvalitet  
Det er utarbeidet et kvalitetsprogram som viser miljø og kvalitetsambisjoner for utvikling av 
Dammensvika. Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for videre arbeid med miljø, 
herunder energi og mobilitetstilbud, samt utforming av bygninger og uteområder som 
gatetun, felles uteoppholdsarealer og grønnstruktur.  
 
Planforslaget sikrer opparbeidelse av flere allment tilgjengelig plassrom i området og viktige 
forbindelseslinjer på tvers av fylkesveien. Et viktig utformingsprinsipp for området er at 
delområdene skal ha ulike egenarter som fremheves i utforming av arkitektur og uteområder. 
Volumoppbygging og fasadeuttrykk skal tilpasses de ulike situasjonene fra den mer 
bymessige med strøksaksen/gatetunet til boliger langs ravinen.  
 
For en mer detaljert beskrivelse av dagens situasjon og planforslaget, se planbeskrivelsen 
som ligger vedlagt saken. 
 
4.3 Virkninger av planforslaget  
Planforslaget er ikke konsekvensutredet, da dette er utredet i kommuneplanen 2014- 2025.  
 
Det er foretatt en rekke utredninger i forbindelse med planforslaget: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Sol-/skyggeanalyse 
• Trafikkanalyse 
• Støyrapport 
• Teknisk plan for tiltak langs fv. 304  
• Geoteknisk vurdering og undersøkelser  
• Naturmangfoldsrapport 
• Fagrapport overvann og VA – infrastruktur 

 
Utredningene og hvordan resultatet av disse er ivaretatt i planforslaget er beskrevet og 
vurdert under kommunaldirektørens vurdering. 
 
 
4.4 Merknader og uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for 
Dammensvika  
 
Forslaget til områdereguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 30.08.2018- 
14.10.2018. Det har kommet inn totalt 24 merknader/uttalelser til områdereguleringen. Ved 
offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 14 merknader fra naboer i område. Majoriteten 
av innspillene er negative til utviklingen i av Dammensvika.  
 
Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsen ble trukket i brev av 
01.07.19.  
 
Oppsummering av merknadene med kommunedirektørens kommentar er vedlagt saken, 
se vedlegg 15.  
 
 
4.5 Endringer etter offentlig ettersyn  
 
Følgende endringer er gjort på plankartet:  
• f_SKV4: Kryss/avkjørsel til felt Ad er regulert på plankartet.  
• f_V3: er endret fra privat til offentlig (o_SKV3). Dammensvegen er i dag offentlig og skal 

fortsette å være det.   
• O_SKH1-2, o_SH1-2 og o_SP1-2: Det er regulert inn to bussholdeplasser.  
• Midlertidig anlegg- og riggområde: Det er avsatt et anlegg- og riggområde på 4 m 

bredde langs gang/sykkelvei og fortau.  

https://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2014-2025.5793415-325835.html


• Frisiktsone: Det er regulert inn firsikssone ved kryss til felt ad og Ab (6 x 54 meter), og i 
krysset mellom adkomstvegen og gang- og sykkelvegen langs fv. 304 (3 x 25).  

• Kryssingssteder for gående (o_SVT1-2): Det er regulert inn kryssingssted mellom 
gang- og sykkelvegen ved delfelt Ab, og kryssingssted for gående ved 
bussholdeplassene. 

• Plassering av leskur (o_SP1-2): Det er regulert inn plassering av leskur ved begge 
bussholdeplassene.   

• Endringer i maks kotehøyder: 
Felt  1. gangsbehandling  2. gangsbehandling  
Ab  Maks k + 144,0 Maks k + 134,0 
Ac Maks k + 154,0 Maks k + 134,0 
Ba Maks k + 133,0 Maks k + 128,0 
Bb Maks k + 136,0 Maks k + 128,0 
Ca Maks k + 156,0 Maks k + 149,0 
Cb Maks k + 150,0 Maks k + 133,0 
Cc Maks k + 150,0 Maks k + 140,0 

 
• Endringer i maks utnyttelse (BRA m²):  
 

Felt  1. gangsbehandling  2. gangsbehandling  
Ab  Maks BRA 8800 m² Maks BRA 8000 m²   
Ac Maks BRA 2900 m² Maks BRA 1600 m² 
Ba Maks BRA 3400 m² Maks BRA 2950 m² 
Bb Maks BRA 4900 m² Maks BRA 3650 m² 
Ca Maks BRA 10900 m² Maks BRA 10100 m² 
Cb Maks BRA 2500 m² Maks BRA 2300 m² 
Cc Maks BRA 7700 m² Maks BRA 4900 m² 

 
 
Følgende endringer er gjort i bestemmelsene:  
• 4. Plankrav 

I bestemmelse 4 er følgende setning lagt til: «Ved detaljregulering kan det gjøres endringer 
av feltinndelingen i områdereguleringsplan». Bestemmelsen skal sikre fleksibilitet i planen. 
 

