
 

 

OPPSTARTSMØTE MED FORSLAGSSTILLER 

 

Plannavn  Hansefellåsen sør (felt B5-7 og 10-13) 
Planid 230 
Møtedato 18.02.2019 
Deltakere fra forslagsstiller Hanne Karin Tollan, landskapsarkitekt mnla 
Deltakere fra plankonsulent Iwona Okrzeja-Knach, arkitekt Block Watne 
Deltakere fra kommunen  Mari Ann Vinje, avdelingsleder plan  

Ingvild Rønning Johansen, arealplanlegger (saksbehandler)   
Referent Ingvild Rønning Johansen 

 

INFORMASJON FRA KOMMUNEN  
Avdelingsleder plan innledet møte med å informere om formålet med et oppstartsmøte. Formålet 
med oppstartmøte er å få en felles forståelse for planinitiativet, avklare planavgrensning, 
utredningsbehov, samt fremdrift og varsel om oppstart. 
 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Gjennomgang av planinitiativ 
Arkitekt Iwona Okrzeja-Knach gjennomgikk foreløpig skisse for utvikling innenfor planområde. 
Foreløpig skisse viser 132 boenheter og ulike boligtypologier (lavblokker, eneboliger, kjedehus og 
rekkehus). Det planlegges for bebyggelse i «3 grupper»; B5-B6, B7 og B10-B13. Skissen viser at det 
innenfor B10 og B13 ønskes å bevare eksisterende grønnstruktur og terreng for å bevare grønne 
elementer i boligområde. I tård med områdereguleringen etableres det en gangforbindelse gjennom 
planområdet som skaper en viktig forbindelseslinje til marka og bussholdeplassen langs med nedre 
rælingsvei. Kommunen uttrykte at de var positive til at det i planforslaget er fokus på å bevare noe av 
den eksisterende grønnstrukturen for å skape grønne kvaliteter i område.  
Kommunen spurte om skissen var utarbeidet i henhold til kommuneplanens krav til parkering og 
uteoppholdsareal. Arkitekten svarte at det var avsatt to parkeringsplasser per boenhet, og at det vil 
være mulig for gjesteparkering foran garasjen for eneboligene, kjedehus og rekkehus. For 
blokkbebyggelsen vil det være mulig å etablere felles gjesteparkering på terreng dersom kommunen 
ønsker dette. Krav til uteoppholdsareal er ikke ivaretatt i skissen, men vil bli regnet på videre i 
planprosessen.  
 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET  
Saksbehandler informerte om at krav til leveranse og utredningsbehov følger av dokumentet Krav til 
forslagsstiller i en reguleringsplanprosess. Dokumentet vil bli oversendt sammen med referatet fra 
oppstartsmøte. De viktigste utredningsbehovene ble gjennomgått i møte; Rammeplan VA og 



overvannsplan, C- tegninger (plan og profil) av alle veier innenfor planområde, illustrasjonsplan, sol 
og skyggekart, fasadetegninger (materialbruk og fargebruk), 3D modell som viser fjernvirkning, 
støyrapport og mobilitet – forbindelseslinjer (trafikksikkerhet).  
 
Punkter som ble diskutert i forhold til utredningsbehov:  

- Det ble diskutert hvor detaljerte fasadetegninger skal være. For kommunen er det viktig at 
det vises valg av materialbruk og farger. Arkitekten spurte om det var tilstrekkelig å vise 
referansebilder som viser valg av materialbruk og farger for bebyggelsen som ikke er 
detaljprosjektert. Kommunen svarte at de kan illustrere bebyggelsen så langt det lar seg 
gjøre, også utarbeides det bestemmelser som sikrer resten av detaljene i planen.  

- Det ble også diskutert om det skal bestemmes fargepalletter for område eller ulike felt.  
 

PLANAVGRENSNING  
Planavgrensningen som er foreslått i planinitiativet vurderer kommunen som greit, forutsatt at krav 
til teknisk infrastruktur lar seg gjennomføre innenfor planområde. Det er viktig at planområde kan 
forsyne seg selv og ikke være avhengig av å kunne oppfylle krav til tosidig vannforsyning når resten 
av Hansefellåsen bygges ut. Det ble bestemt at f_G5 skal tas med, og at planavgreningen går til 
midten av o_SKV1.  
 
Kommunen informerte om at de er i gang med å få avklart internt nå om det er tilstrekkelig med 
barnehagekapasitet i område for ca. 130 nye boenheter. Dersom det ikke er det må BKB1 tas med i 
denne detaljreguleringen. Så snart dette er avklart vil forslagsstiller bli kontaktet.  
 
