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Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør - førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag 

til detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør, med plankart datert 13.02.20 sist revidert 

12.11.2020 og bestemmelser datert 13.02.20 sist revidert 12.11.2020, ut på offentlig 

ettersyn. 

 
 

Saksprotokoll i Planutvalget - 30.11.2020  

 
Behandling: 
 

Ole Jakob Holt (SP) fremmet følgende forslag som tillegg til kommunedirektørens innstilling: 
1. Byggene i området skal oppføres med bruk av hovedsakelig trevirke. 
2. Nytt punkt: Det skal bestrebes at tiltaket med nytt veikryss gjør minimal skade på 

ravinelandskapet øst for Fv120. 
 
Bjørg Strandos Granerud (AP) fremmet følgende forslag til tillegg til kommunedirektørens innstilling: 
Setningen i planbestemmelsenes punkt 3.1.1. siste avsnitt fjerde setning strykes og erstattes med: 
Blokkbebyggelsen skal oppføres hovedsakelig i trevirke med en helhetlig fasade i tråd med veileder 
for estetikk. 
 
 
Votering: 
 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 1 i forslag fra Holt (Sp) ble vedtatt mot 3 stemmer (2H, 1KrF). 
Punkt 2 i forslag fra Holt (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Strandos Granerud (AP) ble vedtatt mot 3 stemmer (2H, 1KrF). 
 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10 vedtar planutvalget å legge 
forslag til detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør, med plankart datert 13.02.20 sist 
revidert 12.11.2020 og bestemmelser datert 13.02.20 sist revidert 12.11.2020, ut på 
offentlig ettersyn. 

2. Byggene i området skal oppføres med bruk av hovedsakelig trevirke. 
3. Nytt punkt: Det skal bestrebes at tiltaket med nytt veikryss gjør minimal skade på 

ravinelandskapet øst for Fv120. 



4. Setningen i planbestemmelsenes punkt 3.1.1. siste avsnitt fjerde setning strykes og 
erstattes med: Blokkbebyggelsen skal oppføres hovedsakelig i trevirke med en helhetlig 
fasade i tråd med veileder for estetikk. 

 
 

 
 
Vedlegg 
1 Plankart, datert 13.02.20, sist revidert 12.11.20 
2 Reguleringsbestemmelser, datert 13.02.20, sist revidert 12.11.20 
3 Planbeskrivelse, datert 13.02.20, sist revidert 12.11.20 

 
Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under. 
Adresse til dokumentene på kommunens hjemmeside:  

 
Vedlegg 1. Plankart, datert 12.11.20 

Vedlegg 2. Planbestemmelser, datert 12.11.20 

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 12.11.20 

Vedlegg 4. Referat fra oppstartmøte, datert 20.02.19 

Vedlegg 5. Varslingsbrev, datert 24.04.19 

Vedlegg 6. Merknader ved varsling 

Vedlegg 7. Notat kommentar varsling, datert 12.06.19 

Vedlegg 8. ROS-analyse, datert 12.11.20 

Vedlegg 9. Teknisk notat med vedlegg, datert 12.11.20 

Vedlegg 10. Støyvurdering til detaljregulering Hansefellåsen sør, datert 12.11.20 

Vedlegg 11. Snitt boligtyper, datert 15.05.20 

Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyse, datert 12.11.20 

Vedlegg 13. Illustrasjonsplan, datert 12.11.20 

Vedlegg 14. MUA-oversikt, datert 12.11.20 

Vedlegg 15. Terrengsnitt og snitt BLK, datert 12.11.20 

 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Planområde ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum og utgjør totalt 67,2 daa. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør legger til rette for en utbygging med 112 
boenheter med variert størrelse og typologi, og med tilhørende grønt/fellesareal og teknisk 
intrastrukt, i samvar med vedtatt områderegulering for Hansefellåsen. 
 
Planområdet har adkomst via samlevei med fortau og nytt kryss med fv. 120/Nedre 
Rælingsvei. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Block Watne AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør. 
Planutvalget skal avgjøre om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 

https://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-hansefellaasen-soer.542662.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774779.2185.aizzsbnlanpzj7/Vedlegg+1.+Plankart+ID+230%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774781.2185.tjiiumqzzpmult/Vedlegg+2.+Planbestemmelser+ID+230%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774782.2185.q7nmultiqlbisl/Vedlegg+3.+Planbeskrivelse+ID230%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774780.2185.ibituatajimuzk/Vedlegg+4.+Referat+fra+oppstartm%C3%B8te%2C+20.02.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774783.2185.qalsksslwt7blj/Vedlegg+5.+Varslingsbrev%2C+datert+24.04.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774784.2185.jjmabawqzzspij/Vedlegg+6.+Merknader+ved+varsling.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774785.2185.tk7imzjab7zpp7/Vedlegg+7.+Notat+kommentar+varsling%2C+12.06.19.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774786.2185.aqskbqqkjbujjl/Vedlegg+8.+ROS+ID+230%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774787.2185.sabzzwwiisuliz/Vedlegg+9.+Teknisk+notat+med+vedlegg+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774788.2185.tsuwib7kl7tp7t/Vedlegg+10.+St%C3%B8yvurdering+til+detaljregulering+Hansefell+s%C3%B8r%2C+rev.+12.11
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774792.2185.abmnuiwstspmtz/Vedlegg+11.+Snitt+boligtyper%2C+rev.+15.05.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774790.2185.ltqulzlijwti7m/Vedlegg+12.+Sol-+og+skyggeanalyse%2C+rev+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774791.2185.jknksztll7pnkm/Vedlegg+13.+Illustrasjonsplan%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774794.2185.7lslsjj7jbmmnb/Vedlegg+14.+MUA-oversikt%2C+rev.+12.11.20.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4774793.2185.wamqputpllq7zb/Vedlegg+15.+Terrengsnitt+og+snitt+BLK%2C+rev+12.11.20.pdf


 
 

Figur 1: Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir status for 
detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør.   

