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1 Saksopplysninger  

1.1 Oversiktskart 

 
Vedlegg: 

01. Reguleringskart, datert 21.10.19 
02. Reguleringsbestemmelser, datert 22.10.19 
03. Illustrasjonsplan, datert 07.05.19 
04. ROS-analyse, datert 08.08.18 
05. Geoteknisk vurdering, datert 30.07.18 
06. Geoteknisk vurdering, datert 31.07.18 
07. Ingeniørgeoteknisk vurdering, datert 06.08.18 
08. Støyutredning, datert 29.06.18 
09. Trafikkanalyse, datert 18.02.19 
10. Utredning naturmangfold, datert 08.08.18 
11. Fagrapport overvann og VA, datert 31.07.18 
12. Sol- og skyggestudie, datert 13.09.19 
13. Kvalitetsprogram, datert 14.09.19 
14. Teknisk plan, datert 19.02.19, revidert 14.05.19 
15. Kommunedirektørens kommentarer til innkomne innspill og merknader ved offentlig 

ettersyn 
16. Innkomne innspill og merknader samlet 
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1.2 Fremtidig byplangrep 
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1.3 Bakgrunn for saken 
 
Dammensvika ligger helt nord i Rælingen kommunen med umiddelbar nærhet til Lillestrøm stasjon 
og Nitelva. Kommuneplanen legger til rette for en fortetting og utvikling av området, men det 
forutsettes regulering før utbygging. 
 
Bakgrunn for saken er kommunens ønske om at området i Dammensvika skal gis en mer effektiv 
arealutnyttelse siden arealet ligger nært Lillestrøm stasjon og med gang- og sykkelavstand til 
sentrumsfunksjoner. I arealdelen til kommuneplanen, vedtatt august 2015, er det satt krav til felles 
planlegging for området Dammensvika. Det er bestemt at alle eiendommene innenfor hensynssonen 
skal undergis felles planlegging og at området skal omformes og fornyes.  

 
Med bakgrunn i dette ble det fattet vedtak februar 2017 om utarbeidelse av områderegulering med 
planavgrensning som vist på kartutsnitt over. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen 
og grunneierinteresser som innebærer at disse har påtatt seg kostnader og ansvaret for å utarbeide 
en samlet områderegulering for hele planområdet. 

 
Hensikten med reguleringen er å fastsette rammer for videre utvikling av området i Dammensvika. 
Planen skal gi grunnlag for en utvikling av området med flere boliger i kombinasjon med noe næring, 
kontor og tjenesteyting. Samtidig er det viktig å legge til rette for gode gang- og sykkelforbindelser 
samt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det er ønskelig å tilrettelegge for mer urbane kvaliteter 
og gode møteplasser for de nye beboerne og brukerne av området.  
Formålet med områdereguleringen er å videreføre og konkretisere føringer lagt i kommuneplanen og 
regulere området til: 

• Bebyggelse og anlegg – Bolig blokkbebyggelse/ forretning/bevertning/ kontor/ tjenesteyting/  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – vei, g-/sykkelvei, fortau,  gatetun, annen 

veggrunn 
• Grønnstruktur – friområde, naturområde 

 
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for området da dette er utredet i kommuneplanen. 

 
I forbindelse med offentlig ettersyn fremmet Statens Vegvesen (SVV) innsigelse til planforslaget med 
bakgrunn i manglende teknisk plan til områdereguleringen. SVV mente at det måtte avsettes 
tilstrekkelig areal til trafikksikre løsninger, særlig for myke trafikanter, samt fremtidig 
kollektivløsninger. 
 
Det er etter avklaring med SVV regulert holdeplass/plattform/leskur for buss i begge retninger og det 
er avsatt nødvendig areal for kryssingsteder over fv. 304 samt gang- og sykkelveg/fortau fram til 
kryssingsteder. Det er regulert avkjørsel til felt Ad. Nødvendig rekkefølgebestemmelser er sikret i 
bestemmelsene. Med disse vilkårene ivaretatt frafaller SVV sin innsigelse i brev datert 01.07.19.  
 
Ved offentlig ettersyn kom det inn flere merknader angående plassering og høyder på bebyggelse 
mot Liavegen, og utnyttelsen på området. Som følge at dette er bebyggelse trukket noe lenger vekk 
fra Liavegen, og generelle høyder er redusert slik at de harmonerer bedre med omkringliggende 
bebyggelse samt sol og utsiktforhold blir bedre ivaretatt innad i området. 
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Den totale utnyttelen for hele området er redusert men det sikres allikevel et fortettingspotensiale 
som ivaretar en ønsket byutvikling. For å sikre god kvalitet skal utnyttelsen og høyder for hvert delfel  
vurderes i en detaljregulering. Det kan ved en detaljregulering være mulig å omfordele arealer og 
feltinndeling dersom det viser seg mer hensiktsmessig. 
 
1.3.1 Forslagets nøkkelopplysninger 

Forslaget er utarbeidet av Rælingen kommune i samarbeid med grunneiere for Gnr. 105/Bnr. 55 og 
Gnr. 105/ Bnr. 133. 
Kontaktpersoner for grunneiere og kommunen: 

• Rælingen kommune v/ Ingvild Rønning Johansen, tlf: 47474291  
e-post: ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no 

 
• Jan Larsen, e-post: jan.larsen@eurosko.no 

Fagkyndig bistand fra: 
• Arcasa Arkitekter as, v/ Anne Lee Holm, tlf: 92436932, e-post: annelee@arcasa.no 

 
Eieropplysninger 
Planområdet er på ca. 51 daa. og består av flere eiendommer som listet opp under: 

Gnr/Bnr Adresse Hjemmelshaver Areal ca. 
104/1  Tomter Anne-Margrethe/ 

Sørlie Eldbjørg Astrid/ 
Halvorsen Siri Kamhaug 

57 
640 

5645 
5099 

104/4  Tomter Anne-Margrethe/ 
Sørlie Eldbjørg Astrid/ 
Halvorsen Siri Kamhaug 
 

15318 

105/55  Larsen Jan Albert/  
Larsen Tor/ 
Nærstad Aksel/ 
Nærstad Bjørn 
 

3982 
3704 

105/133  Larsen Jan Albert/  
Larsen Tor/ 
Brekke-Nærstad Ingvild C 
 

2712 

104/203  Øyan Mats Jørgen 
 

971 

105/17 Nedre Rælingsveg 121 B Hjelmtveit Line/ 
Sørhus Peder Christian 

1125 

105/232 Nedre Rælingsveg 121 C Fet Eivind Kristoffer 
 

421 

105/72 Nedre Rælingsveg 121 C Fet Eivind Kristoffer 442 
105/76  Fossum Ragnvald 

 
50 

mailto:ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no
mailto:jan.larsen@eurosko.no
mailto:annelee@arcasa.no
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105/80 Nedre Rælingsveg 115 A Mohammad Amjad/ 
Sadia Amjad 

1290 

105/81 Nedre Rælingsveg 119 Nordbø Sverre/ 
Wallenholt Jimmy 
 

1140 

105/88 Nedre Rælingsveg 117 C Mordt Magnus Mikael/ 
Larsen Tor/ 
Nærstad Sara/ 
Larsen Jan Albert/ 
Nærstad Jonas 
 

967 

105/92 Nedre Rælingsveg 111 Karlsen Sylvi Helen 
 

641 

105/119 Nedre Rælingsveg 113 Panchalingam Komalanithi/ 
Veerasingam Panchalingam 
 

504 

105/120 Nedre Rælingsveg 117 A Tuvrønningen Håkon/ 
Solberg Marte Rotnes 
 

859 

105/187 Nedre Rælingsveg 115 B Cicek Tahsin/ 
Omari Zeinab Zeina 

802 

105/243 Dammensvegen  1226 
105/334  STRANDVEIEN 1 AS 

 
2468 

104/772  STRANDVEIEN 1 AS 
 

2160 

115/6    
119/21 Fv 304 Akershus Fylkeskommune 

 
 

 
Arealstørrelser planområde 
Planområdet totalt ca. 51 daa. Arealer for hver formål, hentet fra plankart: 

Formål Areal m² 
Bebyggelse og anlegg vertikalnivå 2 24830 
Bebyggelse og anlegg vertikalnivå 1 1683 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 12295 
Grønnstruktur 13526 
  
Byggeforbud rundt veg .. 9919 
Andre sikringssoner 6837 
Flomfare 3649 
Bevaring naturmiljø 4928 
Midlertidig anlegg og riggområde 1517 

 
Utnyttelse m.m. (mulig utvikling av felt med plankrav.) 

Formål Bruksareal m² 
Bebyggelse og anlegg – kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Ca. 21300 
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Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse Ca. 17300 
Totalt over bakken Ca 38600 m² 

 
Boliger  
Antatt antall boligenheter: ca. 350  
Antatt boligtype: Blokkbebyggelse  
Antatt leilighetsfordeling: Det stilles krav til leilighetsstørrelser for leilighetene i blokkbebyggelse.  
Endelig leilighetsfordeling avklares i detaljregulering 
 
Parkering  
Parkeringskrav er angitt i bestemmelsene til reguleringsplanen.  
Dette innebærer anslagsvis:  
Bilplasser: ca. 245 stk. 
Sykkelplasser: ca. 800 stk. 
 
1.4 Planprosess 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 12.06.17 i Romerikes Blad og kommunens nettsider. 
Grunneiere, rettighetshavere og andre berørte parter er varslet ved brev av 12.06.17. Innkomne 
bemerkninger er referert og kommentert i eget vedlegg. 
 
Planforslaget ble 1. gang behandlet i Planutvalget i møte 21.08.2018, og rådmannens innstilling om å 
legge planen ut til offentlig ettersyn ble enstemmig vedtatt.    
 
Saken lå ute på offentlig ettersyn mellom  29.08.18 til 14.10.18. Innkomne bemerkninger er referert 
og kommentert i eget vedlegg.  
 

2 Overordnete føringer og gjeldende planer 

2.1 Nasjonale og regionale rammer og føringer 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene legger opp til en arealbruk og et transportsystem som skal fremme en 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse og bidra til en bærekraftig utvikling. Det skal sikres et 
samordnet utbyggingsmønster og transportsystem, slik at transportbehovet kan begrenses og det 
legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planleggingen skal legge til rette for 
tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet. 
 
RPR for barn og unges interesser i planleggingen/ T-2/2008  
Retningslinjene skal bidra til å styrke barn og unges interesser i arealplanleggingen. Ved 
boligutbygging er det viktig å vurdere skole- og barnehagekapasitet, samt å opparbeide gode 
utearealer for variert bruk. I henhold til retningslinjene skal det stilles krav til fysisk utforming; blant 
annet skal arealer og anlegg som brukes av barn og unge være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 
 
T-1442/2012 Støy i arealplanlegging 
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Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål skal kommunen kreve en støyfaglig 
utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteplass. 
Utredningen bør foreligge samtidig med planforslag. Utredningen skal belyse innendørs og utendørs 
støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse og aktuelle avbøtende tiltak. 
 
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig 
arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
Denne pålegger kommunene å gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging, som 
omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. 
 
Naturmangfoldloven 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser, tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Loven gjelder for alt naturmangfold 
og skal følge opp nasjonale mål om å stanse tap av biologisk mangfold, samt å oppfylle målene til FN 
om en miljømessig bærekraftig utvikling. 
 
