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1. Innledning  

1.1 Forslagsstiller  

Hjemmelshavere: 

Trivon AS (gnr/bnr 100/54) 

Tom Erling Aamodt (gnr/bnr 100/1) 

Rælingen kommune (gnr/bnr 100/35) 

JM Norge AS (gnr/bnr 100/51) 

 

Opsjonsavtale:  

Øie Utbygging AS v/ Asbjørn Ellingsen 

41 03 13 92 

ae@ellprosjekt.no 

 

Plankonsulent Plan1 AS  

Øystein Ellingsen 

97 69 12 77 

oel@p1.no 

 

1.2 Kontaktinformasjon 

Øie Utbygging AS v/ Asbjørn Ellingsen, tlf: 41 03 13 92, e-post: ae@ellprosjekt.no 

Plan1 AS, Øystein Ellingsen, tlf: 97 69 12 77, e-post: oel@p1.no 

 

1.3 Plannavn  

Detaljregulering for «Bjørnholthagan» 

 

  

mailto:ae@ellprosjekt.no
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2. Overordna føringer 

2.1 Gjeldende plansituasjon 

Planområdet er omfattet av følgende gjeldende planer: 
- Kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt 26.08.2015, avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse 
- Kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt 04.11.2009, avsatt til fremtidig boligbebyggelse 
- Områderegulering for Fjerdingby, vedtatt 13.06.2018, regulert til boligformål, 
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 
 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Rådhuset i Rælingen, og øvrige deler av 
Fjerdingby sentrum. Planarbeidet er vurdert å være i tråd med gjeldende kommuneplan og 
kommunedelplan, og vurderes ikke å komme inn under reglene om konsekvensutredning. 
 

Planarbeidet gjennomføres for å innfri krav om detaljregulering i gjeldende områderegulering. 
I tillegg er det ønskelig å redusere utnyttelsen av boligområdet noe, ved å endre formålet 
blokkbebyggelse, og basere utviklingen av området på konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse. 
 
Området er ubebygd, og vil få adkomst som en forlengelse av Åslia, en offentlig regulert vei 
som ligger innenfor gnr. 100 bnr. 51, med feltbenevnelse o_SKV i gjeldende 
områderegulering. 
 

Iht Regional plan for areal og transport er Fjerdingby definert som et av de prioriterte 

tettstedene i forhold til utbygging, hvor hoveddelen av veksten skal konsentreres. Utbygging 

av boliger i Fjerdingby sentrum, og i tilknytning til eksisterende boligområder og kollektiv-

tilbud anses dermed å være i samsvar med Regional plan for areal og transport. 

 

2.2 Statlige planretningslinjer  

Statlige planretningslinjer av relevans for planarbeidet: 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt  
26.9.2014 (FOR-2014-09-26-1222). Tilrettelegging for boliger i Fjerdingby sentrum, og i 
tilknytning til eksisterende boligområder og kollektivtilbud. 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt 20.9.1995 (FOR-1995-09-20-
4146). Tilrettelegge for god bokvalitet og uteoppholdsarealer i planområdet. Sikre trygge 
gangforbindelser og grøntområder. 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, LOV- 2009-06-19-100). 
Forutsetter at forholdet til naturmangfold er avklart i forbindelse med områderegulering for 
Fjerdingby, vedtatt 13.06.2018 
 

2.3 Regionale føringer 

- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)  
- Regional plan for klima og energi 
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2.4 Kommunale føringer 

Kommuneplanen 

Kommunedelplan for Fjerdingby 

 

3. Viktige innledende vurderinger 

3.1 Historikk 

Området har vært innarbeidet som utbyggingsområde siden minst 2009. Området ligger 

mellom den kommunale veien Bjørnholthagan og fv 120 Nedre Rælingsvei. Det er flere felter 

med utbyggingsområder i dette området (kommuneplanens områdebetegnelser A, B og C). 

Områdeplanens felt AA og BB er under utvikling. 

 

3.2 Steds- og tomteanalyse 

Området er ubebygd og det alt vesentlige av arealet er bevokst med skog. Terrenget skråner 

ned mot øst, og er stedvis bratt. Dette gir mulighet for flotte utsiktsforhold, men best 

soleksponering første del av dagen. Terrenget krever bevisst plassering av veger, 

bebyggelse og anlegg. 

Det går en hovedledning for vannforsyning gjennom planområdet, fra nord til sør. Denne 

ledningstraseen gir noen føringer og justeringsbehov for vegen i vedtatt områderegulering. 

 

3.3 Tomtens egnethet 

Planområdet er ikke bebygd i dag. Terrenget på planområdet tilsier at det vil være vel så 

gunstig å etablere småhusbebyggelse som høyere boligbebyggelse. Mindre bygg lar seg 

lettere passe inn i terrenget, og blir mindre dominerende i forhold til omgivelsene. Med blokk 

på CA ville solforholdene for boliger øst for blokkene bli vesentlig dårligere enn med småhus 

på CA. 