 

 
3. Tidligere behandling og vedtak 

  

 
3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

 

Kommuneplanens arealdel  
Hansefellåsen ble avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel da den ble revidert i 2015.  
Kommuneplanens bestemmelser hjemler funksjons- og kvalitetskrav til nye 
utbyggingsområder.  
 
Områdereguleringsplan for Hansefellåsen  
Områdereguleringsplan for Hansefellåsen ble vedtatt i kommunestyret 12.06.2019, PS 
46/2019.   
 
Områdeplanen omfatter 21 større og mindre delområder for boligbebyggelse. Av disse er det 
14 delområder som utbygger ønsker å detaljregulere. Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen 
sør omfatter delområdene B5, B7, B11-13 og deler av B6 og B10 områdeplanen. 
  
Planforslaget er utformet i samsvar med krav og føringer i vedtatt områdereguleringsplan for 
Hansefellåsen.   
 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/Details/17561?sourceDatabase=RALEPH
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/Details/17561?sourceDatabase=RALEPH


 
Figur 2: Plankart for områdereguleringsplan for Hansefellåsen med planavgrensning for detaljregulering for 
Hansefellåsen sør i rød stiplet linje.  

 
 

4. Sakens innhold  
 

4.1 Beskrivelse av dagens situasjon 
 
Planområde og tilgrensende områder  
Planområde for detaljregulering ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum. Planområdet 
består av skogsmark og er en del av et større, sammenhengende skogbrukslandskap som 
henger sammen med Østmarka. Området er kupert og heller mot øst. Planområde utgjør totalt 
67,2 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Utbygger er grunneier av 
arealene innenfor planområde.  
 



 
Figur 3: Flyfoto av Hansefellåsen med planavgrensning for planforslaget. 

 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet vises det til kapittel 4 i planbeskrivelsen. 
 
 
4.2 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planens arealbruk og hensikt 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegg for boligutvikling med grad av utnytting tilsvarende 
110-120 boenheter med variert størrelse og typologi, og med tilhørende grønt/fellesareal og 
teknisk intrastrukt, i samvar med vedtatt områderegulering for Hansefellåsen.  
 
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, garasjeanlegg, lekeplasser, renovasjon, 
kjøreveg, fortau, annen veggrunn- teksnik anlegg og grøntareal, kombinert formål – kjørbar 
gang og sykkelveg, blå/grønnstruktur og turdrag.  
 
Planområdet har adkomst via samlevei med fortau og nytt kryss med fv. 120/Nedre 
Rælingsvei. 
 
Planforslaget foreslår en utbygging med 112 boenheter. Det er 10 delfelter for bebyggelse. I 
felt BKS1-7 foreslås konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedet eneboliger), i felt 
BFS1-5 foreslås frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger) og i felt BBB1- 2 
blokkbebyggelse.  
 
For hvert utbyggingsfelt er det i bestemmelsene fastsatt grad av utnyttelse (% BYA), maks 
byggehøyder, samt etasjetall og krav til underetasje.  
 

Felt  Tillatt boligtype  %BYA 

Felt BFS1‐5:   Frittliggende småhusbebyggelse ‐ enebolig   
 

%BYA = 25% 

Felt BKS1‐7:  Konsentrert småhusbebyggelse – rekke‐/kjedehus   
 

%BYA = 25 – 38% 

Felt BBB1‐2:   Blokkbebyggelse/leilighet 
 

%BYA = 35% 



Tabell 1: Tabell som viser grad av utnytting for hvert felt %BYA og tillatt boligtype jf. bestemmelsen 3.1.2.   

 

 
Tabell 2: Tabell hentet fra bestemmelsene 3.1.4 som viser maksimal byggehøyde, samt etasjetall og krav til 

underetasje.   

 
 

 
Figur 4: Forslag til plankart datert 13.02.2020, sist revidert 12.11.2020 

 



Gang- og sykkelforbindelser 
Planforslaget legger til rette for grønn mobilitet ved at det skal etableres fortau langs 
hovedadkomstveier og gjennomgående grønnstruktur med gangforbindelser (f_GTD1-3) til 
overordnet gang‐/sykkelveinett med kollektivtilbud langs fv. 120, samt Marka.  
 
Innenfor alle f_BLK- felt skal det tilrettelegges for gangforbindelser som skal sikre god mobilitet 
internt i planområde.  
 
I områdereguleringsplanen er det lagt opp til en snarvei ned til bussholdeplasser langs fv. 120 
via fortau, gangvei og kjørbargangvei øst for BKB1. Denne snarveien skal ferdigstilles før det 
kan gis brukstillatelse for boliger som skal bygges innenfor Hansefellåsen sør.   
 
Parkering 
Det er satt krav til biloppstillingsplasser i bestemmelsene til planforslaget, § 3.1.5.  
 
Det er forutsatt bolig‐parkering på egen tomt i felt BFS1‐5 og i felt BKS1, 3, 4, 6 og 7. Felt 
BKS5 har parkering adskilt fra boligene med felles garasje/carport/boder er plassert i felt BG1, 
som også gir plass for felles gjesteparkering for feltene BKS5‐6. For feltene BBB1‐2 og BKS2 
er hensynet til bilfritt bomiljø prioritert særskilt ved krav til felles parkering under bakkeplan/i 
parkeringskjeller med adkomst direkte fra o_SKV2. 
 
Det skal være minimum 2 oppstillingsplasser for sykkel per boenhet. Minimum 50% av 
biloppstillingsplassene i parkeringskjeller skal ha fremlagt mulighet for ladning av elbil.   
 
