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Detaljreguleringsplan for Østagløtt - andregangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Østagløtt, med plankart og bestemmelser datert 28.01.2021 
og 10.02.2021, revidert 10.5.2021. 

 

Planutvalgets behandling av sak 15/2021 i møte den 08.06.2021: 

Behandling  

Innstilling fra kommunedirektøren ble vedtatt mot en stemme (KrF) som planutvalgets 

innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Østagløtt, med plankart og bestemmelser datert 28.01.2021 og 

10.02.2021, revidert 10.5.2021. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 46/2021 i møte den 16.06.2021: 

Behandling  

Innstilling fra planutvalget ble vedtatt mot èn stemme (KrF). 

 

Vedtak 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Østagløtt, med plankart og bestemmelser datert 28.01.2021 og 

10.02.2021, revidert 10.5.2021. 

 

 

Vedlegg 

1 1 Plankart, datert 10.02.2021, revidert 10.05.2021 

2 2 Planbestemmelser, datert 10.02.2021, revidert 10.5.2021 

3 3 Planbeskrivelse, revidert 10.05.2021 

 

 
Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under: 
 
4 ROS-analyse, 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 19.07.18, revidert 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, revidert 04.02.2021 

17 Merknader til offentlig ettersyn - Østagløtt 

 

Saksutredning 
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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 og kryss fv 120 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 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, vedtas.  

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 

vedtas. 

 

 

 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Planforslaget ble behandlet i planutvalget under sak 6/2021 i møte den 22.02.2021. 

Det ble besluttet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Frist ble satt til 

19.04.2021. 

 

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 dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet på Rud skole når boligene 

står ferdige til å tas i bruk.  



 

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  

▪ Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget 22.2.2021. 

Frist for offentlig ettersyn ble satt til 19.4.2021. 

 

 

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 1 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 det både småhusbebyggelse og bebyggelse som har vært benyttet til 

næringsvirksomhet. Dette området inngår i detaljreguleringsplan for Borgen som ble 

1. gangsbehandlet 30.11.2020.      

 

Vei, trafikkforhold og kollektivt 

Eiendommen 103/53 har hatt 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 2 Forslag til plankart (For tegnforklaring se vedlagt plankart).  



 

 

Figur 3 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 4 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 5 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). På gnr 103, bnr 53 kan heis- og trappehus oppføres inntil 

19,4 meter fra senterlinje. 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 6 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 7 Lekeplass f_L1 på bakken, mellom blokkene.  

 

 

Figur 8 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 9 22. mars, kl. 09.00 

 

 

 

Figur 10 22. mars, kl. 13.00 

 



 

Figur 11 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 Offentlig ettersyn 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 13 uttalelser. Frist for uttalelser ble 

satt til 19.4.2021. Merknadene er oppsummert og kommentert under.   

 

Uttalelser til offentlig ettersyn 

1. ROAF, datert 8.3.2021 
Plassering av avfallsbrønner godkjennes av ROAF. Før det startes tømming av 
avfallsbrønner skal det gjennomføres en sluttbefaring, og det skal på sluttbefaringen 
være en representant fra utbygger eller byggherre. ROAF påberoper seg retten til å 
påpeke eventuelle feil og mangler som vil bli krevd utbedret før tømming kan 
iverksettes.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det vises rekkefølgebestemmelse 6.1 om avfallshåndtering: «Før rammetillatelse gis 
må ROAF kontaktes for endelig godkjenning av løsning og plassering. Kommunal 
veimyndighet skal også godkjenne løsningen.» 
 
2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 10.3.2021 
NVE av ingen konkrete merknader til planforslaget, og viser til veiledere og 
retningslinjer.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering.  
 
3. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR), datert 10.3.2021 
NRBR presiserer at gjeldende krav til tilrettelegging for brannvesenets rednings- og 
slokkeinnsats, samt veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats må 
ivaretas i prosjektet.  
 
Det vises til plankart, og det poengteres at det er vanskelig å vite om veiledning om 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper er ivaretatt med hensyn til 
dimensjonering og svingradius på kjøreveier, samt eventuelle behov for 
oppstillingsplasser for høyderedskap og plassering av slokkevannsuttak.  
 
