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1 Sammendrag  
Planforslaget skal legge til rette for etablering av blokkbebyggelse på to naboeiendommer 
beliggende mellom Strandvegen og Nedre Rælingsveg (FV120) rett sør for Lillestrøm. 
Planlagte nybygg vil bli liggende på hvert sitt gårds- og bruksnummer, men det er 
samarbeidet på tvers av tomtegrenser for å få en helhetlig og god løsning med felles 
formspråk. Utomhus-funksjoner slik som lekeplass og renovasjonsløsning skal være felles.  
 
Planområdet ligger 1,7 km fra Lillestrøm og togstasjon, og området er svært ønskelig å 
utvikle siden den ubebodde bebyggelsen på tomtene har forfalt over flere år.  
 
Det skal tilrettelegges for bebyggelse i 4 etasjer, samt felles takterrasser med lekeplass, 
støyskjerm, trappe- og heishus, ventilasjonshetter og enkelt takoverbygg. 
Planforslaget viser en opparbeiding med 8 boenheter i hvert bygg. 
 
Planforslaget legger også til rette for støyskjerm med vedlikeholdsareal langs fylkesveien, 
avfallshåndtering, gjesteparkering, uteoppholdsareal og nærlekeplass på både bakken og 
takterrassene, samt kollektivtrasé mot Lillestrøm.   
 
Arealet har en utfordrende topografi og er beliggende mellom to veier. Det har vært mange 
hensyn å ta gjennom planarbeidet, og planforslaget har blitt bearbeidet i flere runder. 
Planområdet har skiftet navn fra Strandvegen til Østagløtt siden det ble varslet oppstart av 
planarbeidet. 
 
 

2 Overordnet kartutsnitt 
Planområdet er beliggende mellom Strandvegen og Nedre Rælingsveg (FV 120) og er en del 
av et etablert boligområde beliggende 1,7 km eller ca. 20-25 minutters gange fra Lillestrøm 
togstasjon. Tomtene har utsikt til Nitelva som renner ut i Øyeren.  
 

 
Planområdet markert i oversiktskart (Kilde: Gule sider)    
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Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 103/76 og 103/53, i tillegg til nødvendig 
regulering av vegareal; Strandvegen i nord-øst og FV120/ Nedre Rælingsveg i sør. 
Plangrense er satt midt i Nedre Rælingsveg, men plangrensa inkluderer hele Strandvegen. 
Mot øst og vest er plangrense lagt i eiendomsgrense til naboeiendommer (104/151, 104/350 
og 103/247). I tillegg er det tatt med et areal langs fylkesvegen langs 103/247 for å sikre 
støyskjerming og sammenheng med reguleringsplan for Borgensberget. 
 
103/ 76 har et areal på 1,41 daa, mens 103/53 har et areal på 1,42 daa. 
 

 
Kartutsnitt med planavgrensning (Kilde: kommunens kartside) 
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3 Bakgrunn 

3.1 Hensikten med planen 

Tomtene ligger i et etablert boligområde som hovedsakelig består av større eneboliger, men 
med en ny etablering av blokkbebyggelse på nærliggende Borgensberget. Rett nord-øst for 
planområdet ligger det et større bygg med fire mindre bedrifter.  
 
Planområdet ligger nord i kommunen og det er hyppige bussavganger inn til Lillestrøm, og 
det er naturlig å tenke seg en høyere utnyttelse av arealet enn per dags dato. Eksisterende 
bygninger på tomtene forutsettes revet for å sette opp blokkbebyggelse. Bygg på 103/53 er 
per dags dato revet. 
 
 

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold  

Forslagsstiller er Korneliussen eiendomsutvikling AS (103/76) og Veiko Punnar (103/53). 
Plankonsulent er Areal+ AS.  

 

3.3 Tidligere behandlinger og vedtak 

Ingen 

 

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 
Tiltakene i planen faller ikke inn under tiltak i vedlegg I nr. 6, bokstav b) boligområder som 
ikke er i samsvar med overordnet plan, og omfattes dermed ikke av forskriftens § 6.  
 
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding  

Planen omfatter ikke tiltak som må behandles etter annet lovverk enn plan- og 
bygningsloven, og som omfattes av forskriften.  
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§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn (etter § 10) 
Tiltakene i planen faller ikke inn under noen av kriteriene i KU-forskriftens vedlegg I, og 
omfattes dermed ikke av forskriftens § 10.  
  
Konklusjon:  
Planen omfattes ikke av forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
Planforslaget vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift.  

 

4 Planprosess 

4.1 Varsel om oppstart  

Utviklingen av prosjektet har foregått over tid. Det ble første gang varslet oppstart av 
planarbeidet i juni 2016, og det ble annonsert i Romerikes blad 21.06.2016. Hensikten var å 
legge til rett for en fortetting med tomannsboliger. Det ble varslet per brev (naboer og 
offentlige høringsinstanser m.fl.). I tillegg ble info lagt ut på kommunen sin hjemmeside. Det 
kom inn 7 innspill til første gangs varsel om oppstart. Det kom ingen innspill fra private. 
 
Planarbeidet ble varslet på nytt i juni 2017 med den hensikt å regulere området til 
blokkbebyggelse, samt at det ble varslet om forhandlinger av utbyggingsavtale. I samråd 
med kommunen ble naboer, Statens vegvesen (SVV) og Jacaranda AS varslet per brev. 
Varselet ble også lagt ut på kommunens hjemmeside. Hafslund ble varslet om endringen i 
etterkant. Etter 2. gangs varsling ble det kun mottatt innspill fra SVV og Hafslund.  

 

4.2 Medvirkningsprosess 

Ordinær medvirkning gjennom varsling og annonsering. Det har vært holdt jevnlig kontakt 
med Statens vegvesen i løpet av planfasen. Avklaringer med ROAF har vært utført i flere 
runder. Oppdragsgivere har hatt møte med Brannvesenet.  

Det har også blitt utført avklaringer med Jacaranda AS (Borgensberget), blant annet for 
sammenheng på kollektivfelt og støyskjerm langs fylkesvegen. Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune har også deltatt i disse avklaringene. 

For øvrig er alle innspill til planarbeidet fulgt opp. 
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4.3 Planprosessen 

 

Tidslinje Dato 

Oppstartsmøte 12.05.2016 

Varsel om oppstart  21.06.2016 

Frist for innspill til oppstartsvarsel  15.08.2016 

2. gangs varsel om oppstart/ oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale  

01.07.2017 

Frist for innspill til oppstartsvarsel, 2. gangs 14.08.2017 

Utarbeidelse av planforslag 2016-2021 

1. gangs behandling av planforslaget og 
utbyggingsavtalen 

 

Offentlig ettersyn og høring av planforslaget og 
utbyggingsavtalen 

 

Vurdering av merknader  

2. gangs behandling av planforslaget og 
utbyggingsavtalen 

 

Vedtak i kommunestyret  

3 ukers klagefrist på vedtaket  

 

 

4.4 Viktige vurderinger gjort i planarbeidet  
Planområdet har en krevende beliggenhet, plassert i bratt terreng mellom to veier. Det må 
tas hensyn til støy fra fylkesveien i sør, og i tillegg må det tilrettelegges for fremtidig 
kollektivfelt langs fylkesveien. Dette medfører krav om etablering av omfattende og 
kostnadskrevende murkonstruksjoner mot fylkesveg. Plassering av bygg låses av 
byggegrenser fra fylkesveg og Strandvegen. Det har også vært krav om avkjøringslomme for 
renovasjonsbil. Resultatet er at en står igjen med forholdsvis smale byggetomter.  

Det har gjennom planarbeidet pågått en prosess der Statens vegvesen har lagt føringer for 
plassering av kollektivfelt, støyskjerm og murer langs fylkesveg. Støykonsulent og konsulent 
for teknisk plan langs fylkesveg har måttet tilpasse seg i flere runder for å imøtekomme krav. 

Utviklingen av byggene på de to eiendommene gått gjennom flere faser for en best mulig 
tilpasning til et krevende areal å utvikle – både praktisk og økonomisk. For å få lønnsomhet i 
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prosjektet er det ønskelig å utvikle eiendommene med inntil 16 boenheter, dvs en regulering 
til blokkbebyggelse og ikke tomannsboliger - slik det ble varslet første gang.  

Uteoppholdsarealer inkludert lekeplass har parallelt med utviklingen av byggene gått 
gjennom flere runder med tilpasning for å skape best mulig kvalitet ift. støy, lys/ skygge mv. 

 

5 Planstatus og rammebetingelser 
5.1 Nasjonale føringer 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planlegging (1995) 
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  
• Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012)  
• Nasjonal transportplan (2018-2029) 
• Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, T-2/08 

 

 

5.2 Regionale føringer 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016): 
Fjerdingby er utpekt som prioritert vekstområde i Rælingen kommune, og Lillestrøm 
er utpekt som regional by.  

• Regional plan for masseforvaltning.  
 