Lekeplasser og uteoppholdsareal  
Innenfor hvert delfelt er det avsatt uteoppholdsareal (MUA) på egent tomt og/eller som en del 
av fellesareal for flere eiendommer, som skal være egnet for opphold. Kravet til MUA er i tråd 
med kommuneplanens krav og hjemlet i planbestemmelsene § 3.1.3.  
Det foreslås at areal innenfor gul støysone kan medregnes i MUA, forutsatt at boliger har 
tilgang til et uteoppholdsareal i direkte tilknytting til boligen med tilfredsstillende 
støygrenseverdier i samsvar med T‐1442/2016, se planbestemmelsene § 3.1.3.  
 
Kartillustrasjon og arealoversikt MUA for planlagt utbygging er vist i vedlegg 14. 
 
Det foreslås å regulere totalt 5 664 m² til felles lekeplasser (f_BLK1-7). Planlagt utbygging med 
112 boenheter gir krav til felles lekeareal på minimum 2 240 m².  
 
Innenfor planområde skal det etablere to kvartalslekeplasser f_BLK 3 og f_BLK 6 og   
fem nærlekeplasser f_BLK1 ,2 ,4 ,5 og 7. Lekeplassene skal være allment tilgjengelige og 
tilrettelegges med oppholds- og aktivitetsmulighet for alle aldersgrupper, samt være tilpasset 
helårsbruk. Deler av lekeplassutstyret på alle lekeplassene skal være tilpasset barn med 
nedsatt funksjonsevne.   
 
På kvartalslekeplass f_BLK6 skal det opparbeides gressflate egnet for ballek og vinteraktivitet/ 
skøytebane på minimum 10x15 m. På f_BLK3 vil det ikke være mulig å etablere ballbinge, 
grunnet hensyn til nærliggende blokkbebyggelse i forhold til støy.  
 
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk  
Planforslaget har i bestemmelsene § 3.1.1 krav til estetisk kvalitet og helhetlig arkitektur ved 
utforming av ny bebyggelse, adkomst og utomhusanlegg.  
 
Bebyggelse innenfor samme delområde/rekke skal ha en harmonisk utforming med hensyn til 
plassering, takform/møneretning, materialbruk og fargesetting. Det skal legges vekt på god 
landskapstilpasning, hensiktsmessig terrengbearbeiding og variert vegetasjonsbruk for dempet 
visuell fjernvirkning og intern differensiering av delområder. 
 



Bebyggelsen skal ved material‐ og fargebruk i fasader gis en dempet fremtoning. Materialbruk i 
fasade kan være tre, puss, tegl og fasadeplater. For blokkbebyggelsen felt BBB1 og BBB2 er 
det i bestemmelsene stilt krav om at det skal benyttes tremateriale i minimum 60 % av byggets 
fasade.   
 
Fargebruk i fasader skal ha dempede fargetoner i jordfarger/gråtoner som hovedfarge. 
Sort/hvitt og ulike kontrastfarger kan brukes på mindre bygningselementer og detaljer for å 
fremheve arkitektoniske kvaliteter og av hensyn til UU‐krav. 
 
Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl. flatt tak. For bygninger med saltak 
skal takvinkelen være mellom 25 og 35 grader. Taktekking med reflekterende materiale tillates 
ikke. Bolig og tilhørende garasje skal gis samme takform. Konsentrert bebyggelse skal ha 
ensartet takform i samme kjede/rekke. Takterrasser tillates innenfor angitt byggehøyde. 
 
Planbestemmelsene § 8.1 hjemler krav til dokumentasjon av valgt arkitektur/materialbruk i 3D 
terrengmodell og i utomhusplan med supplerende dokumentasjon. Redegjørelse i samsvar 
med Rælingen kommunes estetiske retningslinje skal følge byggesaksbehandlingen. 
 
Avfallshåndtering 
Det er avsatt areal til renovasjonsløsninger på plankartet (BRE1-6). Utforming og plassering av 
renovasjonsløsninger er gjort i samsvar med ROAF og Rælingen kommune. Det er tenkt 
nedgravde avfallsløsninger med to avfallsbrønner for kildesortering (mat/restavfall og papir). 
Returpunkt for glass- og metallemballasje er forutsatt etablert i felt BRE2.  
 
Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en overordnet plan for overvannshåndtering og flomvurdering. 
Overvannshåndtering skal følge Rælingen kommunes «Retningslinjer for 
overvannshåndtering» og treleddsstrategien som består av følgende: 

- Infiltrere den lille nedbøren (95 % av årsnedbøren).  
- Forsinke og fordrøye det større regnet på egen tomt.   
- Sikre trygge flomveger eller oversvømmelsesarealer for det store regnet (ekstremt 

regn). 
 

I hovedsak går dette ut på at det må anlegges soner (grøfter, regnbed, swales, grønne tak 
osv.) rundt i området som er store nok til å håndtere den lille nedbøren. Nedbør utover dette 
opp til 20 års regn (med klimafaktor 1,5) skal også håndteres på egen tomt. Dette kan utføres 
på mange måter (som tradisjonelle magasiner, større dammer, grønne tak osv). Overvann løst 
på terreng kan trekkes fra på totalen. Resterende må fordrøyes under bakken.  
 
Nedbørsmengder som overstiger det større regnet (20års regnet) skal ledes i trygge flomveger 
mot resipient, og det må sørges for at det ikke skaper større erosjonsutfordringer i resipient ved 
større utslipp enn ved dagens situasjon. 
 
For detaljert beskrivelse av overvannsløsning se teknisk notat kapittel 4, vedlegg 9.  
 
Det er utført en flomberegning basert på nærliggende målestasjoner og NVEs formelverk for 
små nedbørfelt. I flomvurdering er eksisterende flomrisiko langs bekkene som renner i 
tilknytning til det planlagte boligområdet undersøkt.  
 
