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Oversiktsplan som viser planforslaget (øverst til venstre) i sammenheng med Borgensberget. 
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1 Sammendrag  

Planområdet er på ca. 35 daa. Størrelsen på byggeområdet er ca. 12 daa mens friområdet 
langs elven er ca. 2 daa. Resten av planområdet omfattes av Nitelva og diverse veiarealer. 
Området foreslås utbygget med 4 lameller orientert ca. vinkelrett på elven. Dette gir optimale 
forhold med hensyn til utsikt mot nord og øst og sol fra syd og vest. Det planlegges inntil 112 
leiligheter med varierende størrelse. Tre av gangatkomstene foreslås fra Strandvegen til 
hovedinngangene, som ligger på nivå med veien, samt at en inngang blir fra gangvei ned 
mot Nitelva. Under blokkene planlegges parkeringshus med atkomst fra Strandvegen. Rundt 
blokkene blir det utearealer for beboerne. Gangvei vil gi tilgjengelighet for strøkets beboere til 
strandarealet langs elven. På eiendommene Strandvegen 4 A og B planlegges anlagt en stor 
kvartalslekeplass. 
 

2 Overordnet kartutsnitt 

Planområdet ligger helt nord i kommunen mellom Nedre Rælingsvei og Nitelva og ca. 1 km 
fra broen over til Lillestrøm. 
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3 Bakgrunn 

3.1 Hensikten med planen 

Tilrettelegge for bygging av boligblokker med tilhørende parkeringskjeller, utearealer for lek 
og rekreasjon. I tillegg skal planen tilrettelegge for bedret tilgjengelighet til friarealer langs 
Nitelva. 
 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold  

Forslagsstiller:  Strandvegen Boligpark AS 
Plankonsulent:  Arcasa Arkitekter AS 
Trafikk:   Sweco AS v/ Oddbjørn Strøm 
Støyfaglig utredning:   Brekke og Strand AS v/ Steinar Glomnes 
Naturmangfold:  Sweco AS v/ Frode Løset 
Notat VA og overvann: Rambøll AS v/ Lars Skeie 
Veiplanlegging:  Rambøll AS v/ Ingvild Holter 
Geoteknikk:   Løvlien georåd 
 
Eierforhold ved oppstart av planarbeidet: 

gnr/bnr på tomt Tomtestørrelse Detaljplan Eier av tomt Bygg 

103 / 27 2194 2194 Hafro AS med flere 830 

103 / 30 1275 1275 Sinan Shahinian med flere 295 

103 / 33 795 795 Brita Østhus 126 

103 / 70 1229 1229 Janne Storøvnet 145 

103/146 260 206 Einar T. Aamodt (død) 0 

103 / 147 109 109 Karin Hermansen 0 

103 / 281 1279 1279 Jostein, Agnete Fredriksen 264 

103 / 6 (del av) 1548 1700 Svenn Harald Aamodt  

104 / 13 (del av) 879 936 Helge Lind, Kyrre Lind  

104 / 733 563 563 Jacaranda AS  

103/31 711 711   

103 / 42 1230 1230 Karin Hermansen 143 

103 / 146 263 263 Karin Hermansen  

103 / 247 793 793 Gerd Pelerud 207 

104 / 221 58 58 Adrian og Mariana Arhiroae  

Strandvegen 1244  Rælingen kommune  

Nedre Rælingsveg 153  Viken fylke  

Nitelva 20328    

SUM 34911 13341  2010 
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3.3 Tidligere behandlinger og vedtak 

Tirsdag 29 mai 2018 informerte forslagsstiller om plansaken i Planutvalget, men ingen 
vedtak ble fattet. 
 

 

3.4 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 

Konsekvensutredning (KU) har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 
4.2 med tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17. Etter § 4 
i Forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket 
omfattes av § 6, § 7 eller § 8, og om planen er KU-pliktig.  
 
Forskriften skiller mellom planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram jf. § 6, planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes jf. § 
7, og planer og tiltak i § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn etter § 10.  

    

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding 

Vurdering: Tiltakene i planen faller ikke inn under tiltak i vedlegg I nr. 25, og omfattes dermed 
ikke av forskriftens § 6. Planområdet er i Kommuneplanen avsatt til boligområde. 

 

 

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 

melding  

Vurdering: Planen omfatter ikke tiltak som må behandles etter annet lovverk enn plan- og 
bygningsloven, og som omfattes av forskriften.   
 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn (etter § 10) 

Vurdering: Planen får ikke vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
 
Konklusjon:  
Planen omfattes ikke av forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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4 Planprosess 

4.1 Varsel om oppstart  

Igangsetting av det foreliggende planarbeidet ble kunngjort 06.02.2018 i Romerikes blad og 
på Rælingen kommune sin hjemmeside. Hjemmelshavere, naboer, lag, foreninger og 
offentlige høringsinstanser ble varslet med brev. Frist for å komme med innspill ble satt til 
15.03.2018. Det kom inn 10 innspill til varsel om oppstart. Høringsinnspillene til planarbeidet 
er oppsummert og kommentert i eget dokument.   
 
 

4.2 Medvirkningsprosess 

Oppstartmøte med Rælingen kommune ble avholdt 24. august 2017 med representanter for 

Jacaranda eiendom AS, Arcasa arkitekter og kommunen. Oppfølgingsmøte ble avholdt 8. 

mars 2018 som forberedelse til informasjonsmøte med naboer og andre berørte i kommunen. 

Dette møtet ble avholdt onsdag 14.mars. Det var godt oppmøte med ca. 25 beboere til stede. 

Prosjektet ble presentert med perspektiver, kart mm. Det ble stilt spørsmål og naboene fikk 

anledning til å kommentarer. 

Varsel om oppstart av regulering ble foretatt 6. februar 2018 til berørte parter og offentlige 

instanser samt annonse i Romerikes Blad mandag 4. februar. Frist for tilbakemeldinger ble 

satt til 15. mars 2018. Denne fristen ble forlenget slik at beboere kunne innsende 

kommentarer i etterkant av infomøtet. 
 