Det er understrekes at det på dette stadiet i planleggingsfasen at det må avklares 
hvilket behov det er for oppstillingsplasser for høyderedskap og kjørbar adkomst for 
brannvesenets utstyr.    
 
Det poengteres at plassering av slokkevannsuttak og oppstillingsplasser for 
mannskapsbil og høyderedskap henger sammen, og derfor må vurderes i 
sammenheng. Vann fra slokkevannsuttaket skal alltid gå via tanken på brannbilen. 
Pumpene på brannbilen fungerer som trykkforsterker. Det er derfor av avgjørende 
betydning for plasseringen av slokkevannsuttakene hvor brannbilen kan stå. Det skal 
være slokkevannsuttak innenfor 25-50 meter til hovedangrepsveier og alle fasader 
skal dekkes med 50 + 50 meter slangeutlegg. Det vil si 50 meter slangeutlegg fra 



slokkevannsuttak til brannbil og 50 meter fra brannbil til fasader. Slangeutlegg måles i 
brøytet areal og ikke i luftlinje.  
 
Momentene i siste avsnitt må visualiseres på en utomhusplan for å sikre at planen er 
gjennomførbar innenfor kravene i byggteknisk forskrift og brannvesenets veiledning 
om tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats.  
 
Videre, så vises det til planbestemmelse punkt 4.1.1 b. Her står det at det i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse skal utarbeides utomhusplan som blant 
annet skal vise adkomst- og angrepsveier for brannvesenet, og tilrettelegging for 
brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer 
vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Videre, så vises det til 
punkt 6.1, at det før rammetillatelse må det foreligge en plan for rømningsforhold, 
samt plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang på slokkevannsmengde og 
slokkevannsuttak. NRBR skriver at det i dette tilfellet kan det på dette stadiet være for 
sent da plankart, som juridisk bindende dokument, er veldig detaljert med hensyn til 
kjøreadkomst, veier, plassering av bygg osv. 
 
For boligkrav med ett trapperom er det et forskriftskrav til at brannvesenet skal nå 
vindu eller balkong i alle leiligheter med sin høyderedskap. Der det er to trapperom er 
det en preakseptert ytelse i veiledningen til byggteknisk forskrift at brannvesenet skal 
nå alle etasjer i bygget med sin høyderedskap. Gitt detaljeringsnivået i plankartet, 
mener NRBR at behovet for høyderedskap i dette tilfellet må avklares på 
reguleringsnivå. 
 
Det vises også til planbestemmelse 3.1.7 brannvannsuttak: «Det skal etableres en 
brannhydrant innenfor planområdet. Brannhydranten skal ha to vannuttak med 
kapasitet 50 l/sek.»  
 
På VA-planen er det inntegnet en brannhydrant, og med bakgrunn i samme 
argumentasjon som beskrevet tidligere, er det usikkert om det vil være tilstrekkelig 
med kun én brannhydrant for dette prosjektet.  
 
Avslutningsvis poengterer NRBR at det er uheldig at det står planbestemmelsene at 
det skal etableres én brannhydrant, da planbestemmelsene er juridisk bindende.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Det er mulig for at stigebil kan benytte areal REA2, (renovasjonsbilareal) som 
oppstillingsplass. Arealet er over 14 meter langt. Mot fylkesveien er det anledning for 
brannbil å benytte kollektivfelt til oppstilling. Svingradier er tilpasset lastebil som 
anvist i renovasjonsteknisk plan.  
 
Forslagsstiller har avklart med brannvesenet at mannskapsbil og tankbil kan stå i 
innkjøringer og i kjørevei. Det er mulig å dekke alle fasader med 50 meter 
slangeutlegg.  
 
I forbindelse med brannprosjektering vil det bli tilrettelagt for at brannmannskap kan 
bevege seg rundt byggene. 
 
Når det gjelder kommentar om brannhydrant foreslås det følgende endring av 
bestemmelse 3.1.7: «Det skal etableres brannhydrant(er) innenfor planområdet. 
Brannhydranten(e) skal ha to vannuttak med kapasitet 50 l/sek.» 
 