FREMDRIFT 
Fremdriften som er skissert i planinitiativet vurderer kommunen som veldig optimistisk og lite 
sannsynlig at vil la seg gjennomføre. Kommunen har erfaring med at planutformingsfasen tar 
minimum 12 måneder, og det er i forslagsstillers forslag til fremdriftsplan foreslått 3 måneder. 
Ettersom det foreligger en områderegulering hvor det er flere overordnede hensyn og 
problemstillinger er avklart, kan det være mulig å få til en kortere planutformingsfasen enn 12 
måneder. Kommunen vurdere det som mulig å få innsendt komplett planforslag til 1 
gangsbehandling høsten 2019.  
 
Fremdriften for detaljreguleringen er også avhengig av fremdriften i områdereguleringen.  
 
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID 
Kommunen ønsker at det ikke varsles oppstart av detaljreguleringen før innsigelsen til 
områdereguleringen er avklart. Det er ikke nødvendig å vente til områdereguleringen er vedtatt, men 
det må foreligge skriftlig dokumentasjon på at fylkesmannen vi trekke sin innsigelse.  
 
I varselet bør det også stå et avsnitt om prosessen ettersom naboene ikke har fått informasjon om at 
det nå startet i sør i stedet for i nord som det tidligere er varslet om.  
 
Det skal varsles om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale.  
 
AVKLARINGER OG KONKLUSJON 

- Det ventes med å varsle oppstart av reguleringsplanarbeid til innsigelsen til 
områdereguleringen er avklart.  



- Planinitiativet oppdateres i forhold til fremdrift, det legges til et avsnitt om historikken, og tar 
ut det som gjelder innsigelsen.   

- Det skal varsels oppstart av reguleringsplanarbeid med utbyggingsavtale.   
 
TEMAER SOM GJENSTÅR Å AVKLARE  

- Planavgrensning  

ETTER MØTE  
Fargepalett: Kommunen mener at fargepaletter kan være aktuelt for områder med enhetlig 
bebyggelse. Kommunen har i andre planer benyttet seg av bestemmelser om at det skal hovedsakelig 
benyttes jordfarger, og at hvitt, gult og andre lyse farger tillates ikke. Det må videre i prosessen 
vurderes om lignende bestemmelser skal benyttes i denne planen.  
   
Gebyr for behandling av reguleringsplaner er å finne på kommunens nettside: 
https://www.ralingen.kommune.no/gebyr-med-hjemmel-i-plan-og-bygningslovens-s33-1.5483184-
302625.html  

Viser til dokumentet krav til forslagsstiller i en reguleringsplanprosess og avsnittet krav til leveranse. 
Kravskjemaet er et dynamisk dokument, som vil bli oppdatert i løpet av planutformingsfasen. 
Forslagsstiller bestiller utredninger som det stilles krav om. 

 
 

 

https://www.ralingen.kommune.no/gebyr-med-hjemmel-i-plan-og-bygningslovens-s33-1.5483184-302625.html
https://www.ralingen.kommune.no/gebyr-med-hjemmel-i-plan-og-bygningslovens-s33-1.5483184-302625.html


  

 

 

 

 

 

 

 

KRAV I EN REGULERINGSPLANPROSESS  

 

 

 

Tilhører reguleringsplan: Hansefellåsen sør (felt B5-7 og 10-13)  

Plan id: 230  

VERSJON: 1.0 

Dato: 20.02.2019 

Fase: 1 



 

Dette dokumentet er en oversikt over hvilke krav som er stilt fra utbyggingsservice til forslagsstiller i forbindelse med en gitt reguleringsplanprosess. 
Dokumentet skiller på tre ulike typer krav: 

 

Krav til planprosessen   Krav til arbeidsmetoder, utforming, organisering, kvalitet i arbeidet etc. 

Krav til dokumentasjon   Krav til vurderinger av ulike hensyn som skal være dokumentert. 

Krav til leveranse Krav til endelig leveranse. Denne henger tett sammen med de to øvrige kravtypene, da den fysiske leveransen ofte vil 
knytte seg til øvrige krav som er stilt underveis. Enten ved at en beskrivelse av de ulike delene av prosessen skal 
gjøres i planbeskrivelsen, eller at disse kravene har fått betydning for vurdering som er gjort og dermed resultatet.  

 

Dokumentet er bygd opp etter de ulike typene krav og angir ulike merknader som er kommet frem i prosessen. Merknadene skal spesifisere hva det enkelte 
kravet inneholder. Dokumentet angir også når det er ønskelig å drøfte de ulike kravene med utbygger. Dokumentet er således dynamisk og kan endre seg 
etter hvert som planprosessen forløper. Forsiden angir hvilken versjon det er av dokumentet du nå har i hånden, samt hvilke fase planprosessen er i. 

Alle vurderinger fra utbyggingsservice er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak med mer vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.  
 

 

 

 

  



KRAV TIL PLANPROSESSEN  

 

KRAV BESKRIVELSE AV KRAV VURDERINGER OG KOMMENTARER VURDERT 

Medvirkning  Det skal tilrettelegges for medvirkning i planprosessen. Grupper og 
interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 
muligheter for medvirkning på annen måte. Det skal gjøres en vurdering 
av medvirkningsform og valg av dette skal redegjøres for. Forslagsstiller 
skal sende inn en plan for medvirkning i fase 2 -planutformingsfasen.  