 

4.3 Planprosessen 

Under vises en kort oversikt over planprosessen i reguleringsplanen:  

TidslinjeTidslinjeTidslinjeTidslinje    DatoDatoDatoDato    

Oppstartsmøte 24.08.2017 

Varsel om oppstart 06.02.2018 
Frist for innspill til oppstartsvarsel 15.03.2018 

Informasjonsmøte med naboer og andre berørte 14.03.2018 
Utarbeidelse av planforslag 12.11.2020 
1. gangsbehandling av planforslaget 30.11.2020 

Offentlig ettersyn og høring av planforslaget og 
utbyggingsavtalen 

 

Vurdering av merknader  

2. gangsbehandling av planforslaget og 
utbyggingsavtalen 

 

Vedtak i kommunestyret  

3 ukers klagefrist på vedtaket  
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4.4 Viktige vurderinger gjort i planarbeidet  

Flere møter og diverse e-post-korrespondanse mellom forslagsstiller og kommunen for å 
avklare forslagets størrelse og tomteutnyttelse. I denne diskusjonen har særlig kravet til 
minste uteoppholdsareal stått sentralt. Konklusjonen ble at MUA-kravet i detaljreguleringen 
for naboeiendommen Borgensberget skal være retningsgivende.  

 

4.5 Endringer foretatt etter 1.gangs behandling før offentlig utleggelse 

På planutvalgsmøtet 30. november ble følgende besluttet: 

1
.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge 
forslag til detaljreguleringsplan for Borgen, med plankart på og under grunnen og 
bestemmelser datert 12.11.2020, ut på offentlig ettersyn etter at punktene 2-4 under er 
utført.  

2 Planmaterialet revideres i henhold til bestemmelsene datert 12.11.2020.  
3
.  

Boligblokk 4B på Borgen vris slik at nærmeste hjørne mot Strandvegen blir liggende 
lengre vekk fra Strandvegen og minst 4 m fra fremtidig overvannsledning langs veien.  

4
.  

Det er for lite offentlig brøyteareal langs Strandvegen. Det må reguleres for mer offentlig 
areal for snøopplag i indre deler av Strandvegen.  

5 Bygningene i området skal oppføres ved bruk av hovedsakelig trevirke.  
6 Frem mot 2.gangsbehandling skal planløsningene i boenheter være universelt utformet.  
7
.  

Med mål om stabile skolemiljø og skolegrenser, ber Planutvalget om at det legges frem 
en sak for kommunestyret innen 1.tertial 2021. Hensikten er å sikre et godt skoletilbud i 
nærmiljøene i Rælingen.  

 

Følgene endringer er foretatt før offentlig utleggelse: 

1 Plankart på og under grunnen er korrigert i h. t. vedtaket. 
2 Etasjeplanene er korrigert og supplert. Perspektiver og soldiagrammer er 

korrigert. På blokkene B1-B3 er øverste etasje inntrukket på langsidene. På de to 
midterste blokkene er i tillegg de utstikkende volumene senket med en etasje 
både mot elven og mot Strandvegen. 

3 Boligblokk 4B er vridd 3 grader og balkonger korrigert. VA- notat og tegning er 
ajourført i h. t. dette. 

4 Supplerende snøopplag er etablert på sydsiden av Strandvegen mellom 
avfallsstasjonen og trafo. 

5 3D-illustrasjoner er endret for å vise øket bruk av trevirke. 
6 Alle planer er korrigert med hensyn på at alle boenhetene er universelt 

tilgjengelige. 
7 Dette punktet ivaretas av kommunen. 

 

 

5 Planstatus og rammebetingelser 

Kommuneplanen 
I kommuneplanens arealdel er planområdet vist som eksisterende boligbebyggelse, eks. 
friområde mot elven og faresone (flom). 
I saksframlegget til møtet i planutvalget 18.03.13 står det i innledningen til Rådmannens 
vurdering: I planprogrammet for revisjon av arealdelen til kommune-planen er det et uttalt 
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ønske om å fortette i nord i Rælingen på grunn av at det er sentrumsnært og med godt 
utbygd kollektivtilbud. 
 
I kommuneplan er krav til biloppstillingsplasser satt til 1,25 pp pr. bolig for blokker. For nye 
større utbyggingsprosjekter skal parkering være under bakken. Minimum 50 % av 
biloppstillingsplassene skal ha fremlagt mulighet for lading av El-bil. Videre er minste 
uteoppholdsareal satt til 80m2 pr. bolig. 
 

Gjeldende reguleringsplaner 
Det foreligger en eldre arealplan for en stripe av eiendommer langs Nedre Rælingsvei. 
Planens navn er Rv 120 med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen – Aamodt. 
Planen er fra 1983. Den øvrige delen av planområdet er uregulert. 
 
Tilgrensende planer 
Vedtatt detaljregulering Borgensberget, som nå er bygget, vil være førende for dette 
planarbeidet. Den har tilsvarende formål og kompleksitet. Topografien er forskjellig, da 
Borgensberget er svært bratt, mens Borgen er forholdsvis flat. I tillegg arbeides det med en 
detaljregulering kalt Østagløtt på to tomter mellom planområdet og Nedre Rælings veg. 
 
 
 

5.1 Nasjonale føringer 

I Kongelig resolusjon av 12.06.2015 går regjeringen gjennom de nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. Det henvises til de nye Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra september 2014. Her blir det bl.a. lagt 
vekt på at kommunene følger opp målsettingen om konsentrert utbygging sentralt i byer og 
tettsteder samt knutepunkter langs hovedårene for kollektivtrafikknettet. 
Utbyggingspotensialet ved fortetting og transformasjon i eksisterende byggesone må 
prioriteres foran utvikling av nye arealer. Lav parkerings- dekning er et effektivt virkemiddel 
for å bidra til redusert bilbruk. 
I tillegg har Regjeringen i notat «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 bl.a. skrevet under avsnitt 3.1 under overskriften Styrket 
knutepunktutvikling: 

Av hensyn til arealeffektivitet, reduserte klimagassutslipp og byspredning, mener regjeringen 

at det er viktig at det legges til rette for utbygging rundt kollektivknutepunkt i byer og 

tettsteder. Det vil også kunne styrke grunnlaget for levende byer, økt kollektivtransport, 

sykling og gange. 

 
RPR- barn og planlegging 

RPR for barn og unge foreskriver at barn og unges interesser synliggjøres i plan- og 
byggesaker. Arealer som brukes av barn skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare. Det skal avsettes egnete arealer for barns lek og opphold. 

 
Flom- og skredfare i arealplaner 
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NVEs  retningslinjer for ”Flaum- og skredfare i arealplanar” stiller krav til å identifisere og 
markere kjente aktsomhetssoner og faresoner, styre arealbruken, utrede reell flom- og 
skredfare og innarbeide dette i plankart og bestemmelser. Lov om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven) gir føringer for bygging langs elver og vann. I kommuneplanens 
bestemmelser §6.2, Inngrep i vassdrag og flomfare, gis utfyllende bestemmelser. Det kreves 
at; Naturlig kantvegetasjon skal opprettholdes og utvikles. Det er ikke tillatt med oppfyllinger 
eller å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag i en sone på 10 m fra Nitelva/ Øyeren uten 
godkjenning fra kommunen. Dette forbudet gjelder ikke for tilretteleggingstiltak for 
allmennhetens ferdsel langs vassdraget som stier og turveier. 
 

