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Detaljreguleringsplan for Østagløtt - førstegangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak:  
1. 

 

 

2.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge 
forslag til detaljreguleringsplan for Østagløtt, med plankart og bestemmelser datert 
28.01.2021 og 10.02.2021, ut til offentlig ettersyn, etter at endring som fremgår av 
punkt 2 under er utført. 

Det inntas i bestemmelsene at alle boenhetene skal ha minst 1 p-plass hver i 
garasjeanlegget. 

 

Planutvalgets behandling av sak 6/2021 i møte den 22.02.2021: 

Behandling  
Innstilling fra kommunedirektøren ble vedtatt mot en stemme, (KRF). 

 

Vedtak 

 

1. 

  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å 

legge forslag til detaljreguleringsplan for Østagløtt, med plankart og 

bestemmelser datert 28.01.2021 og 10.02.2021, ut til offentlig ettersyn, etter at 

endring som fremgår av punkt 2 under er utført. 

2. Det inntas i bestemmelsene at alle boenhetene skal ha minst 1 p-plass hver i 

garasjeanlegget 

 

 



Vedlegg 

1 Plankart, datert 28.01.2021 

2 Reguleringsbestemmelser, datert 10.02.2021 

3 Planbeskrivelse, datert 10.02.2021 

 

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under: 
 

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 10.02.2021 

5 Illustrasjonsplan, datert 28.01.2021 

6 MUA-kart, datert 28.01.2021 

7 Snitt A-D illustrasjonsplan, datert 28.01.2021 

8 Plantegninger, snitt og fasader bygg, datert 14.01.2021 

9 3D-Perspektiver, datert 28.01.2021 

10 Sol- og skyggedokumentasjon, datert 10.02.2021 

11 Teknisk plan, datert 19.07.2018, (rev. 05.03.2020) 

12 Geoteknisk rapport, datert 30.06.2017 

13 Støyrapport, datert 14.12.2020 

14 Renovasjonsteknisk plan, datert 03.12.2020 

15 VA-plan, datert 27.01.2021 

16 Plan for overvannshåndtering, datert 28.10.2019 (rev. 04.02.2021) 

17 Innkomne innspill - samlet 

 

 

Saksutredning 
 

1. Sammendrag 

Planområdet er på ca. 4600 m2 og ligger innerst i Strandvegen, like nordvest for 
Borgensberget, mellom Nedre Rælingsveg (Fv. 120) og Strandvegen. Adkomst til 
planområdet er via Strandvegen lengre nord, like ved rundkjøringen mot Lillestrøm. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av 2 boligblokker med 
maksimalt 16 leiligheter (8 leiligheter pr. blokk). Hver blokk kan bygges i inntil 4 etasjer med 
felles takterrasser, inkl. parkeringsgarasje. Planforslaget legger også til rette for støyskjerm 

https://www.ralingen.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-oestagloett.550480.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4812539.2185.bmqazqjzbbjbbu/4+ROS-analyse_2021.02.10.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811837.2185.nluqmjwpjabjbz/5+Illustrasjonsplan_2021-01-28.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811838.2185.jmqnnwablqtz7z/6+MUA_kart_2021-01-28.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811826.2185.lwqbqkbbsbzwka/7+Snitt+A-D+illstras.plan_2021-01-28.pdf
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https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811830.2185.bnpkwnklpjblak/11+Teknisk+plan%2C+samlet+-19.07.18+rev.+05.03.2020.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811831.2185.jkuikuupj7jbbm/12+Geoteknisk+rapport_2017-06-30.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811832.2185.p7pilnssnpk77q/13+St%C3%B8yrapport_2020-12-14.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811833.2185.mn7mlkuisaujli/14+Renovasjonsteknisk+plan_2020-12-03.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811834.2185.lpnumt7wpmkkua/15+VA-plan+27.01.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811835.2185.puq7bkmtukauzw/16+Overvannsplan+-+28.10.2019+rev.+04.02.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4811836.2185.7iqknilpksljib/17+Innspill+til+planarbeidet_samlet.pdf


med vedlikeholdsareal langs fylkesveien, avfallshåndtering, gjesteparkering, 
uteoppholdsarealer og nærlekeplass, samt kollektivfelt mot Lillestrøm. 
 
Reguleringsplanen omfattes ikke av KU-forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å vedta at forslag til detaljreguleringsplan for 
Østagløtt, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, etter at planforslaget er endret 
i henhold til innstillingen.  

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Konsulentfirmaet Areal+ har på vegne av forslagsstillere Korneliussen eiendomsutvikling AS 
(103/76) og Veiko Punnar (103/53), utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for 
Østagløtt. Planutvalget skal beslutte om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.   

 

 
 

 
Figur 1: Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen 
angir status for Detaljreguleringsplan for Østagløtt. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Det har ikke vært noen tidligere behandlinger av saken.  
 
Detaljreguleringsplan for Gangvei mellom Borgensberget og Nyland, for å legge til rette for 
planfri gangforbindelse til Fjerdingby sentrum og nye Fjerdingby skole, ble vedtatt 
16.09.2020. Gangveien vil gi mulighet for at barn fra Østagløtt kan gå på nye Fjerdingby 
skole ettersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet på Rud skole.  

 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Kommuneplanens arealdel 2014-2026 



Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplanen. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse (nåværende) i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus  
Ifølge regional plan for areal og transport ligger planområdet utenfor det som med all 
sannsynlighet blir prioritert vekstområde(r) i Rælingen. Det legges opp til en høyere 
utnyttelse enn dagens situasjon. Med bakgrunn i at 80 % av utbyggingen skal skje i prioritert 
vekstområde, vil det kunne sette begrensninger for videre utvikling av Rælingens arealer 
som ligger utenfor vekstområdene.  
 
For andre overordnede føringer, samt gjeldende reguleringsplaner i området vises det til 
forslagsstillers planbeskrivelse, kapittel 5.  

 

 

 

4. Sakens innhold  

4.1 Planprosess 

Under vises en kort oppsummering over planprosessen hittil:  

 Oppstartsmøte – 12.05.2016 
 Varsel om oppstart 21.06.2016 (se punkt 4.5 i saksfremlegget) 
 Frist for innspill til varsel om oppstart 15.08.2016 
 Nytt varsel om oppstart og varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale – 

01.07.2017 
 Frist for innspill til nytt varsel om oppstart – 14.08.2017 
 Utarbeidelse av planforslaget år 2016-2020  
 Reguleringsplanen byttet navn fra gnr/bnr 103/76 og 103/53 i Strandvegen til 

Østagløtt  
 
 

Parallell behandling av planforslag og byggesak – utgår 
I forbindelse med varsel om oppstart ble det varslet at det planlegges felles behandling av 
reguleringsplanforslag og byggesak, jf. plan- og bygningsloven § 12-15. Dette innebærer at 
offentlig ettersyn og høring av planen også fungerer som nabovarsling av byggesaken. Dette 
er det gått bort i fra i reguleringsplansaken.  
 