 

5.3 Kommunale føringer 
Planområdet er avsatt til byggeområde for bolig i arealdelen til kommuneplan 2014-2026. 

 

 
Utsnitt av kommuneplan med tomt 103/76 og 103/53 markert 
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Temaplaner 

• Kommunedelplan Energi- og klima 2009-2020 
• Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, 2018 
• Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009-2020 
• Retningslinjer overvannshåndtering for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune 
• Temaplan mot støy 2013-2018 
• Felles kommunal veinorm – Retningslinjer for utforming og utbygging av vei og gater, 

2019 
 
I kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer, angis følgende føringer for 
blokk- og terrassert bebyggelse i nord: 
 
Parkering 
1,25 parkeringsplasser for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet gjelder for 
kategorien blokk- og terrassert bebyggelse i nord (inkludert gjesteparkering på fellesareal). 
 
Kommuneplanen setter krav om at alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig 
av hverandre og at parkerings- og snuareal skal opparbeides på egen eiendom. 
 
I nye boligbygg med mer enn 4 boenheter skal minimum 50% av biloppstillingsplassene ha 
fremlagt mulighet for lading av el-biler. Parkeringsanlegget skal bygges slik at det senere er 
mulig å tilrettelegge samtlige p-plasser for lading av el-bil. 
 
Lekeplasser 
Nærlekeplass skal være minimum 25m2 stor, og det skal beregnes 5m2 til lekeplass per 
boenhet. Lekeplassen må inneholde sandlek, sklie, huske, benker og bord. 
 

Minste uteoppholdsareal (MUA) 
Kommuneplanens føring er at det skal det avsettes 80m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn. MUA er ubebygd del av tomt og andel av 
fellesarealer som kan benyttes til opphold. Ikke overbygd del av balkong og takterrasse kan 
regnes inn i minste uteoppholdsareal. Mindre, interne gangveger kan regnes med i MUA. 
 

 

5.4 Gjeldende reguleringsplaner  
De to tomtene ligger innenfor en eldre reguleringsplan fra 1983; Reguleringsplan for RV 120 
med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen- Aamodt. Tomtene er avsatt til 
boligformål i reguleringsplanen, men gir ikke rom for ønsket utvikling for tomtene. Det 
foreligger heller ikke egne reguleringsbestemmelser for planen. 
Kommunen krever en ny reguleringsplan for planområdet og henviser til kommuneplanens 
§2.1.2 om «Boligfortetting i støyutsatt område», samt §2.1 om «Krav om reguleringsplan» for 
områder der utnyttelsesgrad er fastsatt som u-grad og bl.a. der eiendommer skal bygges ut 
med flere enn 2 nye selvstendige boenheter. 
Planområdet grenser inntil reguleringsplan for Borgensberget i det sør-østre hjørnet, og det 
er viktig at det legges til rette for en sømløs overgang når det gjelder regulering av 
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kollektivfelt og støyskjerm. Borgensberget er regulert til blokkbebyggelse og ble vedtatt 
15.06.2016. 
 

 
Planområde markert i reguleringsplan fra 1983. Reguleringsplan for Borgensberget rett øst for 
planområdet. 
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6 Beskrivelse av planområdet 

6.1 Beliggenhet  
Planområdet er markert med rød pil i illustrasjon under. Det aktuelle byggeområdet ligger i 
skrånende terreng mellom Strandvegen og FV 120 og har utsikt til Nitelva. Til Lillestrøm 
togstasjon er det ca 20-25 minutters gange eller 1,7km. Rett sør-øst for planområdet 
Strandvegen ligger den nyetablerte blokkbebyggelsen på Borgensberget. 
 

 
Planområdets beliggenhet i forhold til Lillestrøm (kilde: Google Earth)  
 

 
Planområdets beliggenhet mellom Nedre Rælingsveg (FV 120) og Strandvegen  
(kilde: kommunens kartsider) 
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6.2 Dagens arealbruk 
Planområdet er en del av et etablert boligområde. Bygget på 103/53 er revet, mens bygget 
på 103/76 er ubebodd. Tomtene som grenser inntil planområdet er bebygd med eneboliger, 
mens det på nærliggende Borgensberget er etablert blokkbebyggelse. 
 

 
Eksisterende bebyggelse på 103/76 
 

 

6.3 Stedets karakter, estetikk og arkitektur 
Eneboligene nærmest planområdet er forholdsvis store og er bygget i opptil 3 etasjer. For 
øvrig består bebyggelsen langs Strandvegen av bebyggelse i ulik størrelse og fra forskjellige 
tiår. Alle nærliggende eneboliger er bygget i tre. 
 

   
104/350, rett vest for planområdet                            103/247, rett øst for planområdet 
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6.4 Landskap 
Planområdet ligger nord-østvendt i skrånende terreng et stykke opp fra Nitelva. Tomtene 
ligger i forholdsvis bratt terreng og høydeforskjellen mellom Nedre Rælingsveg og 
Strandvegen er på ca. 13 meter. Det er en nivåforskjell mellom tomtene, og det er en del 
berg i dagen på den sørligste tomta (103/53). 
 
Vegetasjonen på tomtene er preget av krattvegetasjon. En god del av den eksisterende 
vegetasjonen er per dags dato fjernet.  
  

 
Planområdets beliggenhet i forhold til bakenforliggende bebyggelse nedenfor Rælingåsen. 
 

 
3D-visning fra Google Earth med omtrentlig planavgrensning. Bygg på 103/53 er nå revet. 
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Utsikt til Nitelva fra planområdet 
 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte fornminner der tiltaket skal gjennomføres, og potensialet for å gjøre 
funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. Akershus fylkeskommune skriver i 
sitt innspill at en nærmere utredning av forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er 
nødvendig.  

 

6.6 Naturmangfold  
I alle reguleringsplaner skal det redegjøres for oppfølging av kravene i naturmangfoldloven 
kapittel II §§ 8 til 12. Arealbruken på tomtene i dag er boligbebyggelse, og det er også avsatt 
til dette formålet i overordnet plan. 

Kjent kunnskap er sjekket ut gjennom naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens 
artskart per 24.10.2019. Det er innenfor planområdet ingen treff på temaer i naturbasen. For 
Nitelva som ligger et stykke nord-øst for planområdet er det treff på arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. I artskart er det nær fylkesvegen registrert piggsvin i kategorien LC, 
livskraftig. 

 

6.7 Uteområder og rekreasjonsverdi  
Det er kort vei til Nitelva og Borgensberget med regulerte friområder.  

Ved Torva barnehage, ca. 500 meter nord-vest for planområdet, ligger et statlig sikret 
friområde med en stor gresslette. Utenfor åpningstidene kan barnehagens uteområder også 
benyttes av allmennheten. 

Innenfor planområdet er det krav om opparbeiding av nærlekeplass. 
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6.8 Vei og trafikkforhold  
Kjøreatkomst og trafikksikkerhet 
Strandvegen ble våren 2019 lagt om forbi planområdet, samt etablert med fortau frem til 
Borgensberget. Byggetegning med ny plassering av Strandvegen har vært grunnlag for 
plassering av veien i plankartet, samt innmåling av veikant mot planområdet.  

 
Dagens situasjon med utkjøring til fylkesveg fra 103/53 er uheldig. Bygget på tomta er 
imidlertid revet og avkjørselen er ikke lenger i bruk. Ny regulering krever adkomster fra 
Strandvegen som har lav hastighet og oversiktlige forhold. Strandvegen er for øvrig blindvei, 
og i reguleringsplan for Borgensberget er det regulert gang- og sykkelveg fra enden av 
Strandvegen og opp til Nedre Rælingsveg/ Fv120. Det mangler fotgjengerovergang til den 
sørgående bussholdeplassen på den andre siden av fylkesveien. 

På kart fra vegvesen.no er det registrert flere ulykker på fylkesveien rett vest og rett øst for 
planområdet. Tidvis mye trafikk inkl. kollektiv og- tungtrafikk langs fylkesvegen kan gi økt 
risiko for ulykker, men lav fartsgrense minsker risiko.  

 

Trafikkmengde 
I forbindelse med reguleringsplan for Borgensberget ble det gjort en trafikktelling for 
Strandvegen som viste ca. 700 ÅDT frem til Torva barnehage og ca. 400 ÅDT frem til 
Borgensberget.   
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6.9 Mobilitet  
Forbindelseslinjer  
Planområdet ligger inntil Strandvegen som er etablert med fortau på nordsiden. Herfra er det 
enkel ankomst til fots eller med sykkel til Torva barnehage som også ligger langs 
Strandvegen. I gangavstand er det ca 1,2 km til nærmeste sti ut i marka (Rælingsåsen). 

Fra planområdet til Fjerdingby skole er det i gangavstand ca 2,8 km via Øvre Rælingsveg og 
ca 2,6 km langs gang/ sykkelvei fra Østagløtt til Fjerdingby. Det er buss-stopp rett ved 
planområdet og ved å reise kollektivt tar det ca. 15 minutter (inkludert gange) å ankomme 
skolen. Rud skole ligger i gangavstand ca 1,3 km fra planområdet, men har per dags dato 
ikke plass til nye elever.  

 
Planområdets beliggenhet (rød pil) ift. barneskoler og bussholdeplasser 

 

Kollektivtilbud 
I nærliggende reguleringsplan for Borgensberget er det regulert inn gangveg til nærliggende 
buss-stopp langs fylkesvegen. I gangavstand er det ca 180 meter fra nedre del av 
planområdet til buss-stopp. Fra buss-stoppen (Borgen) tar det ca 5 minutter til Fjerdingby 
sentrum og ca 7 minutter til Lillestrøm stasjon med lokalbuss (utenom rushtid).  