• 5.1.8 Plan for anleggsperioden 
I bestemmelse 5.1.8 er følgende setning lagt til; «Arter på svartelista skal bekjempes før 
masser forflyttes». 
 

• 5.4 VA- rammeplan 
Det er lagt til en bestemmelse om rammeplan for VA: «Ved detaljregulering skal det 
utarbeides VA- rammeplan. Rammeplanen skal vise prinsippløsningene for området, 
sammenhengen med overordnet hovedsystem og overvannshåndtering.»  
 

• 5.5 Overvannshåndtering 
I bestemmelsen er det lagt til følgende setninger: «I detaljregulering av hvert delfelt skal det 
utarbeides plan for overvannshåndtering, i henhold til kommunens retningslinjer for 
overvannshåndtering. Det skal sikres arealer for overvannshåndtering og flomveier i 
detaljregulering av hvert delfelt.» 
 

• 5.6 Energiforsyning 
I bestemmelsen er det lagt til følgende setning: «Før det gis igangsettelsestillatelse for bygg 
med solfangeanlegg skal planene forelegges brannvesenet for uttalelse.».  
 

• 5.9 Renovasjon  
Denne bestemmelsen er endret i samråd med ROAF fra: «Avfallspunkter kan bestå av 
nedgravde beholdere. Det skal velges løsninger som er lite arealkrevende over bakken.» til: 



«Avfallspunkter skal bestå av nedgravde beholdere. Det skal etableres en helhetlig 
renovasjonsløsning for alle delfelt. Det skal velges løsninger som er lite arealkrevende over 
bakken.».  
 

• 7.1 Utnyttelse 
Utnyttelsen for byggefelt Ab er endret fra 8800 m² til 8000m² BRA.  
Utnyttelsen for byggefelt Ac er endret fra 2900 m² til 1600 m² BRA.  
Utnyttelsen for byggefelt Ba er endret fra 3400 m² til 2950 m² BRA.  
Utnyttelsen for byggefelt Bb er endret fra 4900 m² til 3650 m² BRA 
Utnyttelsen for byggefelt Ca er endret fra 10900 m² til 10100 m² BRA 
Utnyttelsen for byggefelt Cb er endret fra 2500 m² til 2300 m² BRA 
Utnyttelsen for byggefelt Cc er endret fra 7700 m² til 4900 m² BRA 
 
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «For å sikre god kvalitet må utnyttelsen og 
høyder for hvert delområde vurderes ved detaljregulering.»   
 

• 7.2 Plassering og høyder 
Følgende setning i bestemmelsen er tatt ut i henhold til Statens vegvesens krav i 
innsigelsen: «Teknisk infrastruktur, støttemurer, trapper, ramper, avfallsbeholdere, mindre 
boder / overbygginger for sykkelparkering og eventuelle støyskjermer kan plasseres utenfor 
byggegrensene.»  
 
Det er lagt til følge setning i henhold til Statens vegvesens krav i innsigelsen: «Det tillates 
ikke utkraging av bygninger eller balkonger over fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 
304.»  
 
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «Det skal være siktlinjer mellom bebyggelsen 
sørvest og nordøst.»  
 

• 7.4 Leiligheter og bokvalitet  
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «Det tillates ikke oppdeling av boenheter jf. 
pbl. 12-7 nr.2.» 
 

• 7.13 Felt Ca 
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «Bebyggelsen skal utformes med varierende 
byggehøyder som følger topografien i område.»  
 

• 7.14 Felt Cb  
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «Bebyggelsen skal utformes med varierende 
byggehøyder som følger topografien i område.»  
 

• 7.15 Felt Cc 
Følgende setning er lagt til i bestemmelsen: «Bebyggelsen skal utformes med varierende 
byggehøyder som følger topografien i område.»  