4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 

Beliggenhet 

Planområdet ligger innerst i Strandvegen, like nordvest for Borgensberget, mellom Nedre 
Rælingsveg (Fv. 120) og Strandvegen.  



 

Figur 2 Planområdets beliggenhet mellom fylkesveien og Strandvegen.  

Gjeldende reguleringsplan  

Området er pr. i dag regulert til boligformål og kjørevei i reguleringsplan for Rv. 120 med 
tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen-Aamodt, vedtatt 14.11.1983.  
 
Dagens arealbruk og tilstøtende arealer  
Planområdet ligger i et etablert boligområde. Huset på 103/53 er revet, mens huset på 
103/76 er ubebodd.  
 
Tomtene som grenser inntil planområdet er bebygd med eneboliger, og på Borgensberget er 
det etablert blokkbebyggelse. På andre siden av Strandvegen ligger i dag helse og 
velværsenteret og Trygg og sikker AS. Dette området inngår i detaljreguleringsplan for 
Borgen som ble 1. gangsbehandlet 30.11.2020.      
 
Vei, trafikkforhold og kollektivt 
Eiendommen 103/53 har adkomst fra fylkesvei 120, mens eiendommen 103/76 har adkomst 
fra Strandvegen. Gjennomførte trafikktellinger i forbindelse med reguleringsplan for 
Borgensberget viste ca. 700 ÅDT frem til Torva barnehage, og ca. 400 ÅDT frem til 
Borgensberget. 
 
Det er bussholdeplasser på hver side av fv. 120 ved Borgensberget (busstoppet Borgen), 
med hyppige bussavganger. Her har fotgjengerovergangen over fylkesveien blitt fjernet av 
Statens vegvesen da den ikke oppfylte/tilfredsstilte gangfeltkriteriene. Gangveien fra 
Strandvegen og opp til bussholdeplassen er ikke universell utformet. Ifølge Ruter tar det ca. 
7 min med buss til Lillestrøm bussterminal (utenom rushtiden) og til Fjerdingby tar det ca. 6 
min med buss.  
 
Landskap 



Planområdet ligger nord-østvendt i skrånende terreng som er forholdsvis bratt. 
Høydeforskjellen mellom fylkesveien og Strandvegen er på ca. 13 meter. Innenfor 
planområdet ligger eiendommen 103/53 litt høyere i terrenget enn 103/76, og det er en del 
berg i dagen på tomten. En god del av den eksisterende vegetasjonen innenfor planområdet 
er per dags dato fjernet, og det er i dag utsikt mot Nitelva.  
 
Eiendommene ligger mellom fylkesveien og Strandvegen.     
 
Gang- og sykkelveinett 
Det er gang- og sykkelvei langs både Nedre og Øvre Rælingsveg frem til Fjerdingby 
sentrum. Disse er bundet sammen av gang- og sykkelveien i Longsdalsvegen. I dag er det 
ikke planfri krysning av fylkesveien. Ved videreføring av gang- og sykkelveien fra 
Borgensberget til Nyland, vil det være mulig å benytte undergangen ved Nyland/Longsdalen.  
 
Nordover er det fortau og gang- og sykkelvei frem til Lillestrøm stasjon.   
 
Barns interesser  
Barnetråkk er utført for Rud skole. Det vises ingen registreringer innenfor planområdet, men 
eiendommene er i dag to private eneboligtomter.  
Utenfor planområdet, nede ved Nitelva, er det registrert et område med «fin utsikt». Litt 
lenger østover på Strandvegen er det registrert at det bygges. Barnetråkkregistreringene ble 
gjennomført rundt den tiden Borgensberget ble bygget.  
 
Tur- og friluftsliv – fysisk aktivitet/idrett 
Det er kort vei (ca. 500 m) til Torva (nordvest for planområdet) hvor det er et statlig sikret 
friområde med en stor gresslette/bane, samt en barnehage og en liten båthavn. Utenfor 
åpningstidene kan barnehagens uteområder benyttes av allmenheten.   
 
Nitelva ligger i umiddelbar nærhet og det er ca. 1,2 km til nærmeste sti ut i marka 
(Rælingsåsen).  
 
Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger innenfor Rud skolekrets. Gangavstanden til Rud barneskole er ca. 1,4 
km, men skolen har pr. dags dato ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot flere elver. Til 
Fjerdingby skole er det ca. 2,6 km fra planområdet.  
 
Det skal bygges ny Fjerdingby skole ved rådhuset med blant annet kapasitet til nye boliger 
langs Strandvegen. Ny skole ventes ferdig bygd i 2022.       
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Der ingen registrerte fornminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet.  

Støyforhold 
Planområdet grenser i sør inntil fylkesvei 120 (Nedre Rælingsveg), og planområdet ligger i 
gul og rød støysone etter retningslinje T-1442. Sør for planområdet er det ikke støyskjerm 
langs fylkesveien i dag.   
 
Grunnforhold 



I forbindelse med planarbeidet har det blitt utført geoteknisk vurdering og 
grunnundersøkelser ift. lokal- og områdestabilitet. Det ble ikke funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale innenfor planområdet. Grunnen på eiendommene består stort sett av 
fjellgrunn under et tynnere løsmassedekke og vurderes som godt egnet til bebyggelse. 
Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt planområdet er 
tilfredsstillende. Det vises til vedlagt geoteknisk rapport fra Øvre Romerike Prosjektering, 
datert 30.06.2017, for mer detaljert beskrivelse.  
 
Flom  
Planområdet ligger utenfor faresonen for 200-årsflom i kommuneplanens arealdel. 

 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet og eksisterende forhold vises det til kapittel 
6 i planbeskrivelsen.   

 

 

 

 

4.3 Beskrivelse av planforslaget 

Planens arealbruk og hensikt  
Planområdet er på ca. 4600 m2 og omfatter gnr/bnr 103/53 og 103/76, samt mindre deler av 
tilgrensende Strandvegen og fylkesvei 120 (Figur 3). Hensikten med planen er å tilrettelegge 
for 2 boligblokker med maksimalt 16 leiligheter (8 leiligheter pr. blokk). Hver blokk kan 
bygges i inntil 4 etasjer med felles takterrasser, inkl. parkeringsgarasje. Planen legger også 
til rette for støyskjerm med vedlikeholdsareal langs fylkesveien, avfallshåndtering, 
gjesteparkering, uteoppholdsarealer og nærlekeplass, samt kollektivfelt mot Lillestrøm (Figur 
4).   
 