Endring består av at det i bestemmelsene ikke er til å misforstå at det er åpent for å 
etablere flere brannhydranter enn én. 



 
4. Robina Mushtaq, datert 11.3.2021  
Mushtaq stiller spørsmål om hvor høye byggene i detaljreguleringen skal bli, og om 
dette skjermer utsikten fra Nedre Rælingsveg 185 og 187.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Høyeste tillate byggehøyde for byggene er satt til kotehøyde 123,3 og 122,3. Mindre 
takoppbygg som heis- og trappehus, ventilasjonshetter og lignende kan tillates 3,5 
meter over hovedgesims. Den maksimale høyden på byggene (inkludert eventuelle 
mindre takkoppbygg) blir da kotehøyde 126,8 og 125,8. 
 
Kotehøydene for de nevnte eiendommene ligger på ca 130. Utsikten bør dermed ikke 
påvirkes nevneverdig.  
 
5. Eldrerådet, datert 13.4.2021 
Eldrerådet mener følgende: 
 
- Det etterlyses fotgjengerovergang eller -undergang ved fv120, slik at beboerne kan 
ta buss til Fjerdingby og Lillestrøm. 
- Det etterlyses også et eget punkt i reguleringssaken om «eldres interesser». 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det var tidligere oppmerket fotgjengerovergang på fv. 120 ved bussholdeplass 
Borgen, men fotgjengerovergangen ble fjernet av Statens vegvesen fordi den ikke 
oppfylte visse gangfeltkriterier. Det er Viken fylkeskommune som er veieier av fv. 120, 
og de må gjøre rede for fremtidig kryssingstiltak av vegen bed bussholdeplass 
Borgen.  
Ved videreføring av gang- og sykkelveien fra Borgensberget til Nyland, vil det være 
mulig å benytte undergangen ved Nyland/Longsdalen. Det er planlagt ny gangvei 
sørover til undergangen ved Nyland i forbindelse med Borgen-planen. 
 
Det vurderes at eldres interesser ikke blir direkte berørt av planforslaget, men i og 
med at leilighetene som etableres blir tilgjengelig via heis fra parkeringskjeller og har 
alle romfunksjoner på et plan, vil behov som blant annet mange eldre har bli i varetatt 
på en god måte. 
 
6. Øystein og Solrunn Hustad, datert 12.4.2021 
Hustad stiller seg ikke positive til at det skal oppføres lavblokk på eiendom 103/76. 
Merknadshaver er svært lite fornøyd med at det skal settes opp en blokk med 
terrasser på overhøyde som vender direkte mot deres terrasse. Det poengteres at 
skisserte terrasser er vesentlig høyere enn deres, og dette medfører innsyn fra 
terrassene i blokka til merknadshavers terrasse. Planforslaget som nå foreligger vil i 
betydelig grad svekke livskvaliteten deres.  
 
Det bemerkes at merknadshavers stue og terrasse ligger med direkte utsyn til 
planområdet, og at de daglig oppholder seg i stuen eller på terrassen. Det er fysiske 
helsemessige grunner til at de sjelden eller aldri forlater eneboligen.  
 
Merknadshaver viser til geoteknisk rapport og stiller spørsmål med hva som menes 
med nordsiden av Rælingsvei? Det vises til at det var en gravemaskin på eiendom 
103/52 den 23.6.2017. Denne eiendommen ligger på samme høyde og inntil Nedre 
Rælingsveg. Slik merknadshaver leser rapporten mener Marco Wendt at 
oppdragsgiverne selv har foretatt prøveutgravinger, slik at summen blir det resultatet 
som fremkommer i skissen med de 11 utgravingspunktene.  
 



Hustad mener at det ikke har vært utført utgravinger med gravemaskin på kritiske 
punkter i planområdet, og mener at det er rundt punkt 4 og 5. Topografiske og 
lokalkunnskapsbaserte argumenter taler for at dette området må underlegges 
nærmere undersøkelser. Planområdet har bratt terreng ned mot Strandvegen, og 
terrenget gjør at vannet sluses ned mot det nordligste hjørnet av planområdet. Det 
vises til at store vannmengder finner sin vei til området rundt punktene 4 og 5. Det har 
forekommet flere oversvømmelser i garasjen. 
 