 

5.2 Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, denne ble vedtatt av Bystyret i Oslo 

og Akershus fylkesting i desember 2015. I dette dokumentet fremmes ønske om sterkere 

konsentrasjon om bolig- og arbeidsplassveksten til prioriterte vekstområder. Lillestrøm er del 

av by-båndet, som strekker seg fra Oslo til Asker, Ski og Lillestrøm/Kjeller. I dette 

sammenhengende byområdet er arealutnyttelsen generelt høy og kollektivdekningen god. 

Særlig rundt kollektivknutepunkt ønskes høyere utnyttelse. I småhusområder tett på 

banestasjoner bør det på sikt vurderes tett byutvikling. 

 

 

5.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel for 2014-2026 

Følgende krav anses å være av særlig betydning for planforslaget: 
 
§4.7 Krav til lekeplasser (pbl. § 11-9, nr.5) 
Nærlekeplass minst 5 m2 pr. boenhet 
Kvartalslekeplass minst 15 m2 pr. boenhet 
 
§4.8 Uteoppholdsarealer (pbl. § 11-9, nr. 5) 
Minste uteoppholdsarealer (MUA) for blokk- og terrassert bebyggelse er 80m2. 
 
§6.5 grønnstruktur (pbl. 11-9, nr. 6) 
Det skal tilrettelegges for sammenhengende grønnstruktur. Adgang til marka, større 
friområder, kulturlandskap og strandsone skal sikres. 
 
Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker 

Følgende krav anses å være av særlig betydning for planforslaget: 
 
8.1.1 Utforming av takterrasser 
Takterrasser vil ha bedre sol- og utsiktsforhold, og takterrasser kan derfor være et viktig 
supplement til utearealer på bakkenivå. De bør ha en opparbeidelse som gir ulike soner for 
opphold. Disse bør skje med elementer som er en integrert del av bygningen for øvrig. 
 
8.9 Solforhold og lokalklima 
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Minst ¼ av uteområdet skal være solbelyst 5 timer ved jevndøgn og minst 5 timer på balkong 
ved jevndøgn. 
 
8.10 Materialbruk, beplantning og utstyr 
Et grønt og frodig gårdsrom forutsetter at dyrkingsmedium og tykkelse, drenering, opplegg 
for vanning osv. er tilpasset de valgt planteslagene 
 
9.3.5 Materialbruk 
En variasjon i fasadematerialer bør benyttes for å redusere høydevirkningen. Det bør 
benyttes mest mulig miljøvennlige materialer. Blant materialene som fremheves er tre og 
tegl. 
 

 

5.4 Gjeldende reguleringsplaner  

Mesteparten av 
planområdet er uregulert. 
Strandvegen 4 A og b er 
regulert til bolig samt en 
smal stripe langs veien. 
Planområdet mot øst er 
regulert il friområde og 
kvartalslekeplass i 
forbindelse med planen 
for Borgensberget. Dette 
området blir berørt i 
forbindelse med 
fremføring av gang- og 
sykkelvei langs elven. 
 

 

 

5.5 Tilgrensende planer 

Detaljregulering for 
Borgensberget har identisk 
formål og intensjoner som 
planforslaget for Borgen.  
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold 

.  

6.1 Beliggenhet  

 

Planområdet ligger innerst i blindveien Strandvegen. Planområdet avgrenses mot nordøst av 
Nitelva, mot sydøst av de tre boligblokkene omfattet av detaljreguleringen for Borgensberget. 
Strandvegen 4 grenser mot Nedre Rælings veg og boligeiendom omfattet av planforslaget 
Østagløtt. For øvrig går plangrensen midt i Strandvegen mot syd. Mot vest ligger 
eksisterende boligbebyggelse med frittliggende villaer. 
 

6.2 Dagens arealbruk 

I dag er de aktuelle tomtene bebygget med frittliggende bolighus. Et næringsbygg ligger 
lokalisert i Strandvegen 3C. I tillegg finnes noen mindre uthus og garasjer på eiendommene. 
Strandvegen 9 er ubebygd. Til tross for at strandsonen er regulert til friområde, så er 
tilgjengeligheten begrenset da området ikke er tilrettelagt for ferdsel. Tilstøtende 
naboeiendommer er boligeiendommer med villabebyggelse. I tillegg er tre boligblokker 
bygget på naboeiendommen Borgensberget. 
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Privatrettslige forhold og bruksretter/klausuler som skulle være til hinder for detaljregulering 
er ikke kjent. Forslagsstiller har ervervet eller inngått avtale med de fleste grunneiere, men 
det er ikke inngått avtale med eier av Strandvegen 7. 

 

Fortetting 
Eksisterende bygninger fremstår i dag som noe rotete ved at næringsbygget i materialer og 
dimensjoner bryter klart med villabebyggelsen rundt. Planområdet er klart avskilt fra den 
øvrige villabebyggelsen mot syd og vest. I tillegg ligger området i direkte tilknytning til elven. 
Plan-området har derfor et betydelig potensial for fortetting tilsvarende som gjennomført på 
Borgensberget. 

 

 

6.3 Stedets karakter, estetikk og arkitektur 

Flyfoto fra 1939 viser spredt 
villabebyggelse. Dette 
dokumenterer at deler av 
eksisterende bygg kan være 
fra rundt 1900 og fremover til 
mellomkrigstiden. Siden 
krigen er det gjennomført 
betydelig fortetting. Ingen av 
byggene har nevneverdige 
arkitektoniske eller historiske 
kvaliteter og deres innbyrdes 
forhold mangler noen klar 
struktur. Denne beskrivelsen 
gjelder også den øvrige 
villabebyggelsen rundt 
planområdet. 

 

 

6.4 Landskap 

Denne delen av kommunen kjennetegnes av en forholdsvis bratt nordøst vendt skråning ned 
mot Nitelva. Området har gode utsiktsforhold mot Lillestrøm og østover mot 
våtmarksområdene hvor Nitelva og Leira møtes. Fra Lillestrømsiden, hvor det er anlagt 
gangvei, har man god oversikt over åsene i Rælingen, som stiger forholdsvis kraftig oppover 
mot sydvest. 
 