Kollektivtilbudet er godt utviklet, og det er hyppige avganger. For strekningen Borgen - 
Fjerdingby er det ca 70 avganger mellom 05:30 og 00:30. For strekningen Borgen – 
Lillestrøm stasjon er det ca 60 avganger mellom 05:15 og 00:15. 
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6.10 Universell utforming 
Dagens adkomst til eksisterende bygg på 103/76 er bratt og er ikke universelt utformet. 
Oppstillingsplass for bil har vært i nivå med Strandvegen. 

Adkomst til 103/53 har skjedd fra fylkesveien, noe som er en uheldig løsning 
trafikksikkerhetsmessig og i forhold til en bedre utnyttelse av tomta.  

Gang- og sykkelvei opp til bussholdeplassen ved fylkesveien er ikke universelt utformet.  

 

6.11 Barn og unges interesser  
Planområdet ligger i dag brakk og fremstår som et lite hyggelig element i et ellers veletablert 
boligområde.  

 

6.12 Sosial infrastruktur  
Planområdet tilhører Rud skolekrets. Det ble i 2017 gjort en vurdering av behov i skole- og 
barnehagebygg med tanke på kapasitet, og det er behov for en kapasitetsøkning på Rud 
skole frem mot 2030. Våren 2020 er det ingen ledig kapasitet ved Rud skole og prognoser 
viser at dette vil være tilfelle en periode fremover.  

 

6.13 Teknisk infrastruktur 
EL-ledninger og nettstasjon 

På 103/53 er det lavspent luftledning og kabel som forsyner eksisterende bebyggelse på 
103/247 og 103/33, samt tomter på motsatt side av Strandvegen. 

Det ligger en ny nettstasjon ved Strandvegen 1B. Per dags dato kan det være mulighet for 
tilknytning av inntil 16 boenheter fra denne nettstasjonen. Eventuelt endret behov må 
avklares med Hafslund ved byggesak.  
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Vann og avløp 

 
Kart som viser eksisterende VA (kilde: kommunens kartside) 

 

 

Renovasjon 
Tidligere ordning for tomtene var private avfallsdunker for hver enkelt tomt. Per dags dato er 
det ingen søppeltømming for tomtene siden de er ubebodde. 

 

Brannvann og hydranter  

Oppdragsgiver har avholdt møte med brannvesenet, og det henvises til møtereferat datert 
30.04.2019. Brannvesenet har godkjent møtereferatet. Det er ingen brannhydrant innenfor 
planområdet i dag. 
 
 

6.14 Miljøkvalitet, støy  
Planområdet grenser i sør inntil fylkesveg 120 (Nedre Rælingsveg) og dagens situasjon 
ligger innenfor gul og rød støysone etter retningslinjen T-1442. Det er utført en støyutredning 
i forbindelse med planarbeidet, og det henvises til vedlagte støyrapport fra Multiconsult 
Resultatet fra støykartlegging er for øvrig nærmere beskrevet i kapittel 7 og 9.  
 
Ved 2. gangs varsel om oppstart ble plangrensa utvidet i sør-øst for å kunne regulere 
sammenhengende støyskjerm langs fylkesvegen mot blokkene på Borgensberget.  
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6.15 Grunnforhold  
I forbindelse med planarbeidet har det blitt utført geoteknisk vurdering og 
grunnundersøkelser ift. lokal- og områdestabilitet siden tiltaket ligger under marin grense. 
Det henvises til geoteknisk rapport fra Øvre Romerike Prosjektering datert 15.08.2017. 
 
Konklusjonen i rapporten slår fast at det ikke finnes kvikkleire eller sprøbruddmateriale på 
reguleringsområdet. Grunnen på eiendommen består stort sett av fjellgrunn under et tynnere 
løsmassedekke og vurderes som godt egnet til bebyggelse. 
 
Vegfyllingen til Nedre Rælingsveg består av sprengsteinsmasser over fjellgrunn og er 
tilstrekkelig stabil.  
 
Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt reguleringsområdet er 
tilfredsstillende.   
 
Løsmasser i grunnen på eiendommene planlegges fjernet før utbygging og bygningene 
fundamenteres på fjell. Eksisterende fjellterreng oppfyller sikkerhetsnivå for terrengstabilitet. 

 

6.16 Overvann 
Planområdet er svært skrånende, og det er viktig med god overvannshåndtering. Tomtene 
har ingen løsning for overvann per i dag utover naturlig infiltrasjon på vegetasjonskledde 
deler av tomtene. Løsmassene i grunnen klassifiseres i hovedsak som grus/ silt kombinert 
med fjellgrunn.  

 

6.17 Næring 
Det er sykkelavstand til Lillestrøm. Fra Lillestrøm til Oslo er det 10 minutters togreise, og det 
er tilgjengelighet til handels/ servicefunksjoner og arbeidsplasser både i Lillestrøm og Oslo. 
For øvrig er det 12 minutters reise med tog fra Lillestrøm til Gardermoen.   
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7 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av to lavblokker med inntil 8 leiligheter i hver. 
Det skal etableres ett bygg på 103/76 og ett bygg på 103/53. Byggene skal ha samme 
formspråk, og tilhørende utomhus-funksjoner slik som lekeplass på bakkeplan og renovasjon 
skal utarbeides på tvers av tomtegrenser og skal være felles arealer. Begge bygg skal 
opparbeides med takterrasse. Lekeplass/ lekeareal skal opparbeides både på bakkenivå og 
på takterrasser.  

Det skal tilrettelegges for bebyggelse i 4 etasjer, samt felles takterrasser med lekeplass, 
støyskjerm, trappe- og heishus, ventilasjonshetter og enkelt takoverbygg. 
 
Hovedfunksjon i 1. etasje er parkeringsgarasje. I tillegg kommer sykkelparkering, boder og 
del av leilighet over to plan. 
 
 

7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 

 

Fellesområder innenfor planområdet er: 

- Lekeplass f_L1 
- Renovasjon f_REA1-2 
- Kombinert formål gangareal/ uteoppholdsareal f_GG/UT2  

 

 

Arealformål Feltkode Areal  

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

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (sosi 1113) BB1-2 856,60m2 

Uteoppholdsareal (sosi 1600) UT1-3 1038,77m2 

Lekeplass - bakkeplan (sosi 1610)  L1-2 81,17m2 

Renovasjonsanlegg (sosi 1550)  REA1-2 104,73m2 

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

Kjøreveg (sosi 2011) KV1-4 994,44m2 

Annen veggrunn -tekniske anlegg (sosi 2018) AVT 181,97m2 

Annen veggrunn- grøntareal (sosi 2019) AVG1-5 544,97m2 

Trasé for kollektivtransport (sosi 2061) TK 421,18m2 

Parkering (sosi 2080) P 104,14m2 

Kombinert formål gangareal/ uteoppholdsareal (sosi 2900) GG/UT 
1-3 

296,35m2 

Sum  4624,32m2 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 22 av 60 

 
Forslag til plankart vist med skissert løsning 1. etasje bygg. De gule arealene som stikker ut  
fra kortendene av byggene er oppbygde terrassearealer til 2. etasje. 
 

Illustrasjonsplan  
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7.2 Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk 
Underveis i planarbeidet har Strandvegen blitt lagt om slik at veien ligger litt lenger sør enn 
tidligere. Ny veikant for Strandvegen er innmålt og plankart/ øvrige illustrasjoner har brukt 
innmålt veikant som utgangspunkt. Senterlinje fylkesvei er også innmålt og byggegrense fra 
fylkesvei er fastsatt med bakgrunn i oppmålt senterlinje. 
 
Leilighetsbebyggelse i 4 etasjer ligger plassert minimum 5 meter fra nabogrense i øst og 
vest, men utstikkende deler/ oppbygging av terrasser til 2. etasje på byggenes kortsider 
ligger litt nærmere nabogrenser enn 4 meter.  
 

7.2.1 Byggegrenser 
Byggegrense på 10 meter fra Strandvegen og 20 m fra senterlinje fylkesveg 120 (Nedre 
Rælingsveg) er overholdt for de deler av bygget som inneholder boareal.  
 
Det er avklart med Statens vegvesen at mellombygget med trapp og lift kan plasseres inntil 
19,4 meter fra senterlinje veg på 103/53.  
 
Terrasser og balkonger tillates med en utkraging på 2 meter utover byggegrense dersom det 
kan dokumenteres at plassering ikke vil hindre oppføring av støyskjerm.   
 
Diverse utstikkende fasadeelementer og takutstikk tillates med en utkraging på 1 meter 
utover byggegrense dersom det kan dokumenteres at plassering ikke vil hindre oppføring av 
støyskjerm. 
 
 
 
7.2.2 Bebyggelsens høyde og antall etasjer 
Bebyggelsen skal opparbeides med 4 etasjer for leilighetsbebyggelse med takterrasser på 
toppen. Trappe/ heishus, ventilasjonshetter, enkelt takoverbygg og gjerder rundt takterrasse 
stikker opp fra hovedgesims. 
 