 

Figur 3 Forslag til plankart (For tegnforklaring se vedlagt plankart).  

 

 
Figur 4 Forslag til illustrasjonsplan, med skissert løsning for 1. etasjen i blokkene.  
 



 
Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk 

Estetikk, arkitektur og byggeskikk: 
Bygningene skal oppføres med flate tak med takterrasse som skal være felles for beboerne. 
I bestemmelsene er det 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.  
 
Generelt skal det benyttes en dempet fargebruk tilpasset bebyggelsen, men farge på 
fasaden mot fylkesveien skal være lysreflekterende for å gi mer lys til uteoppholdsarealet. 
Grunnmur/garasjeanlegg skal gis en tiltalende utforming og skal bekles med materialer som 
demper fasadeuttrykket. Takflater utenfor takterrassen skal tekkes med sedum eller 
tilsvarende. Rekkverk skal ha variert utforming (glass, treverk og/eller stål).  
 
Bebyggelsens høyde og antall etasjer: 
Bebyggelsen tillates oppført med boareal i 4 etasjer (Figur 5 og 6). Maks byggehøyde er i 
bestemmelsene satt til kotehøyde 123,3 og 122,3. På toppen skal det være takterrasser med 
adkomst via heis- og trappehus.  
 
Mindre takoppbygg som heis- og trappehus, ventilasjonshetter og lignende kan tillates opptil 
3,5m over hovedgesims. 

 

 

Figur 5 Prinsippsnitt A – A viser plassering av bebyggelse og prinsipp for murer mot fylkesveien på 
gnr/bnr 103/76. Se figur 4 for oversikt over snitt.  



 

 

Figur 6 Prinsippsnitt C – C viser plassering av bebyggelse og prinsipp for murer mot fylkesveien på 
gnr/bnr 103/53. Se figur 4 for oversikt over snitt. 

 

Planløsning og leilighetsfordeling: 
I bestemmelsene er det satt krav om at minste tillatte størrelse på leiligheter er 45 m2. I 
planforslaget er det pr. blokk vist en mulig løsning med 2 stk leiligheter med minste størrelse 
på 66 m2 og de resterende 6 leilighetene i blokka varierer mellom 92 m2, 137 m2 og 198 m2.  
 
De fleste leilighetene har utsikt mot Nitelva, med unntak av 2 stk leiligheter i 4 etasjen. I 
bestemmelsene er det satt krav om at alle leiligheter må ha vinduer mot minst to sider.    

 

Byggegrenser: 
Det er byggegrense på 10 meter fra Strandvegen og 20 m fra senterlinje fylkesvei 120 
(Nedre Rælingsveg). Heis- og trappehus kan oppføres inntil 19,4 meter fra senterlinje på 
103/53. Ny veikant for Strandvegen er innmålt og er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
plankart og illustrasjoner. Veikant og senterlinje til fylkesveien er også innmålt og brukt som 
utgangspunkt.   
 
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.  
 
Blokkene ligger plassert minimum 5 meter fra nabogrense i øst og vest, men utstikkende 
deler/terrasser til 2. etasje (på byggenes kortsider) ligger litt nærmere nabogrensa enn 4 
meter.  
 
Bebyggelsens tilpasning til omgivelsene: 



Terrenghøyden byggene er plassert på styres delvis av muligheten til adkomst fra 
Strandvegen. Byggehøyde på bebyggelse/boareal har blitt satt med bakgrunn i 
støyutredning, samt for best mulig tilpasning til terrenget. Byggene skal opparbeides med 
sokkeletasjer pga. det bratte terrenget, og de to nederste etasjene vil delvis gå inn i terrenget 
i bakkant. 1. og 2. etasje er en sammenhengende leilighet over 2 plan.  
 
Det skal etableres støyskjerm og rekkverk rundt takterrassene som vil gå over byggets 
hovedgesims. Støyskjerm vil være 2,6 meter høy mot fylkesveien og er foreslått å falle i 
høyde mot Strandvegen, ned til 1,5 meter (langs blokkenes kortside). Støyskjermen og 
rekkverket er også trukket inn fra kanten for å minimere høydevirkningen og for å forhindre 
direkte innsyn til naboer.   
 
Bebyggelsesstruktur/tomtestruktur:  
Bebyggelsen sin plassering og utforming er relativt låst med byggegrenser fra veier og 
avstander til naboer.  
 
Fortetting:  
Planforslaget vil medføre at to eneboligtomter blir erstattet med 2 blokker på inntil 4 etasjer. 
Dette vil gi en fortetting og høyere utnyttelse enn i dag, men ikke i like stor grad som 
Borgensberget. Dette er med bakgrunn i tomtens størrelse, utforming og beliggenhet, og 
muligheter for å sikre god bokvalitet i boligprosjektet.    
 
3D-modell:  
Det er laget en digital 3D-modell for prosjektet som viser prosjektet ved innsendelse til 
kommunen. Vedlagte 3D-perspektiver til saken viser noen utsnitt fra 3D-modellen.  
 
Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Blokkene skal opparbeides med felles takterrasser og uteoppholdsarealer på sørsiden, samt 
felles lekeplass for begge blokkene (Figur 7).  

 



  

Figur 7 Beregninger av minste uteoppholdsareal (MUA-kart)  

 

I bestemmelsene (punkt 4.1.2, bokstav a) er det stilt krav om at takterrassene skal ha 
soneinndeling og at 25 m2 skal opparbeides som lekeplass. I tillegg skal lekeplassen på 
bakkenivå (Figur 8) opparbeides med minst 5 m2 pr. boenhet (totalt 80 m2 ved 8 boenheter 
pr. blokk). Størrelsen på lekeplassen skal ikke være mindre enn 25 m2.   

 

 

Figur 8 Lekeplass f_L1 på bakken, mellom blokkene.  



 

 

Figur 9 3D som viser oppsiden av bygg med uteoppholdsareal mot fylkesveien  

 

Solforhold 
Det er foreslått 3 stk glassfelt i støyskjermen for å bedre solforholdene på bakkenivå, men 
det er takterrassene som vil ha de beste solforholdene ved jevndøgn. Til sammen oppfyller 
uteoppholdsarealet på bakkenivå og takterrassene kravet om at minst ¼ av uteområdet skal 
være solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn (krav om 160 m2 solbelyst MUA pr. blokk). Det 
er derimot dårlige solforhold på de private balkongene mot nord (1. og 2. etasje er en 
sammenhengende boenhet). Balkongene mot fylkesveien, i 4. etasje, oppfyller 5 timer sol 
ved jevndøgn, og det er noen færre timer på de i 3. etasjen. I sommerhalvåret er 
solforholdene betraktelig bedre.  
 