Det ble utført graving i forbindelse med bygging av garasje i 1983. Da fikk 
merknadshaver store utfordringer med bløt leirmasse. Garasjen står nærmest 
eiendomsgrensen til eiendom 103/76, og ikke langt fra punkt 4. Merknadshaver er 
rimelig sikker på at det er leirmasser i området rundt punktene 4 og 5.  
 
Det vises til at det mellom garasje og punkt 4, så var det tidligere på 1970-tallet en 
åpen bekk med stor vannføring. Senere ble den lagt i rør. Det vises til ROS-analysen 
side 8, og at følgende sitat ikke stemmer: «Det er ingen bekker eller vannveier 
innenfor eller nær planområdet.» 
 
Videre, så poengteres at det en blokk som er vist i plantegningene vil sluse mer 
overvann mot merknadshavers eiendom, og at vannmengden dermed vil bli mer 
konsentrert. I dag fordeles vannmengden jevnt utover skråningen, og dersom det 
bygges blokk, så vil denne ligge som en blokade for vannmassene. Dette vil føre til at 
større og mer konsentrerte vannmengder blir ledet mot merknadshavers eiendom. 
Vannmengder vil finne veien til leirforekomstene. Det understrekes at når det store 
vannmengder, og at med en utbygging som er beskrevet, så vil dette forverre 
situasjonen med fare for dette vil føre til store materielle ødeleggelser på 
merknadshavers eiendom.  
 
Det vises til det i saksgrunnlaget at det er utført 11 prøveutgravinger. Merknadshaver 
bestrider dette. Merknadshaver husker at det var en gravemaskin i planområdet 
3.6.2017, men denne gravemaskinen jobbet kun i den delen av området som går 
parallelt med Nedre Rælingsveg. Det har ikke vært noen gravemaskin som har gjort 
prøvegravinger i nederste del mot Strandvegen.  
 
Det vises til at rapportene slår fast at bebyggelsen på 103/76 vil stå på trygg grunn, 
men at de sier lite om konsekvensene for naboer.  
 
Avslutningsvis ber merknadshaver om at planforslaget ikke blir iverksatt.    
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Når det gjelder byggehøyder er det i planprosessen gjort grep der høydene på 
byggene er redusert med én etasje. Nederste to etasjer vil lagt inn i bakken.  
 
Følgende tilleggsbestemmelse foreslås for å dempe innsynsproblematikk mot 
naboeiendom: «Takterrassene skal ha inntrukket rekkverk med minimum 1,5 m mot 
nordvest for å redusere innsyn.» 
 
Hus på merknadshavers eiendom er ikke på linje med foreslått plassering av 
blokkbebyggelse på gnr/bnr 103/76. Foreløpige planlagte tegninger viser terrasser i 3. 
og 4. etasje som vender mot Strandvegen. Hovedfasaden vender bort fra 
naboeiendommen.  
 
I forbindelse med spørsmål og kommentarer til geoteknisk rapport og forhold til 
naboeiendom (oversvømmelse, åpen bekk som er lagt i rør og bløt leirmasse), anses 
den geotekniske rapporten og foreløpig overvannsplan for reguleringsplan som 



tilfredsstillende.  
 
Det er i bestemmelsene fastsatt at krav om overvannshåndtering skal være i tråd med 
kommunens retningslinjer for overvann. Før rammetillatelse gis skal det også 
redegjøres for hvordan overvann håndteres på egen eiendom. 
 
Ifølge geoteknisk rapport er det gjennomført prøvegraving ved punktene 4 og 5. Ved 
søknad om rammetillatelse vil ansvaret for geoteknisk bli belagt med ansvarsrett.   
 
Vedrørende bekkedrag vises det overvannsvurderinger utarbeidet i Borgen-planen. 

 

 

7. Statsforvalterne i Oslo og Viken, datert 14.4.2021 

Statsforvalteren har ingen merknader til planforslaget.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Tas til orientering.  