Planområdet skråner svakt med mot elvebredden. Mellom Strandvegen og Fv. 120 stiger 
området bratt opp. Selv om utsikten er i motsatt retning av hvor solen står mesteparten av 
dagen, så fremstår området som lyst og trivelig. Dette skyldes i stor utstrekning nærheten til 
elven. Det finnes rester av fjellkoller innenfor planområdet 
 
Strandkanten danner en svak bue fra bukten mot nord til bukten ved Borgensberget, som gir 
en naturlig avgrensning av planområdet. 
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En stor del av planområdet er dekket av eksisterende bebyggelse og opparbeidete hager, 
asfalterte eller gruslagte kjørearealer. Det er innslag av verneverdig vegetasjon ned mot 
elven. 
Eksisterende kantvegetasjon langs elven skal i størst mulig grad bevares i henhold til 
vannressursloven § 11. Denne paragrafen sier: 

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne 
regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, 
eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen fastsetter 
bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og 
bygningsloven. 

Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfelle frita for kravet i første ledd.  

Med hensyn til fisk og øvrige naturforekomster i elven, så skal det ikke fylles ut mot elven 
nærmere enn slik illustrasjonsplanen viser. 

Nord i planområdet renner det ut en liten bekk eller grøft. Dennes betydning som åre for 
overvann må avklares. Her forekommer også tre eksemplarer av mandelpil, som har 
verneverdi. 

Konferer i tillegg egen rapport om naturmangfold.. 
 
 

6.5 Klima og klimatilpasning 

Endrete klimaforhold må forventes i overskueligfremtid. Det må tilrettelegges for flomveier 
gjennom planområdet ved styrtregn. Konferer eget notat om VA. 

 

6.6 Næring 

Fra planområdet er det ca. 1,5 km til Lillestrøm stasjon og sentrum. Her er et stort utvalg av 
handels- og servicefunksjoner og mange arbeidsplasser. Lillestrøm stasjon har svært gode 
forbindelser til Oslo sentrum. Toget gjennom tunellen til Oslo tar kun 11 minutter. 

 

6.7 Teknisk infrastruktur 

I forbindelse med utbyggingen av Borgensberget fulgte en utbyggingsavtale som medførte 
fornyelse av all teknisk infrastruktur i innerste del av Strandvegen. Ledninger i grunnen er 
nøye beskrevet i notat om VA. Denne beskriver at anlegget har kapasitet for fremtidig 
økning. Ny trafo må påregnes. Det er brannhydrant ved Borgensberget, og flere vil bli 
etablert når ny bebyggelse bygges. Det er snuplass for renovasjonsbil innerst i Strandvegen. 
Ny renovasjonsløsning må anlegges i forbindelse med gjennomføring av planen. Det er 
avsatt plass for snø-deponi langs begge sider av Strandvegen. 
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6.8 Vei og trafikkforhold  

Kjøreatkomst og parkering 
Dagens adkomst til planområdet går via Torvavegen og Strandvegen. I forbindelse med 
regulering av Borgensberget ble Strandvegen bygget om fra krysset til Torvavegen og helt 
inn til snuplassen. Veibredden tillater ikke gateparkering. Veien er planlagt i h. t. universell 
utforming. Veien er offentlige. 
 

Trafikkmengde 

Det er foretatt en trafikktelling i april 2013 som del av trafikkanalyse, se vedlegg. Det ble 
oppsatt to punkter i veisystemet; den ene ganske nær utkjøringen til Nedre Rælingsvei og en 
annen like etter det søndre veikrysset for Strandvegen og Torvavegen. I korthet forteller 
trafikktellingen at ÅDT i det nordre målepunktet er snaut 900 passeringer, som fordeler seg 
på snaut 400 biler til eksisterende boliger i området, ca. 150 til næringseiendommen i 
Strandvegen 3, mens de resterende drøyt 300 bilene går til Torva barnehage. Ved søndre 
målepunkt er trafikkmengden den samme til Strandvegen 3, mens passeringer til boligene er 
redusert til ca. 150. Mens biltrafikken til boligene reduseres gradvis mot blindveiens ende, 
opprettholdes trafikkmengden til nr. 3 naturlig nok helt til denne eiendommen nesten innerst. 
 

Trafikksikkerhet 
I kommunedelplan for trafikksikkerhet er den årlige utvikling av trafikkulykker i kommunen 
beskrevet for perioden 2002-2013. Et betydelig antall av de registrerte ulykkene skjedde 
langs Fv. 120, men ikke nær planområdet. 

 
Det er gang- og sykkelvei langs vestsiden av Nedre Rælingsvei. Det finnes flere godt 
markerte krysninger av veien og flere underganger. I forbindelse med den pågående 
utbyggingen i Strandvegen 1 ble det bygget fortau i Strandvegen og gangvei langs 
Torvavegen. Situasjonen må derfor anses å være god for myke trafikanter.  
 

 

6.9 Mobilitet  

Forbindelseslinjer  
Fortauet langs Strandvegen kobler seg til gang- og sykkelveien i Torvavegen. Dette etablerer 
et sammenhengende gangveisystem mot nordvest mot Lillestrøm sentrum. Gangvei mot syd 
gir forbindelse til bussholdeplassen. Krysning av fylkesveien kunne gitt tilgjengelighet til 
gangveisystemet på andre siden av Nedre Rælingsveg, men fotgjengerfelt mangler per i dag.  
 

Kollektivtilbud 

I Nedre Rælingsveg går flere bussruter, blant annet busslinje 550 Enebakk - Oslo og 310 
Vallerudtoppen - Lillestrøm. Videre linje 350 Flateby - Lillestrøm I tillegg rushtrafikkbusser, 
nattbusser mm. Avstanden til nærmeste bussholdeplass er ca. 80 meter. Distansen til 
jernbanestasjonen i Lillestrøm er ca. 1,5 km. Med normal gange tar dette ca. 20 minutter og 
med sykkel ca. 10 minutter. Distansen til Fjerdingby er ca. 3 km, og normal gangtid er ca. 35 
minutter. 
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6.10 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Gressbanen på Torva ligger kun300 meter fra planområdet. Nærheten til elven gir betydelige 
muligheter. Den planlagte gang- og sykkelveien fra Borgensberget til Nyland vil gi tilknytning 
sydøst over langs elven mot Øyeren. 
 

6.11 Universell utforming 

Området er tilnærmet utilgjengelig for syns- og bevegelseshemmede i dag på grunn av 
topografi, vegetasjon og private stengsler. 
Ombyggingen av Strandvegen med bygging av fortau gir universell tilgjengelighet ut av 
planområdet. 
 

6.12 Barn og unges interesser  

I hvor stor grad området i dag nyttes til lek og fritidsaktiviteter kan ikke presist beskrives ut 
over de vanlige aktiviteter i villahager. Den vanskelige tilgjengeligheten til elvebredden tilsier 
at det er grunn til å tro at det er lite aktivitet her. 
 