Utbyggingen vil føre til mindre endringer av nedbørfeltgrensen til de naturlige vassdragene. 
Sørlibekken vil oppleve noe økt vannføring under flom, men økningen er svært begrenset og vil 
ikke påvirke flomfaren i vassdraget. 
 
For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 5 i planbeskrivelsen. 
 
 
 



4.3 Konsekvenser av planforslaget 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 
annet ledd. Planforslaget er konsekvensutredet i kommuneplanen 2014- 2025 og de ulike 
hensynene er videre utredet ved behandlingen av områdeplanen for Hansefellåsen.   
 
Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av planarbeidet. Det er 
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, se vedlegg 8.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert 3 aktuelle risikoforhold og uønskede 
hendelser, som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Følgende temaer er 
utredet i ROS-analysen:  

• Flom/overvann  

• Steinsprang  

• Brann/skogbrann  
 
Ut fra risiko og sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at utbyggingen av 
planområdet vil medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier. I 
planforslaget er avbøtende tiltak innarbeidet og hjemlet i plankart og bestemmelser for 
tilfredsstillende risikonivå og samfunnssikkerhet. 
 
Utredningen og hvordan resultatet av disse er ivaretatt i planforslaget er beskrevet og vurdert 
videre under kommunedirektørens vurderinger.  
 
Geoteknisk notat om grunnforhold 
I områdereguleringen er det utarbeidet et geoteknisk notat, datert 05.11.2016. 
Grunnforholdene vurderes i notatet mht. terrengforhold og topografi som ikke skredutsatt og 
med tilstrekkelig stabilitet.  
 
Støyrapport 
Det er gjennomført støyvurdering, se vedlegg 10. Nye boliger innenfor planområde vil bli utsatt 
for støy fra Nedre Rælingsveg (fv. 120) og internveier i området. I planforslaget er det derfor 
reguler en hensynssone for støy (H220_1) hvor planbestemmelsene § 7.2 hjemler krav til 
støygrenseverdier for bebyggelsen i samsvar med T‐1442/2016, tabell 3. Alle nye boliger vil få 
tilgang til uteoppholdsareal på bakken med støynivå under nedre grense for gul støysone. 
Støynivå ved fasade til nye boliger er ikke så høye at de ikke kan dempes med normale 
fasadetiltak. 
 

For uteområder er det hjemlet særskilt krav til at alle boliger skal ha tilgang til privat 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støygrenseverdier for lek, hvile og solbading i direkte 
tilknytning til boligen. Støyskjermingstiltak skal dokumenteres i byggesøknad. 
 
En eksisterende bolig (gnr. 98 bnr. 22) vil få en økning i støynivå på mer enn 3 dB på grunn av 
trafikk på ny vei (SKV1) til planområdet. Særskilt krav til at støyskjerming for denne 
eiendommen skal være gjennomført før nye boliger kan tas i bruk er hjelmet i 
planbestemmelsene § 7.2. 
 
Støynivået ved eksisterende boliger langs plangrensen for nytt kryss endres ikke. Flere av 
boligene her ligger imidlertid allerede i gul eller rød støysone fra fv 120/Nedre Rælingsvei. 
 
Sol- og skyggeanalyse 
Planområdet ligger i en østvendt helling med utsyn mot kulturlandskapet og Øyeren. Hensyn til 
utsikt fra den enkelte bolig er vektlagt ved utforming og plassering av bebyggelsen og ved 
tilpasning av byggehøyder slik at nabobebyggelse i minst mulig grad hemmer utsyn. Solforhold 
i planområdet har en naturgitt forutsetning gitt av det stigende terrenget i vest som kaster 
skygge over hele utbyggingsområdet etter kl. 21:00 på sommertid og etter kl. 16:00 på 
vinterstid. Med denne forutsetning er bebyggelsen utformet og orientert ut fra hensyn til best 



mulig solforhold for oppholdsareal innvendig (stue) og utvendig (balkong/terrasse). Det 
henvises til vedlegg 11 og 3D modell som del av planmaterialet for detaljert dokumentasjon av 
akseptable sol/skygge‐forhold for uteområder og for den enkelte bolig. 
 
 
4.4 Planprosess  
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen 18.02.2019. Det ble 
deretter varslet oppstart av planarbeidet 30.04.2019 i Romerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmesider. Hjemmelshavere, rettighetshavere, lag og foreninger, og offentlige 
myndigheter ble varslet med brev. Frist for innspill ble satt til 29.05.2019. Det kom inn 11 
innspill til varsel om planoppstart. 
 
Endring av planavgrensning  
Etter varsel om oppstart av planarbeidet er det gjort mindre endringer av planavgrensningen. 
Endringen er avklart med Rælingen kommunen og det er vurdert at det ikke har vært behov for 
varsel om endring av planavgrensning ettersom justeringene er i tråd med 
områdereguleringsplanen intensjoner.  
 
Arealer i områdereguleringen som er tatt med i planavgrensningen:  

- Felt GTD3 regulert i områdereguleringen.  
- Areal til vendehammer som skal gi adkomst til ny trykkøkningsstasjon langs samlevei 

o_SKV1. 
- Areal til midlertidig vendehammer i enden av adkomstvei o_SKV2, som skal gi 

snumulighet for bl.a renovasjonsbil.  
 

Endringen innenfor varslet planavgrensning:  
- Deler av delfelt for boligbebyggelse i områdereguleringen B6 og B10.  