 

8. Elvia, datert 16.4.2021 

Elvia bemerker at det kan bli behov for ny nettstasjon innenfor planområdet for å sikre 

strøm til ny bebyggelse. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og Elvia 

ber forslagsstiller oppgi effektbehovet som planforslaget har.  

 

Følgende areal til frittliggende nettstasjon må avsettes i planområdet for å sikre plass 

og adkomst til nettstasjonen med kranbil: Areal ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 m).  

 

Nettstasjonen må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og 

avstanden gjelder også terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet 

til bygget. Frittliggende nettstasjoner plasseres minimum 3 meter fra veikant og 

utenfor veiens frisiktsoner. Fortau og gang- og sykkelvei regnes også som veikant. 

Optimal strømforsyning oppnås ved at nettstasjon plasseres sentralt i planområdet. 

 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjonen, bes det om at 

følgende presiseres i bestemmelsene: 

 

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 

byggegrense rundt nettstasjoner.  

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 

tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være 

minimum 16 kvm, og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til 

adkomst og ventilasjon m.v. 

 

Arealet som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 

bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», 

energianlegg kode 1510, jf. Vedlegg 1 til kart- og planforskriften.  

 



Kommunedirektørens kommentar: 

Det vises til bestemmelse 3.5 angående nettstasjon: «Ved ev. fremtidig behov for 

nettstasjon tillates det oppført nettstasjon innenfor planområdet i tråd med Hafslund 

sine retningslinjer. Ev. nettstasjon tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense og 

skal stå minst 5 meter fra bebyggelsen.» 

 

Forhold som gjelder nettstasjon anses som ivaretatt. 

 

9. Viken fylkeskommune, datert 19.4.2021 

Fylkeskommunen viser til hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus (RP-ATP).  

Det påpekes at Akershus fylkeskommune ikke ble varslet ved varsel om endring av 

bygging av tomannsboliger/blokkbebyggelse, sendt juni 2017. Hadde dette nådd 

fylkeskommunen kunne den ha gjennomført nødvendige og relevante vurderinger.  

 

Viken fylkeskommune foreslår at endret ordlyd til bestemmelser. Ny ordlyd er som 

følger: 

 

- § 4.2.3 endres til følgende: «Støyskjerm mot fv. 120 Nedre Rælingsveg skal 

anlegges i tråd med byggeplan og støyrapport (maks høyde 2,5 m målt fra senterlinje 

vei). Støyskjerm tillates bygd med plassering som vist på plankartet. Støyskjerm skal 

bygges sammenhengende med støyskjermen foran Borgensberget. Byggeplan for 

støyskjerm skal godkjennes av Viken fylkeskommune.» 

 

- § 6.2 – rekkefølgebestemmelse om godkjenning av byggeplan må bli mer tydelig, og 

Viken foreslår derfor endre ordlyden til følgende: «Byggeplan for støyskjerm, 

støttemur og eventuelle andre tiltak som berører fv. 120 Nedre Rælingsveg skal være 

godkjent av Viken fylkeskommune før det gis igangsettingstillatelse for disse 

arbeidene.» 

 

Viken uttaler at det er positivt med rekkefølekrav til uteoppholdsarealer og lekeplasser 

skal være ferdig opparbeidet innenfor planområdet før det gis brukstillatelse til nye 

bygg. 

 

Viken kommenterer også at det må ses på muligheter for å styrke kvaliteten på 

uteoppholdsarealene, spesielt knyttet til solforhold og lys på området.  

 

Fylkeskommunen anbefaler at parkeringsbestemmelsene settes som maksnormer.  

 

Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre 

planarbeidet.  

 

Når det gjelder overvannshåndtering skal den være i tråd med kommuneplanens 

retningslinjer. Dette anses som et positivt tiltak for å sikre god vannhåndtering på 

planområdet.  

 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern 

innenfor planområdet. Potensialet for å finne ukjente automatisk fredete kulturminner 



anses som lavt.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Forslag til endring i bestemmelsene imøtekommes (se punkt «endringer før 

sluttbehandling»).  