 
 

 
☐ 

 

Innkomne merknader til planoppstart Det skal leveres et resymé av innkomne merknader til planoppstart med 
kommentar fra forslagsstiller på hvordan merknadene er tenkt håndtert i 
planprosessen. 

 
 
 

 
☐ 

 
Vurdering av overordnet planverk Det skal gjøres en vurdering av om planforslaget samsvarer med 

kommuneplanens arealdel, kommunens arealstrategi samt regional plan 
for areal og transport. Denne vurderingen skal inngå i planinitiativet.  
 
Listen er ikke uttømmende og dersom det er særskilte hensyn i planen 
skal overordnet planverk for dette også inngå i denne vurderingen. 

 
 

 
☐ 

 

Vurdering av konsekvensutredning Forslagsstiller skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes av §§ 6, 7 
og/eller 8 etter Forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller har 
ansvar for at opplysningene som gis til myndighetene er riktige og 
etterprøvbare, og at de oppfyller kravene i forskriften. Vurderingen skal 
være skriftlig og skal inngå i planinitiativet.  

Planen faller ikke under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
 

 
☒ 

 

Utbyggingsavtale Utbyggingsavtaler skal utarbeides ved byggeprosjekter som overstiger 5 
dekar, 10 selvstendige boenheter eller 20 mill. kr over 3 år.  
 
Forhandlinger om utbyggingsavtaler varsles samtidig som planoppstart.  

Det skal varsels med utbyggingsavtale  
 
 

 
☒ 
 

Byggesak Søknad om byggetillatelse kan behandles felles med privat forslag om 
reguleringsplan, jf. § 12-15 i pbl. I slike tilfeller gjelder reglene for 
reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og 
saksbehandlingsfrister for begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken 
og byggesaken fattes i egne vedtak. 

 
 
 

 
☐ 
 

  

http://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.325835.no.htmlhttp:/www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.325835.no.html
http://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.325834.no.html
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning


KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR IVARETAKELSE AV HENSYN 

 

KRAV SKAL 
VURDERES BESKRIVELSE AV KRAV VURDERINGER OG KOMMENTARER UNDERVEIS FERDIG 

VURDERT 

PLANFAGLIG 

Tilstøtende arealers 
arealbruk  

☒ Det skal redegjøres for dagens arealbruk, de arealer planområdet 
grenser til og evt. tilstøtende reguleringsplaner. 

 ☐ 

Steds- og 
tomteanalyse 

 

☒ Det skal gjøres en vurdering av tomtens egnethet. Denne skal kartlegge 
områdets bebyggbarhet med tanke på topografi, vegetasjon, 
eksposisjon, sol/skygge, infrastruktur og landskapskarakter (synlighet). 

 ☐ 

Illustrasjonsplan ☒ Det skal utarbeides en illustrasjonsplan som blant annet kan vise 
bebyggelse, eiendomsgrenser, avkjøringer, interne veger med 
stigningsforhold, p-plass for biler og sykler, renovasjonsplass, 
forstøtningsmurer, gjerder/hekker, støyskjerming, terrengtrapper, 
opparbeidelse av lekeplasser m/ utstyr, opparbeidelse av stier og 
gangveier, eksisterende og planlagt terreng med koter, planlagt 
vegetasjon, areal for snølagring og behandling av overflatevann, samt 
adkomst- og angrepsveier for brannvesenet og tilrettelegging for 
brannvesenet.  

 ☐ 

Utomhusplan ☐   ☐ 

Fortettingspotensial ☒ Det skal utredes og vurderes hvilket fortettingspotensial planområdet 
har. Det legges opp til at det skal være høyere arealutnyttelse nord i 
kommunen. 

 ☐ 

Relevant historikk ☒ Det skal redegjøres for relevant historikk som kan ha viktig verdi og 
betydning for planforslaget. Dersom planområdet har en historisk verdi 
skal dette sjekkes opp og evt. historielaget kontaktes.  

 ☐ 

Planprogram  ☐   ☐ 
Reguleringsplankart ☒   ☐ 
Planbestemmelser ☒   ☐ 
Planbeskrivelse ☒ Skal utarbeides i henhold til kommunens mal. Sendes separat inn etter 

avtale.  
 ☐ 



KRAV SKAL 
VURDERES BESKRIVELSE AV KRAV VURDERINGER OG KOMMENTARER UNDERVEIS FERDIG 

VURDERT 

Konsekvensutredning ☐ KU skal utarbeides i henhold til forskrift om konsekvensutredning   ☐ 
ROS analyse ☒ Skal utarbeides i henhold til kommunens mal.  ☐ 
Planlagt arealbruk, 
reguleringsformål ☒ For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål kan deles 

inn i underformål og kombineres innbyrdes, og med hensynssoner. Til 
hvert reguleringsformål skal det gis bestemmelser. 