 

          
Figur 5: Planavgrensning ved varsel om                  Figur 5: Justering av planavgrensning markert   
oppstart 30.04.2019                                                   
 

 

 

 
4.5 Innspill til varsel om oppstart 
I forbindelse med varsel om planoppstart kom det inn 11 innspill. Under følger en 
oppsummering av innspillene med kommentarer fra kommunedirektøren og forslagsstiller.      
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 27.05.19 



Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas i 
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 01.03.18 samt 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av 12.06.15.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Fylkesmannens føringer til planarbeidet er forutsatt ivaretatt i samråd med Rælingen kommune 
og i samsvar med områdeplan for Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19.  
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tas til orientering.   
 
 
Akershus fylkeskommune, datert 29.05.19 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging  
Fylkesrådmannen henviser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt 
14.12.15) hvor Fjerdingby er prioritert vekstområde for Rælingen kommune. Fylkesrådmannen 
anbefaler at kommunen avveier dimensjonene av den planlagte boligutbyggingen for å sikre at 
boligveksten bygger opp under Fjerdingby som prioritert tettsted, og forutsetter at det legges 
vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser mot Fjerdingby.  
 
Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for gående og 
syklende før utbyggingen er ferdigstilt. Det bes om at kommunen ivaretar tilgjengeligheten for 
gående og syklende gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 
 
Fylkesvei  
Henviser til uttalelse fra Statens vegvesen. 
 
Parkering  
Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer, og at disse er strenge. Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i 
bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for 
elbil. 
 

Barn og unges interesser  
Henviser til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, ref. Rundskriv T-2/08. 
Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i 
planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold sikres mot unødige inngrep i 
anleggsfasen. Fylkesrådmannen anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om 
at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til 
boligene.  
  
Rælingen kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer. Fylkesrådmannen 
forventer at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Friluftsliv  
Fylkesrådmannen anbefaler at helhetlige ferdselsårer fra bebygde områder og ut til den 
tilgrensende Rælingmarka ivaretas. Fylkesrådmannen oppfordrer videre til at det legges til rette 
for en planprosess hvor friluftsområdets bruksverdi søkes ivaretatt og vurderes videreutviklet 
og universelt utformet. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
Henviser til Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 som skal ligge til grunn for all 
kommunal planlegging. Det bør legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på 
egen grunn. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer 
tilstanden i vassdragene iht. regional plan for vannforvaltning. 
 



Masseforvaltning  
Henviser til Regional plan for masseforvaltning i Akershus (vedtatt 24.10.16) og forutsetter at 
planens retningslinjer for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet.  
 
Automatisk fredete kulturminner   
Arkeologisk registrering av planområdet ble gjennomført i 2016. Det ble ikke påvist automatisk 
fredete kulturminner og undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er å anse som oppfylt. 
 
Nyere tids kulturminner  
Ingen merknader.  
 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Fylkeskommunens føringer til planarbeidet er forutsatt ivaretatt i samråd med Rælingen 
kommune og i samsvar med områdeplan for Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19.   
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Detaljplanen ivaretar de grep og føringer som ligger i områdeplanen for Hansefellåsen. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging  
Utviklingen av Hansefellåsen bygger opp under kommunens ambisjoner om å videreutvikle 
Fjerdingby som kommunens prioriterte tettsted. Detaljplanen omfatter søndre del av 
Hansefellåsen og følgelig den delen av utbyggingsområdet som har størst avstand til 
Fjerdingby sentrum. Fra avkjøringen til området vil det bli ca 1,5 km til sentrum langs etablerte 
gang- og sykkelveier langs fv 120 og Øvre Rælingsveg. Når hele byggefeltet er ferdig utviklet 
og ny gangforbindelse via Marikollen er opparbeidet, vil avstanden fra nordre del til sentrum bli 
kun ca 600 meter.   
 
I rekkefølgebestemmelsene 7.1.4 Plan for anleggsfasen, er det stilt krav om at før det gis 
tillatelse til tiltak skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. I planen skal det bl.a. redegjøres 
for trafikksikkerhet for gående og syklende i anleggsperioden.  
 
Parkering  
I bestemmelsene 3.1.5 er det hjemlet krav til parkeringsplasser for boliger i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser, inkludert krav til ladepunkt i parkeringskjeller for elbil.  
 
Barn og unges interesser  
Det skal opparbeides både nærlekeplasser og kvartalslekeplasser i henhold til de føringer som 
ligger i områdeplanen og som er forankret i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Det 
er også inntatt i reguleringsbestemmelsene at uteområder skal opparbeides før boliger tas i 
bruk.  
    
Friluftsliv 
Detaljplanen viderefører de grøntkorridorer og forbindelser ut mot marka som ligger i 
områdereguleringen for Hansefellåsen.    
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
Hvordan overflatevann skal håndteres fremgår av teknisk notat. Hovedprinsippet er at dette 
skal håndteres lokalt for hvert delområde. For nærmere redegjørelse se punkt 4.2.  
 
Masseforvaltning  
Planområdet har et krevende terreng. Ved utarbeidelse av områdeplanen var det lagt vekt på å 
legge veiene og utforme byggeområdene slik at størst mulig grad av massebalanse oppnås. 
Dette ble inntatt som føringer for detaljplanene og forslagsstiller har lagt vekt på dette i den 
prosjekteringen som er grunnlag for reguleringsplan og bestemmelser.  
  
Statens vegvesen, datert 27.05.19 



Detaljreguleringsplanen må ha med en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
«Byggeplan for kryss mellom fv. 120 og adkomstveg SKV1 skal være godkjent av Statens 
vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av boliger på feltene B5- B7 
og B10-B13». 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Rekkefølgebestemmelse innarbeides i samsvar med vegvesenets krav. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tas til orientering.  
 