 
• 8.5 Kjørevei f_SKV4  

Det er lagt inn en ny bestemmelse for kjørevei f_SKV4: «Kjøreveg f_SKV4 er privat 
adkomstvei til felt Ad. Traseen tillates justert noe i forbindelse med detaljregulering.»  

 
• 10.1.4 Sikringssone frisikt 

Det er lagt til en ny bestemmelse om frisikt i henhold til Statens vegvesens krav i 
innsigelsen: «Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. På frisiktsonene ved gang- og 
sykkelvegen langs fv. 304 og kryss med fv. 304 er det ikke tillatt med busker, gjerder eller 
andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til gang- og 
sykkelvegen/fylkesvegen.”  
 



• 10.4.1 Midlertidig anlegg- og riggområde  
Det er lagt til en bestemmelse til det midlertidige anlegg- og riggområde: «Arealer avmerket 
som midlertidig anleggsområde skal være tilgjengelige for anleggsvirksomhet i 
byggeperioden. Senest ett år etter at anlegget er avsluttet skal området være ryddet og 
istandsatt, og midlertidig regulering oppheves.» 
 

Følgende rekkefølgebestemmelser er endre og lagt til i henhold til Statens vegvesens krav i 
innsigelsen: 
 
• Rekkefølgebestemmelse om anlegg av kryssingssted for gående – trafikkøy 

«Trafikkøy i fv. 304 der gående skal krysse fylkesvegen ved avkjørselen til Rudsberget 1- 4 
og gang- og sykkelveg forbi felt Ac frem til kryssingsstedet skal være anlagt før kommunen 
kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet.»  
 

• Rekkefølgebestemmelse om bygging av busslommer, gang- og sykkelveg/fortau og 
kryss ved felt Ab 
«Busslommer, trafikkøy/kryssingssted i fv. 304 ved busslommene, gang- og sykkelveg forbi 
felt Ab frem til eksisterende gang- og sykkelveg/fortau, fortau forbi felt Ad frem til 
bussholdeplassen og kryss mellom fv. 304 og adkomstvegen til felt Ab skal være bygget før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på feltene Ab, Ac og 
Bb». Rekkefølgekravet skal sikre at regulerte busslommer, gang- og sykkelveg/fortau og 
kryss ved felt Ab blir bygget.  
 

• Rekkefølgebestemmelse om bygging av busslomme, fortau og kryss ved felt Ad 
«Busslomme ved felt Ad, fortau forbi felt Ad frem til bussholdeplassen og kryss mellom fv. 
304 og adkomstvegen til felt Ad skal være bygget før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på felt Ad». Rekkefølgekravet skal sikre at 
regulert busslomme, fortau og kryss ved felt Ad blir bygget.  
 

• Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau langs fv. 304 ved felt Aa 
«Fortau/gang- og sykkelveg på strekningen fra gatetun frem til eksisterende fortau langs 
sørsiden av fv. 304 ved gbnr. 105/94 skal være anlagt før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på felt Aa». Rekkefølgekravet skal sikre at 
hensynet til trafikksikkerhet blir ivaretatt.  
 

• Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fv. 304 
«Byggeplan for tiltak som berører fv. 304 slik som fortau, gang- og sykkelveg, 
bussholdeplasser, kryssingssteder for gående og kryss skal godkjennes av Statens 
vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for nevnte tiltak.» Rekkefølgekravet 
skal sikre at regulerte tiltak som fv. 304 blir bygget i henhold til statens vegvesens krav til 
utforming gitt i håndbok N100.  
 

Følgende plandokumenter er revidert:  
• Trafikkanalyse, datert august 2018, sist revidert 19.02.2019 
• Illustrasjonsplan, datert 25.06.2018, sist revidert 07.05.2019 
• Sol og skyggediagram, datert 21.06.18, sist revidert 21.05.19 
• Kvalitetsprogram, datert 16.07.18, revidert 14.09.19 
 
Følgende nye plandokumenter er utarbeidet: 
• Teknisk plan for tiltak langs Fv. 304, datert 19.02.2019 

 
Følgende punkter i planbeskrivelsen er endret eller tilføyd:  
• Punkt 1.4 Bakgrunn for saken: Det er lagt til et avsnitt om innkomne merknader ved 

offentlig ettersyn og innsigelsen fra Statens vegvesen, samt et avsnitt om endringer av 
total utnyttelse for område.   