 
 

☐ 

Eiendomsgrenser ☒ Før 1. gangs behandling skal usikre eiendomsgrenser mot eksiterende 
nabogrenser være oppmålt.  
 

 
 

☐ 

Grad av utnytting ☒ Grad av utnytting skal følge bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel. Dette gjelder blant annet:  

 Antall boliger, leilighetsfordeling, BRA og BYA 
 Krav om minste uteoppholdsareal 
 Parkeringsplasser 
 Byggehøyde 

 ☐ 

Kart  ☒ Planavgrensning i PDF og SOSI-fil skal overleves ved planoppstart.  
 
Plankart som leveres til førstegangsbehandling skal utarbeides i 
henhold til gjeldende SOSI standard. Plannavn og planid skal stå på 
kartet. Ved bruk av feltkoder skal disse benyttes. 

 ☐ 

LANDBRUK 

Jordbruk og 
driftsforhold 

☐ Dersom planen omfatter dyrket eller dyrkbar mark skal det leveres et 
jordbruksregnskap som viser hvor stort areal som forsvinner.  

 ☐ 

Skogbruk og 
driftsforhold 

☐ Dersom planen omfatter skogbruksarealer må det gjøres en vurdering 
av konsekvenser for skogdriften.  

Innenfor LL5- tillates tiltak og skjøtsel i tråd 
med landbruksformål. 

☐ 

Erstatningsareal ☐ Dersom planen omfatter omregulering av dyrket eller dyrkbar mark, skal 
det vurderes å erstatte dette, enten innenfor planområdet, eller et annet 
sted i kommunen.  

 ☐ 

Landbruksavkjørsler 
og tømmervelteplasser 

☐ Det må vurderes om planen berører eksisterende eller tilrettelegger for 
nye landbruksavkjørsler, adkomster og tømmervelteplasser. 
 
 
 

 
 

☐ 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/planlegging/geografisk20informasjon/plan_bokstavkoder.pdf


KRAV SKAL 
VURDERES BESKRIVELSE AV KRAV VURDERINGER OG KOMMENTARER UNDERVEIS FERDIG 

VURDERT 

NATUR 

Kartlegging av natur ☐ Kartlegging av natur skal foregå i henhold til kommunens krav til 
kartlegging av natur:  
 
Krav til kartlegging og utredning av natur i reguleringsplansaker 

I områdereguleringen er det kartlagt innfor 
planavgrensningen en lokalitet av 
grønnsko, gammel granskog (NT) med B 
verdi. Utbyggingen vil medføre at 
lokaliteten vil bli nedbygd og gå tapt 
ettersom leveområde for den rødlistede 
mosen vil bli borte.     
 

☒ 

Miljørettslige 
prinsipper 

☒ Det skal gjøres en vurdering av naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper, jf. § 7 – 12. Vurderingen skal skje underveis i planprosessen 
og skal fremgå i planbeskrivelsen. Vurderingen skal gjøres i henhold til 
kommunens Krav til kartlegging og utredning av natur i 
reguleringsplansaker 

 ☐ 

Bekkelukking, vann og 
kantsoner 

☐ Dersom planområdet omfatter en vannforekomst skal vannforskriften § 
12 vurderes. 

 ☐ 

Fremmede arter ☒ Dersom det registreres fremmede arter skal det redegjøres for tiltak for 
å hindre videre spredning. Det må fremgå i planbeskrivelsen hvordan 
artene skal bekjempes.  

I område er det registrert fremmede og 
svartlistede arter som hagelupin (svært høy 
risiko- SE), forvalurt (potensielt høy risiko -
PH) og rødhyll (høy risiko- HI). Tidligere er 
det registrert kjempebjørnekjeks i område 
(SE). 

☐ 

Vilt og fiske ☐ Dersom planområdet berører områder for vilt og fiske, skal dette 
undersøkes og inngå i rapport om naturmangfold. Økologiske 
funksjonsområder og øvrige økologiske betingelser som arter er 
avhengig av bør ivaretas.  
 

 ☐ 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

Arkeologiske 
registreringer 
 

☐ Fylkesrådmannen krever en arkeologisk registrering av planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9. Registreringen vil bli gjennomført ved 
sjakting, overflateregistrering og prøvetakning.  

I områdereguleringen har Akershus 
fylkeskommune foretatt registrering av 
planområdet uten funn av automatisk 
fredete/nyere tids kulturminner. 

☒ 

Vurdering av 
kulturminner, -miljøer 
og -landskap, herunder 

☐ Dersom planområdet omfatter kulturminner eller kulturmiljøer skal det 
gjøres en vurdering av hvordan disse sikres på en best mulig måte i 
planforslaget. 