 
NVE, datert 16.05.19 
Generell merknad med henvisning til veiledere og verktøy ved utforming av arealplaner, ref 
www.nvw.no/arealplan. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er vedlagt merknaden. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
NVES sjekkliste er lagt til grunn for planarbeidet. Behov for avbøtende tiltak knyttet til naturfare 
vil bli avdekket gjennom ros-analyse og sikret i reguleringsplan. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tas til orientering. Det vises ellers til forslagsstillers kommentar.   
 
 
NRBR- Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, datert dd.mm.år 
Henviser til gjeldende krav i byggteknisk forskrift mht. tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap, vektlegger spesielt tilgjengelighet til bygninger og brannvesenets behov for 
vannforsyning utendørs, inkl. i anleggsperioden. Anbefaler brannhydranter ved etablering av 
nye brannvannsuttak. Viktig å vurdere brannsikkerhet ved valg av avfallsløsning. Overordnet 
plan/rammeplan for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med regulering, hvor det 
redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er forutsatt løst. For å sikre vannforsyning 
til brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning.  
 
Til alle bebygde areal bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 
utrykningskjøretøy. For byggverk hvor det er planer om å montere solcelleanlegg ønsker 
NRBR at dette gjøres i dialog med brannvesenet og at planene skal forelegges brannvesenet 
for uttalelse før det blir gitt igangsettelsestillatelse. 
 
Utomhusplan må vise tilfredsstillende tilretteleggelse og tilgjengelighet/framkommelighet for 
brannvesenet. Viktig å vektlegge brannsikkerhet ved valg av avfallsløsning og i 
parkeringskjeller. Ved etappevis utbygging må det utarbeides en midlertidig utomhusplan som 
viser ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. Adkomst og 
vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. 
 
Konkrete formuleringer for anbefalte rekkefølgebestemmelser og retningslinjer knyttet til 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i plan og byggesak. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur, inkl. vannforsyning/slukkevann som del 
av beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er 
forutsatt ivaretatt i planarbeidet i samsvar med føringer fra NRBR og i samråd med Rælingen 
kommune. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
 
 
 

http://www.nvw.no/arealplan


Rammeplanen som fulgte områdereguleringen satte noen krav til forsyning av vann til området. 
Det skal etableres trykkøkningsstasjon i området, det skal etableres tosidig forsyning fra 
kommunalt ledningsnett mot trykkøker og det skal etableres ringforsyning internt på området.   
 
Hovedtilkoblingen til feltet vil ligge i Nedre Rælingsveg (FV120) ved avkjøringen til området 
(ved kumgruppe 24803), samt andre siden av Nedre Rælingsveg litt lengre nord (kum 12124). 
Dette er for å få tosidig forsyning frem til området. Det er lagt til grunn at eks. kommunal 
ledning har en dimensjon på 160mm. Pga. stigningen i området er det nødvendig med 
trykkøkning for å kunne levere tilfredsstillende trykk i de øverste områdene. Pga. krav om 
tosidig forsyning vil det måtte etableres to separate ledninger mot trykkøker og to separate 
ledninger ut fra trykkøker som spres i en ringledning internt på feltet. Eksakte tilkoblingspunkter 
må avklares ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
 
ROAF- Romerike Avfallsforedlig IKS, datert 26.04.19 
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til 
type løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy. Ber om å 
bli involvert tidlig i planarbeidet for å sikre hensiktsmessig renovasjonsløsning og tilstrekkelig 
areal til formålet. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur, inkl. renovasjonsløsning som del av 
beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Arealbehov og fremkommelighet for valgte 
renovasjonsløsning er forutsatt ivaretatt i planarbeidet i samsvar med føringer fra ROAF og i 
samråd med Rælingen kommune.   
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Det er regulert inn 6 plasser for nedgravde avfallsbrønner i akseptabel avstand fra boligene. 
Plassering, utforming og dimensjonering er avklart med ROAF.  
 
 
Hafslund Nett AS, datert 29.04.19 
Hafslund Nett har områdekonsesjon i Rælingen kommune. Hafslund har ikke eksisterende el-
anlegg i planområdet. Ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for konsultasjon 
angående hvilke typer anlegg som er påregnelige og hvor de skal plasseres for en så optimal 
strømtilførsel som mulig. Ber om at utbygger oppgir hvilket effektbehov planforslaget har. Areal 
må sikres for nødvendig adkomst til el-anlegg. Nettstasjoner bør ha en sentral plassering i 
planområdet, normalt arealbehov er ca 35 m2, min 3 m fra veikant og min 5 m fra bygning med 
brennbare overflater. Ønsker konkrete krav til nettstasjon hjemlet i planbestemmelsene og 
areal sikret i plankart. Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, 
nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket.   
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur inkl. el-forsyning som del av 
beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Utbygger vil beregne effektbehov og utforme 
rammeplan og løsninger for el-forsyning, inkl. arealbehov/lokalisering av nettstasjoner i samråd 
med Hafslund Nett AS og Rælingen kommune. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Det er inntatt bestemmelse som åpner for etablering av trafo 
innenfor alle arealbruksformål. Det fremgår også av bestemmelsene at det skal foreligge 
godkjent teknisk plan, der blant annet plasseringen av nettstasjoner skal avklares, før tiltak kan 
igangsettes i området.  
 
Petter Brodal, datert 07.05.19 
Berørt grunneier gnr. 98 bnr. 22. Vurderer at planlagt utbygging med adkomstveg i stor grad vil 
gi negativ konsekvens for egne boforhold. Er spesielt opptatt av konsekvenser mht. innsyn og 



solforhold som følge av eventuelle høye bygninger i vest. Ber om mer detaljerte tegninger med 
avstand, høydeforskjell og boligtyper for planlagt utbygging.    
 