Regional planstrategi 
I regional planstrategi for Akershus 2017-2020 er utfordringene for regionen definert og hvordan de 
skal følges opp i regionale planer. Utfordringene knyttet til vekst må løses, og muligheten veksten gir 
må utnyttes og videreutvikles. Prioriterte tema er areal og transport, utdanning og næringsutvikling, 
bomiljø, inkludering og mangfold samt klima og miljø. 
En større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange skal bidra til å redusere klimagassutslippene 
og styrke byer og tettsteder i Oslo og Akershus. 
 
Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.1994  
Ved kongelig resolusjon 10.11.1994 ble det gitt rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag. Disse 
gjelder for et område i 100-metersbeltet langs strandlinjen. De nasjonale målene for forvaltningen av 
vernede vassdrag er bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien av landskapsbildet, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fiske, kulturminner og kulturmiljø.  
 
NVE 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag  
Retningslinjene for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE 1-2008) beskriver 
blant annet hvordan fare for flom og kvikkleireskred bør utredes på reguleringsplannivå, samt 
anbefalte sikkerhetsnivåer. 
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Kart fra NVE Atlas som viser flomsone 
 

2.2 Kommunale planer og føringer 
2.2.1 Kommuneplan mot 2025 (vedtatt 26.08.2015) 

 
Utsnitt av kommuneplanen arealdel kart  
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål samt 
veg. Videre er planområdet underlagt hensynssone H810_1 krav til felles planlegging og nordre del 
mot Nitelva ligger innenfor faresone H320_1 flomfare langs Nitelva og Øyeren.  
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Den forventede sterke befolkningsveksten på Nedre Romerike gjør at Rælingen kommune må finne 
egnede fremtidige arealer for utbygging slik at veksten blir styrt i riktig retning med tanke på de 
arealstrategiske retningslinjene som legges til grunn for dette planarbeidet. 
 
Kommuneplanen legger opp til en fortetting med omforming og fornying av byggeområder med en 
mer effektiv arealutnyttelse i gangavstand fra kollektivknutepunkt. 
 
I forbindelse med fortetting sentralt på Løvenstad og i Dammensvika, forutsettes det at det er 
potensiale for både forretnings- og kontoretablering sammen med den boligutviklingen som 
forventes her. Spesielt Dammensvika, med sin sentrale beliggenhet i forhold til Lillestrøm sentrum og 
gangavstand til jernbanestasjonen, forventes å ha et potensiale. Å legge til rette for kombinert 
arealbruk i områder som er sentrale vil redusere behovet for bruk av privatbil og gi grunnlag for å øke 
kollektivandelen. 
 
Kommuneplanens rammeplan for avkjørsler åpner for flere avkjørsler på dette strekket av 
fylkesveien. Stekket er definert som holdningsklasse streng hvor antall direkte avkjørsler skal være 
begrenset. Nye boligavkjørsler kan bare tillates etter reguleringsplan.  
 
Bestemmelsene til kommuneplanen sier blant annet:  

• Energiforsyning skal skje ved bruk av fornybare energikilder. Tilknytning til fjernvarme kreves 
innenfor konsesjonsområdet.  

• Renovasjon skal skje ved mobilt avfallssug for 100 boenheter eller mer, og ved stasjonært 
avfallssug for 250 enheter eller flere.  

• Nye byggeområder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning.  
• Ved ny bebyggelse stilles det krav til utredning av trafikk, biologisk mangfold og 

gjennomføring av geotekniske undersøkelser.  
• Parkeringsnorm i nordområdene (inklusive Fjerdingby):  

o Blokkbebyggelse:  Bil: 1,25 pl./ enhet  Sykkel: 2 pl./ enhet  
o Forretning:   Bil: 1,7 pl/ 100 m2  Sykkel: 1pl/ 100 m2  
o Kontor:   Bil: 1 pl/ 100 m2  Sykkel: 2 pl/ 100 m2  

• Krav til lekeplasser:  
o Min. 20 m2 pr. boenhet (5m2 nærlekeplass, 15 m2 kvartalslekeplass)  

• Krav til uteoppholdsarealer:  
o Blokkbebyggelse og terrassert bebyggelse: 80 m2 pr. boenhet.  

• Krav til dokumentasjon ved regulering:   
o Fravær av forurensning  
o Vurdering av bebyggelses plassering i forhold til elektromagnetiske felt  
o Lokalklima og luftkvalitet  
o Støyforhold  
o Konsekvenser av klimaendringer  
o Vannkvalitet og vannmiljø i vassdrag  
o Estetikk  
o Naturtyper og biologisk mangfold  
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2.2.2 Forurensning og støy 

 
Utsnitt temakart for støy  
Planområdet ligger innenfor avviksområde for støy på støykart som er vedlegg til plankartet. Her er 
det tillatt å bygge innenfor rød støysone etter visse vilkår i bestemmelsene jfr. § 5.4. 
 
2.2.3 Flom  
I arealdelen til kommuneplanen er det lagt inn en hensynssone for 200-års flom. Dersom slike 
flomutsatte områder planlegges utbygget må det undersøkes om det er mulighet for en 
fylling/forebygging slik at man kommer over flomkoten for 200-års flom ved en utbygging, dvs. kote 
+ 106,2 som er satt som nedre grense for oppføring av bygninger i bestemmelsene til planen. 
 
2.2.4 Kommunedelplan for klima og energi(2009-2020) 
Kommunedelplanens formål er å bidra til reduksjon i klimagassutslipp og energiforbruk, samt være 
forberedt på de utfordringer et endret klima vil medføre. I kommunedelplanen er det satt mål om at 
bilbruken skal reduseres med påfølgende reduserte miljøbelastninger, at andelen som velger å gå 
eller sykle framfor å bruke bil økes og at andel som reiser kollektivt økes. Blant strategier som skal 
føre fram til disse målene er at utbyggingsmønster og nærmiljø skal bidra til redusert bilbruk og gi 
grunnlag for et styrket kollektivtilbud. Det kan legges til rette for redusert avstand mellom bolig, 
servicetilbud og arbeidsplasser. 
 
2.2.5 Kommunedelplan for trafikksikkerhet (2016-2027) 
Kommunen skal jobbe for å ivareta trafikksikkerheten og best mulig fremkommelighet for 
innbyggerne. Det vil være viktig å prioritere areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster, og 
utvikling av områder med kvalitet. For å realisere styringsmålet om et areal- og transporteffektivt 
utbyggingsmønster og utvikling av områder med kvalitet vil fokus på gode ferdselsmuligheter som 
oppleves som lettvinte, trygge og attraktive, ved bruk av kollektiv, sykkel eller gange være viktige 
kriterier.  
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2.2.6 Kommunedelplan grønn plan  
Planen skal sikre grønne verdier, bevaring av biologisk mangfold og tilrettelegging for friluftsliv og 
fysisk aktivitet som en viktig del av arbeidet med å fremme trivsel og folkehelse. 
 
2.2.7 Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Planen har som hovedmålsetting at flest mulig kan å være aktive i sitt nærmiljø og god tilgang til 
Østmarka og Øyeren. Det skal utredes muligheten for en turvei/tursti fra Dammensvika forbi 
Rudsberget.  
 

2.3 Gjeldende reguleringsplaner 

 
 
Deler av planområdet omfattes av reguleringsplanen 064 for del av eiendommen Rud m.m., vedtatt 
25.2.1977. Gnr/Bnr 104/203 er regulert til bolig. 104/1 og 104/4 er regulert til friluftsområde.  
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En del av planområdet inngår i reguleringsplan 076 for riksveg 120 med tilstøtende vegnett på 
strekningen Dammensvika – H. E. Nybaks forretning, stadfestet 25.01.1980. 
 

 
 
Det er regulert inn turvei over planområdet i reguleringsplan for Rudsberghaugen, vedtatt 11.11.98.  
De andre eiendommene er uregulert.  
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3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Rælingen kommune. Kommunen er en del av Nedre Romerike, med sentral 
beliggenhet og gode muligheter for naturopplevelser. Det bor over 17 000 personer i kommunen.  
Etablering av hovedflyplassen Gardemoen med medfølgende infrastruktur Gardermobanen, RV 159 
og oppgradering av E6 har ført til den såkalte Gardemoeffekten. Rælingen har hatt en 
befolkningsvekst godt over landsgjennomsnittet og prognoser viser fortsatt høy vekst i perioden 
fremover. Nærheten til Oslo gjør at mange bor her og pendler inn til jobb og studier i Oslo. Lillestrøm 
stasjon ligger i gangavstand, ca. 700 m fra planområdet. Denne stasjonen har hyppige togavganger 
både mot Oslo og mot nord. Dette gjør at planområdet vil ligge svært nær et av landets best betjente 
kollektivknutepunkt for tog og buss. 
 

 
Oversiktskart – områdets plassering i kommunen 
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3.2 Planavgrensning 
Planavgrensning er gitt i kommuneplanen og omfatter 12 boligeiendommer samt flere ubebygde 
parseller. Området er på ca. 51 daa.  Det er i kommuneplanens arealdel disponert til framtidig 
område for kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig/forretning og kontor og trafikkareal, med 
krav om felles planlegging. FV304 og Nedre Rælingsvei går gjennom planområdet. Mot nordvest 
grenser planområdet mot Nitelva mens det mot syddøst grenser mot et nyere boligfelt med 
leiligheter, Rudsberget. Mot øst grenser planområdet mot tunnelkulverten for Riksvei 159 og Nedre 
Rælingsvei som ligger over tunnelen. Planområdet er ellers omkranset av småhusbebyggelse. Deler 
av et grøntdrag inngår i planområdets søndre del. I avsnitt 1.3 gis en fullstendig oversikt over 
eiendommer og eiere. 
 

 
Oversiktskart med planavgrensning 
 

3.3 Arealbruk 
Hoveddelen av planområdet består av boligparseller med frittliggende småhusbebyggelse. Nord i 
planområdet går FV304 og Nedre Rælingsvei som opptar store arealer. Mot syd og øst ligger flere 
naturtomter med bratt terreng som skiller boligene fra omkringliggende bebyggelse. 
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med noen nyere 
boligblokker langs Nitelva. Det er ikke registrert bebyggelse eller anlegg med verneverdier i området. 
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3.4 Landskap, topografi og solforhold 
Planområdet domineres av store terrenghøydeforskjeller. Terrenget faller bratt fra et platå i syd og 
nordover ned mot Nitelva. Det flater noe ut mot nordvest hvor det i dag ligger flere 
boligeiendommer. Det er gode solforhold til tross for de store høydeforskjellene. Det er lite av 
omkringliggende bebyggelse som påvirker planområdet med hensyn til sol og skygge.    
 
3.5 Grønnstruktur og friluftsliv  
Den nordlige delen av planområdet består av et ubebygd «våtmarksareal» langs Nitelva. Nitelva 
ligger som en blågrønn korridor og representerer et stort potensial både som friluftsområde og 
turveidrag. Syd i planområdet ligger fragmenter av en ravine som er del av grøntdraget som strekker 
seg sydover helt til Rælingsåsen på den andre siden av Øvre Rælingsvei. Sydøst for planområdet, sør 
for Lillestrømbrua, finnes det statlig sikrede friluftsområdet «Torva/Nitelva», som er regionalt viktig 
for rekreasjon, tur, aktivitet og fiske. En parkeringsplass for 50 biler deles med barnehagen på 
området (Naturbase.no, 04.12.13). 
 
3.6 Naturmangfold 
Det er lokalisert en ravine innenfor planområdet. Raviner er rødlistet som naturtype i kategorien 
sårbar (VU) og regnes således som truet. Det er gråor-heggeskog (viktig) i deler av området der det er 
ravine. Det er potensiale for eddelløvskog, som i tillegg til gråor-heggeskog er naturtyper hvor 
potensialet for sjeldne arter er høyest i Rælingen.  
 