I bestemmelsene er det satt maks kotehøyde for å styre høyden på bebyggelsen. Det er 
også satt maks byggehøyde på gulv i øverste etasje. Siden planområdet ikke er ferdig 
prosjektert er det i bestemmelsene angitt at det tillates et avvik på 0,5 meter for 
byggehøyder, men i så fall er det krav om verifisering av støyrapport. 
 
Mindre takoppbygg som trappe-/heishus, ventilasjonshetter og lignende kan tillates opptil 
3,5m over hovedgesims.   
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3D sett fra Strandvegen som viser leilighetsbebyggelse i 4 etasjer med felles takterrasser. 
(Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

 
3D som viser oppsiden av bygg med uteoppholdsareal mot fylkesveien.  
(Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 25 av 60 

 
Prinsippsnitt A og B som viser plassering av bebyggelse og prinsipp for murer mot FV/ kollektivfelt  
(brun-stiplet) 
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Prinsippsnitt C og D som viser plassering av bebyggelse og prinsipp for murer mot FV/ kollektivfelt  
(brun-stiplet) 
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7.2.3 MUA – minste uteoppholdsareal 
MUA-kravet per leilighet er oppgitt til 80m2 i kommuneplanens bestemmelser, noe det også 
er krav om i planarbeidet. Minst ¼ av uteområdet skal være solbelyst 5 timer ved jevndøgn.  
 
I bestemmelsene er det angitt at følgende arealer medregnes i MUA: 
Private og felles arealer på terreng og takterrasse, samt private arealer på balkonger som 
ikke er overbygd inngår i MUA. Overbygd del av terrasser/ balkonger/ plattinger, samt areal 
brattere enn 1:3 skal ikke regnes med i MUA. Pergola som ikke er overbygd (med spiler) kan 
medregnes i MUA. 
 
Med 8 leiligheter per bygg og krav om 80m2 MUA per boenhet er det krav om 640m2 MUA-
areal for hver eiendom. Planforslaget oppfyller MUA-kravet med 702,5m2 for gnr/bnr 103/76 
(Korneliussen eiendomsutvikling AS) og 654,3m2 for 103/53 (Veiko Punnar). 
 
Ved beregningen er mindre partier støyusatt areal på takterrasser trukket fra. MUA-
beregningen tar hensyn til teknisk plan og areal i skråning mot fylkesveg er ikke medregnet.   
  

 
Grunnlag for MUA-beregning vist med plankartet i bakgrunnen. MUA på bakkenivå/ takterrasser og 
balkonger ikke overbygd er vist med rød skravur. Eiendomsgrenser er markert med blå linjer. 
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MUA-beregning for 103/76:  
 
Bakkeplan   398,0m2 

Ikke overdekte balkonger/ 
takterrasse inkl. lekeareal 

 264,0m2 

Lekeplass bakkeplan  40,5m2 

SUM  tot. MUA 702,5m2 

 

 
MUA-beregning for 103/53: 
 
Bakkeplan   343,7m2 
Ikke overdekte balkonger/ 
takterrasse 

 270,0m2 

Lekeplass bakkeplan  40,6m2 
SUM  tot. MUA 654,3m2 
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7.2.4 Planløsning og leilighetsfordeling 
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at minste tillatte leilighetsstørrelse er 45m2. 

Det skal tilrettelegges for bebyggelse i 4 etasjer, samt felles takterrasser med lekeplass, 
støyskjerm, trappe- og heishus, ventilasjonshetter og enkelt takoverbygg. Parkeringsgarasje 
skal opparbeides i den nederste etasjen. Her er det også gitt rom for del av leilighet over 2 
plan, i tillegg til sykkelparkering og boder. 
 
Alle leiligheter i 2. 3. og 4. etasje planlegges med private terrasser. I tillegg kan alle beboere 
benytte felles takterrasser på toppen av byggene. 
 
Under er det vist et foreløpig forslag til planløsning for blokkbebyggelsen på de to tomtene. 
Byggene er ikke detaljprosjektert og vil muligens bli justert frem mot byggesak.  

De fleste leilighetene har utsikt til Nitelva fra stua. I bestemmelsene er det satt krav om at 
alle leiligheter må ha vinduer mot minst to sider. Hver leilighet skal også ha tilhørende bod i 
tilknytning til garasjeanlegget.  

Bygget på 103/76 er speilvendt i forhold til det som er vist i planløsning under. 

 

 
1. etasje (Alle plantegninger: Woodstyle bygg AS) 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 30 av 60 

 

2. etasje 

 

 
3. etasje 
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4. etasje 
 

 
 Takterrasse 5. plan 
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Snitt A og B  
 

 
Snitt C viser heis/ trappebygg som stikker opp over hovedgesims 

  



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 33 av 60 

7.2.5 Uteoppholdsarealer/ takterrasser /lekeplass 
Innenfor planområdet skal det etableres en felles lekeplass på bakkeplan (L1). Lekeplassen 
skal opparbeides med lekeapparat, sandkasse, huske og sitteplasser. I tillegg til en felles 
lekeplass på bakkeplan skal det opparbeides en lekeplass på takterrassen til hvert enkelt 
bygg som skal være tilgjengelig for beboerne i bygget. I bestemmelsene er det krav om at 
takterrassene skal ha soneinndeling og at 25m2 skal opparbeides som lekeplass. Utover 
takterrasser ligger øvrige uteoppholdsarealer først og fremst på øvre nivå, mellom byggene 
og fylkesveien. 
 

 
3D som viser felles takterrasse med egen lekeplass (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

 
3D som viser felles trappeadkomst til lekeplass på bakkenivå (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
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3D som viser forslag til plassering av lekeplass på øvre nivå (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

 

7.2.6 Solforhold 
Sol- og skyggeanalyse viser at mer enn ¼ av MUA-arealet er solbelyst fra 08:00-13:00 ved 
jevndøgn. Arealer på takterrasser der støy er over grensenivå er ikke medregnet. 

Under er det vist solforhold for planområdet på noen utvalgte tidspunkter ved jevndøgn. 
Soldiagram er basert på at støyskjerm skal opparbeides med 3 glassfelt. 

For solforhold på flere tidspunkter vises det til komplett sol/ skyggeanalyse som er vedlagt 
planarbeidet. Temaet er også nærmere vurdert under virkninger av planforslaget/ punkt 9.2. 

 

 
22.03 kl. 09:00 
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22.03 kl. 13:00 

 

 

 
22.03 kl. 15:00 

 
 

7.2.7 Bebyggelsens tilpasning til omgivelsene  
Terrenghøyden byggene er plassert på styres delvis av muligheten for adkomst fra 
Strandvegen. Byggehøyde på bebyggelse/ boareal har blitt satt med bakgrunn i 
støyutredning. 

Byggene skal opparbeides med sokkeletasjer pga. det bratte terrenget, og de to nederste 
etasjene vil delvis gå inn i terrenget i bakkant. 

Bebyggelsen tillates oppført med boareal i 4 etasjer. På toppen av bebyggelsen skal det 
være takterrasser med et heis/ trappehus og en pergola sentralt plassert. Rekkverk rundt 
oppholdsarealet på takterrassen er trukket inn fra kanten slik at høydevirkning reduseres og 
direkte innsyn til naboer forhindres. 
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Mot ytterkant av planområdet i øst og vest skal det etableres skråninger mellom nedre og 
øvre nivå. Mellom byggene skal det etableres trapper for gangadkomst utvendig. 

 

 
Snitt av bygg som viser hvordan bygg er plassert i det skrånende terrenget  
(Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

7.2.8 Bebyggelsesstruktur/ tomtestruktur 
Detaljreguleringen omfatter plassering av to lavblokker på hver sin tomt. Bebyggelsens 
plassering er relativt låst gjennom byggegrenser fra veger og avstander til naboer.  

 

7.2.9 Estetikk, byggeskikk og arkitektur 
I bestemmelsene er det satt krav om at bebyggelsen skal ha variasjoner i materialbruk og 
planlegges utført i en kombinasjon av vedlikeholdsvennlig treverk, mur og båndtekking. 
Minimum 60% skal være tremateriale.  

Det skal generelt benyttes en dempet fargebruk tilpasset bebyggelsen, men farge på fasader 
mot fylkesveien skal være lysreflekterende for å gi mer lys til uteoppholdsareal. 

Fasade på parkeringsgarasje mot Strandvegen skal gis en tiltalende utforming og skal bekles 
med materialer som demper fasadeuttrykket.  
Takflater utenfor takterrasse skal tekkes av sedum eller tilsvarende. 
 

7.2.10 3D-modeller 
3D-modellering er benyttet gjennom utvikling av løsninger for planområdet, og utsnitt av 3D-
modell er brukt under de tema der de best passer inn. Det er også lagt ved digital 3D-modell 
som kan åpnes på pc og som kan ses fra forskjellige vinkler. 
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7.3 Vei og trafikkforhold  
Planområdet får to avkjørsler fra Strandvegen (offentlig kjøreveg), en til hvert bygg. 
Frisiktsoner for avkjørsler er påført i plankartet. Stigning skal være i henhold til kommunal 
norm for avkjørsler. 

Det skal etableres en avkjøringslomme for renovasjonsbil slik at lastebil står utenfor vegbane 
ved tømming av avfallsbrønner. 