Forslagsstillers kommentar:  
Offentlig adkomstveg (o_SKV1) langs eiendommen gnr. 98 bnr. 22 er regulert i områdeplan for 
Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19. Tilstrekkelig hensyn til eksisterende boligbebyggelse er 
forutsatt ivaretatt i planarbeidet. Foreløpig svar med informasjon om planprosess ble sendt 
grunneier 10.05.19. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Detaljplanen omfatter ikke de byggeområdene som ligger mellom regulert vei og gnr 98, bnr 
22. Den relativt store avstanden som er mellom den aktuelle eiendommen og nærmeste 
planlagt bebyggelse tilsier at det ikke vil være vesentlige utfordringer verken i forhold til 
reduserte solforhold eller innsyn. 
 
Kai Tangen, datert 18.05.19 
Berørt grunneier gnr. 98 bnr. 31. Har innvending mot planlagt gang-/sykkelveg som vil medføre 
mer trafikk forbi eiendommen. Har allerede betydelig trafikkbelastning fra fylkesveien, og 
ønsker ikke ytterligere belastning ved betydelig økt gjennomgangstrafikk av gående og 
syklende fra det planlagte utbyggingsområdet. Påpeker at deler av planlagt gang-/sykkelveg 
ligger på egen eiendom 98/11 og aksepterer ikke løsningen uten at det kan dokumenteres en 
hjemmel for dette. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Offentlig gang-/sykkelveg (o_SKF1) langs eiendommen gnr. 98 bnr. 31 er regulert i 
områdeplan for Hansefellåsen, (vedtatt 12.06.19) og inngår ikke i varslet planarbeid for 
detaljregulering av felt B5-7 og B10-13. Nødvendig grunnerverv er forutsatt gjennomført med 
hjemmel i vedtatt områderegulering. 
 
Rekkefølgekrav i områdeplanens bestemmelser § 9.1.2 sikrer opparbeidelse av gang-
/sykkelvegen før det kan gis brukstillatelse for nye boliger innenfor varslet planområde. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tas til orientering og det vises til forslagsstillers kommentarer. Den aktuelle 
veiparsellen det vises til ligger utenfor planområdet. 
 
 
Sidsel Aartun m.fl, datert 28.05.19 
Berørt grunneiere gnr. 98 bnr. 26. Flere grunneiere av arvet eiendom. Forutsetter at 
utbyggingen ikke vil medføre øket vannføring i bekken som passerer eiendommen.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Områdeplan for Hansefellåsen hjemler krav til plan for overvannshåndtering hvor det skal 
dokumenteres at avrenningen fra området etter utbygging ikke overstiger den naturlige 
avrenningen før tiltaket. Utløpet fra området reguleres, slik at vannføringen ikke fører til 
problemer nedstrøms. Jfr. planbestemmelsene §§ 2.9 og 9.4.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering og det vises til forslagsstillers kommentarer. Håndtering av 
overvann fremgår av teknisk notat og skal følge kommunens retningslinjer for 
overvannshåndtering. 
 
Bjørn Larsen, datert 29.05.19 
Larsen bor i Nedre Rælingsvei 399 og ber om å bli tatt hensyn til under utbyggingen av 
Hansefellåsen. Han viser til at han fremmet dette under møtet som var på Smestad skole for 
flere år siden, og ble forsikret om at utbyggingen ikke kom til å berøre egen tomtegrense. 
Henviser til at det er planlagt utbygging så godt som helt inntil egen tomt på 3 mål med hytter i 



trærne, utedo, urtehage mm. Henter vann i bekken og er veldig bekymret for at planlagt 
utbygging vil påvirke dette negativt. Har hentet vann i bekken i godt og vel 20 år og anser det 
som en naturlig rett til å fortsette slik.  
 
Vurderer at en utbygging i umiddelbar nærhet med utsikt til eiendommen vil være til sjenanse 
både for eksisterende og nye boliger, og er tvilende til at utbygging kan gjennomføres på en 
slik måte at alle parter blir fornøyd.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Tilstrekkelig hensyn til eksisterende boligbebyggelse er forutsatt ivaretatt i planarbeidet. 
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 forutsetter at tilstanden i vassdrag ikke forringes 
som følge av planlagt utbygging. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering og det vises til forslagsstillers kommentarer. Gnr 98, bnr 41 ligger 
innenfor B15 i reguleringsplanen for Hansefellåsen. Det er foreløpig ingen kjente planer for 
utviklingen av dette delområdet, men det antas at det også her blir aktuelt med ny bebyggelse. 
 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
 
I kommuneplanens arealdel har kommunen seks bestemmelser som omhandler estetikk. 
Bestemmelsene om estetikk er videre utdypet i kommunens Veileder i estetikk og bokvalitet i 
plan- og byggesaker. Planforslaget åpner for en variert utnyttelse. Det er inntatt bestemmelser 
om at estetiske kvaliteter skal vektlegges ved utforming av området. Det er videre stilt krav om 
at bebyggelsen skal tilpasses hverandre i forhold til plassering, utforming, materialbruk og 
fargesetting. Spesielt i randsonene blir det en utfordring å utvikle godt terrengtilpassede 
boligprosjekter og der dette er vurdert å bli spesielt utfordrende er det krav om 2 underetasjer.   
 
Det er store høydeforskjeller i området noe som gjør det nødvendig å etablere støttemurer, 
både mellom enkelte delfelt og mellom byggeområder og veier. For å dempe høydevirkningen 
er det inntatt i bestemmelsene at de skal utføres i naturstein, at murer og skjæringer over en 
viss høyde skal trappes og at eksponerte murer og skjæringer skal vegeteres.  
Bestemmelsene har også føringer om utstrakt bruk av tre i bebyggelsen og for å sikre at 
delfeltene blir utformet med god tilpasning til terrenget er det bestemmelser om hustype, med 
både en og to underetasjer på de bratteste tomtene.  
Det er videre inntatt bestemmelser om at leilighetsbyggene i BBB områdene ikke tillates 
oppført med svalganger som utgjør mer enn 1/4 del av fasaden og at disse skal ha noen 
vertikale felt for å bryte opp.  
 