 

6.13 Sosial infrastruktur  

Rud skole er barneskole med ca. 385 elever fordelt på 7 trinn. Gangavstanden fra 
planområdet til skolen er ca. 1200 meter. I følge Skolebruksplan 2010-2015 har 
inntaksområdene for Løvenstad og Rud skole ikke rom for større utbyggingsområder ut over 
vanlig fortetting. Alternativt kan barn gå på Fjerdingby skole med gangavstand 2,6 km. 
Området sogner til Sandbekken Ungdomsskole. 
Ved Rud finnes ifølge kommunens hjemmeside tre kommunale barnehager. Tre private 
barnehager ligger også relativt nære. 
 

 

6.14 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke kjent at det er kulturminner i planområdet, som krever særskilt hensyn. Akershus 
fylkeskommune påpeker i sitt brev at det ikke stilles krav til arkeologisk registrering, da 
muligheten for at det finnes fornminner i området anses å være liten. 
Eksisterende bebyggelsen har heller ikke nevneverdig verdi, hverken som struktur eller 
byggene sett isolert. 
 

6.15 Landbruk  

Det finnes ingen landbruks-resurser i planområdet. 
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6.16 Naturmangfold  

Konklusjon fra notat om naturverdier: 

Naturtyper: Østre del av planområdet inngår i naturtypen «viktige bekkedrag» i Nitelva.  

Flora: Vegetasjonen framstår som lite verdifull generelt. Det meste av kantsonen der gangvei 
er planlagt utgjøres av hagearealer eller kantsone mot elva med triviell vegetasjon. Det er lite 
død ved og mangel på lauvtrær med større dimensjoner. Det står et par store furuer ved 
Strandvegen 1 i sør. Det ble registrert fire forekomster av mandelpilkratt (nær truet art, nær 
truet natursystem). Det kan finnes pusleplantesamfunn i nord som ikke ble registrert under 
befaringen.  
 
Fauna: Nitelva er svært viktig for vannfugl og fungerer som regional spredningskorridor og 
trekkvei for fugl mellom områder som har stor verdi for fugl. Dette omfatter hovedsakelig 
vanndelen av planområdet og blir ikke berørt av planlagt gangvei.  
 
Akvatisk miljø: Elva er svært viktig for akvatisk miljø med et stort antall fiskearter og som for 
fugl, fungerer elvestrekningen som en viktig landskapsøkologisk korridor også for fisk. Det er 
ikke kjent at planområdet har spesiell verdi for rødlistete akvatiske arter. Både andemusling 
og flat dammusling har potensiale for å finnes i området. Elvemusling fantes tidligere, men er 
trolig forsvunnet fra denne delen av elva. 
 

6.17 Miljøkvalitet  

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart. Den delen av planområdet hvor det er 
aktuelt å bygge boliger ligger i hvit sone. Det er utarbeidet egen rapport om støyforholdene, 
hvor det redegjøres i detalj om veitrafikkstøy. I denne rapporten blir også mulig støy fra 
industrien på andre siden av elven vurdert. 
 
Det går ikke høyspentfelt over planområdet. Avstanden til nærmeste felt er ca. 80 meter. 
 
Det er en viss fare for radongass fra grunnen. 
 

 

6.18 Grunnforhold  

Ifølge geoteknisk notat er det gode grunnforhold med korte avstander til fjell i hele 
planområdet. Enkelte steder stikker fjellkoller opp i dagen. 
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7 Beskrivelse av planforslaget 

 

7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 

Plankartet 

 

ArealformålArealformålArealformålArealformål    FeltkodeFeltkodeFeltkodeFeltkode    Areal Areal Areal Areal 

((((m2m2m2m2))))    

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)   

Boligbebyggelse B1, B2, B3, B4 2256 
Renovasjonsanlegg BRE 47 
Øvrige kommunaltekniske anlegg BKT 19 
Uteoppholdsareal BUT 4403 
Lekeplass BLK 2274 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)    

Kjøreveg SKV 747 
Fortau SF 524 
Gatetun/gågate SGT 179 
Gang-/ sykkelveg SGS 786 
Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 1213 
Trase for nærmere angitt kollektivtransport STK 76 
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Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3)   

Friområde GF 2059 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

(§ 12-5, nr. 6) 
  

Naturområde i sjø og vassdrag VNV 20328 

Sum 
 34911 

 
HensynssonerHensynssonerHensynssonerHensynssoner    FeltkodeFeltkodeFeltkodeFeltkode    Areal (daa)Areal (daa)Areal (daa)Areal (daa)    

a.1) Sikringssoner     

Frisikt H140 0,1 
Andre sikringssoner H190 0,5 
Flomfare H320 26 
Bevaring naturmiljø H560 2 

Sum 
 28,5 

 

 

Illustrasjonsplan 
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7.2 Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk 

Fortetting 
Åtte eneboliger og et mindre næringsbygg foreslås erstattet av 4 blokker ca. 112 boliger 
medfører en betydelig fortetting. Utnyttelsen vil bli tilsvarende som på Borgensberget. 
 

Bebyggelsens høyde og antall etasjer 

De tre blokkene mot øst har 5 etasjer fra gateplan samt en sokkeletasje. Regulert 
gesimshøyde settes til cote 127,5. Bebyggelsen avtrappes mot elven og Strandvegen. 
Blokken mot vest er en etasje lavere, og cote gesims settes til maks. 124,5. 

 

Grad av utnytting og MUA  

Utnyttelsen settes som maksimalt bruksareal kombinert med maks. antall leiligheter. Krav til 
MUA settes tilsvarende som for Borgensberget, dvs. 67,8 m2 per boenhet. Dette er noe 
lavere enn kommuneplanens krav, men kan forsvares på grunn av beliggenheten nær elven 
og friområdene langs denne. 

I forklarende illustrasjon i Regional plan for areal- og transport, side 28, forutsettes at 
avstand til regionalt senter kan ha gangavstand på inntil 2000 meter. Borgen som 
reguleringsområde ligger ca., 1500 m fra Lillestrøm stasjon. Forutsetningen i den regionale 
planen er at slike områder skal ha en høy utnyttelse i nye reguleringsplaner. 
 

Antall boliger og leilighetsfordeling 

Maksimalt antall leiligheter settes til ca. 112. Maks 26 % av disse skal være 2-roms mens 
minimum 40 % skal være 4-roms. Det forutsette også en del 3-roms. Kommunens krav til 
minste uteopphold (MUA) er styrende for antall boliger kombinert med kravene til 
leilighetsfordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typisk planløsning  
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Antall arbeidsplasser og antall kvm næringsarealer 
Det er ingen næringslokaler i foreslått plan. 
 