Som tidligere nevnt er det lagt inn krav i bestemmelsene (punkt 4.1.2, bokstav b) om at alle 
leilighetene skal være tosidige, som skal sikre gode nok solforhold i leilighetene og at ingen 
leiligheter blir ensidig vendt mot nord eller nordøst.  



 

Figur 10 22. mars, kl. 09.00 

 

 

 

Figur 11 22. mars, kl. 13.00 

 



 
Figur 12 22. mars, kl. 15.00 

 

For fullstendig oversikt over solforholdene vises det til vedlagt sol- og skyggedokumentasjon.  

 

Barn og unges interesser  
Det er krav om at nærlekeplass skal være minimum 25 m2 i størrelse, og at det skal 
opparbeides 5 m2 til lekeplass pr. boenhet. Det vil si et totalt lekeplassareal på 80 m2 for 16 
boenheter. Det skal tilrettelegges for lekeplass på bakkenivå, samt at det skal opparbeides 
en sone for lekeplass på 25 m2 på takterrassene.  
 
I bestemmelsene er det satt krav om at L1 (lekeplass på bakken) skal minimum inneholde 
lekestativ, sklie, huske, sandkasse, sitteplasser og bord.   
 
Vei og trafikkforhold 
Planområdet får to avkjørsler fra Strandvegen, en til hvert bygg. Frisiktsoner for avkjørsler er 
påført i plankartet. Stigningen skal være i henhold til kommunal norm for avkjørsler. 
Kjøreareal og utendørs p-plasser er etablert slik at det er mulig å snu på egen eiendom.   
 
Det er krav om at det skal settes av 35 % av brøytet areal til snøopplag for eiendommene. 
Dette tilsvarer ca. 130 m2 ved beregning av 35 % av adkomster, p-plasser, samt gangareal 
og gangadkomster. Plass for snøopplag er vist med rød skravur på illustrasjonsplanen 
vedlagt saken. På grunn av frisiktsoner, oppstillingsplass for søppelbil/brannbil og mangel på 
arealer er det lite areal igjen til snøopplag for snø fra Strandvegen (langs planområdet).    
 
Det skal etableres en avkjøringslomme for renovasjonsbil, slik at renovasjonsbilen står 
utenfor veibanen ved tømming av avfallsbrønner.  
 
Eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 120 til gnr/bnr 103/53 skal stenges (vist med 
stengesymbol i plankartet).  
 



Parkering 
Det er krav om etablering av 1,25 p-plasser pr. boenhet, inkludert gjesteparkering. Det vil si 
at det skal etableres totalt 10 parkeringsplasser pr. eiendom. Det er i planforslaget foreslått 
tilrettelagt for 7 p-plasser inne i garasjeanlegget og 3 p-plasser utenfor.   
 
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.  
 
Mobilitet og kollektivtrasé  
Langs fylkesvei 120 er det regulert inn trasé for kollektivtransport i 3,5 meters bredde, 
retning Lillestrøm. 
 
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 også være 
universelt utformet adkomst til avfallsbrønner/renovasjon. 
 
Planområdet er 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 heis i blokkene opp til 3. etasje der felles utgang gir 
universelt utformet adkomst til uteområdene og lekeplass på øvre nivå. 
 
Teknisk infrastruktur  
Vann og avløp:  
Det vises til vedlagt VA-plan, datert 27.01.2021. Det skal legges vann til brannhydrant på 
tomtegrensen og stikkledninger (vann og avløp) til BB1 og BB2. Eksisterende 
overvannsledning legges om og føres hovedsakelig langs tomtegrensen slik at rørene ikke 
kommer i konflikt med byggene. 
 
Brannvann og hydranter: 
Brannhydrant planlegges plassert i det nord-vestre hjørnet av planområdet og plasseringen 
er avklart med brannvesenet. Byggene skal sprinkles. Oppstillingsplass for stigebil blir 
sammenfallende med oppstillingsplass for renovasjonsbil. Eventuelt fremtidig kollektivfeltet 
langs fylkesveien kan i tillegg være aktuelt å benytte.  
 
Avfallshåndtering:  
Det skal tilrettelegges for nedgravde avfallsbrønner på eget areal og det er foreslått regulert 
egen oppstillingsplass for renovasjonsbilen. Oppstillingsplassen er utformet slik at det kan 
kjøres inn i fra både øst og vest. Strandvegen er en blindvei, men snumuligheter finnes øst 
for planområdet (ved blokkene til Borgensberget).  
 
Oppstillingsplass for renovasjonsbil og nedgravde avfallsbrønner er i samsvar med ROAF 
sine krav. For ytterligere beskrivelse av avfallshåndteringen se vedlagt renovasjonsteknisk 
plan, datert 03.12.2020.  



Teknisk plan 
Teknisk plan for Østagløtt er lagt ved som et eget vedlegg og tar for seg arealer langs 
fylkesvei 120 (kollektivfelt, støyskjerm og vedlikeholdsareal, støttemurer og skråningsutslag). 
Viken fylkeskommune uttalte i brev datert 18.05.2020 at den tekniske planen kan legges til 
grunn for reguleringsplan for Østagløtt.   
 
Støttemur langs Fv. 120 er nødvendig for å legge til rette for fremtidig kollektivfelt og for å 
muliggjøre bygging av støyskjerm. Kollektivfeltet er regulert i 3,5 meters bredde, noe som er 
i tråd med krav fra Statens vegvesen, samt lik bredde som i Borgensberget. Støyskjermen er 
regulert slik at den blir sammenhengende med støyskjermen for Borgensberget.  
 
For å sikre mulighet til å kunne vedlikeholde den grønne muren/jordarmerte fyllingen er det 
inn regulert et område med 1,5 meters bredde på utsiden av fyllingen til reguleringsformålet 
annen veggrunn. Minimum bredde på vedlikeholdsareal er 1 meter.  
 
Overvannshåndtering 
Det vises til vedlagt plan for overvannshåndtering, datert 28.10.2019 (revidert 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.  
 

Forslag til løsning for overvannshåndtering:  
- 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.  
 

 

Rekkefølgebestemmelser 
Det er lagt inn flere rekkefølgebestemmelser for utbyggingen på Østagløtt. De viktigste er 
blant annet:  

- Skole og barnehagekapasitet skal være dokumentert. Dette er en bestemmelse som 
kommunen benytter i alle reguleringsplansaker, der det er relevant. Det er god 
kapasitet på barnehager i kommunen, men det er ikke tilstrekkelig kapasitet på Rud 
skole.   

- Utomhusplaner og lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse.  



- Stenging av eksisterende avkjørsel fra fylkesveien. Adkomst skal kun skje via 
Strandvegen.   