På enkelte veistrekninger avviker byggegrensene noe fra veinormen og fra det som er fastsatt i 
områdeplanen. Enkelte steder er avstanden mellom veien og nærmeste bolig større enn det 
som fremgår av normen, mens det andre steder er noe mindre. For å sikre at de hensynene 
som er grunnlag for avstandskravene blir godt ivaretatt, må dette forholdt gjennomgås i detalj 
slik at eventuelle korrigeringer blir tatt med ved sluttbehandling av planen.    
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Støy 
Planlagte boliger vil bli utsatt for støy både fra interne veier og fra fv 120. Feltene BKS1, BKS2, 
BKS5, BBB1 og BBB2 vil få boliger med fasade i gul sone, noe som tilsier at det kan være 
nødvendig med enklere fasadetiltak og tiltak for å skjerme uteplasser over bakkenivå. Alle 
boliger vil få fasader som tilfredsstiller anbefalingen i T1442 om stille side og, ifølge 
støyrapporten, vil boligene også få uteplasser på bakkenivå utenfor gul støysone. Konkrete 
tiltak for å skjerme mot støy der det er nødvendig blir fulgt opp i den enkelte byggesak.      
 
Universell utforming /tilgjengelighet 



Området ligger i en sterkt skrånende østvendt helling. Veier og gangveier følger kommunens 
veinorm i forhold til stigning. Det vil ikke være mulig å utvikle område med universelt utformet 
veinett dersom andre hensyn som f.eks terrengtilpasning og massebalanse skal ivaretas. 
Internt i området vil gangveier og fortau langs veiene bli universelt utformet, slik at lekeplasser 
og andre uteoppholdsarealer blir tilgjengelig for alle. En stor andel av boligene vil bli utformet 
slik at de kan benyttes av personer med funksjonsnedsettelse, ihht kravene i teknisk forskrift.   
 
Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

I tråd med de føringer som er lagt i områdereguleringen for Hansefellåsen blir det etablert 
trafikksikre løsninger for gående og syklende, både mellom boligene og lekeplassene internt i 
området og mellom boligfeltet og de ulike tilbudene i Fjerdingby sentrum. Alle delfeltene 
innenfor planområdet vil få nærlekeplasser og det etableres kvartalslekeplasser sentralt i 
planområdet med god og trafikksikker tilgjengelighet fra alle delområdene. Stier og gangveier 
som etableres i grøntdragene vil stedvis bli relativt bratte, men vil fungere bra som snarveier. 
Det etableres også forbindelse ut i marka, som ikke vil være universell utformet, men som vil gi 
tilgjengelighet og påkobling til etablerte turstier og løyper i marka. 
 
Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 
  

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Det er gjennomført vurdering av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§7‐12 ved 
behandlingen av områdeplanen for Hansefellåsen. Innenfor avgrensingen til detaljreguleringen 
er det registrert forekomst av den rødlistede mosearten Grønnsko ‐ Buxbaumia viridis som vil 
gå tapt ved utviklingen av området. Det er også registrert noen svartlistede arter på forskjellige 
steder i området, noe det er inntatt bestemmelser om destruering av.      
 
Realisering av Hansefellåsen er viktig for videreutvikling av Fjerdingby som kommunens 
prioriterte tettsted. Det legges til rette for boliger som i stor grad vil tiltrekke seg barnefamilier 
og slik sett sikre en variasjon i befolkningssammensettingen i området. Selv om området ikke 
ligger innenfor det som defineres akseptable gangavstander i forhold til det å velge bilen 
fremfor grønn mobilitet, så ligger det innenfor akseptabel avstand i forhold til bruk av sykkel. 
Det er allerede sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien og det vil bli etablert 
fortau og gang- og sykkelveier internt i området. Det blir også godt tilrettelagt i forhold til bruk 
av buss og det er inntatt bestemmelser        
 
Miljøprinsippene vurderes å være ivaretatt og vurdert i både i detaljreguleringsplanen og i 
områdereguleringsplan for Hansefellåsen.  
 
Kommunedirektøren mener at planforslaget ivaretar hensynet til bærekraftig miljø- og 
klimautvikling. Samfunnsnytten av utbyggingen vurderes som stor, og i tråd med de 
vurderinger som ble gjort ved behandlingen av områdeplanen, anses belastningen på naturen   
å være liten i forhold. 
 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Det er igangsatt utviklingen av det kommunale tjenestetilbud i sentrumsområdet på Fjerdingby. 
Blant annet utviklingen av ny skole på Fjerdingby med større kapasitet en eksisterende er en 
direkte følge av boligutviklingen blant annet i Hansefellåsen. Utviklingen av teknisk infrastruktur 
som følge av boligutbyggingen forutsettes ikke å belaste kommunens budsjett, men fremtidig 
drift og vedlikehold både av veier, gangveier og offentlige ledninger vil påvirke kommunens 
driftsbudsjett når området tas i bruk og infrastrukturen etter hvert ferdigstilles.  
 



Det skal fremforhandles utbyggingsavtale som skal følge sluttbehandlingen av 
reguleringsplanen.   
 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 
Utviklingen av Hansefellåsen vil bidra med en bolig og befolkningsvekst som er en viktig for 
kommunens ambisjoner for sentrumsutviklingen på Fjerdingby, med blant annet butikker, 
bibliotek, kulturhus og ny skole.  
Det er få som blir direkte berørt av utviklingen i denne delen av Hansefellåsen og det er lite 
interessekonflikter i forhold til dagens bruk.   
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 

 
 

Rælingen, 23.11.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 

 

 

 