Det har vært gjort en kartlegging i tilknytning til utredning om boligutbygging for deler av 
planområdet i 2013 utført av NINA og ny kartlegging av raviner i kommunens regi  i 2017.  
 
3.7 Trafikkforhold 
Planområdet ligger i tilknytning til Fv. 304/120 som kobler seg på det omkringliggende 
hovedveinettet. Rv159 går i tunnel (Rælingstunnelen) under søndre del av planområdet. Det er 
kjøreadkomst til dagens boliger fra Fv. 304 via Nedre Rælingsvei som går parallelt med fylkesveien. 
Dette er også hovedadkomst for flere boliger sydøst for Rælingstunnelen. 
 
Det er lite gjennomkjøringstrafikk innenfor planområdet. Trafikken er hovedsakelig til boligene. Ellers 
er det er mye trafikk på fylkesveien med kødannelser i rushtiden som preger trafikkbildet.  
 
Det er fortau langs store deler av fylkesveien gjennom planområdet. Det er etablert en asfaltert 
turvei som er med å skape en forbindelse mellom Nedre og Øvre Rælingsvei. 
Denne kobler boligområdene på bl.a. Rudshaugen til kollektivtilbudet på Fv. 304 samt 
gangmuligheter over elva til Lillestrøm sentrum.  
 
Det er gangavstand til togstasjonen og bussterminal samt sentrumsfunksjoner i Lillestrøm. Mellom 
Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 10. minutt, mens det mellom Lillestrøm og Gardemoen går tog 
hvert 12. minutt. Det er busstopp på Fv 304 med to lokale bussruter som har halvtimesavganger i 
begge retninger.  
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Oversikt over bussruter, kilde: Ruter. 

 
3.8 Barn- og unge  
Store deler av planområdet er i dag eneboligtomter med private hageflekker. Søndre del av 
planområdet er del av grøntdrag regulert til friområde i eldre reguleringsplan fra 1977. Området er 
svært bratt og med få terrenginngrep. Det går en turvei gjennom området opp til Rudsberghaugen og 
Øvre Rælingsvei.   
 
3.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Potensialet for å gjøre funn av automatisk 
fredete kulturminner anses som lavt grunnet topografien. 
 
3.10 Miljøfaglige forhold 
 
Grunnforhold 
Planområdet er ravinert med store sprang og høydeforskjeller, spesielt på sørsiden av Nedre 
Rælingsveg. Terrenget stiger mot sørvest fra kote +103 ved elva og opp til reguleringsgrensa på kote 
+137. Det bratteste området er i den sørvestlige delen, med helning ca. 1:1. Det renner to bekker inn 
i planområdet fra sør. Bekkene møtes når terrenghelningen avtar, omtrent midt i planområdet. 
Tomten ligger under marin grense. Kvartærgeologisk kart indikerer at løsmassene i området består 
av tykk marin avsetning.  
 
Like ved Nitelva på sør for reguleringsområdet er det registrert ett kvikkleirepunkt på NVEs kartlagte 
soner for kvikkleire. Punktet ligger på kote +102 og ca. 150 m fra reguleringsgrensen. Kvikkleirepunkt 
er borhull med sikker påvisning av kvikkleire eller antydning til kvikkleire.  
 
Statens Vegvesen har gjennomført flere grunnundersøkelser i forbindelse med bygging av Rv. 159. 
Undersøkelsene viser at løsmassene der Rv. 159 krysser Nitelva består av bløt til middels fast siltig 



21 
 

leire. Ved rundkjøringen på sørsiden av Nitelva er det registrert ca. 10-15 m til berg. Lengre sør for 
krysset, på vestsiden av innløpet til Rælingstunnelen, er det registrert dybder til berg på 0-10 meter. 
Massene her består av i hovedsak av leire med noe innhold av silt og finsand.  
 
Det er utført grunnundersøkelser for vurdering områdestabiliteten og for å få kartlagt lokale 
grunnforhold. 
 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen som krever egne miljøtekniske undersøkelser jfr. 
Forurensningsforskriften. 
 
Støy 
Deler av området er utsatt for veitrafikkstøy. Støykart viser at del av planområdet nærmest R159 og 
fylkesveien ligger i gul og rød støysone. Veien har fartsgrense 50 km/t. 
 
Flom 
Del av planområdet nord for fylkesveien ligger innenfor hensynssonen for 200-års flom. Området 
nærmest vannet som strekker seg bort til Rudsberget ligger på nivå med elva mens veien ligger 
høyere. Planområdet ligger med direkte avrenning til Nitelva. Overvannstrasé fra Dammensvegen 
blir ført til elven over tomten 105/334. 
 
Stråling 
Temakart fra miljøstatus viser moderat til lav forekomst av radon i grunnen. Det går en høyspentlinje 
sør for planområdet, men med en avstand som ikke medfører noen risiko og ikke krever egne 
målinger. 
 
3.11 Teknisk infrastruktur 
Det ligger offentlige vann og avløpsledninger langs Nedre Rælingsvei. Det må avklares kapasitet på 
dagens ledningsnett. 
 
Det går en trase med fiberkabler og fjernvarmeledninger over tomtene 105/334 og 104/772 som 
krysser elven. Fjernvarmenettet driftes av Akershus Energi Varme AS. Fiberkabel driftes av Nedre 
Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. 
 
Renovasjon utføres av det interkommunale avfallsselskap Romerike Avfallsforedling IKS.  
Det er plassert en nettstasjon på motsatt side av Fv. 304 i tilknytning til nye boligbebyggelse langs 
elven.  
 

3.12 Sosial infrastruktur 
Det meste av offentlig servicetilbud og helsetjenester er lokalisert i Fjerdingby eller Løvenstad. Det 
ligger flere barnehager i kort kjøreavstand fra planområdet bl.a. Lilleborg barnehage, Heimen og 
Petrine barnehage. Nærmeste barneskole er Rud skole. For høyere trinn er Sandbekken Ungomsskole 
og Marikollen Ungdomsskole de nærmeste samt Rælingen videregående. 
 
Det er gangavstand til næringstilbudene i tilknytning til Lillestrøm togstasjon og torv. Ellers er det 
flere dagligvarebutikker i nærområdet. Strømmen storsenter ligger i kjøreavstand fra planområdet. 
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3.13 ROS analyse 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planen av Rambøll. Det er i dagens situasjon hendelser 
tilknyttet ras i tunnel og skred som er vurdert å utgjøre høyest og uakseptabel risiko. 

4 Beskrivelse av planforslag 

4.1 Reguleringsformål 
Bebyggelse og anlegg (pbl §12.5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (1113) felt C 
- Kombinert bebyggelse og anlegg (1800) felt A og B 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr. 2) 

- Veg (2010)      
- Kjøreveg (2011) 
- Fortau (2012) 
- Gatetun (2014) 
- Gang-/sykkelveg (2015) 
- Gangveg (2016) 
- Annen veggrunn- teknisk anlegg (2018) 
- Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
- Holdeplass/plattform (2025) 
- Leskur/plattformtak (2026)  
- Kollektivholdeplass (2073) 

 
Grønnstruktur (pbl §12-5 nr. 3) 

- Naturområde - grønnstruktur (3020) 
- Friområde (3040) 

 
Hensynssoner (pbl §12-6) 

- Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass (H130_)  
- Andre sikringssoner (H190) 
- Flomfare (H320) 
- Bevaring naturmiljø (H560) 

 
Bestemmelsesområder (pbl §12-7) 

- Midlertidig anlegg- og riggområde  

 
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for området da dette er utredet i kommuneplanen. 
Arealformål for bebyggelse og anlegg er inndelt i delområder: A, B og C. Delområdene er videre 
inndelt i felt med avgrensning som vist på plankartet. 
 
Felt Aa   Bolig, forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 
Felt Ab   Bolig, forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 
Felt Ac   Bolig, forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 
Felt Ad   Forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 
Felt Ba   Bolig, forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 



23 
 

Felt Bb   Bolig, forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bevertning 
Felt Ca   Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
Felt Cb   Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
Felt Cc   Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
 

 
Oversikt over feltbenevnelser  

4.2 Fellesbestemmelser 
 
4.2.1 Plankrav 
Det forutsetter detaljregulering for: 

• Gjennomføring av tiltak etter Plan og bygningsloven innenfor alle feltene.  
• Ved detaljregulering av felt Aa må gang og sykkelforbindelse over feltet ivaretas inntil ny 

regulering av fylkesveien. 
• Feltene Ab og Ac skal detaljreguleres samlet og skal også omfatte gatetun, o_SGT samt 

arealer knyttet til fylkesveien.  
• Felt Ad skal detaljreguleres sammen med friområde, o_GF1 og o_GF2. 
• Dersom feltene Ba og Bb detaljreguleres samlet før A feltene skal gatetun, o_SGT innlemmes 

i denne reguleringen. 
• Ved detaljregulering av felt Ca må forhold rundt adkomst avklares. 
• Ved detaljregulering av feltene Cb og Cc skal trasé for o_SGG vurderes dersom det kan 

muliggjøre bedre stigningsforhold. 
• Ved detaljregulering kan det gjøres endringer av feltinndelingen i områdereguleringsplan.   
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4.2.2 Rekkefølgekrav 
• Det settes krav til utbyggingsrekkefølge av hensyn til bokvalitet, rasjonell anleggsdrift og 

trafikkavvikling.  
• Det settes krav til opparbeidelse av fortau, gang- og sykkelvei og busslommer samt 

trafikkøyer for kryssingsteder over fylkesveien. Det skal etableres  adkomst  fra offentlige 
veier til alle feltene.  Alle tiltak som berører fv. 304 skal godkjennes av berørte 
samferdselsmyndigheter. 

• Det skal sikres uteoppholdsarealer og tinglysing av allmennhetens rett til å ferdes over de 
arealer som tenkes å være allment tilgjengelig. 

• Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet på all teknisk infrastrukturen og tilfredsstillende 
barnehage- og skoledekning.  

• Det skal sikres fremkommelighet for rednings- og nyttetrafikk. 

 
4.2.3 Miljøfaglig forhold 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om:  

• Dokumentasjon av nødvendig stabilitet og grunnforhold og energiforsyning. 
• Støyfaglig utredning i tilknytning til rammesøknad ved etablering av ny bebyggelse til 

støyfølsomme bruksformål i gul og evt. rød sone. 
• Ved rammesøknad skal det redegjøres for hvordan bestemmelsene vedrørende miljøkrav er 

oppfylt. Det skal også gis en estetisk redegjørelse for tiltaket og for forholdet til omgivelsene.  
• Overvann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon, fordrøyning eller på annen måte brukes som 

ressurs. Ved rammesøknad skal det redegjøres for overvannsløsning. 
• Bruk av hjemmehørende arter ved nyplanting, pluss min. angivelse av jorddybder.  

 
4.2.4 Kvalitetsprogram 
Det er utarbeidet et kvalitetsprogram som vil være retningsgivende for videre arbeid med miljø, 
herunder energi og mobilitetstilbud, samt utforming av bygninger og uteområder som gatetun, felles 
uteoppholdsarealer og grønnstruktur. Kvalitetsprogrammet vil være forankret i områderegulering for 
Dammensvika med bestemmelser.  