 

Kvaliteten på uteoppholdsarealene anses som tilstrekkelig. Det er gjort grep for å 

heve standarden på uteoppholdsarealene. Det tilrettelegges for lekeareal på 

takterrasser og bakkeplan. Det vises til bestemmelser om lysreflekterende materialer 

mot fylkesveien, støyskjermens utforming og materialer (transparent materiale) skal gi 

mest mulig lys mot lekeplass.  

 

Krav om maksnorm i antall parkeringsplasser endres ikke, da planområdet er utnyttet 

maksimalt og ikke har mer plass til flere biloppstillingsplasser.  

 

10. Mattilsynet, datert 19.4.2021 

Mattilsynet har ingen konkrete innspill til planen. Generelt påpekes det at det må 

sikres robuste løsninger for drikkevann og at kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet 

på hovednettet.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Tas til orientering.  

 

11. Katrine Blomberg, datert 19.4.2021 

Merknadshaver bemerker at det først ble varslet om tilretteleggelse for 

tomannsboliger, og at det av økonomiske hensyn heller skal bygges blokkbebyggelse 

med inntil 16 boenheter. Det poengteres at Borgen Østagløtt medfører en fortetting 

på til sammen ni boligblokker på rekke og rad. Dette vil ta det meste av utsikt fra 

bebyggelsen som ligger lavere i terrenget. Innsender viser da til sin bolig som blir 

berørt.  

 

Merknadshaver viser ellers til tidligere innsendt e-post i forbindelse med utbygging av 

Borgen (og Østagløtt), datert 16.2.2021. Den er vedlagt denne merknaden. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Høyeste tillate byggehøyde for byggene er satt til kotehøyde 123,3 og 122,3. Mindre 

takoppbygg som heis- og trappehus, ventilasjonshatter og lignende kan tillates 3,5 

meter over hovedgesims. Den maksimale høyden på byggene (inkludert eventuelle 

mindre takkoppbygg) blir da kotehøyde 126,8 og 125,8. 

 

Generelt bør mesteparten av økning i boligantall i Rælingen skje nord for 

rundkjøringen i Fjerdingby, og dette prosjektet er sånn sett en del av dette bildet. 

 

12. Ruter As, datert 19.4.2021 

Ruter mener at antall parkeringsplasser må reduseres til et minimum i planen. I likhet 

med flere utbygginger, vil dette prosjektet med så mange parkeringsplasser føre til 

økt biltrafikk mellom planområdet og Rælingstunnelen, selv om det er gangavstand til 

Lillestrøm.  



 

Ruter viser til Lillestrøm kommune og Statens vegvesens enighet om å finne 

løsninger for strekningen for å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. 

Dette jobber både Lillestrøm og Statens vegvesen aktivt med.  

 

Ruter mener det er betenkelig at det er ikke er mulighet til å lage mulighet for 

gangforbindelse fra boligprosjektet til nærmeste bussholdeplass, som ikke er langt 

unna.  

 

Det understrekes viktigheten av å legge til rette for trygg gang- og sykkelvei i 

prosjektet.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Parkeringskravet følger av det som er satt i kommuneplanen, hvilket er 1,25 per 

boenhet.  

 

Når det gjelder forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken, er det avsatt trasé for 

kollektivtransport i plankartet. 

 

Fra midten av prosjektet målt fra Strandvegen, er det omtrent 175 meter til nærmeste 

bussholdeplass (se bildeutsnitt). Det er også opparbeidet fortau på strekningen.    

 

 
 

13. Jan Erik Tunsvoll og Gerd Torill Pelerud, datert 19.4.2021 

Merknadshavere opplyser om at de har inngått intensjonsavtale med Jacaranda om 

kjøp/bytte av sin eiendom med eiendom i blokkene som er planlagt (Borgensberget 

del 2). Det er derfor viktig at reguleringen blir godkjent og byggingen blir iverksatt. 

Tunsvoll og Pelerud understreker viktigheten av Borgensberget blir godkjent og 

behandlet før Østagløtt.  

 

Det understrekes viktigheten av at kommunen ivaretar utbyggingsprosessen i 

området på en god måte, og at det vil være store kompliserte situasjoner for 



beboerne dersom begge byggeplasser iverksetter sine arbeider.   