Oversiktstabeller 
 

   B4     B3     B2     B1   

 2 roms 3 roms 4 roms 2 roms 3 roms 4 roms 2 roms 3 roms 4 roms 2 roms 3 roms 4 roms 

5. etasje       0 1 3 0 1 4 0 0 2 

4. etasje 0 0 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 

3. etasje 0 0 2 2 3 2 1 4 3 2 1 2 

2.etasje 0 0 2 2 3 2 1 4 3 2 2 2 

1. etasje 0 0 2 3 2 2 1 4 3 2 1 2 

U1. etasje 0 0 1 2 3 0 1 5 1 3 1 2 

SUM 0 0 8 12 12 11 6 19 17 11 5 11 

Pr. blokk  8   35   42   27  
 

SUM: 112 

Sum 2-roms: 29 26 % av totalt antall boliger 
Sum 3-roms: 35 32 % av totalt antall boliger 
Sum 4-roms: 47 42 % av totalt antall boliger 
 

Oversiktstabell over antall bolig/enheter med leilighetsfordeling 

 
Under blokk B1 er det plass for 30 biloppstillingsplasser 
Under blokk B2 er det plass for 50 biloppstillingsplasser 
Under blokk B3 er det plass for 25 biloppstillingsplasser 
Under blokk B4 er det plass for 15 biloppstillingsplasser 
Sum: 120 plasser 
 

 B4 B3 B2 B1 

Tak 50 50 50 50 

5. etasje 0 420 520 330 

4. etasje 270 450 560 450 

3.etasje 360 540 630 450 

2. etasje 360 540 630 450 

1. etasje 360 540 630 450 

U1 etasje 200 380 580 450 

U2 etasje 0 0 0 0 

SUM 1600 3920 3600 2630 

BRA totalt 10750    
 

 B4 B3 B2 B1 

BYA 390 570 670 480 

BYA totalt 2110    
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Uteoppholdsarealer 

Uteoppholdsarealer på bakken rundt blokkene; 4209 m2 
Felles takterrasser over øverste boligetasje: 1235 m2 
Private takterrasser på øverste boligplan:    293 m2 
Balkonger uten tak over      300 m2 
Kvartalslekeplass Strandvegen 4 UU    605 m2 
Kvartalslekeplass Strandvegen 4 fall 1/3    635 m2 
Kvartalslekeplass Strandvegen 9 UU    525 m2 
Redusert kvartalslekeplass Borgensberget:   -193 m2 
SUM:       7609 m2 
 
Oversiktstabell over totalt minste uteoppholdsareal på bakkeplan (felles og privat), ikke 
overdekte balkonger og takterrasser. 

Ca. 320 m2 av uteoppholdsarealet på bakken rundt blokkene skal avsettes til 
nærlekeplasser. Disse plasseres på det solrike arealet mellom blokkene nær Strandvegen.  

Kart viser oversikt over totalt uteoppholdsareal på bakkeplan, takterrasser, balkonger, samt 
størrelser på lekearealer. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn. 

Uteoppholdsareal per boenhet er 7609 m2 / 67,8 m2 gir 112 boliger. 

Samlet areal på kvartalslekeplassene er ca. 1765 m2. Dette tilfredsstiller Kommuneplanens 
krav. Sikker og universelt tilrettelagt adkomst til kvartalslekeplassen i Strandvegen 4 er 
planlagt. Kvartalslekeplassen mot nordvest er tilnærmet flat og har adkomst uten krysning av 
vei. 
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Det er fratrukket 193 m2 da dette arealet tilsvarer redusert størrelse på kvartalslekeplassen 
på Borgensberget. 

Solforhold 
De vedlagte soldiagram med sol- og skyggekart viser solforholdene for ny og eksisterende 
bebyggelse. Kartene og perspektivene viser antall soltimer på de ulike uteoppholdsarealene. 
Fremstillingen viser at kommunens krav tilfredsstilles langt på vei. I tillegg vil alle boligene ha 
tilgang til felles takterrasser, som oppdeles i soner. 
 

Bebyggelsens tilpasning til omgivelsene  
Plassering av de fire blokkene tilnærmet vinkelrett på Strandvegen og elven reduserer 
massevirkningen fra de steder som kan se bebyggelsen fra avstand. Bebyggelsen syd for 
Borgen gis sikt mellom blokkene og felles utearealer mellom blokkene vil være solbelyst på 
den varmeste tiden av dagen. 

Terrenget faller forholdsvis svakt fra Strandvegen ned mot elven. Fotgjengeradkomsten fører 
direkte fra Strandvegen til innganger på gavlen mot veien for tre av blokkene. Utearealet 
nærmest Strandvegen følger veien, og herfra faller terrenget med maks 1/3 ned til det flate 
uteområdet på lokket over parkeringskjelleren. Fra dette nivået faller terrenget ytterligere mot 
gangveien og videre ned til elven. 
Blokkene er tilpasset nabobebyggelsen ved at lamellene på Borgensberget er ført videre på 
Borgen, men som enklere volumer da det flate terrenget ikke krever tilsvarende avtrapninger 
som den brattere tomten på Borgensberget. Mellom Borgen og Nedre Rælings veg er det lite 
gjenværende bebyggelse. Volumene til det planlagte prosjektet Østagløtt vises på 
illustrasjonene. Mot vest reduseres høyden på blokken for å møte den lavere 
villabebyggelsen. Et brett friområde mot vest vil i tillegg bidra positivt.  
 

Bebyggelsesstruktur/tomtestruktur 
De fire blokkene er hver for seg satt sammen av et hovedvolum tilnærmet vinkelrett mellom 
Strandvegen og elven. Med dette grepet vil boligene på oversiden beholde mer sikt mot 
elven. Fra hovedtrapp og heis nås alle leilighetene via korridor. Fra korridoren kan man også 
nå separat rømningstrapp. 
 

Fasadeoppriss mot øst 
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Estetikk, byggeskikk og arkitektur 
Det er planlagt å holde blokkene i en forholdsvis lys fargetone med hovedmaterialene 
trepanel og tegl. Balkongfronter tenkes å være glass, samt at inntrukne private takterrasser 
får spilerekkverk.. 
. 

 

3D-modeller 
3D modell vedlegges. 

 

7.3 Kvalitetsprogram 

Disse dokumenter vil utarbeides i forbindelse med rammesøknad. 

 

7.4 Klimatilpasning 

Planen legger til rette for å begrense størrelsen på arealer med harde overflater. Grønne tak 
fordrøyer regnvann. Det planlegges felt som fanger vannet og fører det ned i gruslag for 
fordrøyning før videre ledning til elven. Busker og trær, gress og andre planer vil også bidra 
til å holde på jordmassene og hindre at flomvann graver ut masser og fører dem mot elven. 
 