Kjøreareal og utendørs parkeringsplasser er etablert slik at det er mulig å snu på egen 
eiendom. 

Eksisterende avkjøring fra fylkesvegen til 103/53 skal stenges, og det er påført stengesymbol 
i plankartet. 

Det er krav om at 35% av brøytet areal settes av til snøopplag. En beregning viser at brøytet 
areal er ca 375m2 (inkludert adkomster og parkeringsplasser, samt gangareal og 
gangadkomster til byggene mot Strandvegen). Med krav om 35% er det nødvendig at ca 
130m2 avsettes til snøopplag. 

I utsnitt av illustrasjonsplan under er arealer for snøopplag vist med rød skravur, totalt ca 
139m2. 

 
Utsnitt illustrasjonsplan med rød skravur på arealer for snøopplag 

 

Felles parkering for leilighetene er i parkeringsgarasje byggenes 1. etasjer med innkjøring fra 
bakkeplan. Det er krav om etablering av 1,25 parkeringsplasser per leilighet inkludert 
gjesteparkering. Det vil si at det skal etableres totalt 10 parkeringsplasser per eiendom. 

I bestemmelsene er det satt krav om at 50% av parkeringsplassene skal ha lademulighet for 
EL-bil og at samtlige parkeringsplasser skal bygges slik at det er mulig å tilrettelegge for 
lading av el-bil.  

Det skal være 2 oppstillingsplasser for sykler per leilighet. I bestemmelsene er det også satt 
krav om at 50% av oppstillingsplasser for sykkel skal være under tak.  

Detaljer angående parkeringsfordeling vil bli endelig fastsatt ved detaljprosjektering.  
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7.4 Mobilitet, forbindelseslinjer og kollektivtilbud 
Planforslaget legger ikke til rette for nye forbindelseslinjer innenfor planområdet, men 
baserer seg på å bruke etablert fortau langs Strandvegen, samt regulert gangforbindelse fra 
Strandvegen til buss-stopp i reguleringsplan for Borgensberget. 
 
Langs FV120, Nedre Rælingsveg, er det regulert inn trasé for kollektivtransport i 3,5 meters 
bredde.  
 
 

7.5 Universell utforming 
Planområdet skal i størst mulig grad opparbeides med tanke på universell utforming, og 
adkomst fra Strandvegen til byggene vil være universelt utformet. Det skal være universelt 
utformet adkomst til avfallsbrønner/ renovasjon. 

Planområdet er svært bratt, og det er ikke mulig å få til universelt utformede gangveier 
mellom nedre og øvre nivå. For adkomst til utearealer og lekeplass på øvre nivå må en 
benytte trapp mellom husene. Alternativt benyttes byggenes heiser til 3. etasje der felles 
utgang gir universelt utformet adkomst til uteområdene på øvre nivå.  
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7.6 Teknisk infrastruktur 

7.6.1 Vann og avløp 
Det er utarbeidet en overordnet VA-plan i forbindelse med detaljreguleringen. Rapporten er 
datert 04.02.2021 og er utarbeidet av S.E.P Consult AS. 

Eksisterende overvannsledning legges om og føres hovedsakelig langs tomtegrensen slik at 
rørene ikke kommer i konflikt med byggene. Det skal legges vann til brannhydrant på 
tomtegrensen og stikkledninger (vann og avløp) til BB1 og BB2. 
 

 
VA-plan vist med utkast til plankart i bakgrunnen. Brannhydrant er vist med rød sirkel. 
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7.6.2 Renovasjon 
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan i forbindelse med planarbeidet (RTP). Den har 
vært til forhåndsgodkjenning i kommunen. Det vises til vedlagte RTP datert 03.12.2021. 
Areal avsatt til renovasjonsbil og avfallsbrønner er også avklart med avfallsselskap/ ROAF. 

Oppstillingsplass for renovasjonsbil etableres som en avkjøringslomme fra Strandvegen slik 
at renovasjonsbilen kan stå utenfor veibanen ved tømming. 

Oppstillingsplassen er utformet slik at den kan kjøres inn i både fra øst og vest. Mest naturlig 
er vel innkjøring fra vest slik det er vist i illustrasjon under. Strandvegen er blindvei, men det 
finnes snumulighet øst for planområdet (ved blokkene til Borgensberget) som kan benyttes 
slik at renovasjonsbilen får snudd. 

Det er avsatt et areal på 21m2 til avfallsbeholdere og et areal på 84m2 til oppstillingsplass for 
renovasjonsbil 

 
Illustrasjonsplan med sporingskurver og innmålte høyder langs veikant Strandvegen 
 

7.6.3 Brannvann og hydranter 
Det skal etableres brannhydrant med to vannuttak med 65 NOR lås og kapasitet 50 l/s. 
Brannhydrant planlegges plassert i det nord-vestre hjørnet av planområdet, dvs nedre del av 
UT1. Plassering er avklart med brannvesenet. Byggene skal sprinkles. 

Det forutsettes at rømning skal prosjekteres i tråd med preaksepterte løsninger (TEK 17). 
Brannsikkerhet og rømning prosjekteres i forbindelse med søknad om rammetillatelse.  

Oppstillingsplass for stigebil blir sammenfallende med oppstillingsplass for renovasjonsbil. 
Ev. fremtidig kollektivfeltet langs fylkesvegen kan i tillegg være aktuelt å benytte. 
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7.6.4 Energiløsninger 
I bestemmelsene er det satt krav om at det ved søknad om tiltak skal redegjøres for tiltakets 
energiløsninger. Lavenergiløsninger skal vurderes. 

 

7.6.5 Teknisk plan 
Teknisk plan for areal langs FV 120 (kollektivfelt, støyskjerm og grønn mur mv.) har vært til 
gjennomsyn hos Viken fylkeskommune som i brev datert 18.05.2020 uttaler at teknisk plan 
kan danne grunnlaget for reguleringsplan. Kollektivfeltet er regulert på en slik måte at det har 
samme bredde og plassering som i reguleringsplan for Borgensberget, og støyskjerm er 
sammenhengende i teknisk plan for Østagløtt og teknisk plan for Borgensberget. 

Teknisk plan for Østagløtt (Norconsult, 05.03.20) er lagt ved som et eget vedlegg til 
reguleringsplanen.  

Støttemur langs FV 120 er nødvendig for å legge til rette for fremtidig kollektivfelt og for å 
muliggjøre bygging av støyskjerm. Kollektivfelt er regulert i 3,5 meters bredde, noe som er i 
tråd med krav fra Statens vegvesen. Det har i planarbeidet vært krav om utarbeidelse av 
teknisk plan for å dokumentere at det er mulig å bygge støyskjerm og støttemur, samt 
avsette areal til vedlikehold av disse.  

For å sikre mulighet til å kunne vedlikeholde den grønne muren/ jordarmerte fyllingen er det 
regulert et område med 1,5 meters bredde på utsiden av fyllingen til reguleringsformål annen 
veggrunn. Minimum bredde på vedlikeholdsareal er 1 meter. 
 

  
Areal teknisk plan for Østagløtt 

 

7.7 Miljøkvalitet - støy 
Støyrapport fra Multiconsult er revidert i flere runder. Siste og gjeldende rapport er datert 
14.12.2020. Støyutredning omfatter vegtrafikkstøy og estimerte trafikktall for år 2031 er lagt 
til grunn.  

Støyrapport har underveis i planarbeidet vært til gjennomsyn hos Statens vegvesen, og 
diverse avklaringer ift. detaljer på utforming har vært avklart med dem. I bestemmelsene er 
det krav om at støyskjerm skal bygges sammenhengende med støyskjermen foran 
Borgensberget. 
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7.7.1 Fasader 
Ved å sette opp en skjerm som vist under vil ikke bygget få lydnivåer over 55 dB på noen 
fasader. 
 
Fasaden må være god nok til å oppnå mindre enn 30 dBA gjennomsnittsnivå i soverom og 
oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå i soverom på nattestid. Minst et av soverommene må 
legges langs fasaden som vender mot «stille side»/ bort fra Nedre Rælingveg.  
 

 
Ny situasjon med støyskjerm (blå linje) 
 

 

7.7.2 Uteareal 
For lydnivå på uteareal fra utendørs støykilder er grenseverdien på 55 dB for 
veitrafikkstøy. Ved bygging av støyskjerm som vist i støyutredning er lydnivå innfridd på 
mark. Skjermhøyde varierer med terreng fra 2,4 til 2,5 meters høyde relativ til senterlinje 
fylkesvei 
 
Det er ikke nødvendig med skjerming av balkonger mot Strandvegen. For takterrasser må 
det etableres skjermingstiltak. Skjermer på takterrasser er 2,6 meter høye.  
 

7.7.3 Refleksjon mot naboer 
Støyskjerm mot fylkesvei skal i hovedsak være absorberende mot vei med unntak av tre 
glassfelt som skal slippe mer lys inn mot planområdet.  
 
I bestemmelser er det satt krav om at støyskjermen skal opparbeides med materiale som 
absorberer lyd, men at det tillates bruk av transparent materiale i deler av støyskjerm for å 
slippe inn lys til uteområder.  
  