 ☐ 

https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/3991184.2185.zmws7ntbjjjp7k/Krav%20til%20kartlegging%20og%20utredning%20av%20natur%20i%20reguleringsplansaker3.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/3991184.2185.zmws7ntbjjjp7k/Krav%20til%20kartlegging%20og%20utredning%20av%20natur%20i%20reguleringsplansaker3.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/3991184.2185.zmws7ntbjjjp7k/Krav%20til%20kartlegging%20og%20utredning%20av%20natur%20i%20reguleringsplansaker3.pdf


KRAV SKAL 
VURDERES BESKRIVELSE AV KRAV VURDERINGER OG KOMMENTARER UNDERVEIS FERDIG 

VURDERT 

objekter med estetisk 
og kulturell verdi, og 
ivaretakelse av de 

 
Se kommunens Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 

ESTETIKK, ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 
Kommunens veileder for estetikk og bokvalitet skal benyttes  

Fasadetegninger ☒ Det skal leveres fasadetegninger, som viser de ulike fasader, 
arkitektonisk utforming, byggehøyde, materialvalg, samt koter. 

 ☐ 

Perspektivtegninger ☒ Det skal leveres perspektivtegninger, som tydelig viser bebyggelsens 
form, volum og plassering i terrenget, forhold til omkringliggende 
bebyggelse og landskap.  

 ☐ 

Plassering ☒ Prosjektets fjernvirkning, terrengtilpasning, bebyggelsesstruktur, vei- og 
infrastruktur, grønnstruktur, innsyn og utsikt skal beskrives og vurderes 
opp mot kommunes veileder for estetikk og bokvalitet. Bebyggelsen 
skal blant annet ha god terrengtilpasning med minimale terrenginngrep 
og skal tilpasses eksisterende bebyggelse. 

På tomter med helning over 1:6 skal 
nybygg vurderes tilpasset terrenget ved 
bruk av under-/sokkeletasjer for å redusere 
behov for fylling (jf. bestemmelse § 2.2 i 
områdereguleringen) 

☐ 

Hovedvolum og 
bebyggelsens 
formspråk 

☒ Bygningshøyde, takform, volum skal beskrives og vurderes opp mot 
kommunes veileder for estetikk og bokvalitet. 

 ☐ 

Detaljutforming  ☒ Materialer, farger, detaljering, vinduer skal beskrives og vurderes opp 
mot kommunes veileder for estetikk og bokvalitet. Kommunen ønsker 
en detaljert reguleringsplan med inntegnede lekeplasser, snitt og 
relativt snevre byggegrenser.  
 
I henhold til kommunestyrets vedtak skal det benyttes trebaserte 
materialer i fasaden. 

Det skal vurderes om det skal settes 
bestemmelser om fargepalett. Eks: Det skal 
hovedsakelig benyttes jordfarger, og at 
hvitt, gult og andre lyse farger tillates ikke. 

☐ 

Innhold og 
materialbruk i 
uterommet 

☒ Uterommets uttrykk, variasjoner, rom, ulike materialer og 
bevegelsesmuligheter, skal vurderes opp mot kommunes veileder for 
estetikk og bokvalitet.  

 ☐ 

Kvalitetsdokument for 
bygg og uterom 

☐ I større saker er det aktuelt å utarbeide et eget kvalitetsprogram, i 
henhold til kommunens veileder for estetikk og bokvalitet punkt 7.4. I 
andre saker kan det være et overordnet kvalitetsprogram som må 
følges opp. Dersom det ikke skal stillers krav til kvalitetsprogram, må 
det utarbeides detaljerte bestemmelser.  

Det skal utarbeides detaljerte 
bestemmelser.  

☐ 

3D-modell ☒ Det skal utarbeides en 3D- modell for planområdet, for å få et inntrykk 
av hvordan området blir med bebyggelse, veier osv. og hvordan 

. ☐ 

https://www.ralingen.kommune.no/kulturminner-og-miljoeer.326478.no.html
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bebyggelsen fremstår i omgivelsene. Det kan bli stilt krav om snitt fra 
modellen, dersom dette vurderes som nødvendig.  
 

BOMILJØ OG BOKVALITET 

Solforhold utfra 
soldiagram 

☒ Det skal utarbeides sol- og skyggediagram, som viser forholdene for 
både ny og eksisterende bebyggelse. Det stilles krav om solbelyste 
utearealer, i tråd med veileder for estetikk og bokvalitet.  

 ☐ 

Boligmiljø/bokvalitet ☒ Ulike faktorer, eksempelvis belysning, trafikksikkerhet og støy, som 
påvirker bomiljø og bokvalitet skal beskrives og vurderes i henhold til 
kommunens veileder for estetikk og bokvalitet.  

 ☐ 

Vegetasjon ☒ Det skal gis en beskrivelse av eksisterende og planlagt vegetasjon.  
Eventuelt behov for ivaretakelse av eksisterende vegetasjon skal 
vurderes. 
 