 

De påpeker også en rekke punkter om grunnforhold, og at byggetillatelse for 

Østagløtt ikke kan gis før dette er ivaretatt: 

- Det vises til punkt 6.15 om grunnforhold. Merknadshaverne mener at den 

geotekniske rapporten ikke er utført i tilstrekkelig form. Det påpekes at det er 

prøvegrad 9-12 hull i løsmasse på nedsiden av eiendommens nordlige del, og at 

dette umulig kan si noe om de totale forholdene på eiendommen. Det vises også til 

bekkedrag ved 103/350 som er lett sporbar og synlig på andre siden av Standvegen 

ned mot elva. 

 

Tunsvoll og Pelerud viser til sin byggeprosess i Standvegen 4 B i 1998, og at de 

støtte på problemer med fjellet. Det påpekes fra merknadshaverne at fjellet består 

avsprøbruddsmateriell og slipper i fjellet som medførte at de måtte stage fjellet i 

nordlige del av eiendommen. Plassering av bygg på 103/53 vil det bli utfordringer 

knyttet til sprengningsarbeider som vil bli foretatt nær grense og dybde, og denne vil 

bli betydelig dypere enn utsjakting på 103/247. Tunsvoll og Pelerud krever at 

kommunen går nøye gjennom rapporten og setter krav til en utvidet 

grunnundersøkelse for å få de faktiske forholdene bekreftet, både med fjell og 

vannleie.  

 

Det påpekes at det må foretas kvalitativ kontroll av overvannshåndtering mot 

eiendom 402/350. Ev. etablering av myke kummer eller fordrøyningsanlegg som 

ivaretar dette.    

 

Det bemerkes at det i forbindelse med reguleringen av 103/247 er tatt med opp til 400 

kvm som ikke er rettmessig. De ber kommune sjekke dette opp mot Borgensberget.  

 

Merknadshaverne ønsker maksimalt 3 etasjer på foreslått reguleringsplan på grunn 

av utsyn og solforhold. Brann og smittefare må ivaretas.  

 

Det påpekes ukorrekthet sol- og skyggeanalysen datert 22.3, fra kl. 9-15. Slik høyden 

er satt på byggene vil de nå miste sola ca. 16.20 på samme tidsrom i mars. Det 

påpekes at det er feil i detaljplanen at merknadshaverne har sin uteplass mot øst. Det 

er terrasse mot fjell på alle sider av huset med unntak av ned mot Standvegen. Det er 

en leilighet i 1. etg som har sin uteplass mot BB2. Løsningen er ikke akseptabel slik 

den er presentert i dag. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

I forbindelse med areal regulert over på eiendom 103/247, må Østagløtt rette seg 

etter Borgen-planen. Det er behov for vedlikeholdsareal til støyskjerm tilsvarende 

2.75 meter i Østagløtt-planen.  

 

Det foreligger ingen utbyggingsrekkefølge for detaljreguleringsplanene i områdene. 

 

I forbindelse med spørsmål og kommentarer til geoteknisk rapport og forhold til 

naboeiendom (oversvømmelse, åpen bekk som er lagt i rør og bløt leirmasse), anses 

den geotekniske rapporten og foreløpig overvannsplan for reguleringsplan som 



tilfredsstillende.  

 

Det er i bestemmelsene fastsatt at krav om overvannshåndtering skal være i tråd med 

kommunens retningslinjer for overvann. Før rammetillatelse gis skal det også 

redegjøres for hvordan overvann håndteres på egen eiendom. 

 

Ved søknad om rammetillatelse vil ansvaret for geoteknisk bli belagt med ansvarsrett. 

 

Vedrørende bekkedrag vises det overvannsvurderinger utarbeidet i Borgen-planen.  

   

 

 

4.6 Endringsforslag til sluttbehandling 

Det foreslås endringer i bestemmelsene som følge av merknadsinnspillene. 

Endringene i bestemmelser endrer ikke planen i vesentlig grad.  