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 43 av 60 

7.8 Klima og klimatilpasning, overvannsløsning 
Det er utarbeidet en overvannsplan i forbindelse med detaljreguleringen. Det henvises til 
vedlagte rapport fra S.E.P Consult AS, datert 04.02.2021. Overvannsplanen legger føringer 
som må gjelde i den videre detaljprosjekteringen. I forbindelse med prosjektering bør det 
legges vekt på bedre kartlegging av eksisterende grunnforhold og at det skal tilføres egnede 
grusmasser slik at dette samsvarer med beregningsgrunnlaget i rapporten. Eksisterende 
overvannsledning med utløp i Nitelva kontrolleres og oppgraderes ved behov før søknad om 
igangsettelse. 
 
Hovedprinsipp for løsning er at overvann skal tas hånd om åpent og lokalt, dvs gjennom 
infiltrasjon/ fordrøyning slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes. En tretrinnsstrategi er 
ledende prinsipp; infiltrasjon av små nedbørsmengder, fordrøye og forsinke større 
nedbørsmengder og lede vannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser. 
 
Forslag til løsning:  

- Det legges opp til håndtering av overvann på egen tomt 
- Etablering av permeable dekker 
- Oppfylling med infiltrerende masser i minimum 1 meters dybde under plen, gang -og 

kjørearealer. 
- Terreng på alle sider av byggene legges med fall fra bygget 
- Overvann/ takvann ledes inn på plenareal og det benyttes åpne vannveier 
- Takvann samles i taknedløp og ut på terreng 
- Det legges kantstein langs offentlig veg som samler opp overvann, og det plasseres 

sluk som leder vann til infiltrasjon på egen tomt. 
- Etablering av overflatebasseng som ivaretar behov ved ekstremnedbør 
- Forurensning fra trafikkarealer til vassdrag reduseres gjennom selvrensesystemer og 

fordrøyningsdammer. 
 

 

 
Prinsipp-plan med avrenningsmønster 
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Prinsippsnitt som viser infiltrerende masser i minimum 1 meters dybde 
 
 
Det tilføres grus/ silt som oppfyllingsmasser i plen- og kjøreareal, noe som gir bedre 
infiltrasjon. Infiltrasjonsevnen vurderes på nytt ved prøvegraving på tomta i forbindelse med 
igangsetting. 
 
Ved ekstremregn og fulle magasiner er det viktig å etablere gode flomveier ut og vekk fra 
husene. Det skal etableres lokale overflatebasseng. 
 
Det er viktig med godt vedlikehold for å sikre at sand fra strøing tilføres renner/ 
infiltrasjonsgrøft og at overflaten til infiltrasjonsgrøft forblir permeabel. Løsning må sikres 
også når det er frost i bakken. 
 
I bestemmelsene er det satt krav om at overvannshåndtering skal være i tråd med 
kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. Overvann skal ikke tilføres terreng 
raskere enn i dag.   
 

Teknisk plan for Østagløtt inkluderer overvannsplan for fylkesveg/ kollektivfelt. 

 

 

7.9 Barn og unges interesser  
I reguleringsplanen er det angitt at minimum areal for en nærlekeplass er 25 m2 og at det 
skal opparbeides 5 m2 til lekeplass per boenhet, dvs et totalt lekeplassareal på 80 m2 for 16 
boenheter.  
 
Lekeplass på bakkenivå skal være felles og er plassert på øvre nivå, mellom de to byggene 
Totalt areal er 81,2m2. I tillegg er det krav om opparbeiding av lekeplass på 25m2 på hver 
takterrasse 
 
I bestemmelsene er det satt krav om at L1, lekeplass på bakkeplan, skal inneholde 
lekestativ, sklie, huske, sandkasse, sitteplasser og bord. Takterrasser skal ha soneinndeling 
og 25m2 skal opparbeides som lekeareal. Lekearealet skal være en funksjonell lekeplass for 
barn i alderen 1-6 år.  
 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 45 av 60 

7.10 Rekkefølgebestemmelser 
Et utvalg av de viktigste rekkefølgebestemmelsene: 

- Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av området skal nødvendig skole- og 
barnehagekapasitet være dokumentert. 
 

- Før brukstillatelse skal gang- og sykkelvei mot Fjerdingby skole (gang- og sykkelvei 
mellom Borgensberget og Nyland) være ferdig opparbeidet. 
 

- ROAF må kontaktes for endelig godkjenning av løsning for avfallshåndtering før 
rammetillatelse 
 

- Byggeplan for alle tiltak som berører FV skal godkjennes av Viken fylkeskommune før 
det gis igangsettingstillatelse. 

 
- Utomhusarealer og lekeplass skal være væreferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse. 
 

- Støttemurer mv. i tråd med byggeplan og støyskjermingstiltak må være på plass før 
boliger tas i bruk.  
 

For komplette rekkefølgebestemmelser henvises det til planens reguleringsbestemmelser. 
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8 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) for planområdet, jf. § 4-3 i 
plan- og bygningsloven. Analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål. ROS-analysen for planområdet følger med som 
vedlegg til planbeskrivelsen.   
 
Sammenstilling av tiltak for å redusere risiko og sårbarhet gjennom planen: 

1. 
Overvann Sannsynlighet Konsekvens 

 
Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 
plan 

  
Høy 

Liv og helse:  
Små 

Oppsummering av løsning 
i overvannsplan: 

- Håndtering av 
overvann på egen 
tomt 

- Permeable dekker 
- Oppfylling med 

infiltrerende 
masser i minimum 
1 meters dybde 
under plen, gang -
og kjørearealer. 

- Overvann/ 
takvann ledes inn 
på plenareal og 
det benyttes åpne 
vannveier 

- Terreng på alle 
sider av byggene 
legges med fall fra 
bygget 

- Takvann samles i 
taknedløp og ut 
på terreng 

- Det legges 
kantstein langs 
offentlig veg som 
samler opp 
overvann, og det 
plasseres sluk 
som leder vann til 
infiltrasjon på 
egen tomt. 

- Etablering av 
overflatebasseng 
som ivaretar 
behov ved 
ekstremnedbør 
 

- Når overvanns-
magasiner er fulle 
er det viktig å 
etablere gode 
flomveier ut og 
vekk fra husene. 

Under pkt. 3.1.5 i 
bestemmelsene 
er det satt krav om at 
overvannshåndtering skal 
være i tråd med 
kommunens retningslinjer 
for overvannshåndtering. 
Overvann skal ikke 
tilføres terreng raskere 
enn i dag.   
 
Det er også gitt 
anbefalinger for drift av 
anlegget: 

- Etablere tiltak 
som forhindrer at 
sand fra strøing 
tilføres renner/ 
infiltrasjonsgrøft 

- Sørge for at 
overflater 
infiltrasjonsgrøft 
forblir permeable 

- Sikre løsning 
også når det er 
frost i bakken 

 
Regler/ forskrifter/ lover: 

- Vannressursloven 
§7, 2. ledd 

- PBL 
- Byggteknisk 

forskrift (TEK 17) 
 
Overvannsplanen skal 
detaljeres ved 
igangsetting og 
infiltrasjonsevnen 
vurderes på nytt ved 
prøvegraving. 

Stabilitet:  
Ikke relevant 

Materielle 
verdier:  
Middels 
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Overvannsrapport 
viser til tiltak slik 
at flomveier ikke 
blir til fare for 
eksisterende og 
ny bebyggelse.  

 

2. 
Trafikkulykke 

fylkesveg 
Sannsynlighet Konsekvens 

 
Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 
plan 

  
Middels 

Liv og helse:  
Høy 

Etablering av ev. 
kollektivfelt mot 
planområdet vil gi en 
bedret trafikksituasjon.  

Etablering av støyskjerm/ 
autovern mot 
planområdet reduserer 
ulykkesrisiko.  

Planforslaget regulerer 
kollektivfelt langs 
planområdet, og det er 
regulert støyskjerm 
med juridisk linje i 
plankartet. 
Det henvises til 
bestemmelser pkt. 
4.2.1 c): Det må 
monteres veirekkverk 
foran støyskjerm 
dersom støyskjermen 
ikke er testet og 
godkjent. 

Stabilitet:  
Ikke relevant 

Materielle 
verdier:  
Middels 

 

3. Brann i 
transportmiddel Sannsynlighet Konsekvens 

 
Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 
plan 

  
Lav 

Liv og helse:  
Høy 

Avstand, støyskjerm 
og høydeforskjell 
mellom FV og 
planområde skaper 
barrierer. 
 
Oppsetting av 
godkjent støyskjerm, 
samt at byggegrenser 
på 20m fra FV må 
overholdes. 
Mellombygget (ikke 
boareal) på 103/53 
tillates bygget inntil 
19,4m fra senterlinje 
FV. 
 

Rekkefølgebestemmelse 
/før brukstillatelse 6.3:  
Kommunen må ha 
mottatt dokumentasjon 
på at det er utført 
støyskjermingstiltak i 
tråd med støyrapporten.  

Bestemmelser 3.2: 
Byggegrenser er 
tilsvarende 
formålsgrenser for BB1 
og BB2.  