- Gangvei fra Borgensberget til Nyland skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse. Rekkefølgekravet gjelder hvis det ikke er ledig kapasitet ved Rud 
skole. 

- Krav til støttemurer og støyskjerming – kommunen skal ha mottatt dokumentasjon på 
at det er utført støyskjermingstiltak i tråd med støyrapporten før det kan gis 
brukstillatelse.   
 

 
For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 7 i planbeskrivelsen.   

 

4.4 Konsekvenser av planforslaget 

Konsekvensutredning 
Reguleringsplanen er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger fra juli 2017. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse (nåværende) 
i kommuneplanens arealdel og omfattes ikke av KU-forskriftens virkeområde. 
 
Det vises til planbeskrivelsen kapittel 3.4 for nærmere vurdering i forhold til forskriften.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for detaljreguleringsplan for Østagløtt. ROS-analysen tar 
for seg følgende hendelser og hvor det er behov for avbøtende tiltak:  
 

− Overvann  
− Trafikkulykker – fylkesveg  
− Brann i transportmiddel (veg)  
− Brann i bygning  

 

Det er foreslått avbøtende tiltak og/eller bestemmelser knyttet opp mot hendelsene for å 
bedre forholdene/tilrettelegge for utbyggingen foreslått i planforslaget. Det vises til vedlagt 
ROS-analyse for beskrivelse av de mulige uønskede hendelsene.  
 
Geoteknisk rapport 
Som nevnt under beskrivelsen av dagens situasjon ble det ikke funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale innenfor reguleringsområdet. Grunnundersøkelsene avdekket at 
grunnen generelt består av fjellgrunn under et tynnere løsmassedekke, og vurderes som 
godt egnet til bebyggelse iht. reguleringsformål.  
 
Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt reguleringsområdet er 
tilfredsstillende. Veifyllingen til Nedre Rælingsveg består av sprengsteinsmasser over 
fjellgrunn og er tilstrekkelig stabil.    
 
Planlagte terrengoppfyllinger i forbindelse med kollektivfelt og støyskjerm mot Nedre 
Rælingsveg, samt nødvendige støttekonstruksjoner og fundamentering av disse må 



dimensjoneres i forbindelse med senere detaljprosjektering. 
 
Støyrapport  
Det er utarbeidet en støyrapport vedlagt saken, som viser beregninger av veitrafikkstøy for 
fylkesvei 120 med estimerte trafikktall for år 2031. Beregningene viser at planområdet ligger i 
rød og gul støysone etter retningslinje T-1442.  
 
Resultatet av rapporten viser:  

 Ved støyskjerming som vist i vedlegg 2-A i støyrapporten, vil ikke blokkene få 
lydnivåer over 55 dB på noen fasader, samt lydnivå på mark er innfridd.  

 Skjermhøyde varierer mellom 2,4 til 2,5 meters høyde relativ til senterlinje vei.  
 Skjerm må ha en flatevekt på min 12-15 kg/m2 og kan bygges i tre, mur glass eller 

en kombinasjon. Skjerm må være tett mot mark.  
 Skjerm i øst må sluttføres i eksisterende skjerm (oppføres sammenhengende med 

skjermen foran Borgensberget).  
 For å oppnå tilfredsstillende lydforhold må lydnivå på uteplass være Lden <55 dB.  
 I tillegg må boliger ha en tilstrekkelig god nok fasade for å oppnå Lp,A,24h < 30 dB i 

soverom og oppholdsrom, og Lp,AF,Max < 45 dB i soverom på nattestid.  
 Minst et av soverommene bør plasseres langs fasaden som vender bort fra veien, 

slik at soverommet er på «stille side».  
 Det må påregnes skjermingstiltak for takterrassene.  
 Ved vist foreslått støyskjerming av takterrasser (figur 2 i støyrapport) er det noen 

mindre arealer som får støynivåer over 55 dB. Skjermer er 2,6 meter høye og faller i 
høyde 1,5 meter mot Strandvegen.     

 Det er ikke nødvendig med skjerming av balkonger mot Strandvegen.  
 Oppsetting av støyskjerm kan gi refleksjoner mot naboer på motsatt side av veien. 

Skjerm skal derfor i hovedsak være absorberende mot vei, med unntak av 
glassfelt(ene).  

 Differansekartene vedlagt i støyrapporten viser refleksjonsstøy mot naboer på 
motsatt side av veien. Beregningene viser at begge alternativene med glassfelt (1 stk 
eller 3 stk) ikke forverrer refleksjonsforholdene merkbart hos naboene.   

 For å bygge absorberende skjerm kan det benyttes en direktemontert 40 mm 
akustikkplate med glassfiberduk og et beskyttende lag med spiler utenpå 
akustikkplaten. Spilene må ha en åpningsgrad på > 30 %.     

 

 

4.5 Varsling av planoppstart  

Oppstart av planarbeidet ble varslet for første gang 21.06.2016. Det kom inn 7 uttalelser til 
oppstartsvarselet. Planarbeidet ble deretter varslet på nytt 29.06.2017 med den hensikt å 
regulere området til blokkbebyggelse, samt at det ble varslet om forhandlinger av 
utbyggingsavtale. Det kom inn 2 uttalelser til det 2. oppstartsvarselet.   
 
Høringsinnspillene til planarbeidet er oppsummert og kommentert under:  
 



Uttalelser til 1. oppstartsvarsel  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 18.07.2016 
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn, og har 
ingen konkrete merknader. Det henvises til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 
av 16. mars 2016 og «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» av 
12.06.2015.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og planområdet har sykkelavstand til Lillestrøm. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Østagløtt ligger lengre fra nærmeste dagligvarebutikker og andre sentrumsfunksjoner i 
Lillestrøm enn 1 km som defineres i Regional plan for areal og transport til å være den 
avstanden som man vil kunne velge å gå fremfor å benytte bil. Kommunedirektøren mener 
imidlertid at på grunn av at det er bygget sammenhengende fortau og gang- og sykkelvei fra 
Borgensberget og dermed også Østagløtt, ligger det derfor til rette for å bygge noe tettere 
her da området ligger i kortere avstand fra kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon enn 2 km 
og at det dermed er sykkelavstand fra Østagløtt. Det også mulig å benytte buss fra Borgen 
bussholdeplass, som ligger like i nærheten av planområdet.   
 
Akershus fylkeskommune, 12.08.2016 
I arkivmateriale er det ingen registrerte fornminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet 
for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning 
av forholdet til automatisk fredete kulturminner er ikke nødvendig. Fylkesrådmannen ber om 
at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at det kan være 
ukjente fornminner i området. De har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.  
 