 
4.3 Områder for bebyggelse og anlegg 
4.3.1 Bruk   
Området tenkes i hovedsak benyttes til boligbebyggelse. Det tilrettelegges for næring i de nederste 
etasjene langs fylkesveien og mot gatetun/strøksaksen. 
Næring på gateplan etableres med egne innganger atskilt fra boligene og får en åpen karakter med 
utstrakt bruk av glass. Tilstøtende areal på gateplan vil kunne møbleres og brukes på en måte som 
bidrar til mer liv slik at gaterommet gis en merverdi. 
Gjennomgående gangforbindelser gjennom planområdet bidrar til bedre tilgjengelighet mellom 
boligbebyggelsen rundt og funksjoner i tilknytning til planomådet. 
 
Bolig 
Planforslaget legger hovedsakelig til rette for boligbebyggelse innenfor planområdet, med høy 
utnyttelse og gode bokvaliteter. 
En oppdeling av bebyggelsen med terrasserte blokker, punkthus og lameller gir rom for variasjon 
med tanke på bygningsstrukturer og type leiligheter. 
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Forretning, tjenesteyting, bevertning, kontor  
Det reguleres arealer for næring i deler av bebyggelsen mot fylkesveien og strøksaksen. Primært 
organiseres dette i de nederste etasjene langs fylkesveien og på gateplan mot gatetunet. De ulike 
funksjonene på gatenivå, inngangspartier og innkjøring til parkering knytter bebyggelsen sammen 
med gatetunet og ivaretar en bymessig struktur. 
 
4.3.2 Grad av utnytting 
Reguleringsforslaget forutsetter et samlet utnyttelse/bruksareal for hele området som tilsammen 
utgjør 38.600 m2 BRA. Hvert felt kan utnyttes med en maksimal BRA som vist i tabell under: 
Felt Aa  2.900 m² BRA 
Felt Ab  8.000 m² BRA 
Felt Ac  1.600 m² BRA 
Felt Ad  2.200 m² BRA  
Felt Ba  2.950 m² BRA 
Felt Bb   3.650 m² BRA 
Felt Ca  10.100 m² BRA 
Felt Cb   2.300 m² BRA  
Felt Cc   4.900 m² BRA 
 
Areal under og delvis under terreng til parkering, sykkelparkering, heiser/trapper, boder og tekniske 
rom regnes ikke med i BRA. Sykkelparkeringsplasser under tak regnes ikke med i BRA. Det skal ikke 
regnes teoretiske plan for høye innvendige rom.  
 
Deler av overbygde eller utkragede svalganger og balkonger som ligger mer enn 1,0 m innenfor 
ytterkant av dekket i etasjen over, legges til bruksarealet.  
 
4.3.3 Bebyggelsens plassering og høyder 
Bebyggelsen tenkes feltinndelt med høyder og utnyttelse tilpasset det enkelte felt. Endringer av 
feltinndeling og omfordelig av arealene kan gjøres dersom en annen inndeling viser seg mer 
hensiktsmessig på detaljreguleringstidspunktet. For å sikre god kvalitet skal utnyttelsen og høyder for 
hvert delfelt vurderes i en detaljregulering.  
 
Parkeringsanlegg vil i hovedsak legges under bebyggelse eller under terreng.  
Balkonger og andre mindre bygningsdeler kan stikke inntil 2,3 meter ut fra fasadelivet. Disse 
bygningsdeler kan bygges ut over byggegrenser og formålsgrenser. For balkonger mot fylkesveien og 
gatetun forutsettes minimum fri høyde på 5 m fra ferdig planert terreng til underside balkong. Det 
tillates ikke utkraging av bygninger eller balkonger over fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 304.  
 
4.3.4 Utforming og estetikk 
I prosjektet vil det legges vekt på en god arkitektonisk utforming med gode detaljer og materialbruk.  
Bebyggelsen får et moderne formspråk. Volumene gir mulighet for takterrasser. Takterrassene vil bli 
utformet til gode bruksarealer med takhager. Takene vil behandles som del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m. vil bli integrert 
som del av den arkitektoniske utformingen.  
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Fasadeuttrykk er variert ved bruk av ulik detaljering samt farge og materialbruk. På gateplan vil  
fasadene få forskjellige funksjoner som publikumsrettet næring, inngangspartier til bolig og næring 
samt innkjøring til parkeringsanlegg. 

4.3.5 Leiligheter og bokvalitet  
Det tilrettelegges for en leilighetsfordeling for de enkelte felt som gir varierte boligstørrelser.   
Maks 20 % av leiligheter har en størrelse på 45- 50 m² BRA.  Minimum 20 % av leilighetene 
reguleres til over 75 m² BRA. 
Det skal ikke være leiligheter mindre enn 45 m², og det tillates ikke oppdeling av leiligheter. I tillegg 
skal ingen leiligheter være ensidig orientert mot nord. Leilighetsfordeling for det enkelte felt 
fastsettes i detaljregulering. 

Ved planlegging av andre boformer som for eks. studentboliger vil andre krav gjelde. 

4.3.6 Uteoppholdsarealer og utomhusplan  
Boligene skal ha uteareal (MUA) på min. 25 m2 pr. boenhet. 
Til uteareal kan regnes areal på terreng/ lokk, takterrasser og balkonger. 
Brattere areal enn 1:3 kan regnes som uteoppholdsareal dersom det består av naturlig terreng og 
skog som egner seg for lek og rekreasjon.  
Gatetun kan regnes som uteoppholdsareal, men med følgende unntak: Areal til sykkelparkering, 
bilparkering og avfallshåndtering på terreng skal ikke medregnes. Deler av gatetun som belastes med 
daglig trafikk til parkeringskjellere kan ikke medregnes. 
Der MUA ikke løses innenfor eget felt skal det være sikret opparbeidet i tilstøtende felt. 
Felles uteoppholdsarealer skal opparbeides parkmessig og gis et sammenhengende, helhetlig preg 
med variert beplantning. Møbler og utstyr tilrettelegges for fleksibel bruk. Arealene skal ha god 
kvalitet med hensyn til støy, luft og solforhold.  
Det skal utarbeides utomhusplan basert på det overordnete kvalitetsprogrammet. 

4.3.7 Parkering 
All parkering skjer under terreng i underjordisk garasjeanlegg. Antall parkeringsplasser for biler 
prosjekteres etter justert parkeringsnorm med 0,7 p-plass pr. bolig. Det avsettes plasser som 
dimensjoneres og reserveres for bevegelseshemmede. 

Sykkelparkering vil etableres på terreng og i kjellerarealer. Sykkelparkering på terreng skal innpasses i 
tilknytning til innganger, kantsoner og sentrale gang-forbindelser. Ladepunkt for el-sykkel skal 
etableres i p-kjeller. 

4.3.8 Byggefeltene 
Delområdene skal fremstå med en helhetlig bebyggelse med god arkitektonisk kvalitet. Endelig 
utforming og inndeling av feltene avklares ved detaljregulering. Kvalitetsprogram gir retningslinjer for 
videre arbeid med miljø, samt utforming av bygninger og uteområder. 

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveiene med tilhørende fortau og gang-sykkelveier skal være offentlig. 
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Det skal avsettes plass til fremtidig kollektivfelt i begge retninger på fylkesveien for å sikre 
fremkommelighet for buss. Det tilrettelegges for interne kjøreveier til alle boligene og tilgang for 
rednings- og nyttekjøretøy. 
 
Gang- og sykkelveier 
Eksisterende gangvei opprettholdes, men med mulighet for å justere traseen noe i en 
detaljregulering dersom det kan gi en mer hensiktsmessig linjeføring og stigningsforhold. 
Det reguleres gjennomgående gang- og sykkelforbindelser gjennom området som knytter områdene 
på begge sider av fylkesveien sammen på en trygg og trafikksikker måte. 
Gjennom planområdet tilrettelegges det for en videreføring av turvei langs Nitelva i tråd med 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette sikrer god kommunikasjon og 
forbindelse til naboområdene. Fotgjengere og syklister skal gis en tydelig prioritet i trafikkbildet. 
 
Strøksakse/gatetun 
Det reguleres et gatetun parallelt med fylkesveien. Dette etableres som en strøksakse med 
utadrettede aktiviteter på gateplan og hovedinnganger til bolig og næringsarealene. Med bruk av 
varierende dekke og møbleringselementer vil de myke trafikanter få prioritet.  
 

4.5 Grønnstruktur 
Grønnstruktur skal være allment tilgjengelig som del av friluftsområder for aktivitet og rekreasjon i 
nærområdet. Det skal opparbeides gangforbindelser og tillates skogrydding som gjør områdene 
lettere tilgjengelig. 
 

4.6 Hensynssoner 
Det går en tunnel under den sydøstre del av planområdet. Denne traseen er sikret med 
byggeforbudssone og sikringssone Bygningsmessige arbeider i prosjektet vil forholde seg til denne 
sonen. Tiltak i grunnen innenfor sikringssonen skal godkjennes av berørte samferdselsmyndigheter. 
For bebyggelse innenfor flomsonen må det dokumenteres at bebyggelsen er tilstrekkelig sikret mot 
flom. 
Det skal avsettes plass til kollektivfelt på fylkesveien, o_SKV1. Byggegrense på 15 meter samt 3 meter 
grøfteareal på sørsiden langs fv. 304 sikrer nok plass til fremtidig kollektivfelt. 
Det er registrert en naturtype ravine på den sydøstre del av planområdet. Innenfor hensynssonen 
skal alle tiltak skje så skånsomt som mulig og kun skje med godkjennelse fra kommunen. 
 

4.7 Illustrasjoner av planforslaget 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig utbygging i henhold til reguleringsforslaget. 
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Illustrasjonsplan med snittanvisning                 
 

 
Snitt 1-1 
 

 
Snitt 2-2 
 



29 
 

 
Planområdet sett fra nordøst, ill: Link Urban  
 

 
Planområdet sett fra sydvest ill: Link Urban 
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5 Konsekvenser av planforslaget/ROS-analyse 

Prosjektet medfører positive konsekvenser ved at det representerer fortetting i allerede utbygde 
områder med god tilgang til offentlig kommunikasjon.  
 
5.1 Nasjonale og regionale rammer og føringer 
Planforslaget utformes slik at det oppfyller overordnede planer, intensjoner og mål for området, 
spesielt knyttet til fortetting i kommunen. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
Planforslaget samsvarer med målsetting om fortetting i tilknytning til kollektivknutepunkt og med en 
høy tetthet som sikrer flere nye boliger i områder med press på boligmarkedet.  Prosjektet er i tråd 
med målsetting om at hoveddelen av persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
T-2/08 Om barn og planlegging 
Det vil bli etablert nye store utearealer for lek og opphold innenfor tydelig avgrensete gårdsrom 
mellom ny bebyggelse. Det sikres bilfrie forbindelser over planområdet og der topografien muliggjør   
det vil utearealene være bilfrie og opparbeidet etter prinsipper om tilgjengelighet for alle. Det vil 
også være umiddelbar nærhet til sammenhengende friområder.  
 
T-1442/2012 Støy i arealplanlegging 
Bestemmelsene sikrer tilfredsstillende andel uteoppholdsareal i henhold til anbefalte grenser i tabell 
3 i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/ 2012, 
eller senere retningslinjer som erstatter denne. Bestemmelsene stiller også vilkår for evt. etablering 
av boliger og andre støyfølsomme formål i rød støysone. Blant annet skal minimum halvparten av 
antall rom til støyfølsomme bruksformål (minimum ett soverom) i hver boenhet ha vindu mot en 
stille fasade. Se for øvrig vedlagte støyrapport. 
 