Stabilitet:  
Ikke relevant 

Materielle 
verdier:  
Middels 

 

4. Brann i 
bygning Sannsynlighet Konsekvens 

 
Tiltak  

 

Oppfølging gjennom 
plan 

  
Middels 

Liv og helse:  
Høy 

Byggene skal sprinkles. 
Det må etableres 

Bestemmelser 3.1.7:  
skal ha to vannuttak 
med kapasitet 50 l/sek.  
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Stabilitet:  
Ikke relevant 

brannhydrant innenfor 
planområdet. 
 
Brannforebygging ihht. 
TEK 17 og andre relevante 
lover og forskrifter. 
 
Oppstilling av brannbil kan 
skje i avkjøringslomme for 
renovasjonsbil eller i 
kollektivfelt langs 
fylkesveien. 

 
Bestemmelser 6.3: 
Adkomst og 
vannforsyning for 
brannvesen må være 
ferdigstilt før bygg kan 
tas i bruk jf. Pbl. 12-7 
nr. 4. Før brukstillatelse 
gis må tilrettelegging 
for brannvesenet være 
tilfredsstillende ivaretatt 
i henhold til 
byggeteknisk forskrift 
og brannvesenets 
retningslinjer vedr. 
tilrettelegging for 
rednings- og 
slokkemannskaper.  

Materielle 
verdier:  
Høy 
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9 Virkninger av planforslaget    

 

9.1 Landskap, estetikk og byggeskikk 
Byggene skal delvis legges inni skråning og høydevirkning dempes med dette, og hverken 
byggenes fjern -eller nærvirkning vil være dominerende.  
 
Bestemmelser setter konkrete krav til variasjoner i materialbruk for å unngå monotone 
fasader. Det skal benyttes tremateriale i minimum 60% av byggenes fasader, noe som er et 
materiale som går igjen på nabobebyggelse. Fasade på parkeringskjeller mot Strandvegen 
skal gis en tiltalende utforming og skal bekles med materialer som demper fasadeuttrykket. 
Det skal generelt benyttes en dempet fargebruk som skal være tilpasset bebyggelsen.  
 

 
3D som viser et variert uttrykk på fasader mot Strandvegen. Byggenes høydevirkning blir dempet av 
skråning i bakkant. (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

3D som viser variasjoner i fasader vendt mot fylkesveien (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
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9.2 Sol/ -skyggeforhold og uteoppholdsareal  
Det har i planarbeidet vært jobbet mye med å bedre lysforholdene innenfor planområdet. 
Planområdet har et krevende utgangspunkt siden det ligger nord-øst vendt. På sørsiden av 
byggene ligger fylkesveien en god del høyere enn utearealer, noe som også gir mye skygge. 

Hovedgrepet for å totalt sett bedre lysforholdene på uteområder er å opparbeide 
bebyggelsen med takterrasser. Opprinnelig var også planforslaget tenkt med bebyggelse i 5 
etasjer, men leilighet i 5 etasje er nå fjernet til fordel for større og felles takterrasser. Det skal 
også opparbeides lekeplasser på takterrasser i tillegg til lekeplass på bakkeplan. Lekeplass 
på bakkeplan er for øvrig trukket så nær bygg som mulig for at den skal få mest mulig sol. 

Støyskjerm langs fylkesveien vil også bidra til mer skygge på uteområder. Derfor skal deler 
av støyskjerm være transparent for å bedre lysforholdene på bakkeplan på oppsiden av 
byggene. Det er ønskelig å opparbeide støyskjerm med tre glassfelt, hvor et av dem er i 
området ovenfor lekeplass L1/ partiet midt mellom byggene. 
 

 
Turkis farge viser plassering av glassfelt i støyskjerm for å slippe mer lys inn til planområdet 
 
For å bedre lysforholdene ytterligere er det i bestemmelsene satt krav om at materialer og 
farger på fasader mot fylkesveien skal være lysreflekterende for å gi mer lys til 
uteoppholdsarealet. 

 

Naboer i øst, på 103/247, har sin uteplass/ veranda mot øst, dvs. at den ikke vender mot 
BB2. Naboer i vest, på 104/350 og 104/51, har verandaer vendt mot planområdet/ BB1. 
104/51 ligger høyere i terrenget og vil ikke bli påvirket av skygge fra leilighetsbygg. 

Bebyggelsen på BB1 er plassert slik at den ikke ligger på linje med naboer i vest, men 
blokken på BB1 vil kaste litt skygge på uteplassen til 104/350. Ved jevndøgn har halve 
terrassen skygge fra kl 09:00-10:00. Kl 11:00 er den helt i skyggen, men kl 12:00 er det igjen 
halve terrassen som har skygge. Solforholdene bedrer seg utover dagen. Hele verandaen vil 
ha skygge i ca 2 timer pga. nærliggende leilighetsbygg.  

På neste side er det vist hvordan skygge faller på uteplass/ verandaen til 104/53 for noen 
utvalgte tidspunkt ved jevndøgn. 
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Kl 10:00                                                                     Kl 12:00 

 

      
Kl 14:00                                                                     Kl 16:00             

 

 

9.3 Turbulens og vind 
Arealet på oppsiden av byggene vurderes å være noe utsatt for turbulens og vind. Det er stilt 
krav om at uteoppholdsareal skal beplantes med vegetasjon som er egnet til å redusere 
vindhastighet på bakkeplan, eventuelt i kombinasjon med møblering. 

 

9.4 Sosial infrastruktur  
Skole- og barnehagekapasitet må dokumenteres. Det kan være aktuelt å benytte Fjerdingby 
skole siden det ikke er kapasitet ved nærmeste skole (Rud). Nødvendig skole- og 
barnehagekapasitet må være dokumentert før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av 
leilighetsblokker. 
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9.5 Barn og unges interesser 
Planområdet er trangt, men det er med lekeareal både på bakkeplan og takterrasser avsatt 
areal til nærlekeplass utover minstekravet. Krav om støyskjerm mot fylkesveg gjør at 
lekeplassen blir liggende utenfor gul støysone. Lekeplassen må sikres med gjerde siden 
plasseringen medfører bruk av mur mot trappeadkomst mellom bygg. 

Lekeplass L1 på bakkeplan er sørvendt, men lysforholdene på denne siden av byggene blir 
noe redusert pga. høydeforskjell opp mot fylkesvegen, samt støyskjerm. Derfor er 
lekeplassen trukket nærmest mulig byggene slik at den får best mulig lysforhold. I tillegg skal 
glassfelt i støyskjerm bidra til å bedre solforholdene. 

Felles lekeplass for begge blokker må seksjoneres, og det må tinglyses rettigheter til å 
anlegge, bruke, drifte og vedlikeholde lekeplassen for begge blokkene/ gårds- og 
bruksnumrene slik at det er tilgang til å bygge lekeplassen uavhengig av når den andre 
blokka bygges. Rekkefølgebestemmelse sikrer at lekeplassen må være ferdig opparbeidet 
før det gis brukstillatelse for nybygg.  

Per dags dato er det ikke ledig kapasitet for Rud skole som er den skolen som ligger 
nærmest planområdet. Det kan være aktuelt å benytte Fjerdingby skole i stedet. I så fall kan 
etablering av trygg skolevei (manglende strekning Borgensberget- Longsdalen) mot 
Fjerdingby skole være aktuelt. Det er satt rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvei mot 
Fjerdingby skole skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse. Kravet gjelder hvis det ikke 
er ledig kapasitet ved Rud skole. 

Det er også satt rekkefølgekrav om at det før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av 
leilighetsblokkene skal nødvendig skole- og barnehagekapasitet være dokumentert.  

 
 

9.6 Mobilitet  
På grunn av høydeforskjell fra byggeområde opp mot fylkesveg er det ikke mulig å etablere 
noen gangforbindelse internt på planområdet til nærliggende buss-stopp, men det er kort vei 
til gangforbindelse opp til buss-stopp regulert i Borgensberget-planen. 

 

9.7 Universell utforming  
Det er i planområdet stor høydeforskjell fra nedre nivå ved Strandvegen (adkomsten til 
planområdet) til øvre nivå vendt mot Nedre Rælingsveg, og utvendig er det ikke mulig å få til 
universelt utformet adkomst til felles lekeplass L1 på øvre nivå. Trappeadkomst vil bli etablert 
mellom byggene, men i tillegg vil lekeplassen bli gjort tilgjengelig via innvendig heis/ lift. 
Takterrasser er en del av uteoppholdsarealet og også disse vil være tilgjengelig via heis/lift.  

 

9.8 Parkering  
Til hvert bygg skal det etableres minst 1 p-plass til hver boenhet i parkeringsgarasjen. Det 
skal det etableres minst 2 utvendige parkeringsplasser for hver eiendom, m.a.o. totalt 10 
parkeringsplasser per eiendom. Medregnet utvendige parkeringsplasser oppfyller begge 
eiendommene kravet om 1,25 parkeringsplass per boenhet. 
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9.9 Renovasjon  
Innenfor planområdet er det regulert areal til oppstilling av renovasjonsbil. Arealet skal 
etableres som avkjøringslomme fra Strandvegen slik at renovasjonsbilen blir stående utenfor 
vegbanen ved tømming av avfallsbrønner. 

Plassering og størrelser på regulerte arealer til oppstillingsplass og avfallsbrønner er avklart 
med ROAF og er vist i vedlagte RTP/ renovasjonsteknisk plan. 