Fylkesrådmannen viser til de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges 
interesser i planlegging, samt Rundskriv T-2/. I rundskrivet presiseres det at kommunen er 
ansvarlig for å sikre akseptable aktivitetsarealer for barn og unge, uansett hvem som bygger 
boligene.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Foreslått bestemmelse om ev. funn av kulturminner er innarbeidet i planbestemmelsene. 
 
Det er satt av areal til nærlekeplass i tråd med krav i kommuneplan. I tillegg er det krav om 
opparbeiding av lekeareal på takterrasser. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer.  
 
Statens vegvesen, 19.08.2016 
Det vises til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 og vedlagt 
støysonekart for fylkesvei 120. Deler av planområdet ligger i gul støysone, mens området 
nærmest fv. 120 ligger i rød sone.  
 
Støynivå bør ikke være høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom 



bruk. Videre påpekes det at det står i retningslinjene at kommunen ikke bør tillate bygging av 
boliger i rød støysone.  

 
Statens vegvesen har følgende merknader:  

- Det forventes at det som vedlegg til forslag til reguleringsplan følger med en 
støyfaglig utredning.  

- Det må innarbeides en rekkefølgebestemmelse om at dokumentasjon på 
støyskjerming iht. retningslinje må være på plass før brukstillatelse.  

- Avkjørselen til 103/53 fra fylkesvei 120 må reguleres stengt og det må fremgå av 
rekkefølgebestemmelsene at avkjørselen skal være stengt før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse til bygging. 

- Det må reguleres byggegrense langs fv. 120 i en avstand på minst 20 m målt fra 
- senterlinjen til fv. 120. 

 

Forslagsstillers kommentar:  
Rekkefølgebestemmelse sikrer oppføring av støyskjerming før byggene tas i bruk.  
 
Stengesymbol er påført plankartet og rekkefølgebestemmelse for stenging er gitt. 
 
Planarbeidet følger anbefalinger i vedlagte støyrapport slik at både bygg/boareal og 
uteområder oppfyller krav. 
 
Byggegrense på 20m overholdes generelt. I senere avklaringer med SVV er det avklart at 
bygningsdel som ikke er boareal kan oppføres 19,4 m fra senterlinje. Dette er befestet i 
planens bestemmelser. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknadene er ivaretatt i planarbeidet. Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentarer. 
 
Ruter, 21.07.2016 
Ruter viser til at bussene blir stående i den samme køen inn mot rundkjøringen mot fv. 159 i 
rushtiden. De mener det må etableres et kollektivfelt for trafikk i retning Lillestrøm. Lengde 
og plassering av dette må avklares i planarbeidet. Eventuelt må planen utarbeides slik at en 
utvidelse av veien med kjørefelt for buss kan innarbeides senere.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Kollektivfelt i 3,5 meters bredde er regulert. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden er i varetatt i planarbeidet. Det er foreslått regulert areal til kollektivfelt, 
støyskjerm og vedlikeholdsareal. Teknisk plan som er godkjent av Viken fylkeskommune 
viser arealer for skråningsutslag og støttemurer som i reguleringsplanene er vist som annen 
veggrunn grøntareal.    
 
 



NVE, 20.07.2016 
NVE har ikke foretatt noen konkret vurdering av planområdet og henviser til retningslinje 
NVE 2/2011 - Flaum- og skredfare i arealplanar, og ber om at denne legges til grunn i det 
videre planarbeidet. Vedlagt er også en sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan 
benyttes i forbindelse med planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Ingen fare for flom eller skred angitt på miljøstatus.no. Overordnet overvannsplan er 
utarbeidet. Denne må detaljeres frem mot byggesak. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det er gjennomført geoteknisk vurdering og grunnundersøkelser. Planområdet ligger utenfor 
faresonen for 200-årsflom vist i kommuneplanen, og det er utarbeidet en overordnet plan for 
overvannshåndtering i samsvar med kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. 
Kommunalteknisk enhet har godkjent overvannsplanen.   
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen, 10.08.2016  
Det vises til krav gitt i byggteknisk forskrift og tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper. Dersom det blir aktuelt å etablere nye brannvannuttak, ber brannvesenet 
om at det benyttes hydranter i stedet for brannkummer. Det må redegjøres for hvordan 
kravet til brannvanndekning er tenkt løst.  
 
Før igangsettingstillatelse (IG) gis må det foreligge en plan for slokkevannsmengde og 
slokkevannuttak, og en utomhusplan som viser tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet iht. 
byggteknisk forskrift og brannvesenets teningslinjer.  
 
Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. Før 
brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt iht. 
byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- 
og slokkemannskaper.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Kravet om brannhydranter er fulgt opp i bestemmelser. 
 
Se pkt. 3.1.7 ang. brannvannuttak. Plassering av hydrant er også vist i VA-plan. I 
rekkefølgebestemmelser er det også satt krav om at brannsikkerhet må ivaretas før 
rammetillatelse.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning, og er fulgt opp med bestemmelser og 
rekkefølgebestemmelser.  
 
ROAF, 29.07.2016 
Det anbefales at det legges opp til felles løsninger for renovasjon. Ved nye utbygginger bes 
det om at det settes av plass for glass- og metallinnsamling. ROAF ønsker å bli tatt med på 
råd i prosessen. 
 
 



Forslagsstillers kommentar:  
Det er regulert felles renovasjonsløsning for de to blokkene og areal for avfallsbrønner. 
Løsninger er diskutert med ROAF underveis i planprosessen. Det er utarbeidet 
renovasjonsteknisk plan som er lagt ved planforslaget. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Renovasjonsteknisk plan er godkjent at ROAF og kommunens veiavdeling. 
Rekkefølgebestemmelser sikrer at endelig løsning for avfallshåndteringen skal godkjennes 
ROAF og kommunens veiavdeling.  

 

Uttalelser til 2. oppstartsvarsel (varsel om utvidelse av planområdet)  

Statens vegvesen, 18.07.2017 
Statens vegvesens uttalelse datert 19.08.2016 til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan gjelder også dersom reguleringsplanen legger til 
rette for blokkbebyggelse. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Tas til etterretning. Det har blitt holdt jevnlig kontakt med SVV gjennom planarbeidet. Blant 
annet har det blitt utført avklaringer ift. teknisk plan. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer.  
 
Hafslund, 09.10.2019  
Per dags dato kan det være mulighet for tilknytning av boenheter fra nettstasjon ved 
Strandvegen 1B. Når prosjektet skal realiseres må det sendes installasjonsmeldinger fra el-
installatør for endelig avklaring av tilknytningen. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Med bakgrunn i denne informasjonen er det valgt å ikke regulere inn areal for trafo. 