7.5 Teknisk infrastruktur 

Foreslåtte blokker koples til eksisterende vann- og avløpsnett. Dette anlegget er fornyet for 

kort tid siden. Overvannshåndteringen skal i størst mulig utstrekning tilpasses eksisterende 

situasjon, konferer notat om VA. 

Strandvegen er nybygget med fortau og gatebelysning i forbindelse med Borgensberget-

utbyggingen. Det skal anlegges gatebelysning langs gang- og sykkelveien. 

 

Renovasjonsløsningen er vist på illustrasjonsplanen. Det foreslås nedgravde avfallskontainere 

på sydsiden av Strandvegen. Denne plasseringen medfører få konflikter med myke trafikanter. 

Løsningen er godkjent av ROAF. 
 

Brannhydranter og brannkummer er vist på illustrasjonsplan 

Det er avsatt 1,5 meter veiskulder/grøft langs alle vier og gangveier for lokalt snøopplag. 

 

7.6 Vei og trafikkforhold  

Trafikkløsning 

Adkomst til planområdet opprettholdes som i dag. Fra krysset i Nedre Rælingsveg rett syd 
for rundkjøringen til Rv. 159 går veien mot sydøst via Strandvegen og Torvavegen. Adkomst 
til parkeringskjeller for boligene legges rett inn fra veien for den søndre blokken og via rampe 
under den nordligste. Avkjørsel opparbeides i h. t. kommunens gjeldende veinormal.. I 
trafikkanalysen pekes det på at venstresvingsfelt i krysset Fv. 120 – Strandvegen allerede 
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burde vært bygget med dagens trafikk. Gjennomføring av planforslaget medfører kun en 
marginal endring av denne situasjonen. 
 

Parkering 
Det er planlagt nedkjøring til parkeringsgarasjen fra Strandvegen både fra øst og vest. I 
bestemmelsene fastsettes krav til biloppstillingsplasser. Seks av disse skal være for 
bevegelseshemmede. Gjesteparkering inngår i dette antall. Nødvendig antall ladeplasser for 
el-bil skal bygges i h. t. kommunens krav. 

I kjelleren avsettes plass for 224 sykkelplasser. Deler av disse skal være for el-sykkel, som 
skal kunne lades og vaskes. I tillegg avsettes plass for sykler og barnevogner ved 
hovedinngangene. 
 

7.7 Mobilitet  

Forbindelseslinjer 

Ved nordenden av planområdet foreslås bygget en gangvei ned mot pumpehuset og videre 
sydover langs elvebredden. Ved den felles lekeplassen på Borgensberget kopler gangveien 
seg til eksisterende gangvei. Gangveien gjennom friområdet skal være offentlig. 
 
Kollektivtilbud 
Holdeplass for buss i begge retninger finnes allerede i Nedre Rælingsvei i planområdet eller 
rett utenfor. I tillegg er det Lillestrøm stasjon innen rekkevidde for gående og syklister. 

7.8 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  

Tilgjengeligheten til offentlige friområder, turveier, utsiktspunkt og idrettsanlegg styrkes i 
planforslaget med bygging av gangveien lang elven. I denne sammenheng henvises også til 
planen for gangvei til Nyland. Sammen med eksiterende gang- og sykkelvei på 
Borgensberget bidrar prosjekt til sammenhengende veisystem. Dette gir forbedret kontakt 
med strandsonen. 
 

7.9 Universell utforming 

Hele tiltaket vil bli bygget i h. t. TEK 17 og på denne måten tilfredsstille forskriftskravet til 
tilgjengelig boenhet. De fire boligblokkene har heis. Utearealene med lekeplasser vil bli 
tilrettelagt for tilgjengelighet. 

 

7.10 Barn og unges interesser  

Planen ivaretar barn og unges interesser ved at det avsettes store arealer til allsidig lek og 
sport. På kvartalslekeplassene ligger det til rett for ballspill, aking mm. For de minste barna 
avsettes plass for sandkasser og lekestativer nær hovedinngangene. I tillegg styrker planen 
kontakten med strandsonen langs elven. Bygging av gang- og sykkelveier bidrar til at barn 
og unge kan ferdes trygt i nærmiljøet. 
 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN 

 

 

 

PLANID 3027_217  Side 27 av 31 

7.11 Sosial infrastruktur  

Boligprosjektet på Borgen er en forutsetning for gjennomføring av gangveien til Nyland. 
Denne vil etablere sikker skolevei til Fjerdingby. 
 

7.12 Kulturminner og kulturmiljø  

Ingen kjente kulturminner er registrert i planområdet. 

 

7.13 Landbruk  

Ingen landbruks-resurser i planområdet. 

 

7.14 Naturmangfold  

Naturmangfoldet er vurdert i egen rapport. Her pekes det på at de viktigste verneinteressene 
er i forbindelse med elven og strandsonen. Det finnes arter på rødlisten i planområdet. 
Mandel-pil forekommer i strandsonen og bør vernes. 

 

7.15 Miljøkvalitet  

I bestemmelsene er det er satt krav til minimum 60 % tremateriale med langt vedlikeholds-
intervall for fasadene. 

I bestemmelsene er det satt krav til støyskjerm langs Fv. 120. Denne bringer hele 
planområdet i hvit sone. 

 

7.16 Rekkefølgebestemmelser 

I forbindelse med rammesøknad skal det utarbeides vei-, overvanns-, vann- og avløpsplaner 
i tillegg til utomhusplan. Geoteknisk rapport skal i tillegg foreligge.  
 
Før det gis igangsettingstillatelse for graving skal det utføres miljøteknisk undersøkelse og 
utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. I tillegg skal spredning av fremmede arter 
forhindres. Tiltak mot forurensning av elven skal planlegges. 
 
Plan for brannslukning med adkomst og vannforsyning for brannvesenet vedlegges ved 
rammesøknad. Arbeidene skal være utført før brukstillatelse. 
 
Alle støybeskyttelsestiltak skal være gjennomført før brukstillatelse kan gis. 
Uteområder og øvrige fellesarealer skal være opparbeidet samtidig med ferdigstillelsen av 
bebyggelsen. Skoledekningen i området er kritisk. Det foreslås derfor medtatt en paragraf 
om bygging av gangvei fra Borgensberget til Nyland. 
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8 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

For alle planer skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) for 
planområdet, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko 
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 12-6. ROS-analysen for 
planområdet følger med som vedlegg til planbeskrivelsen.   
 