• Punkt 1.4.1 Forslagets nøkkelopplysninger: tabellene arealstørrelser planområde og 



utnyttelse m.m. (mulig utvikling av felt med plankrav) er oppdatert i henhold til revidert 
reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. Antall boligenheter er redusert fra ca. 
400 til ca. 350. Antall parkeringsplasser er redusert fra ca. 280 til ca. 245 stk.  

• Punkt 1.5 Planprosess: Det er lagt til et avsnitt om offentlig ettersyn og innkomne 
merknader.   

• Punkt 4.1 Reguleringsformål: punktet er oppdatert i henhold til reviderte 
reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart.  

• Punkt 4.2.2 Rekkefølgekrav: punktet er oppdatert i henhold til reviderte 
reguleringsbestemmelser.  

• Punkt 4.3.2 Grad av utnytting: oversikten over grad av utnytting er oppdatert.  
• Punkt 4.3.3 Bebyggelsens plassering og høyder: Det er lagt til et avsnitt om muligheten 

for endringer av feltinndeling og omfordeling av arealene i en detaljregulering. Det er 
også lagt til et avsnitt om at det ikke tillates utkraging av bygninger eller balkonger over 
fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 304 

• Punkt 4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Det er lagt til en setning om at det 
er regulert gjennomgående gang- og sykkelforbindelser gjennom området.  

• Punkt 4.7 Illustrasjoner av planforslaget: Illustrasjonsplan, snitt og illustrasjoner er 
oppdatert i henhold til reviderte reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. 

• Punkt 5.7 Trafikkforhold: Punktet er oppdatert i henhold til revidert trafikkanalyse og 
teknisk plan.  

• Punkt 5.10 Miljøfaglige forhold: Det er lagt til et avsnitt om nedjustering av høyder og sol 
og skyggeforhold for eksisterende boliger og utearealer innenfor planområde. Det er 
også lagt til et avsnitt om at støysonekartet ikke er oppdatert som følge av nedjustering 
av høyder på bebyggelsen.  

• Punkt 6.2 Kvalitetsprogram: Illustrasjon av delområde er revidert i henhold til reviderte 
reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. 

• Punkt 6.8 Trinnvis utbygging: Det er lagt til to avsnitt om innholdet i rekkefølgekrav. 
Illustrasjonen av potensiell utbygging er revidert, slik at trinn 1 nå inneholder også felt Cb.  

 
Endringene/tilføyelsene som er gjort etter offentlig ettersyn anses ikke til å berøre naboer i 
nevneverdiggrad, og utløser ikke krav om nytt offentlig ettersyn.   
 
 

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

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Støy  
Planområdet ligger delvis innenfor gul og rød støysone. Det overordnede plangrepet legger 
opp til at bebyggelsen nærmest fylkesveien fungerer som en skjerm og vil bidra til å skape 
boliger og utearealer uten støy lenger inn i området. Bestemmelser sikrer at alle boliger skal ha 
en stille side, og at støynivået på uteareal for opphold og lekeplasser ikke skal overstige 55 dB. 
Støyutredning må være med som en del av detaljreguleringsplanene for de ulike feltene, for å 
se hvordan hensynet ivaretas og hvilke tiltak som er nødvendig når den endelige plasseringen 
og utformingen av bebyggelsen er avklart. 
 
Bokvalitet, estetikk og miljø  
Planforslaget prioriterer miljøvennlige reisemidler som gange, sykkel og kollektivtransport 
fremfor privatbilen. Å fremme gange og sykkel vil bidra til en bedre folkehelse gjennom mer 
bevegelse og aktivitet. I tillegg fremmer et område med lite biltrafikk i større grad bruk av 
møteplasser og uteoppholdsareal. 
 
Kvalitetsprogrammet, som er retningsgivende for planen og senere detaljplaner, legger føringer 
for at uteareal opparbeides med høy kvalitet. Tilgang på gode møteplasser vurderes som viktig 
for å styrke bokvaliteten i området, og som også vil bidra til bedre folkehelse. 
Kvalitetsprogrammet legger også føringer for bebyggelsen. Bebyggelsen skal utformes med 



variasjon mellom de ulike delområdene. Det skal være variasjon i materialer og farge- bruk, og 
fasader skal brytes opp. Kommunedirektøren vurderer at kvalitetsprogrammets føringer er i 
tråd med kommunens veileder for estetikk og bokvalitet. 
 