 ☐ 

Universell utforming ☒ Det skal tilrettelegges for universell utforming i planen. Det må 
beskrives og dokumenteres hvordan universell utforming ivaretas i 
planforslaget.   

Planområdet er et skogområde med bratt 
terreng, og det er ikke mulig å opparbeide 
hele feltet i henhold til prinsipper om 
universell utforming. 

☐ 

Uteoppholdsarealer og 
lekeplasser 

☒ Uteoppholdsarealer og lekeplasser skal beskrives med tanke på 
størrelse, MUA, lokalisering og kvalitet. 
Lekeplasser  
Det skal det avsettes areal til lekeplass innen en gangavstand på 
maksimalt 50 meter fra bolig. Lekeplassene skal ha en trygg og egnet 
lokalisering og bør vurderes gjerdet inn. Lekeplassene skal være 
tilgjengelig for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet 
for barn med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av del av 
lekeplassutstyret. Det skal benyttes miljøvennlig belegg i stedet for 
støtsand. Gjeldende krav til lekeplasser skal legges til grunn. 
 
Lekeplassene f_BLK2, f_BLK3 og f_BLK4 skal være felles for felt B1- 
B14 og skal opparbeides i den rekkefølge planområdet bygges ut.  
Lekeplass f_BLK4 skal tilknyttes sti og skiløype i Marka. Lekeplass 
f_BLK3 skal ha adkomst fra fortau langs o_SKV2 gjennom lekeplassen 
og til vei f_SKV3. Det skal opparbeides turvei eller tursti gjennom alle 
lekeplassene f_BLK2 – f_BLK4. 

 ☐ 
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Uteoppholdsareal  
Det skal sikres gode felles uteoppholdsarealer for alle aldersgrupper. 
Det skal beskrives hvordan utearealer skal opparbeides, herunder 
tilgrensende grønnstruktur for det enkelte delfelt (f_GTD1-4 og f_G4). 
Gjeldende krav til uteoppholdsareal skal legges til grunn (konsentrert 
småhusbebyggelse og blokk bebyggelse).  
 

IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 

Vurdering av 
friluftsområder 

☒ Det skal undersøkes om planområdet har verdi for friluftsliv. Det skal 
tas utgangspunkt i kartleggingen av det som er registrert i naturbasen.   
Forslagstiller må gjøre seg kjent med kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 

 ☐ 

Tilgjengelighet til 
offentlige friområder 

☒ Tilgjengeligheten til offentlige friområder skal sikres og beskrives.  ☐ 

Turveier ☒ Det skal gis en beskrivelse av turveier innenfor planområdet. I områder 
med nærhet til Østmarka og Øyeren, skal det vurderes mulighet for 
tilkobling til eksisterende stier og veier.  
 
Turdrag f_GTD1, f_GTD2 og f_GTD4 skal være felles for felt B1-B14. 
Områdene kan opparbeides og skal fungere som offentlig tilgjengelige 
ferdselsforbindelser innenfor planområdet. I områdene skal det 
opparbeides sti, trappeanlegg og øvrige tiltak som tilrettelegger for 
ferdsel. Turdrag GTD4 skal tilknyttes sti og skiløype i Marka. Lekeplass 
f_BLK4 skal tilknyttes sti og skiløype i Marka.  
 

 ☐ 

Aktivitetsområder/ 
kvartalslekeplasser 

☒ Det bør sikres sammenheng i anlegg innenfor en viss radius. Ved flere 
mindre anlegg innenfor området bør det vurderes om disse skal slås 
sammen. 
 
 

 ☐ 

TJENESTESTRUKTUR 

Skolekapasitet og  
barnehagedekning 

☒ Ved ny boligbebyggelse er det rekkefølgekrav om at nødvendig skole- 
og barnehagekapasitet er dokumentert (§ 3.7 d i kommuneplan) 

Ny Fjerdingby skole skal sikre tilstrekkelig 
skolekapasitet for utbygging av 

☐ 
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Hansefellåsen. Skolen skal stå ferdig i 
2021.  
 
Barnehagekapasitet i område skal 
vurderes. (kommunen undersøker dette nå 
internt).  
 

Boligsosiale vurdering ☐ Det skal vurderes om kommunen har behov for boliger knyttet til helse- 
og omsorgstjenestene sine i prosjektet.  

Nei  ☒ 

Handel og næring ☐ Hovedsentrum for handel er i Fjerdingby. Kun nødvendig 
nærhandelsfunksjoner skal etableres andre steder i kommunen.  

 ☐ 

MOBILITET 

Areal- og 
transportplanlegging  

☒ Det skal gjøres en vurdering av om planforslaget samsvarer med 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  Det skal gjøres 
rede for hvordan prosjektet skal bidra til nasjonalt mål om at all vekst i 
persontransport skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.   