Tas til etterretning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det er lagt inn i bestemmelsene (punkt 3.5) at det tillates oppført nettstasjon inntil 1 meter fra 
eiendomsgrense og min. 5 meter fra bebyggelsen.  

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Under følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Gang- og sykkelvei 
Det er eksisterende fortau og gang- og sykkelvei langs Strandvegen og hele veien frem til 



Lillestrøm stasjon. Den mindre strekningen som gjenstår opparbeidet mellom Borgensberget 
og Nyland vil sikre en sammenhengende og trygg gangforbindelse til Fjerdingby skole og 
Fjerdingby sentrum. Gjenstående del av gangforbindelsen skal opparbeides før boliger på 
Borgen kan tas i bruk.   
 
Det er også eksisterende gangforbindelse til bussholdeplassen Borgen.   
 
Støy 
På plankartet er det regulert inn støyskjerm langs fylkesvei 120. Bestemmelser vedrørende 
støy og rekkefølgekrav om oppsetting av støyskjerm før brukstillatelse, skal sikre at 
retningslinjene for støy i arealplanlegging følges. På takterrassen er det noen mindre arealer 
som får støynivåer over 55 dB, men disse er ikke medregnet i beregningen av minste 
uteoppholdsareal (MUA).  
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk  
I kommuneplanens arealdel har kommunen seks bestemmelser som omhandler estetikk (§ 
6.1). Bestemmelsene om estetikk er videre utdypet i kommunens Veileder i estetikk og 
bokvalitet i plan- og byggesaker. Kommunedirektøren har vurdert planforslaget etter kapittel 
6, 8 og 9 i veilederen, som omhandler støyskjermer, solforhold og klima, og kvalitet i 
arkitektur og bygningsutforming.  
 
Terrengtilpasning (9.3.1) 
Planområdet ligger i et skrånende terreng, mellom fylkesvei 120 i sør og Strandvegen i nord. 
Bebyggelsen er forsøkt lagt delvis inn i eksisterende terreng, men det vil være noe behov for 
skjæringer og sprenging av fjell, særlig på 103/53. Plassering delvis inn i terrenget gir 
forskjellige høydenivåer og variasjon på uteområdet til blokkene.  
 
Fjernvirkning og tilpasning til øvrig bebyggelse (9.3.3) og Hovedform (9.3.2)  
Øverste del av blokkene vil være synlig fra fylkesveien. Se figur 5 og 6 lenger opp i 
saksfremlegget for plassering ift. veien. Toppen på heis- og trappehuset ligger på ca. 
høydekote 126, mens bebyggelsen på andre siden av fylkesveien ligger på høydekote 129 
og høyere, slik at disse vil se over blokkene.   
 
I nærområdet er det allerede bygd ut boligblokker på Borgensberget, og på andre siden av 
Strandvegen er det også foreslått boligblokker (i reguleringsplan for Borgen). Boligtomtene 
øst for planområdet er foreslått til kvartalslekeplass i Borgen-planen og eiendommene som 
ligger vest for planområdet ligger på høyde med fylkesveien, med unntak av et bolighus på 
eiendommen 104/350.  
 
Solforhold og klima (8.9)  
Uteoppholdsarealet mellom fylkesveien og Strandvegen ligger imellom ny bebyggelse og 
bratt terreng med støyskjerm på toppen. Kommunedirektøren vurderer det som positivt med 
glassfelt i deler av støyskjerm, slik at lekearealet og uteområdet på bakken får bedre 
solforhold. Takterrassene vil bidra til mulighet for gode solforhold i løpet av dagen.  
 
Ny bebyggelse vil i liten grad forringe solforholdene for eksisterende boliger i vest jf. vedlagt 
sol- og skyggedokumentasjon. Det er vist til at naboen på 104/350 vil miste sol på sin 
østvendte terrasse i ca. 2 timer ved jevndøgn (22. mars). Solforholdene er bedre i 



sommerhalvåret.  
 
Materialbruk (9.3.5)  
Punkt 4.1.2 i bestemmelsene stiller krav til variasjon i materialbruk. Minimum 60 % av 
fasaden skal være tremateriale. Kommunedirektøren mener at planforslaget sikrer både 
oppfølging av kommunens vedtak om bruk av trematerialer og samtidig sikrer variasjon i 
samsvar med kommunens veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker.   
 
Støyskjermer (6.1) 
Det skal oppføres støyskjerm langs fylkesveien og støyskjerm på takterrassene. 
Glasspertiene i støyskjermen langs fylkesveien vil sikre bedre solforhold på uteområdet og 
lekeplassen på bakken. Punkt 4.2.1 i bestemmelsene stiller blant annet krav om at 
plassering og utforming av støyskjerm skal medtas i rammesøknaden for byggene. 
Oppføring av nye støyskjermer er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3. 
 
Luftforurensning 
Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på fylkesveien er ca. 13 432 og ÅDT i Strandvegen er ca. 400. 
I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (§ 5.3) er det krav om vurdering av luftkvalitet 
dersom utbyggingsprosjektet ligger nære veier med ÅDT over 8000.  
 
Ved utbygging av Borgenberget ble det gjennomført en vurdering av luftkvalitet. 
Trafikktallene som ble lagt til grunn i vurderingen var en ÅDT på 12 800 i år 2013, og en ÅDT 
på 15 000 i år 2024. I støyrapporten som følger Østagløtt går det frem at det er lagt til grunn 
en ÅDT på 16 610 på fylkesveien i år 2031. Kommunedirektøren vurderer det derfor dithen 
at vurderingene av luftkvalitet som ble gjort ifm. Borgensberget kan legges til grunn ved 
utbygging av Østagløtt. Krav om støyskjerm vil bidra til å redusere mengden luftforurensning 
mot planområdet.  
 
 
Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 

 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Trafikkforhold/Trafikksikkerhet  
Østagløtt ligger nesten innerst i Strandvegen der kjøreveien slutter og vil dermed ikke ha 
gjennomgangstrafikk fra andre steder enn fra Borgensberget. Nærlekeplassene anlegges 
inne på planområdet, mellom blokkene, og på takterrassene. Ellers er det fortau og gang- og 
sykkelvei til nærliggende friområder på Torva og det regulerte friområdet ved Borgensberget.   
 
Ny gangforbindelse fra Borgensberget til Nyland vil sikre trygg og sikker skolevei med planfri 
krysning av fylkesveien ved Nyland.  
 
Utbyggingen på Østagløtt med til sammen 16 boenheter vurderes ikke å ha konsekvenser av 
betydning for trafikken.  
 
Plasseringen av oppstillingsplass for renovasjonsbilen skal ikke medføre sikthindring ift. 
foreslått avkjørsler eller kryssing av Strandvegen for myke trafikanter. 