Det er kommunedirektørens vurdering at planen åpner for hensynet til god folkehelse i 
befolkningen godt kan sikres i kommende detaljregulering.  
    

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Trafikkforhold  
Biltrafikken vil i området ledes ned i parkeringskjellere nærmest mulig avkjørselen fra 
fylkesveien, for å minimere bilkjøringen i området. Dette bidrar til gode og trygge omgivelser for 
myke trafikanter og folk som oppholder seg i området. Gatetunet vil være åpent for bilkjøring, 
men på de gåendes premisser. Gjennom møblering, dekkematerialer og hastighetsdempende 
tiltak prioriteres gående og syklende.  
 
I en detaljregulering må det sees nærmere på hvordan trafikksikkerheten for de gående skal 
sikres på gatetunet. Ved at gatetunet har gjennomgangstrafikk må det vurderes om det er mer 
hensiktsmessig å definere gatetunet som en adkomstgate.  
 
Grunnforhold  
Det er i planarbeidet utarbeidet en geoteknisk rapport som følger som vedlegg til saken. Det er 
i deler av området utfordrende grunnforhold med stedvis bratte skråninger. Den geotekniske 
rapporten peker på tiltak det er mulig å gjøre for å stabilisere og fundamentere bebyggelsen, 
men dette må utredes grundigere i forbindelse med detaljreguleringsplanene for de ulike 
feltene. 
 
Det er lagt inn en byggeforbudssone over traseen for Rælingstunnelen, og en hensynssone 
hvor tiltak må godkjennes av berørte samferdselsmyndigheter. 
 
Kommunedirektøren vurderer at grunnforholdene er tilstrekkelig vurdert og sikret i denne fasen 
av planarbeidet.  
 
Flom og overvannshåndtering   
For felt Aa på nordsiden av fylkesveien ligger det meste av tenkt bebyggelse innenfor 
hensynssone for flom. For denne bebyggelsen må det i detaljregulering sikres at bebyggelsen 
er tilstrekkelig sikret mot flom. 
 
Gjennom planområde går det en flombekk. Bekken renner fra ravinen i syd og ut i Nitelva i 
nord. I ravinen renner flombekken åpent frem til eneboligene (felt Cb) hvor den ledes inn i et 
betongrør. Nivået på bekkeinntaket ligger på ca. kote + 105-106 (flomkoten er på + 105,6). For 
å unngå tilbakeslag ved flom, bør dette området heves noe.  
 
Overvannet er tenkt håndtert i henhold til treleddsstrategien for overvannshåndtering jf. 
kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. Samtidig tenkes det å håndtere overvannet 
i tre nivåer: overbakken (tak, og store trær), på bakken (grønne og blå arealer), og under 
bakken (ledningsnett og fordrøyningsmagasin). Kommunedirektøren vurderer at flom og 
overvannshåndtering er tilstrekkelig utredet i områdereguleringen. Det er sikret i 
bestemmelsene at ved detaljregulering skal det utarbeides plan for overvannshåndtering i 
henhold til kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. Samt at det skal sikres arealer 
for overvannshåndtering og flomveier i detaljregulering av hvert delfelt.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planen, som er vedlagt i saken. Ras i tunnel og skred er 
her identifisert som de hendelsene med størst risiko, og det er derfor viktig med tiltak for å 
minske denne risikoen. 
 



Kommunedirektøren mener at hensynet til trygt og sikkert lokalsamfunn er godt vurdert og tatt 
hensyn til i planforslaget. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Naturmangfold  
Planforslaget er vurdert etter natrumangfoldloven §§ 8 – 12. Rapporten tilfredsstiller § 8, altså 
eksisterende kunnskapsgrunnlag samt effekten av planforslaget. Derfor gjelder ikke føre-var §9 
 
Innenfor planområdet er det en ravine som i kommunens kartlegging ble registrert med en C-
verdi. Naturmangfoldrapporten utarbeidet av Rambøll konkluderer med at ravinelokaliteten bør 
forbli ubebygd i størst mulig grad. Planforslaget legger opp til å i stor grad bevare ravinen 
gjennom å plassere bebyggelse nord i planområdet og regulere ravinen som et naturområde.  
 
I anleggsperioden vil det være viktig med tiltak for å hindre forurensning ut i Nitelva. I tillegg må 
det settes inn tiltak for å hindre spredning av svartlistede arter som er registrert i planområdet. 
 