 

Sammenstilling av resultatene i ROS-analysen 

HendelseHendelseHendelseHendelse    SannsynlighetSannsynlighetSannsynlighetSannsynlighet    KonsekvensKonsekvensKonsekvensKonsekvens    

    

TiltakTiltakTiltakTiltak        

    

Oppfølging gjennom Oppfølging gjennom Oppfølging gjennom Oppfølging gjennom 

planplanplanplan    

1. Risikofylt 
industri 

Lav Liv og helse: 
Høy 

Dynea har 
varslingsplan / 
-anlegg 

Ingen 

Stabilitet: Små 
Materielle verdier: 
Små 

2. Flom Høy Liv og helse: Små Vanntett støp. Flomsone er regulert 
inn i planen. Følges 
opp med 
bestemmelse om tett 
garasjekjeller og at 
gangvei skal 
flomsikres. 

Stabilitet: Middels 

Materielle verdier: 
Høy 

3. Bortfall 
av 
energi-
forsyning 

Lav Liv og helse: Små Kommunale 
prosedyrer 

Ingen 

Stabilitet: Små 

Materielle verdier: 
Små 

4. Støy Høy Liv og helse: 
Middels 

Etablering av 
Støyskjerm mot 
Fv. 120 

Det er utarbeidet 
støyrapport. 

Følges opp med 
bestemmelser. 

Stabilitet: Ikke 
relevant 

Materielle verdier: 
Ikke relevant 
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9 Virkninger av planforslaget  

 

9.1 Overordnede planer og mål  

Utbygging av boliger i nærheten av Lillestrøm sentrum og trafikknutepunkt er i tråd med 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I tillegg medfører prosjektet positive 
konsekvenser ved fortetning i allerede utbygde områder med god tilgang til offentlig 
kommunikasjon og teknisk infrastruktur. 
 

9.2 Estetikk, arkitektur og byggeskikk 

Villabebyggelsen i området rundt planområdet har et svært variert uttrykk. Planen viderefører 
blokkstrukturen fra Borgensberget. Blokker lagt vinkelrett på elven med en overveiende lys 
fasade reduserer fjernvirkningen. 
De nye blokkene kaster i liten utstrekning skygge på nabobebyggelsen. 

 

9.3 Landskap  

Del av planområdet ligger i strandsonen langs Nitelva. Strandsonen reguleres til friområde 
og eksisterende vegetasjonen langs elven beholdes. 

 

9.4 Vei og trafikkforhold, mobilitet og friluftsliv 

Bygging av gangveier langs elven etablerer sammenhengende trygg gang- og sykkelvei som 
bidrar til øket bruk av strandsonen og binde sammen boligområdene mot sydøst og nordvest 
i Rælingen. 

Bygging av parkeringsplasser for bil begrenses. Utbyggingen styrker kundegrunnlaget for 
kollektivtrafikken. Forslaget har lagt seg på en lavere parkeringsdekning enn beskrevet i 
Kommuneplanen. Det begrunnes med nærheten til Lillestrøm sentrum. 
 

9.5 Universell utforming  

Planen øker den universelle tilgjengeligheten ved bygging av nye tilrettelagte boliger. 
Utearealer inklusive veier og gangveier er så langt det er mulig universelt tilgjengelige. 
 

9.6 Barn og unges interesser 

Gjennomføringen av planen vil forbedre situasjonen for barn med lekeplasser og uteområder 
egnet for barns lek. 
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9.7 Sosial infrastruktur  

Rekkefølgebestemmelse om bygging av gangvei videre mot Nyland legger til rette for mulig 
utnyttelse av skolekapasiteten lenger syd i kommunen. 

 

9.8 Naturmangfold  

Av hensyn til vern av vassdrag vil det ikke fylles ut i elven og busker og trær bevares 
nærmest elven. Den rødlistede mandelpil vernes i tillegg til øvrig eksisterende vegetasjon 
langs elvebredden. Disse områdene blir ikke berørt av utbyggingen. 

 

9.9 Grunnforhold  

Grunnforholdene anses gode med kort avstand til fjell. 

 

 

10 Avveining av ulike hensyn og valgt løsning 

Beboere i etablerte boområder ønsker vanligvis ikke fortetning. Det er derfor viktig at 
eksisterende bokvaliteter ivaretas. Vegetasjon og dyreliv i og langs elven skal ivaretas. Dette 
må balanseres mot allmenhetens behov for adkomst til strandsonen. 
 
Den vesentligste virkningen av den foreslåtte utbygning vil være øket trafikk i Strandvegen. 
Høyde på nybyggene må avveies mot omgivelsenes dimensjoner og utsyn. 
 
Disse virkningene på det eksisterende bomiljøet må avveies mot positive virkninger av 
fortetting ved trafikknutepunkt og supplering av boligtyper tilrettelagt bevegelses-hemmede i 
området. 
 

Sammendrag av innkomne innspill og merknader 

Konferer eget vedlegg. 
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11 Vedlegg 

1. Plankart, datert 13.01.2021 
2. Planbestemmelser, datert 13.01.2021 
3. ROS-analyse, datert 12.11.2020 
4. Illustrasjonsplan, datert 13.01.2021 
5. MUA-kart, datert 25.01.2021 
6. Perspektiver, datert 13.01.2021 
7. Sol- og skyggedokumentasjon, datert 13.01.2021 
8. Sol på balkonger, datert 13.01.2021 
9. Lengdeprofil gangvei mot elven, datert 10.11.2020 
10. Tverrsnitt gangvei mot elven, datert 10.11.2020 
11. Støyrapport, datert 15.10.2020 
12. Trafikkanalyse, datert 23.03.2020  
13. VA-notat, datert 18.01.2021 
14. Notat naturmangfold, datert 13.01.2021 
15. Geoteknisk rapport, datert 19.10.2020 
16. Innkomne innspill og merknader 
17. Avkjørselsplan til P-kjeller 
18. Fasader, datert 13.01.2021 
19. Plan 1. etasje, datert 13.01.2021 
20. Plan 2.-3. etasje, datert 13.01.2021 
21. Plan 4. etasje, datert 13.01.2021 
22. Plan 5. etasje, datert 13.01.2021 
23. Plan kjeller, datert 13.01.2021 
24. Plan underetasje, datert 13.01.2021 
25. Snitt A-B, datert 13.01.2021 
26. Snitt B-D, datert 13.01.2021 
27. Adkomst kvartalslekeplass 
28. Snitt Borgen - Borgensberget 
29. Plan takterrasser, datert 13.01.2021 
30. Kvartalslekeplassen, plan og snitt 
31. Fugleperspektiv fra nord og syd, datert 13.01.2021 
32. Supplerende beregninger støy 
33. Overordnet VA- og OV-plan, datert 18.01.2021 
34. Uttalelser ved oppstart regulering 

 