 ☐ 

Forbindelseslinjer ☒ Gode forbindelseslinjer for gående og syklende skal sikres. Viktige 
snarveier og bevegelseslinjer (nye og eksisterende), som bør bevares, 
skal fremgå i planen. Tilgjengelighet til skole og barnehage og kollektive 
knutepunkt er spesielt viktig, og det bør her være fokus på trygge og 
intuitive bevegelseslinjer. 

 ☐ 

VEI- OG VEITEKNISKE FORHOLD / TRAFIKKSIKKERHET 
Kommunens veinorm skal benyttes  

Trafikkforhold ☒ Eksisterende situasjon skal beskrives, herunder 
ulykkessituasjon/trafikksikkerhet. 

 ☐ 

Snitt- og lengdeprofiler 
av veier og gangveier 

☒ Det skal lages snitt- og lengdeprofiler av alle veier. C tegninger - plan 
og profil. 

  

Eiendomsforhold ☒ Eiendomsforhold (felles/offentlig/privat) skal avklares i reguleringsplanen  ☐ 
Trafikkløsning ☒ Ny trafikkløsning skal vises og beskrives. Det må vurderes om det er 

behov for en trafikkanalyse som viser konsekvenser både i og utenfor 
planområdet.  
 

 ☐ 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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Kjøreatkomst, myke trafikanter, trafikksikkerhet, varelevering, utforming 
av veier og tilgjengelighet for renovasjonsbil og brannbil med 
sporingskurver, skal planlegges i henhold til kommunens veinorm. 
 
Det skal vises hvordan snumulighetene vil være der o_ SKV 2 avsluttes 
(felt B11 og B7). Løsningen for å snu skal utformes i henhold til 
dimensjonerende krav til utforming av snuplass i kommunal veinorm.  
 

Parkering ☒ Antall parkeringsplasser for bil og sykkel, utforming og lokalisering skal 
vises. Kommuneplanens arealdel § 4.5 stiller krav til parkering. Kravene 
til parkering nord i kommunen skal følges. 

 ☐ 

Ladeinfrastruktur ☒ Behovet for ladeinfrastruktur skal ivaretas, som et minimum skal kravet 
til antall plasser følge kommuneplanens arealdel.  

 ☐ 

Trafikkavvikling i 
anleggsperioden 

☒ Løsninger for trafikkavvikling i anleggsperioden skal beskrives og 
sikres. Behov for trafikksikkerhetsplan skal vurderes.  

 ☐ 

Kollektivtilbud ☒ Kollektivtilbud, og ev. behov for økt kollektivtilbud, skal beskrives.   ☐ 

TEKNISKE TJENESTER 

Behov for en 
nettstasjon/trafo  

☒ Det skal vurderes behov for nettstasjon og evt. plassering.  ☐ 

Ledninger i grunnen 
eller luften 

☒ Ev. ledninger i grunn eller luften skal avklares og beskrives i planen.    ☐ 

Vann og avløp ☒ Kommunens vann og avløpsnorm skal følges. Det er krav om tosidig 
forsyning av vann. Det skal utarbeides en rammeplan VA, som skal 
være godkjent av kommunen. Rammeplan VA skal inneholde en 
beskrivelse av planområdes plassering, størrelse, type bebyggelse og 
forventet belastning på offentlig VA- infrastruktur. Tilkoblingspunkter til 
eksisterende infrastruktur og hovedtraséer innenfor område skal 
beskrives, og eventuelle behov for etablering av nye eller oppgradering 
av eksisterende tekniske installasjoner må avklares 
(trykkøkningsstasjon, høydebasseng, avløpspumpestasjon eller 
liknende infrastruktur).  

Felt B4-B14 er avhengig av trykkøkning for 
kunne levere tilfredsstillende trykk i de 
øverste områdene.  
 

☐ 

Renovasjon ☒ Det skal reguleres areal til renovasjonsløsning, og valg av løsning skal 
beskrives. Det skal benyttes nedgravde brønner for papir, restavfall, 
glass og metall. 

 ☐ 
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Fjernvarme ☐ Det er krav om tilknytning til fjernvarmenettet innenfor 
konsesjonsområdet for dette. Utenfor konsesjonsområdet skal 
fjernvarme som energikilde vurderes.  

 ☐ 

Brannvann og 
hydranter 

☒ Det er krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannuttak. 
Det skal gjøres rede for hvordan kravet til brannvannsdekning er/vil bli 
ivaretatt. Det skal sikres tilstrekkelig slokkevannskapasitet og lett 
tilgjengelig slokkevannsuttak.  

Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 
25-50 m fra hovedangrepsvei til bygg.  
 
Det må avklares om det er behov for å 
tilkoble seg VL500 øst for område for å få 
tilfredsstilt brannvannskrav.  
 

☐ 

Energiløsninger ☒ Energiløsninger for ny bebyggelse skal vurderes. For ny bebyggelse 
skal det etableres energiløsninger med bruk av fornybare energikilder.  