Kommunedirektøren vurderer at hensynet til kartlagte naturverdier er godt ivaretatt i 
planforslaget, og kommunedirektøren mener derfor at de øvrige bestemmelsene §§9-12 er 
ivaretatt i planforslaget.   
 
Miljø og klima   
Planforslaget innebærer en fortetting i nærheten av kollektivknutepunktet på Lillestrøm. Dette 
er i tråd med overordnede føringer om areal- og transportplanlegging, blant annet i Regional 
plan for areal og transport. Nærheten til Lillestrøm, lav bilparkeringsdekning og gode forhold for 
gående og syklende, vil bidra til at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta kollektivt fremfor å 
kjøre egen bil. Dette bidrar til lavere klimagassutslipp fra transportarbeidet for området. 
 
Kvalitetsprogrammet legger føringer for hvordan planen skal ivareta hensynet til miljø og klima. 
Det gir føringer for materialbruk, energiløsninger, løsninger for grønn mobilitet, samt mulige 
innovasjonsprosjekter for miljø. Disse føringene vil være viktige for å oppnå gode løsninger i 
detaljreguleringsplanene for de ulike feltene. Kommunedirektøren mener det er viktig å ha et 
høyt ambisjonsnivå for hvilke løsninger som velges i et område som er så sentralt og har så 
stort potensiale som Dammensvika. 
 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Skole- og barnehagekapasitet  
Områdereguleringen legger til rette for utvikling med ca. 350 boliger. Utviklingen av 
Dammensvika vil være med på å øke elevantallet i Rud skolekrets. Kapasiteten ved Rud skole 
er allerede utnyttet. En ytterligere vekst, slik som det legges opp til i Dammensvika, vil 
medfører behov for å planlegge for kapasitetsøkende tiltak. Når tiltakene vil blir gjennomført er 
avhengig av takten på boligutviklingen nord i kommunen. I planforslaget er det stilt 
rekkefølgekrav om at tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet må dokumenteres før 
brukstillatelse for nye boliger kan gis. 
 
Gatetun  
Gatetunet i området er regulert inn som offentlig, og det vil i utgangspunktet bli kommunens 
oppgave å drifte og vedlikeholde det. 
 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Gjennomføring og videre fremdrift  
For at planforslaget skal realiseres slik det er tenkt, må 12 eneboliger rives.  
 



Tidsperspektivet for realisering av utbyggingen av Dammensvika er avhengig av at en utbygger 
er interessert i å utvikle område, samt at utbygger får kjøpt opp eiendommene innenfor 
planområde.  
 
Forholdet til nabobebyggelse  
Eksisterende boliger som grenser til planområdet vil ved en utbygging av Dammensvika grense 
til et område med en vesentlig høyere utnyttelse enn det som er i dag. For å redusere 
ulempene, i form av tap av utsikt og sol, for nærmeste nabobebyggelse er bebyggelsen på felt 
Ca trukket noe lengere vekk fra Liavegen og høydene på blokkene er redusert med 2 etasjer. 
Det er forståelig at endring av boligstrukturer på naboeiendommer oppleves som en forringelse 
av egen eiendom. Kommunedirektøren vil påpeke at det i videre detaljregulering skal gjøres 
vurderingen av hvordan hensynet til nabobebyggelsen skal ivaretas i størst mulig grad.  
 
Dersom hensynet til naboer i forhold til solforhold og utsikt skal ivaretas i større grad enn det 
som er gjort, vil dette gå på bekostning av utnyttelsen av området, ved at byggehøydene og 
utnyttelsen må ytterligere reduseres. Kommunedirektøren vurderer at en ytterligere reduksjon 
av byggehøyder og utnyttelse innenfor planområde vil være imot planforslagets hensikt, som er 
å legge opp til en høy utnyttelse innenfor et område som er lokalisert i gangavstand til 
kollektivknutepunkt. Dammensvika er et område som skal fornyes og omformes, og det er etter 
kommunedirektørens vurdering utfordrende å oppnå dette uten at dette vil medføre ulemper for 
nabobebyggelsen. Kommunedirektøren vurderer det dithen at det for denne saken er viktig 
med en høy utnyttelse for å få utnyttet områdets sentralitet og potensiale. Planområdet er et 
sentralt areal i kommunen med svært lav utnyttelse og mye ubebygd areal. 
 