  

- Endring av bestemmelse 3.6 om hyblifisering. Følgende formulering foreslås: «Det 

tillates ikke oppdeling av boliger for hybelleilighet og det tillates kun en inngang pr. 

leilighet.» Opprinnelig formulering slettes fordi den dekkes i forskrift. 

- Når det gjelder kommentar om brannhydrant foreslås følgende endring av 

bestemmelse 3.1.7: «Det skal etableres brannhydrant(er) innenfor planområdet. 

Brannhydranten(e) skal ha to vannuttak med kapasitet 50 l/sek.» Endringene er en 

språklig justering. 

- Bestemmelse 4.2.3 endres til følgende i tråd med Viken fylkeskommunes merknad: 
«Støyskjerm mot fv. 120 Nedre Rælingsveg skal anlegges i tråd med byggeplan og 
støyrapport (maks høyde 2,5 m målt fra senterlinje vei). Støyskjerm tillates bygd med 
plassering som vist på plankartet. Støyskjerm skal bygges sammenhengende med 
støyskjermen foran Borgensberget. Byggeplan for støyskjerm skal godkjennes av 
Viken fylkeskommune.» Endringen innebærer en tydeliggjøring. 
 
- Bestemmelse 6.2 endres til følgende i tråd med Viken fylkeskommunes merknad: 
«Byggeplan for støyskjerm, støttemur og eventuelle andre tiltak som berører fv. 120 
Nedre Rælingsveg skal være godkjent av Viken fylkeskommune før det gis 
igangsettingstillatelse for disse arbeidene.» Endringen innebærer en tydeliggjøring. 
 
- For å dempe innsynsproblematikk mot naboeiendom i vest, foreslås følgende 
tilleggsbestemmelse under 4.1.2 a – takform og takterrasser: «Takterrassene skal ha 
inntrukket rekkverk med minimum 1,5 m mot nordvest for å redusere innsyn.»  
 
- I likhet med byggenes vestside, hvor det er tillatt med utkraget terrasse og balkong, 
presiseres dette også for fasaden mot Strandvegen. Følgende tilleggsbestemmelse 
foreslås under 3.2: «Det tillates for terrasser/balkonger utkraging med 1 meter utover 
formålsgrense for BBK1 og BBK2 mot Strandvegen.» 
 
- Byggegrense 10 meter mot Strandvegen er tatt ut av bestemmelsene og målsatt i 
plankartet.  
 
- Det er også gjort justeringer av arealstørrelser i bestemmelsene som følge av at 
Strandvegen (kjøreareal) er tatt ut av planen. Se neste punkt. 
 



Endringer i plankartet 
- Den nordre plangrensen har til nå tatt utgangspunkt i prosjektert veg for den nye 
Strandvegen, og ikke eksisterende reguleringsplan (detaljregulering Borgensberget). 
Plangrensa i nord er nå lagt inntil regulert veikant for Borgensberget-planen, og tar 
med seg regulert grøfteareal. Dette har medført noen endringer i plankartet. 
Hovedendringen består av at mye av vegarealet er fjernet. Som følge av fjerning av 
vegarealet skv2 (Strandvegen) er det i bestemmelsene også fjernet skv2 for 
enkelthetens skyld kv1, 3 og 4 står igjen, slik at dette skal stemme overens med 
planbeskrivelse og plankart (arealstørrelser).   
- Plangrensa for Østagløtt følger Borgen-planen og er lagt inntil Borgen-planen i øst, 
inkludert på fv. 120. Vedlikeholdsareal til støyskjerm er lagt i plankartet på totalt 2,75 
meter. 
  

5. Kommunedirektørens vurdering 

Under følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. Det har medført at 

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 gang- og sykkelvei forbindelse fra Borgensberget til Nyland vil sikre trygg og 

sikker forbindelse til Fjerdingby 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 fremforhandlet utbyggingsavtale i forbindelse med detaljreguleringsplan 

for Østagløtt. Planen innehar ingen rekkefølgekrav om offentlig infrastruktur som skal 

opparbeides for kommunal overtagelse.   

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 at planutvalget vedtar å legge saken frem for 

kommunestyret til endelig vedtak av reguleringsplanen.  

 

 

Rælingen, 21.05.2021 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 

 