Økt satsning på kollektiv og fartsreduserende tiltak bidrar til mindre bilbruk som er en av de største 
forurensningskildene. Strategisk plassering av bebyggelsen sikrer skjerming av utearealene. 
 
5.2 Kommunale planer og føringer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens målsetting om fortetting og mer effektiv 
arealutnyttelse i områder nær kollektivknutepunkt. Forslaget er i henhold til arealstrategiske 
retningslinjer som sier at fremtidig utbyggingsmønster skal begrense transportomfanget, redusere 
bilbruken og øke muligheten for bedret kollektivtilbud. Det legges opp til bærekraftige løsninger for 
håndtering av overvann, tilknytning til fjernvarme etc. 
 

5.3 Stedsutvikling 
Planområdet ligger i nær tilknytning til den sentrumsutviklingen som foregår ved Lillestrøm stasjon. 
Planforslaget bidrar til flere kollektivnære boliger og som en del av en generell transformasjon av 
småhusområder og restarealer langs Nitelva og fylkesveien til boligområder med mer urbane 
kvaliteter. Områdereguleringsplanen søker å legge føringer og strukturere bebyggelsen på en måte 
som skaper gode uterom og gode forbindelseslinjer med områdene rundt. 
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5.4 Landskap, topografi og solforhold 
Variasjon i landskap og terreng gir mangfold av typologier og leilighetsstørrelser tilpasset de ulike 
situasjonene. Ved å plassere høyere bygg mot nord sikres gode solforhold gjennom hele dagen på 
både fasader og utearealer. Dagens solforhold for eksisterende bebyggelse vil ikke forringes av 
planforslaget. Høydene på bebyggelsen vil ikke overstige bakenforliggende åskam. Illustrasjoner av 
fjernvirkning viser dette.  
 
5.5 Byggeskikk og estetikk 
Det er utarbeidet et kvalitetsprogram som viser miljø og kvalitetsambisjoner for utvikling av 
Dammensvika. Kvalitetsprogrammet vil være forankret i områderegulering for Dammensvika 
med bestemmelser. Planforslaget sikrer opparbeidelse av flere allment tilgjengelig plassrom i 
området og viktige forbindelseslinjer på tvers av fylkesveien. 
 

5.6 Naturmangfold 
I kommuneplanen ansees det som hensiktsmessig å avsette områder for utbygging i Dammensvika da 
området ligger nærme det viktige kollektivknutepunktet som jernbane/bussterminalen på Lillestrøm 
er. Ved ny utbygging må det vurderes hvilke hensyn som skal tas for naturverdiene i området. 
Endringer som påvirker terrenget eller ravinen sin geomorfologiske tilstand vil forringe verdien. 
 
Området består av en ravinedal mellom eksisterende bebyggelse og tilhørende infrastruktur. 
Innenfor planområdet finnes både kjøreveier, gang- og sykkelveier og eksisterende bebyggelse i 
tillegg til ubebygde arealer. Området har mindre geologisk verdi enn mange av de andre ravinene, 
fordi formasjonen ikke er del av et større ravinesystem, og fordi den er avskåret av tunge tekniske 
inngrep tett inntil. 
 
Nye tiltak vil ikke medføre økt barriereeffekt eller forringe landskapsøkologisk sammenheng mellom 
større skogs-/naturområder i vesentlig grad. Området er omgitt av bebyggelse og tilhørende 
infrastruktur og binder ikke sammen større naturområder i dag. 
 
Tema er utredet av kommunen med spesielt fokus på raviner og Rambøll (rapport datert 04.02.18) 
Det aktuelle området er godt undersøkt, og sist kartlagt i 2017. Dette grunnlaget anses som 
tilstrekkelig for å belyse planens konsekvenser for naturmiljø/biologisk mangfold. 
Planene er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget  
Det aktuelle området er godt undersøkt, og sist kartlagt i 2017. Dette grunnlaget anses som 
tilstrekkelig for å belyse planens konsekvenser for naturmiljø/biologisk mangfold.  
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet  
Kunnskapsgrunnlaget om området anses som tilstrekkelig, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke 
til anvendelse. 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Utbygging av sørøstlige deler av felt C og Bb medfører at nedre del av ravinedalen ødelegges eller 
forringes kraftig sammenlignet med dagens situasjon. Ravinedal som naturtype er rødlistet i 
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kategorien VU på grunn av bakkeplanering i jordbruket (til tross for at dette er en mindre trussel nå 
enn tidligere), veibygging, oppfyllinger, samt sikring mot skred og etablering av dammer i jordbruket.  
At naturtypen er rødlistet medfører at et hvert inngrep som forringer eller ødelegger gjenværende 
lokaliteter vil være negativt med tanke på samlet belastning for naturtypen som helhet.  
Utover dette vil ikke tiltaket medføre økt barriereeffekt eller forringe landskapsøkologisk 
sammenheng mellom større skogs-/naturområder i vesentlig grad. Området er omgitt av bebyggelse 
og tilhørende infrastruktur og binder ikke sammen større naturområder i dag.  
 
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - oppdateres 
Hvis felt Cb i reguleringsplanen bygges ut som planlagt vil dette påvirke ravinedalen både direkte og 
indirekte. Dette er likevel et vesentlig bedre alternativ enn tidligere planer, og konsekvensen for 
naturmangfoldet er derfor vesentlig mindre med tilpasningen som er gjort. Likevel er ikke konflikten 
helt unngått. Ravinen blir fortsatt noe berørt. Krav om økologisk kompensasjon i form av etablering 
av tilsvarende verdier andre steder anses ikke som aktuelt i dette tilfellet, da det ikke er mulig å 
gjenskape tilsvarende naturverdier på kunstig måte.  
 
Hvis den planlagte utbyggingen utføres, godtar man også den miljøforringelsen det medfører, og 
utover krav om bidrag til restaurering av tilsvarende lokalitet et annet sted det vanskelig å se for seg 
en måte å erstatte naturverdiene som blir forringet. Det påpekes at miljøforringelsen er redusert 
etter justering av bebyggelsen som er gjort på grunn av konflikten med naturverdiene.  
Hvis store/gamle trær skal felles i forbindelse med arbeidene anbefales det at disse legges igjen i 
området. Dette gjelder spesielt eiketrær, men også andre gamle/grove trær. Å legge igjen de felte 
trærne i området vil medføre at treet som habitat for insekter, vedboende sopp og lignede blir 
værende i området.  
 
Med tanke på anleggsperioden/deponiperioden er det viktig at tiltaket ikke medfører forurensning 
(inkludert partikkelspredning) nedover mot og til Nitelva. Dette gjelder spesielt for de delene av 
utbyggingen som er planlagt i vannkanten. 
 
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Det forutsettes at utbyggingen og utformingen av området utføres på en mest mulig skånsom måte 
og at det gjøres minst mulig terrenginngrep, særlig i og nær ravinedalen. Det er også viktig at 
svartelistearter ikke spres i forbindelsen med arbeidene, jf. jf. aktsomhetsplikten iht. 
naturmangfoldloven og forskrift om fremmede arter § 24. Det er relativt store forekomster av 
svartelistearter i området, så potensiale for uønsket spredning er stor. For håndtering av masser med 
spiringsdyktige deler av slike arter finnes følgende alternativer: 

 
1) Infiserte masser legges i et varig deponi innenfor planområdet.  
Dette innebærer at massene deponeres i en dyp fylling. Hvis dette blir løsningen må det sikres at 
disse massene ikke kan røres på et senere tidspunkt, fordi frøbanker fra mange av de svartelistede 
artene kan overleve i svært mange år i bakken, for så å spire når de får forhold som tillater det. Ved 
lagring av massene i et slikt deponi må det også tas hensyn til at avrenning i området potensielt kan 
vaske ut frø/planterester fra den deponerte jorda hvis de infiserte massene ikke er skilt fra over- og 
underliggende lag.  
 
2) Infiserte masser leveres til destruksjon ved et godkjent mottak.  
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I dette tilfellet vil massene varmebehandles slik at frø og planterester ødelegges. Dette innebærer at 
massene må fraktes ut av området, og det er viktig at dette skjer på en forsvarlig måte slik at artene 
ikke spres i forbindelse med transporten. Dette innebærer tiltak som å dekke massene godt til under 
transporten og fjerne alle jordrester fra biler, gravemaskin og annet utstyr før de flyttes ut av 
området.  
 
3) Infiserte masser brukes som topplag innenfor planområdet i områder som skal slås hyppig.  
Dette medfører at eventuelle frø og planterester ikke får mulighet til å spire/slå rot. I dette tilfellet er 
det viktig at det sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser at massene må følges opp og 
faktisk slås hyppig nok, og ikke fraktes ut av området på et senere tidspunkt.  
 
Under denne paragrafen hører også plassering av tiltak og bygninger samt vurdering av eventuell 
alternativ lokalisering. Det anbefales at selve ravinen forblir ubebygd for å ivareta verdiene som er 
knyttet til området. For å imøtekomme dette, er bebyggelsen justert ved at et bygg er tatt ut av 
planen, og erstattet med to nye. Dette gjør at konflikten er redusert, men siden de to nye byggene 
også så vidt berører naturtypelokaliteten så vidt, kan ikke konflikten anses som fullstendig unngått. 
Det påpekes at forslaget er vesentlig bedre nå, til tross for at konflikten ikke er fullstendig unngått. 
 
Hvis store/gamle trær skal felles i forbindelse med arbeidene anbefales det at disse legges igjen i 
området. Dette gjelder spesielt eiketrær, men også andre gamle/grove trær. Å legge igjen de felte 
trærne i området vil medføre at treet som habitat for insekter, vedboende sopp og lignede blir 
værende i området. 
 
Med tanke på anleggsperioden/deponiperioden er det viktig at tiltaket ikke medfører forurensning 
(inkludert partikkelspredning) nedover mot og til Nitelva. Dette gjelder spesielt for de delene av 
utbyggingen som er planlagt i vannkanten. 
 
Det forutsettes at utbyggingen og utformingen av området utføres på en mest mulig skånsom måte 
og at det gjøres minst mulig terrenginngrep, særlig i og nær ravinedalen. Det er også viktig at det ikke 
spres svartelistearter i forbindelsen med arbeidene. Det er relativt store forekomster av 
svartelistearter i området, så potensiale for uønsket spredning er stor. 
 
Planforslaget er blitt justert underveis i planprosessen for å ivareta naturverdiene i størst mulig grad. 
Slik forslaget nå foreligger berører det kun den nordligste delen/utkanten av naturtypelokaliteten, og 
medfører det nokså lite konflikt med naturverdiene. Det er regulert hensynssone for bevaring av 
naturmiljø for store deler av ravinen. 
 

5.7 Trafikkforhold 
Det er utarbeidet en trafikkrapport av Rambøll, datert 07.08.18 og revidert 18.02.19. Siden rapporten 
ble ferdigstilt er det totale omfanget av planen redusert ytterligere slik at tallene det refereres til er 
høyere enn det planforslaget faktisk vil generere.  
 
Det planlegges å flytte dagens avkjøring fra fylkesveien noe mer mot øst. Dette muliggjør for et 
større plassrom med hovedvekt på aktiviteter og utforming på de myke trafikantenes premisser. 
Trafikk til boliger sydøst for planområdet ledes unna denne delen av vegen. Dersom det viser seg 
hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det utredes mulighet for å etablere et nytt 
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avkjøringspunkt direkte fra Dammensvegen i nordvest på fylkesveien. Dette må sees i sammenheng 
med en mulig fremtidig utvidelse av veien med kollektivfelt og detaljregulering for kjørefeltene langs 
fylkesveien.  