Kommunedirektøren vurdere at det i slike fortettingsområder som Dammensvika er avsatt som 
i kommuneplanen, er det utfordrende å ivareta hensynet til alle naboer. Kommunedirektøren 
mener at overordnede grep som skal sikre en ønsket samfunnsutvikling i denne sak må gå 
foran ønsket til enkelte naboer. 
 
Arealeffektiv utbygging og kvalitet i område  
Et arealeffektivt utbyggingsmønster gir en bedre utnytting av kommunal infrastruktur, 
sammenlignet med spredt utbygging. Det vil også gi bedre kundegrunnlag for 
kollektivtransport, og bidra til at man i større grad kan beholde landbruks- og grøntarealer 
ubebygd. 
 
Sentrale boliger med god kvalitet vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv som bosted for 
nye innbyggere.  
 
Til 2. gangsbehandling er høyder og utnyttelse på område generelt nedjustert, se tabell 1. 
Planforslaget som ble lagt ut til 1. gangsbehandling mener kommunedirektøren illustrerte en 
bebyggelse med urealistiske høyder sett i forhold til å kunne oppnå attraktive 
uteoppholdsarealer med gode sol- og skyggeforhold. Høyder er derfor redusert, og som følge 
av det er utnyttelsen også redusert.  
 
Reduksjonen av utnyttelsen endrer antall boenheter fra ca. 400 til ca. 350.  
   
1. gangsbehandling  Maks etg. 2. gangsbehandling Maks etg. Reduksjon 
Felt Aa  2.900 m²  
 

4+5 Felt Aa  2.900 m²  3+5 0 

Felt Ab  8.800 m²  
 

5-11 Felt Ab  8.000 m² 5-7 800 

Felt Ac  2.900 m²  
 

13 Felt Ac  1.600 m² 7 1300 

Felt Ad  2.200 m² 
 

3+5 Felt Ad  2.200 m² 3+5 0 

Felt Ba  3.400 m²  
 

6+7 Felt Ba 2.950 m² 4+5 450 



Felt Bb  4.900 m² 
 

5-7 Felt Bb  3.650 m² 5 1250 

Felt Ca 10.900 m²  
 

11+13 Felt Ca 10.100 m² 9+11 800 

Felt Cb 2.500 m² 
 

5 Felt Cb 2.300 m² 5 200 

Felt Cc  7.700 m²  
 

8+9 Felt Cc  4.900 m² 6 2800 

Totalt 46.200  Totalt 38.600  7.600 
Tabell 1: Tabellen viser høyder og utnyttelse for hvert felt til 1. gangsbehandling og reduksjonen til 2. 
gangsbehandling.  

 
Kommunedirektøren mener at område tåler en høy utnyttelse slik som planforslaget illustrere. 
En høy utnyttelse vil være med på bygge opp under intensjonen i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Områdets sentrale lokalisering i forhold til Lillestrøm tilser at 
området må utnyttes høyt for å kunne sikre knutepunktfortettingen som planen legger til. 
Samtidig er det en risiko i slike fortettingsprosjekter at utnyttelsen går på bekostning av 
kvaliteter av betydning for de som skal bo i område og nabobebyggelsen.  
 
For å sikre at høyder og utnyttelse ikke går på bekostning av kvaliteten på 
uteoppholdsarealene er det til 2. gangsbehandling lagt inn en bestemmelse (7.1) som skal 
sikre at utnyttelsen og høyder for hvert delområde skal vurderes ved detaljregulering.  
 
Det er også lagt inn bestemmelser som kommunedirektøren mener vil sikre at det må gjøres 
grep i detaljreguleringen for å dempe fjernvirkningen av bebyggelsen, spesielt for c- feltene. 
Bestemmelsene omhandler siktlinjer gjennom bebyggelsen, samt at bebyggelsen på C- feltene 
skal utformes med varierende byggehøyder som følger topografien i område (7.13-15).  
 
Kommunedirektøren mener at reviderte bestemmelser og kvalitetsprogram, legger føringer og 
sikrer at kvaliteten på område blir et viktig premiss for de videre detaljreguleringene. Samt at 
dette sammen med arealutnyttelsen vil være et av de viktigste temaene i den kommende 
utviklingen av område.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge forslag til områdereguleringsplan for 
Dammensvika frem for kommunestyret for vedtak.  
 
 

 
 
Rælingen, 29.10.2019 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør  
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