 

9.10 Teknisk infrastruktur  
Brannbil 

Ved eventuell brannsituasjon er det to mulige adkomstruter for brannbil; Strandvegen kan 
benyttes for adkomst på nedsiden av byggene, mens fylkesveg kan benyttes som alternativ 
adkomst på oppsiden av byggene. Areal regulert til oppstillingsplass for renovasjonsbil kan 
benyttes til oppstillingsplass for stigebil. 

Prosjektet er drøftet med brannvesenet, og det henvises til møtereferat datert 30.04.2019. 

 

Trafikkforhold 

Det må forventes en liten økning i trafikktallene for Strandvegen, men en utbygging på til 
sammen 16 boenheter vurderes å ikke ha konsekvenser av betydning.  

Eksisterende og trafikkfarlig adkomst fra Nedre Rælingsveg/ fylkesvei blir gjennom 
planforslaget fjernet.  

Langs fylkesveien skal det etableres støyskjerm som er sikker for påkjørsel slik at en unngår 
utforkjørsler til uteområdene til de to byggene. Temaet er nærmere beskrevet i ROS-
analysen. 

For adkomster fra Strandvegen er det påført frisiktsoner, og det er krav om at man skal 
kunne snu på egen eiendom. 

 

9.11 Miljøkvalitet – støy  
Planområdet ligger i dag delvis i gul og rød støysone. Det er i bestemmelsene satt krav om 
oppsetting av støyskjerm langs fylkesveien før tiltak.  

For å oppnå tilfredsstillende lydnivå på uteareal må lydnivå på uteplass være under 55dB. 
Ved bygging av støyskjerm vil lydnivå på mark bli innfridd.  

For takterrasser skal det også etableres skjermingstiltak. Skjermer på takterrasser er 2,6 
meter høye. Grenseverdier innfris i stor grad med denne løsningen, men noen mindre 
arealer på takterrasse berøres av gul støysone. Disse er trukket fra i forbindelse med MUA-
beregning. 
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Skjerming av takterrasser. Oransje farge viser område med lydnivå som overskrider grenseverdi. 

 
Oppsetting av støyskjerm kan potensielt gi refleksjoner mot naboer på motsatt side av veg. 
Beregningene viser at med absorberende skjerm blir ikke støyforholdene forverret hos 
naboer på motsatt side av veg, heller ikke ved bruk av 3 stk glassfelt i støyskjerm. 
  
Støyrapport inneholder anbefaling om plassering av soverom; Minst et av soverommene må 
legges langs fasaden som vender mot «stille side»/ bort fra Nedre Rælingveg. Denne 
anbefalingen er fulgt opp i planforslaget. 

 

9.12 Grunnforhold  
Geoteknisk vurdering er utført og grunnforhold vurderes å være stabile. 
 

9.13 Naturmangfold  
Det vurderes å ikke være nødvendig med en oppfølging av kravene i naturmangfoldloven 
kapittel II §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) til §12. Kunnskapsgrunnlaget er sjekket ut og basert 
på dette vurderes det å ikke være nødvendig med ytterligere utredninger og oppfølging av de 
miljørettslige prinsippene.  
 

9.14 Klima og klimatilpasning 
I bestemmelsene er det satt krav om at det ved søknad om tiltak skal det redegjøres for 
tiltakets energiløsninger. Lavenergiløsninger skal vurderes. 
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10 Avveining av ulike hensyn og valgt løsning 
Planområdet har en beliggenhet som gjør at det er godt egnet til en utvikling med 
leilighetsbebyggelse. Det er sykkelavstand til Lillestrøm, og det er hyppige bussavganger til 
Fjerdingby og Lillestrøm fra buss-stopp rett ved planområdet. 

Det aktuelle arealet for regulering er komplekst og kostnadskrevende å bygge ut. Det er 
mange hensyn å ta. Problemstillingene under har blitt vurdert samlet for å finne den totalt 
sett beste løsningen for å utvikle området; 

- bratt terreng  
- trange tomter og byggegrenser fra to veger 
- lys/ skyggeforhold 
- tilstrekkelig MUA/ uteoppholdsarealer 
- støyskjerming mot fylkesveg 
- utbygging med murer mv. med tanke på fremtidig kollektivfelt langs fylkesveg 

I planforslaget er det vist forslag til en utvikling med inntil 8 leiligheter per bygg. Det vurderes 
at dette er mulig å få til, men endelig antall enheter for hvert bygg må avklares gjennom 
detaljprosjektering/ ved søknad om rammetillatelse.  

Planarbeidet ble opprinnelig varslet med muligheten for parallell behandling av 
reguleringsplan, men dette er det nå gått bort fra. Plankart og andre illustrasjoner er laget så 
detaljert som mulig, men enkelte detaljer vil komme på plass gjennom detaljprosjektering. 
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10.1 Bearbeiding bebyggelse 
Bebyggelsen i planforslaget har vært bearbeidet i mange runder for å oppnå best mulig 
løsning ift. støy, uteoppholdsareal, leilighetsinndeling og lysinfall mv. 

Planarbeidet ble levert kommunen første gang i juli 2020, men oppdragsgiver ble pålagt å 
utføre noen endringer før planen kunne tas til behandling. Dette gjaldt blant annet utforming 
av byggene. Under er det vist noen eksempler på hvordan bebyggelsen har blitt endret fra 
juli 2020 til januar 2021. 

I tidligere utkast inneholdt 5. etasje kun leiligheter. I juli 2020 ble planforslaget endret slik at 
5. etasje inneholdt leilighet og takterrasse. I det endelige planforslaget som nå presenteres 
er bebyggelsen redusert til 4 etasjer for å imøtekomme krav til støy, solforhold og tilpasning 
til nabobebyggelse. 
 
På toppen av boligbebyggelse i 4 etasjer skal det etableres takterrasse med lekearealer. På 
denne måten oppfyller en kravet om at MUA-areal totalt sett skal ha tilstrekkelig kvalitet/ 
solforhold. For øvrig er arealet til takterrassen trukket innover fra fasaden ift. tidligere forslag 
for å redusere høydevirkning, samt ta hensyn til innsyn mot naboer.  
 

 
3D som viser hvordan arealene til takterrassene er trukket innover fra fasader. 
(Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 
 
Opprinnelig var det planlagt en selvstendig leilighet i 1. etasje, men dette har blitt endret slik 
at boareal i 1. etasje nå er en del av leilighet over to plan. Også planløsning for andre 
leiligheter har blitt endret over tid, blant annet for å få tilstrekkelig lysinnfall. Dette er fulgt opp 
i bestemmelsene der det er krav om at alle leiligheter har vinduer mot to sider. 
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Forslag bebyggelse juli 2020 (Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
 

 
Forslag bebyggelse ved levering av planforslaget i januar 2021 viser redusert høydevirkning 
(Illustrasjon: Woodstyle Bygg AS) 
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Forslag planløsning med separat leilighet juli 2020  
 

 
Forslag planløsning 1. etasje ved levering av planforslaget i januar 2021.  
Boareal i 1. etasje er en del av leilighet over to plan 
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10.2 Lysforhold uteoppholdsarealer 
Hovedgrepet for å skape tilstrekkelig uteoppholdsareal med gode lysforhold har vært valget 
om å etablere felles takterrasser på hele takflaten til byggene (foruten trappe- og heishus 
mv). Takterrassene inneholder også lekeplasser på 25m2 siden lekeplass på bakkeplan 
deler av året ikke har tilstrekkelig med sol.  
 
For å bedre lysforhold også for lekeplass på bakkeplan planlegges støyskjerm med 3 
glassfelt (mot 1 glassfelt tidligere) i partiet som vender mot lekeplassen. 
 
Disse grepene gjør at mer enn ¼ av MUA-arealet er solbelyst fra 08:00-13:00 ved jevndøgn. 
 

 
Forslag 5. etasje i juli 2020: felles takterrasse kombinert med leilighet/ privat takterrasse 
og felles takterrasse 
 

 
Forslag 5. etasje ved levering av planforslaget i januar 2021: hele takarealet er avsatt til felles 
takterrasse og lekeplass 



PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØSTAGLØTT 
 

 
 

PLANID 214  Side 60 av 60 

11 Vedlegg  
1. Plankart, datert 28.01.2021 
2. Planbestemmelser, datert 10.02.2021 
3. ROS-analyse, datert 10.02.2021 
4. Illustrasjonsplan, datert 28.01.2021 
5. MUA-kart, datert 28.01.2021 
6. Snitt A-D illustrasjonsplan, datert 28.01.2021 
7. Plantegninger/ snitt/ fasader bygg, datert 14.01.2021 
8. 3D-perspektiver, datert 28.01.2021  
9. Sol- og skyggedokumentasjon, 10.02.2021 
10. Teknisk plan, datert 05.03.2020 
11. Geoteknisk rapport, datert 30.06.2017 
12. Støyrapport, datert 14.12.2020 
13. Renovasjonsteknisk plan, datert 03.12.2020  
14. VA-plan, datert 27.01.2021 
15. Overvannsplan, datert 04.02.2021 
16. Innkomne innspill og merknader (1. og 2. gangs varsling) 
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