 
Planforslagets nye atkomst til området markert med blå pil. Mulig fremtidig atkomst markert med rød pil. Bakgrunnskart: finn.no.  
 
Planforslaget innebærer at man flytter plasseringen av dagens busslommer samt å erstatte 
eksisterende gangfelt med to nye.  
 
Det planlegges gatetun i veien mellom feltene Ab og Bb. Det forutsettes at kravene for gatetun i 
henhold til Statens vegvesens håndbok N300 del 3 kan oppfylles. Videre bør man se til at strekningen 
er fremkommelig for flyttebiler, søppelbil, brannbil og ambulanse. Det bør også være plass til å 
møtes, men ikke nødvendigvis på hele strekningen. 
 
Det etableres fortau og gang/sykkelvei på begge sider av fylkesveien med flere strategisk plasserte 
fotgjengeroverganger og et større gatetun/strøksakse. Planforslaget sikrer at byggene langs 
fylkesveien og gatetunet kan ha publikumsrettede funksjoner på gateplan som bidrar til å aktivisere 
plassrommene med aktive fasader og noe utadrettet virksomhet.   
 
Det legges til rette for flere gangforbindelser som kobler området nordover mot Lillestrøm og Nitelva 
og sørover mot Øvre Rælingsvei og østmarka. 
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Illustrasjonsplan som viser gang- og sykkelveier langs fylkesveien og foreslåtte kryssingspunkter, ill:Rambøll 
 
Planforslaget legger opp til å rive 12 eksisterende eneboliger. I henhold til Håndbok V713 genererer 
en bolig mellom 2,5 – 5,0 bilturer og i gjennomsnitt 3,5 bilturer. Eneboliger genererer generelt mer 
biltrafikk enn leiligheter. 
 
Den totale trafikkgenereringen fra området beregnes til å bli ca. 2 785 bilturer/døgn. Det antas at 
trafikken til/fra planområdet vil fordele seg jevnt øst- og vestover i Nedre Rælingsveg. I 
rundkjøringen ved Rælingstunnelen antas det at trafikken vil fordele seg 30 % nord-, 10 % øst- og 60 
% sørover. I krysset Nedre Rælingsveg x Brogata antas det at 30 % vil kjøre til/komme fra nord og 70 
% til/fra vest.  
 
Dagens kapasitetsproblemer i Rv159 vil forsterkes noe som følge av trafikkveksten, men prosentuelt 
sett er det en liten vekst. Videre kan man forvente at noe av trafikken til/fra det nye området vil 
fordele seg mer over døgnet for å unngå køene i området. Køsituasjonen i vegnettet kan også påvirke 
de reisendes reisemiddelvalg i form av redusert bilbruk (mer kollektivtrafikk og mer gange-/sykling), 
noe som vil være positivt i forhold til overordnede mål om redusert bilbruk. 
 
All parkering legges under terreng. Det legges opp til innkjøring fra flere punkter slik at det på sikt er 
mulighet for et større felles parkeringsanlegg under et grønt lokk for flere av feltene.  
Planforslaget legger opp til en god del mindre antall parkeringsplasser enn hva normen tilsier. Dette 
er naturlig som følge av planområdets beliggenhet med nærhet til Lillestrøm stasjon og bussterminal 
med en svært god kollektivdekning. Det vil også fremme nasjonale og regionale miljømål om en 
minskning i bilkjøring. Rambøll støtter derfor arkitektens forslag til redusert parkeringsdekning, og 
anbefaler kommunen å fravike normen. 
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Konsekvenser for trafikksikkerheten  
En økning i trafikkmengder øker generelt risikoen for ulykker. Planforslaget beregnes å føre til en 
trafikkvekst på ca. 2 785 bilturer/døgn. Trafikken vil føres ut i veier som er tilrettelagt for store 
trafikkmengder. Trafikkveksten vurderes ikke å føre til behov for sikkerhetstiltak i veiene, men det 
anbefales at man i den videre planprosessen ser på plassering av fotgjengerfelt og bussholdeplasser.  
Den interne trafikken fordeles på flere veier og atkomster til parkeringskjellere er plassert tidlig i det 
interne gatenettet. Derfor minsker man interntrafikken på de sentrale delene av området, og 
tilrettelegger for en gatetunløsning. Det vil være lave hastigheter (30 km/t) internt i planområdet og 
anlegg av gatetun vil føre til at kjøring skjer på fotgjengernes premisser. 
 
Konsekvenser for kollektivtrafikken  
Kollektivtilbudet forventes å bli lite påvirket av utbyggingen. Antall reisende fra holdeplassene ved 
planområdet og fra Lillestrøm stasjon og bussterminal vil øke, men ikke til den grad at tilbudet vil 
påvirkes, og at ikke kollektivtilbudet kan håndtere veksten.  
 
Konsekvenser for gående og syklende  
Planforslaget ivaretar myke trafikanter godt i planområdet. Biltrafikken føres snarest mulig ned i 
parkeringskjellere og man legger til rette for gode forhold for gående og syklende ved å anlegge 
gatetun, gang- og sykkelveier samt ved lave hastigheter. Det etableres fortau og gang- og sykkelvei 
på begge sider av fylkesveien. Det legges til rette for flere gangforbindelser som kobler området 
nordover mot Lillestrøm og Nitelva og sørover mot Øvre Rælingsvei og mot Stormyra/Løvenstad, 
Rælingsåsen og resten av Østmarka.  
Utover dette antas forholdene for gående og syklende bli lite påvirket av tiltaket.  
 
Oppsummering 
Planforslaget legger opp til rivning av 12 eksisterende boliger og bygging av 410 nye boliger, 7 000 m² 
kontor, 205 m² dagligvarebutikk og 730 m² annen detaljhandel. Basert på erfaringstall og faglig skjønn 
beregnes utbyggingen å føre til en trafikkvekst på ca. 2 785 bilturer/døgn. Dette er basert på 
konservative (høye) anslag på biltrafikken, og er gjort for ikke å undervurdere konsekvensene.  
Trafikkveksten vurderes ikke å føre til noen nevneverdige problemer i forhold til trafikksikkerhet, 
forholdene for myke trafikanter eller kollektivtrafikktilbudet. Trafikkveksten vil trafikkere et veinett 
som allerede i dagens situasjon er anstrengt i rushtid. Prosentuelt sett er imidlertid veksten liten og 
forventes å ha en relativt liten effekt på totalsituasjonen.  
 
Parkering i området vil i all hovedsak skje i parkeringskjeller. Atkomster til disse er plassert strategisk 
for å mest mulig unngå kjøring inne i boligområdet. Det planlegges en lav parkeringsdekning for å 
fremme miljøvennlige transportmiddel over bil. Området har nærhet til et svært godt kollektivtilbud 
og har stort potensiale for grønn transport.  
 
Det planlegges et gatetun i en av de nye veiene for å gjøre området attraktivt, trygt og sikkert for 
gående og syklende. I planområdet vil det være lave hastigheter (30 km/t). Videre vil det anlegges 
fortau og gang- og sykkelvei på begge sider av fylkesveien samt nye gang- og sykkeltraseer for å 
bedre tilbudet for gående og syklende.  
 
Planforslaget legger opp til flytting av eksisterende busslommer og gangfelt. Plasseringen av disse er 
basert på faglige vurderinger i forhold til trafikksikkerhet, gangmønster og funksjonalitet. 
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5.8 Barn- og unge  
Barn og unges interesser vil ivaretas både ved tilrettelegging av oppholdsarealer og bedret 
trafikksikkerhet. Planen medfører etablering av nye uteareal og lekeområder. Planområdet vil ha 
direkte tilknytning til flere naturområder som del av en større sammenhengende grøntstruktur i 
kommunen. 
 
5.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Planforslaget vil derfor ikke ha betydning for dette 
temaet. 
 

5.10 Miljøfaglige forhold 
Sol-/skyggeforhold  
Planforslaget påvirker i liten grad eksisterende bebyggelse som både ligger høyere og syd for planlagt 
bebyggelse. Høyder er nedjustert på bebyggelse slik at gode sol- og utsiktforhold for eksisterende 
bebyggelse blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Dette sikrer også bedre solforhold på egne utearealer. Se 
vedlagte sol- og skyggediagram, vedlegg  12. 
Det forutsettes felles takterrasser for å oppnå krav til MUA, sol og skyggediagrammene viser at de 
fleste takflater vil ha gode solforhold. Endelig utstrekning av takterrasser avklares i detaljregulering. 
Kvalitetsprogrammet gir føringer for utforming av felles oppholdsarealer på terreng og takterrasser. 
 
Støy  
Støyforholdene på planområdet er utredet av Rambøll i rapport datert  29.06.18. Støykart viser at en 
del av planområdet nærmest rv 159 og fylkesveien ligger i gul og rød støysone. 
Rælingen kommune har egne regler for støy som er beskrevet i kommuneplanen. Disse reglene er 
førende, da T-1442 er en retningslinje som kommunene kan velge å benytte. Dammensvika er 
innenfor områder for fortetting fra temakart for støy hvor det tillates etablering av nye 
støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone. 
 
Nedjusterte høyder på bebyggelsen påvirker i liten grad støyforholdene slik at støysonekart ikke er 
blitt oppdatert. Det må utføres en støyvurdering i tilknytning til den enkelte detaljregulering. 
 
Beregninger viser at: 
Noen boliger har fasader i gul sone med støynivåer over Lden = 55 dB og fasader i rød sone med 
støynivåer over Lden = 65 dB. Dette er et fravik fra T-1442. Kommuneplanen tillater bygging i 
fortettingsområder dersom byggene minst har ett oppholdsrom og ett soverom ut mot stille side, i 
tillegg til at innendørs støyforhold er i henhold til krav.  
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Figur 8. Støysonekart, 1.5 m over terreng. Høyeste fasadenivå på hver fasade er markert. Alle tall i Lden 

 
For de byggene som har fasader med støynivåer over anbefalte grenser foreslås avbøtende tiltak  
som gjør det mulig å oppnå «stille side» som tilfredsstiller kommuneplanen. 
Dette må detaljeres videre i detaljregulering og ved rammesøknad.  
 
Overvannshåndtering  
Det er utarbeidet en rapport for overvann og VA-infrastruktur av Rambøll. 
Overvann er tenkt håndtert i henhold til treledd-strategien. Denne ivaretar vannets løp, tilnærmet 
slik naturen selv fungerer. Samtidig tenkes overvannshåndtering i tre nivåer: Over bakken (tak, og 
store trær), på bakken (grønne og blå arealer) og under bakken (ledningsnett og 
fordrøyningsmagasin). 
 
For å fange opp mest mulig vann over bakkenivå, vil det bli etablert grønne tak for de takflater som 
ikke blir terrasse eller felles uteoppholdsareal. Etablering av høye trær i randsonen og minst 10m 
avstand fra bebyggelse, vil bidra til at disse arealene absorberer mest mulig vann. Det er erfart at ca 
50% av nedbøren i skog ikke når bakken, men opptas direkte av trærne eller blir lagret på treets 
overflate, for senere å fordampe. 
 
Planlagt avrenning på bakkenivå og utnyttelse av eksisterende grønnstruktur, vil forsinke og fordrøye 
avrenning fra harde flater. 
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Det må etableres fall fra alle boliger, slik at overvann ikke skader bebyggelse. Samtidig planlegges det 
avrenningslinjer på overflaten. Der forholdene ligger til rette for det, vil vannet ledes mot 
eksisterende flombekk. Området der ravinen møter bebyggelsen kan opparbeides slik at vann kan 
magasineres og det blå elementet kan forsterkes. Nye overvannsrør med utløp for overskuddsvann 
må etableres frem til Nitelva. 
 