 
Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 

 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Vurdering av naturmangfoldloven 
Planer skal vurderes etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. Når det gjelder kravet til 
kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og Artsdatabankens Artskart. Det fremkommer av søket at det ikke er 
registrert verdifullt naturmangfold innenfor planområdet. Det er heller ikke kommet frem 
annen kunnskap om det finnes verdifull natur innenfor planområdet. Utenfor planområdet, 
i/ved Nitelva, er det treff på flere arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. I Artskart 
er det nær fylkesveien registrert piggsvin i kategorien LC, livskraftig.   
 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses 
dermed som oppfylt. Ettersom tiltaket ikke berører verdifullt naturmangfold er det ikke 
relevant å vurdere saken etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 til 12.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ingen registrerte fornminner der tiltaket skal gjennomføres og sannsynligheten for å 
gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lav. Fylkeskommunen har vurdert 
at det ikke er nødvendig med en nærmere utredning av forholdet.  
 
Mobilitet 
Det er god bussdekning på bussholdeplassen Borgen, like ved planområdet, med adganger 
hvert 10. minutt i rushtiden, ellers går bussen hver halvtime. Ifølge Ruter tar det fra 
bussholdeplassen ca. 7 minutter inn til Lillestrøm bussterminal. Noe lenger tid må 
erfaringsvis påregnes i rushtiden. Tidlig i planprosessen ble det stilt krav om at det skulle 
avsettes arealer for kollektivtrasé i nordgående retning mot Lillestrøm. En eventuelt 
sammenhengende kollektivtrasé frem til rundkjøringen ved Rælingstunnelen vil bedre 
reisetiden med buss til Lillestrøm.  
 
Selv om planområdet har god kollektivdekning og kort reisetid til Lillestrøm, ligger 
planområdet utenfor det som defineres som gangavstand til sentrumsfunksjoner m.m. Det 
kan derfor antas at beboerne vil disponere egen bil og det legges opp til krav om 1,25 p-
plasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering).    
 
Overvannshåndtering 
I bestemmelsene er det stilt krav i forbindelse med overvannshåndtering i §§ 3.1.5 og 6.1 
Bestemmelsene sikrer at lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming 
og prosjektering av tiltak. Det skal redegjøres for behandling av overvann, takvann og 
drensvann. Plan for fordrøyning av overvann må sendes inn ved rammesøknad, og anlegget 
bygges samtidig med disse tiltakene. Overvann skal håndteres på egen eiendom og skal 
ikke tilføres terreng raskere enn i dag. Punkt 4.1.1 i bestemmelsene stiller også krav om at 
utomhusplanen, som sendes inn ved søknad om rammetillatelse, skal vise behandling av 
overflatevann.  
 



Kommunedirektøren mener at overvannshåndteringen er tilstrekkelig vurdert og sikret i 
denne fasen av planarbeidet.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Utbyggingsavtale  
Det er ikke utarbeidet en utbyggingsavtale i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
Østagløtt. Avklaringer rundt behovet for en eventuell utbyggingsavtale er ikke landet enda, 
og vil bli vurdert før sluttbehandling av reguleringsplanen.  
 
Kapasitetsvurdering for skole og barnehage 
Området kretser til Rud skole, og det er ingen ledig kapasitet på skolen. Prognoser viser 
også at dette vil være tilfelle en periode fremover. For å kunne oppfylle rekkefølgekravet om 
tilstrekkelig skolekapasitet er det sett på alternativer for løsninger som gangforbindelsen til 
nye Fjerdingby skole. Det er derfor lagt inn et rekkefølgekrav om at etablering av gang- og 
sykkelvei fra Borgensberget til Nyland skal være ferdig før det kan gis brukstillatelse, dersom 
det ikke er ledig kapasitet ved Rud skole. Detaljreguleringsplan for gangvei Borgensberget - 
Nyland ble vedtatt i kommunestyret 16.09.2020.   

 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Regional plan for areal og transport sier at dersom det er lengre enn 1 km til 
sentrumsfunksjoner vil man sannsynligvis velge å bruke bil fremfor å gå. Østagløtt ligger 
lengre enn 1 km unna fra nærmeste dagligvarebutikker og andre sentrumsfunksjoner i 
Rælingen og Lillestrøm. Kommunedirektøren mener imidlertid at på grunn av at det er 
bygget sammenhengende fortau og gang- og sykkelvei fra området ved Østagløtt, ligger det 
derfor til rette for å bygge noe tettere her da området ligger i sykkelavstand til 
kollektivknutepunktet. Planområdet ligger også nærme bussholdeplassen Borgen, som har 
hyppige bussavganger til Lillestrøm.  
 
Gangvei Borgensberget-Nyland, mot Fjerdingby sentrum og nye Fjerdingby skole 
Forslagsstiller var tydelig på at de ønsket at rekkefølgekravet vedrørende opparbeidelsen av 
gangveien fra Borgensberget til Nyland skulle være innfridd før det kan gis brukstillatelse, og 
ikke før prosjektet gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse. Med dette er det en risiko 
for at Østagløtt blir ventende på brukstillatelse, ettersom gangveien ikke et prosjekt de styrer 
over.  
 
Antall parkeringsplasser i garasjeanlegget 
I innsendt planforslag er det nå vist til at 7 av 8 leiligheter vil få 1 p-plass inne i 
garasjeanlegget. Den 8. leiligheten må parkere ute, ved siden av gjesteparkeringen. I andre 
prosjekter er det lagt opp til lignende parkeringsløsninger, men da har det vært større 
prosjekter bestående av flere mindre leiligheter hvor kanskje ikke alle disponerer egen bil.  
 
Det legges til rette for bygging av store leiligheter i Østagløtt og alle boenhetene vil mest 
sannsynligvis disponere en egen bil. I tillegg er det knapt med arealer utenfor/foran 
boligblokkene. Kommunedirektøren mener at det ved endring av 1. etasjen er muligheter for 
å legge til rette for den 8. p-plassen inne i garasjeanlegget og anser dette som mest 
hensiktsmessig. Det kan være det vil gå på bekostningen av boarealet i kjelleren, men dette 
arealet tilhører uansett den største leiligheten som går over 2 etasjer (1. og 2. etasjen).   
 



Det er ikke nødvendig å avklare endelig løsning for utformingen av garasjeanlegget, men 
kommunedirektøren vurderer det dithen at det i denne saken bør innarbeides som et krav i 
planbestemmelsene for å sikre at dette blir ivaretatt ved detaljprosjektering til 
byggesøknaden.   

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å vedta at forslag til detaljreguleringsplan for 
Østagløtt, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter at planforslaget er endret i 
henhold til innstillingen.  

 
 

Rælingen, 10.02.2021 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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