 ☐ 

MILJØKVALITET 

Spesielle miljøforhold ☒ Det skal vurderes om det er spesielle miljøforhold, f.eks. luft, 
grunnforurensing, høyspenningsfelt/stråling, radon og massehåndtering 
som skal redegjøres for og hensyntas i planen. 
 
Massehåndtering: For å oppnå massebalanse og for å minimere 
behovet for transport av masser inn og ut av område, skal det ved 
detaljregulering etableres et midlertidig anlegg for bearbeiding av 
masser, med tilhørende sortering av masser og knusing. Det som må 
kjøres bort av utgravde masser skal dokumenteres levert til et godkjent 
deponi. Arter på svartlista skal bekjempes før masser forflyttes.  
 

 ☐ 

Støy fra vei- og 
jernbane 

☒ Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
eller til enhver tid gjeldende retningslinje, skal innarbeides i 
reguleringsplanen. Støyrapport 15.12.2016 viser at deler av felt B6 som 
er innenfor gul støysone. Konsekvenser for nye bebyggelse innenfor 
gul støysone må vurderes og utredes når nytt terreng og bebyggelse er 
plassert. Støytiltak for områder innenfor gul støysone må beskrives i 
henhold til T- 1442/2016.  
Tiltak mot støy i bygg- og anleggsperioden skal beskrives.  

 ☐ 

KLIMA OG KLIMATILPASNING 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
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Klima  ☒ Det skal gjøres en beskrivelse av fremtidig potensielle konsekvenser av 
et endret klima, nedbør, temperatur og vindforhold, i planområdet 
 
Det bør vurderes om det skal gjennomføres tiltak for å minimere disse 
konsekvensene. Planer skal blant annet ta hensyn til behovet for åpne 
vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. 

 ☐ 

Overvann og flomveier ☒ Det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering for området, i 
henhold til kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. Plan for 
overvannshåndtering skal vise bl.a. avrenningsmønster i og rundt 
planområdet, plassering av infiltrasjonsarealer, fordrøyningsanlegg 
(åpne og lukkede) og plassering av utløp til vassdrag eller 
tilkoblingspunkt til ledningsnett. Planen skal også vise flomveier ved 
åpne og tette stikkrenner. Flomveier innenfor planområdet og deres 
sammenheng med omgivelsene må vises på overordnet overvannsplan 
i form av piler, som viser hvilken vei vannet er planlagt å avlede. 
 
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik 
som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og 
vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre 
løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er 
valgt bort jf. statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning.  
 

 ☐ 

GRUNNFORHOLD 

Geoteknisk vurdering ☒ Det skal vurderes behov for geoteknisk vurdering. I områder med 
marine avsetninger skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering som 
er tilstrekkelig for å klarere området for bebyggelse og anlegg. 

 ☐ 

Geoteknisk 
undersøkelser, 
eventuelle tiltak. 

☐ Der forholdene tilsier det skal det gjennomføres geotekniske 
grunnundersøkelser. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

 ☐ 

  

http://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4093965.2185.awukanajl7tskl/Retningslinjer+for+overvann+2017.pdf
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KRAV SKAL LEVERES KOMMENTARER ELLER MANGLER GODKJENT 

Planprogram  ☐  ☐ 
Reguleringsplankart ☒  ☐ 
Planbestemmelser ☒  ☐ 
Planbeskrivelse ☒  ☐ 
Konsekvensutredning ☐  ☐ 
ROS analyse ☒  ☐ 
Overordnet VA-plan  ☒  ☐ 
Illustrasjonsplan ☒  ☐ 
Utomhusplan ☐  ☐ 
Trafikkanalyse  ☐  ☐ 
Veitegninger ☒  ☐ 
Resymé av innkomne 
merknader til planoppstart, 
og kommentarer fra 
forslagsstiller 

☒  ☐ 

Geoteknisk vurdering  ☒  ☐ 
Geotekniske 
undersøkelser 

☐  ☐ 

Naturmangfoldrapport med 
et tilleggsnotat som 
inneholder vurdering fra 
forslagsstiller 
 

☐  ☐ 



KRAV SKAL LEVERES KOMMENTARER ELLER MANGLER GODKJENT 

Arkeologiske 
registreringer / vurdering 
av kulturminner 

☐  ☐ 

Sol- og skyggekart ☒  ☐ 
Rapport for stråle- og 
magnetfelt 

☐  ☐ 

Rapport for inngrep i 
vassdrag 

☐  ☐ 

Flomutredning og 
overordnet overvannsplan 

☒  ☐ 

Rapport for 
luftforurensning 

☐  ☐ 

Vurdering av behov for en 
nettstasjon og evt. 
plassering i 
reguleringsplan. 

☒  ☐ 

Fasadetegninger ☒  ☐ 
Perspektivtegninger med 
estetisk beskrivelse 

☒  ☐ 

Snitt-tegninger ☒  ☐ 
Støyrapport ☒  ☐ 
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