Område som kan oversvømmes og som ligger nær ny bebyggelse, kan med fordel opparbeides som 
et regnbed. Dette vil ha god kapasitet til fordrøyning, en del infiltrasjon og vil være et estetisk 
element som beboerne vil ha interesse av å vedlikeholde. 
Arealer som ligger over parkeringskjeller er tenkt opparbeidet som delvis grønne oppholdsområder 
og trafikkarealer. Fall ledes mot de grønne arealene, som vil absorbere regnvann. 
 
For å ivareta overvannshåndtering ved større nedbørsmengder og i tine/fryse perioder, bør det 
etableres sandfang og overvannsnett på strategiste steder, som tar over når systemet på bakkenivå 
ikke fungerer tilfredsstillende. Overskuddsavrenning fra takflater, grønne arealer og vann som ikke 
kan føres til grøntområde, kan fordrøyes i magasiner under bakken, med kontrollert overløp til elva. 
Det må forventes omlegging av dagens ledningsnett ved en utbygging av området og utredning av 
kapasitet på nettet.  
 
Geotekniske forhold 
Det er utført  geoteknisk og ingeniørgeologisk vurderinger av planområdet av Rambøll. 
 
Det er gjennomført innledende geotekniske vurderinger for områdestabilitet, gitt i notat G-not-001, 
og gjennomført grunnundersøkelser, gitt i notat G-rap-001.  
 
Planområdet ligger under marin grense. Området har terreng som er bratt og tilsier mulig fare for 
områdeskred ved påvisning av sprøbruddmateriale/kvikkleire.  
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale på området. Planområdet ligger heller ikke innenfor 
utløpsområde til høyereliggende fareområder for kvikkleireskred. Som følge av dette ansees det ikke 
som relevant å utføre vurderinger iht. NVEs retningslinjer 7/2014.  
 
Planområdet ligger i et ravinert terreng med flere bratte skråninger. Ved store nedbørmengder kan 
det løsne større steiner eller utløses mindre jordskred i skråningene. Det skal føres opp nye 
konstruksjoner for permanent opphold på planområdet. I anleggsperiode bør man være 
oppmerksom på eventuelle løse steiner eller ustabile masser i eksisterende terreng. 
 
Bæreevne og setningsforhold er avgjørende ved valg av fundamenteringsløsning av fremtidige bygg.  
De naturlig avsatte massene i området er setningsømfintlige og selv ved kompensert 
direktefundamentering kan det oppstå setninger. Dersom deler av konstruksjoner skal 
direktefundamenteres må det gjøres tiltak for å redusere setninger. Dette kan løses ved kompensert 
fundamentering. Da skal vekten av det som graves ut være større enn vekten av det som påføres.  
 
Bygg som vil påføre løsmassene større konsentrerte laster tilrås fundamentert til berg med 
peler/pilarer. Det er grunt til berg flere steder og her kan det bli aktuelt å direktefundamentere på 
berg.  
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Fundamenteringsløsning må detaljeres i en senere fase når man vet mer om bygningenes laster. Det 
bør gjøres en grundigere utredning av dimensjonerende flomvannstand og eventuelle sikringstiltak 
for bygg.  
 
Når endelig omfang og plassering av bygg er bestemt må det gjennomføres detaljprosjektering av 
fundamenteringsløsning og lokalstabilitet. For detaljprosjektering av utbyggingen vil det være behov 
for supplerende grunnundersøkelser. 
 
Ingeniørgeologiske forhold 
Rælingstunnelen krysser rett under deler av planområdet. Det tillates ikke sprenging innenfor 
sikkerhetssonen, og det må søkes om bygging/sprenging innenfor hensynssonen til tunnelene. 
Det vil bli krav til rystelser i tunnel og på tekniske installasjoner i tunnelen. Det må derfor forventes 
forsiktig sprengning og/eller pigging i forbindelse med berguttak for byggene. Det vil bli nødvendig 
med inspeksjon i tunnelen for å kartlegge bergforholdene i tunnelen. Dette vil kreve stenging av 
tunnelen som trolig kan samkjøres med en planlagt stengning av tunnelen i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeid. Vanligvis skal trafikken i tunneler gå som normalt og det gis normalt ikke 
tillatelse til stengning av tunnelen på grunn av byggearbeider over eller i nærheten til tunnelen. Alt 
arbeid på tomten må derfor foregå slik at alle sikkerhetskrav i tunnelen ivaretas og slik at det ikke blir 
behov for inspeksjon eller utbedringer underveis i byggeperioden på grunn av arbeidene. Det vil 
trolig kreves en inspeksjon i tunnelen i etterkant av arbeidene for å verifisere at det ikke har skjedd 
skader på tunnelen og tunnelens konstruksjoner.  
 
Det er planlagt  nye bygg inntil en høy bergskjæring i sørvestre del av planområdet. Det vil bli høye 
bergskjæringer i bakkant av byggene i sørvest. Her er det tynt løsmassemektighet og det vil kunne bli 
skjæringshøyder på over 20 meter. Mellom byggene vil terrenget senkes fra dagens nivå og gå i 
trapper i 5-6 nivåer. Det er per i dag ikke gjort noen sprekkemålinger eller funnet grunnlag fra 
nærliggende utbygginger som kan si noe om det er en uheldig sprekkegeometri for bergskjæringene.  
 
Det vil bli behov for tiltak i forbindelse med etablering og sikring av permanent stabilitet til 
skjæringene. Før berguttak vil sømboring og forbolting trolig bli nødvendig for å redusere 
sprengningspåvirkningen på gjenstående bergmasse og hindre utfall. Bergsikring i form av bergbolter 
og sprøytebetong for permanent sikring for å ivareta stabiliteten til skjæringa må påregnes. 
Omfanget av bergsikringen avhenger av bergmassekvaliteten. 
 
Bergarten på området er gneiser som i utgangspunktet er en sterk bergart. Det bør normalt ikke gi 
noen utfordringer på bæreevne og såletrykk for fundamentene. Nærmere grenseverdier må vurderes 
i senere planfaser. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Det må utredes behov for ombygging av vann- og avløpsnett i området i sammenheng med 
detaljregulering for de ulike felter. Nye prosjekter må forvente å betale sin andel av 
kapasitetsøkningen. 
 
Det skal etableres en helhetlig renovasjonsløsning for alle delfelt. Avfallspunkter skal bestå av 
nedgravde beholdere. Plassering av avfallspunkter skal plasseres med tanke på trafikksikkerhet og 
skjerming mot andre uteoppholdsarealer. Beplantning skal brukes som skjermende element, og det 
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må sikres at denne får gode vekstforhold. Det skal velges løsninger som er lite arealkrevende over 
bakken. Endelig løsning skal godkjennes av renovasjonsleverandør.  
 
Det sikres tilstrekkelig plass for brann- og redningskjøretøy på området. Det skal utarbeides 
brannkonsept for de enkelte tiltak ved rammesøknad. 
 
5.12 Sosial infrastruktur 
Det er liten kapasitet på skole og barnehage i området. Boligprogram og rekkefølgebestemmelser 
brukes for å styre utbyggingstakten.  
 
5.13 Universell utforming 
Det er store høydeforskjeller innenfor planområdet som gjør at krav til universell utforming må 
avvikes der eksisterende topografi ikke gjør det mulig. Boligene og utearealer vil bli prosjektert etter 
nytt lovverk, og de krav som der stilles til universell tilgjengelighet vil bli ivaretatt. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at minst 5% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
bevegelseshemmede. Ved at det bygges tilgjengelige boliger og uterom, vil forslaget gi positive 
virkninger for brukergrupper med nedsatt bevegelighet.  
 

5.14 Økonomiske konsekvenser og juridiske forhold 
Utvikling av planområdet er i henhold til de ambisjoner kommunen har om å legge til rette for 
sentrumsnære boliger og arbeidsplasser. En utvikling med boliger og kontor/næring er en satsing 
som private utviklere i hovedsak bidrar til. Det medfører at kommunen må følge opp med å 
tilrettelegge for at en slik utvikling er realiserbar. 
 
5.15 ROS analyse 
Utbyggingen av Dammensvika medfører en urbanisering og oppgradering av områder som hittil  
har vært relativt spredt bebygd. Tettheten i området øker, infrastruktur skal etableres og legges om. 
Ved gjennomføring av en slik urbanisering vil risikonivået på generelt grunnlag øke på grunn av den 
økte konsentrasjonen av mennesker og endringen av arealformålene. Store deler av området er 
dessuten jomfruelig mark. Prosjektet må sees i forhold til behov for etablering av nye bolig- og 
næringsarealer i dagens Rælingen kommune som i framtiden vil være i Lillestrømkommune. 
 
Det er identifisert totalt 19 farer/farlige forhold. Det er to (2) hendelser som er vurdert som 
uakseptabel risiko (rødt område), og 13 som er vurdert som betydelig (gult område). Resterende fire 
(4) farer/farlige forhold er vurdert å ha et akseptabelt risikonivå (grønt område).  
I dagens situasjon er det hendelser tilknyttet ras i tunnel og skred som er vurdert å utgjøre høyest og 
uakseptabel risiko (rødt område). For planlagt utbygging er de samme hendelsene vurdert som 
uakseptabel dersom ikke risikoreduserende tiltak implementeres. Tretten farer/farlige forhold er 
vurdert å ha et betydelig risikonivå (gult område). Ved planlagt utbygging vil fortsatt hendelser 
tilknyttet disse ha et betydelig risikonivå dersom ikke risikoreduserende tiltak implementeres.  
Det er vurdert aktuelle avbøtende tiltak for oppfølging i videre planarbeid og i forbindelse med 
utbygging. Gjennomføringen av avbøtende tiltak vil bidra til at man får et akseptabelt risikonivå.  
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De viktigste risikoreduserende tiltakene for farer med høyest risiko er:  

- Planlegge og gjennomføre alle tiltak knyttet til risiko for ras i tunnel slik at sikkerheten blir 
ivaretatt for tunnelen. Detaljprosjektering og oppfølging må sikres.  

- Det bratte terrenget og farer knyttet til skred ved at steiner, løsner må ivaretas, samt sikre 
riktig fundamentering.  

 
For andre identifiserte forhold så er må følgende forhold ivaretas:  

- Sikre løsninger for å ivareta flom og overvann samt infrastruktur ellers samt kapasitet til 
planområdet  

- Sikre myke trafikanter, kjørende og fremkommelighet for nødetater gjennom gode løsninger  
- Gjennomføre tiltak for å ivareta krav til støy  
- Radontiltak må detaljprosjekteres  
- Tiltak for å sikre mot brann må detaljprosjekteres  
- Naturmangfold, lek og rekreasjon må ivaretas i videre planer  

 
Risiko knyttet til ulykker ved Dynea ivaretas av bedriften og kommunen. Kommunen må også ivareta 
varsling av dameier oppstrøms samt vurdere behov for eventuelle egne tiltak knyttet til erosjon i 
Nitelva.  
 
Utbyggingen av Dammensvika medfører en urbanisering og oppgradering av området som tidligere 
ikke har vært utnyttet. Tettheten i området øker, infrastruktur skal etableres og legges om. Ved 
gjennomføring av en slik urbanisering vil risikonivået på generelt grunnlag øke på grunn av den økte 
konsentrasjonen av mennesker og endringen av arealformålene. Deler av området er dessuten 
jomfruelig mark. Samtidig må også prosjektet sees i sammenheng med behov for etablering av nye 
bolig- og næringsarealer i Rælingen kommune.  
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6 Forslagsstillers argumentasjon 

Visjonen for området er å koble urban boform og boligkvalitet sammen med Rælingens grønne 
kvaliteter: Lettstelte boliger, grønne utearealer med møteplasser, nærhet til buss og tog, og god 
tilgjengelighet til marka og Nitelva. 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i områdets attraktive plassering i nær tilknytning til Lillestrøm sentrum 
og togstasjon, samt områdets særegne topografi med deler av Haugenravinen.  
Planområdet har solinnfall fra alle sider og utsikt mot Nitelva. 
 

 
Diagram som viser dagens situasjon, ill: Arcasa Arkitekter as  
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Diagram som viser føringer for prosjektet, ill: Arcasa Arkitekter as  
 
Fylkesveien, topografi og støysituasjonen har vært førende for hovedplangrepet.  
 
Det har vært dialog med berørte samferdselsmyndigheter for å avklare byggegrenser mot 
fylkesveien, og hvilken handlingsrom som finnes med tanke på en fremtidig bruk av veien. 
 
Det er også avklart at det ikke kan bebygges innenfor de nærmeste 18 m fra tunnelskall av 
Rælingstunnelen som går under deler av planområdet. Innenfor hensynssonen kan det plasseres 
bebyggelse forutsatt at alle sikkerhetsmessige forhold for tunnelen blir ivaretatt. 
 
Det ligger deler av Haugenravinen innenfor planområdet, som er blitt vurdert til å ha naturverdier 
som gjør det lite gunstig å plassere bebyggelse der.  
 
Støy fra bilveier har påvirket plassering av bebyggelse. Bebyggelsen kan brukes som støyskjerm for 
bakenforliggende utearealer og annen bebyggelse. 
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6.1 Bebyggelsesstruktur 

 
Plangrep, ill: Arcasa Arkitekter as 
 
Nærheten til Lillestrøm sentrum og hovedveinettet gjør det naturlig å tenke at området kan fortettes 
og gis mer urbane kvaliteter langs fylkesveien, mens arealene i det kuperte terrenget tilrettelegges 
for boligbebyggelse med et mer grønt preg.  

• Det legges opp til en urban bebyggelse som følger fylkesveien og danner skjerming for 
bakenforliggende bebyggelse.  

• Det tenkes etablert en gjennomgående strøksakse/gatetun som omkranses av bebyggelse 
med mer bymessig karakter. Langs strøksaksen/gatetunet og mot fylkesveien får de nederste 
etasjene et mer utadrettet preg og med flere funksjoner, mens bebyggelsen ellers henvender 
seg mot det grønne på ulike måter. 

• På gateplan legges det til rette for utadrettede virksomheter og strøksaksen/gatetunet skal 
kunne møbleres og brukes på en måte som bidrar til mer liv slik at det offentlige gaterommet 
gis en merverdi.  

• Det foreslås en kombinasjon av punkthus, lameller og terrasserte blokker som gir et 
mangfoldig arkitektonisk uttrykk og man vil ikke oppleve monotoni i gatebildet. 

• Høyder på bebyggelse hensynstar bakenforliggende bebyggelse som hovedsakelig ligger 
høyere i terrenget. Fjernvirkning av bebyggelsen viser lite innvirkning på det store 
landskapsbildet. 
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6.1.1 Bolig 
• Bebyggelsesstrukturen sikrer gode boligkvaliteter. Gode lys og utsiktsforhold for boligene 

vektlegges samt skjerming mot trafikk og støy.  
• Det søkes å skape lokale møteplasser med en strøksakse/urbant gatetun og store felles 

grøntarealer. 
• Det tilrettelegges for gode forbindelser til omkringliggende grøntstruktur og 

sentrumsfunksjoner. 
• En variasjon i størrelser og utforming på boligene vil gjøre området attraktivt for flere 

aldersgrupper, og bidra til et variert og sammensatt bomiljø.  
• Planen bidrar til flere boliger med nærhet til kollektivknutepunkt og hovedveinettet samt 

Lillestrøm sentrum .   

6.1.2 Næring 
• Underetasjene nærmest fylkesveien egner seg ikke for bolig og det er derfor valgt å legge 

strøkstjenlige funksjoner samt mulighet for kontor/ tjenesteyting til disse arealer. 
• Det foreslås en strøksakse parallelt med fylkesveien som får begrenset trafikk. Mange vil 

ferdes gjennom området på vei til og fra bussholdeplassen og videre mot togstasjonen, og 
området kan bli en møteplass for nærmiljøet. Dette er viktig for å skape levedyktig 
næringsetablering på dette punktet. 

• Ved valg av blandete formål vil man få grunnlag for aktivitet i disse områdene over større del 
av døgnet, noe som vil gi mindre rom for kriminalitet. 

 
6.2 Kvalitetsprogram 
Det er utarbeidet et kvalitetsprogram som skal sikre miljø og kvalitetsambisjoner for utvikling av 
Dammensvika. Kvalitetsprogrammet vil være forankret i områderegulering for Dammensvika 
med bestemmelser. Et viktig utformingsprinsipp 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. 
 

 
Oversikt over planområdets plassering i forhold til Lillestrøm stasjon, ill. Link Urban 
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Illustrasjon av delområder, ill: Arcasa Arkitekter as 
 

6.3 Grønn mobilitet 
Kommuneplanen legger opp til fortetting i områder som potensielt ligger nært godt utbygde 
kollektivnett. I tråd med retningslinjene legges det vekt på å få til løsninger som kan gi korte 
avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det er bl.a. av 
miljøhensyn valgt en lav parkeringsdekning og det er valgt å plassere all parkering under terreng.  
Man vil i tillegg kunne tenke seg at miljørettede tiltak som bildelingsordning, tilrettelegging for at et 
stort antall av plassene kan ha eget el-uttak, samt å fokusere på god kvalitet på sykkelparkering og 
bevegelseslinjer for myke trafikanter kan bidra til et redusert bilbehov.  
 

6.4 Trafikk 
Planområdet har tidligere vært tilgjengelig via en avkjørsel fra fylkesveien plassert midt i 
planområdet. Hovedavkjørsel foreslås plassert lenger mot sydøst slik at det kan etableres en 
strøkakse/gatetun parallelt med fylkesveien hvor det kun vil være boligtrafikk. Ved å flytte avkjørsel 
vil all trafikk som skal sydover kunne ledes utenom strøksaksen/gatetunet og tidligere restarealer 
mellom fylkesveien og atkomstveien kan utnyttes på en bedre måte.   
 
Det legges opp til lav bilbruk basert på planområdets gode beliggenhet med nærhet til flere 
holdeplasser og kollektivknutepunktet på Lillestrøm. All boligparkering legges i garasjeanlegg under 
terreng tilknyttet de enkelte felt. Innkjøring til p-kjellere og eventuelle varemottak skal markeres 
tydelig i gatebelegningen og integreres i bygningenes utforming slik at de ikke preger gatebildet og 
skaper utrygge krysningspunkter for myke trafikanter og kjøretøy. 
Det legges til rette for el-biler og sykler samt service og oppbevaring for sykkelutstyr som fremmer 
økt sykkelbruk. 
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6.5 Utearealer 
Terrenget rundt bebyggelse og infrastruktur må planeres og opparbeides på nytt. Det vil forsøkes 
beholdt mesteparten av vegetasjonen på den eksisterende ravinen.  
 
Det vil etableres felles takterrasser på alle boligblokkene. Alt arealet på takterrasse skal være 
felles. Ytterligere kreves det at minimum 30% av takarealet på boligblokkene skal være grønne 
tak i form av sedum og / eller annen vegetasjon.  
 
Deler av takflatene kan benyttes til å dyrke urter og grønnsaker i parsellhager. Etablering av heis til 
taket sikrer adkomst for alle. Reguleringsbestemmelser krever en godkjent utomhusplan for 
utearealer innenfor byggeområdet. Hensikten er å sikre at det etableres attraktive og varierte 
uteoppholdsarealer. 
 
Interne gangveier til inngangene skal kunne brukes for tilbringertjenester og flyttebiler. 
Lekeapparater og konstruksjoner/terrengformasjoner som også vil fungere som 
dreneringsbed/basseng for innsamling av overvann i tilfelle ekstrem nedbør skal vises på 
utomhusplanene. I tillegg må planene illustrere at universell utforming (atkomst / 
tilgjengelighet), stigningsforhold, overvannshåndtering og avfallshåndtering er ivaretatt. 
 
Det blir rikelig med muligheter for variert aktivitet for små og store. Det kan etableres parsellhager 
på terreng med tilhørende redskapsbod, mulighet for ballspill, område for naturlek/ hinderløype, 
terrengsklie, huskestativ. Videre er det mulighet for områder med sandlek, varierte møteplasser 
med sittemuligheter, samt minst en trapp fra hovedplatået opp til området sør for byggene. 
 
6.6 Naturmangfold  
Det er i sammenheng med utarbeidelse av planforslaget gjort en vurdering av naturmangfold. 
Det ble anbefalt at selve ravinen forblir ubebygd for å ivareta verdiene som er knyttet til området. 
Det ble derfor vurdert at det tidligere planlagte bygget sør i planområdet som var plassert innenfor 
naturtypelokaliteten, burde utelates fra planene i det videre arbeidet. 
 
6.7 Teknisk infrastruktur 
For ny bebyggelse skal det etableres energiløsninger med bruk av fornybare energikilder.  
Det kan være aktuelt å søke konsesjon for fjernvarme i området. 
I henhold til kommuneplanens bestemmelser punkt 3.1 om energiforsyning skal ny bebyggelse hvor 
tiltaket til sammen utgjør mer enn 500 m² kobles til fjernvarmenettet. 
Nye byggeområder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning. 
Det må avklares behov for nettutbygging og utforming av nettløsning innenfor planområdet. 
Avfallshåndtering skal skje i henhold til kommuneplanens bestemmelser § 3.2. Det skal etableres en 
helhetlig renovasjonsløsning for alle delfelt. Avfallspunkter skal bestå av nedgravde beholdere. 
Endelig løsning skal godkjennes av renovasjonsleverandør. 
 
6.8 Trinnvis utbygging 
Det forventes at området detaljreguleres og bygges ut i etapper. 
Det legges opp til at enkelte felter kan bygges ut først, under forutsetning om samhandling med 
tilstøtende felter med tanke på de overordnete grep.  
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Det er knyttet rekkefølgebestemmelser  til oppgradering av VA anlegg og tilstrekkelig skole- og 
barnehagekapasitet for hele området. Det skal også sikres et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett med krysningspunkter over fylkesveien før det kan igangsettes boliger innenfor 
planområdet.  
 
Det er flere trafikktiltak som skal anlegges i tilknytning til de ulike feltene ved gjennomføring av 
planen som kan innvirke på inndeling og utbyggingstakten.  
 
Den forventede sterke befolkningsveksten på Nedre Romerike har gjort behovet for å synliggjøre 
områder med stort utbyggingspotensiale i nærheten til kollektivknutepunkt svært aktuelt. Ved ferdig 
utbygging vil Dammensvika fremstå som et nytt boligområde med særegne kvaliteter og flere 
attraktive kollektivnære boliger innenfor bybåndet, i tråd med de overordnete føringer og 
arealstrategiske retningslinjer for utbygging. 
 

 
Illustrasjon av potensielle byggetrinn, ill: Arcasa Arkitekter as 
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