 

3.4 Vurdering av viktige hensyn 

Det forutsettes at forholdet til miljøfaglige forhold, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, 

landskap, landbruk (inkl. forholdet til dyrka og dyrkbar mark), flom, grunnforhold, 

rekreasjonsområder og friluftsliv er vurdert i forbindelse med områdereguleringen. Det vil 

imidlertid som del av detaljreguleringen vurderes om det er behov for ytterligere utredninger 

av disse temaene. Forholdet til barn og unges interesser, universell utforming, teknisk 

infrastruktur, trafikksikkerhet og overvann vil belyses i planarbeidet. 
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4. Planforslaget 

4.1 Formål 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere boligområdet som inngår i områderegulering 
for Fjerdingby som felt CA, CB og CC. Det er ønskelig å tilrettelegge for frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse i stedet for blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 

4.2 Avgrensning  

Planområdet omfatter boligfeltene CA, CB og CC, samt friområdet F4 og vei V4 i gjeldende 

områderegulering. Se vedlagt kart, med illustrert bebyggelse. 

 

4.3 Forventede problemstillinger 

Behov for undersøkelser/utredninger: 
Trafikkstøy fra fv 120 og fra Bjørnholthagan, avhengig av utredningsomfang i gjeldende plan. 
Områdestabilitet, avhengig av utredningsomfang i gjeldende plan. 
Overvannshåndtering, avhengig av utredningsomfang i gjeldende plan. 
 

4.4 Virkninger 

Planområdet befinner seg i Fjerdingby i Rælingen kommune, mellom Øvre Rælingsvei og 

Nedre Rælingsvei, og ligger som en forlengelse av et boligfelt som er under oppføring i den 

kommunale vegen Åslia. I nærheten av planområdet ligger Rådhuset i Rælingen, Rælingen 

videregående skole, Fjerdingby barneskole og Marikollen ungdomsskole. Innsjøen Øyeren 

ligger ca. 1000 meter øst og 80 høydemeter nedenfor området, noe som gir svært god 

utsiktsmuligheter mot innsjøen. Mange bygninger i området henvender seg derfor østover. 

Tiltaket vil tilpasses landskap og omgivelser. Tilrettelegging for lavere bebyggelse, i form av 

frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i stedet for blokkbebyggelse, vil være positivt 

med hensyn til fjernvirkning. Ny bebyggelse vil ikke påvirke sol- eller utsiktsforhold for annen 

eksisterende bebyggelse. En reduksjon av antall boenheter ift potensialet i gjeldende 

områderegulering, vil medføre redusert trafikale konsekvenser både innenfor planområdet, 

og for tilliggende bebyggelse. 

Eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse vil tiltrekke seg andre kjøpergrupper enn 

blokkbebyggelsen, sannsynligvis med større innslag av barnefamilier. Småhusbebyggelse på 

C-området vil bidra til en god miks av innbyggere i den nye delen av Fjerdingby sentrum.  

4.5 Alternativer 

Det foreslås ikke alternativer. 

 

4.6 Planområdets omfang 

Planarbeidet vil medføre en endring av reguleringsformål, fra blokkbebyggelse og 

konsentrert småhusbebyggelse til konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Dette vil 

sannsynligvis medføre en reduksjon i antall boenheter i forhold til utnyttelsen gjeldende 

planer innebærer.  
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I utarbeidede skisser er det illustrert 52 boenheter innenfor planområdet, med tillegg av evt. 

sekundærboliger i eneboligbebyggelsen. Dette vil imidlertid kunne justeres avhengig av 

bygningstype som velges innenfor de ulike feltene. Planområdet er på 34,5 dekar. 

4.7 Skisser av forslag 

Se vedlagt kart med illustrert bebyggelse. 

 

4.8 Samfunnssikkerhet  

Regulering av boligbebyggelse forventes ikke å medføre særlige uheldige virkninger da 

formålet er avklart i overordnet plan. Det vil sannsynligvis bli aktuelt å avklare grunn-

forholdene i planområdet (avhengig av utredningsomfang i gjeldende områderegulering), 

med en geoteknisk utredning i tilknytning til planarbeidet. 

I forbindelse med planarbeidet vil det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) i tråd med metode beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin 

veileder. ROS-analysen vil hjelpe til å avdekke eventuelle risikoer og til å skape nødvendig 

kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet. 

Det vil sannsynligvis også gjennomføres en utredning av overvannshåndtering som også 

belyser flomfare ved ekstremnedbør. 

 

5. Om planprosessen 

5.1 Forslag til fremdrift  

Fremdriftsplan legges inn her. 

Varsling i desember 2021, med frist på nyåret. 

Utarbeidelse av planforslag med tilhørende utredninger februar-mars 

Innsending til førstegangsbehandling i april 2021 

Førstegangsbehandling i mai 

Offentlig ettersyn i juni- aug. 

Annengangs- og sluttbehandling i september 2022 

 

5.2 Varsel om oppstart 

Berørte offentlige organer og andre interesserte vil varsles direkte etter avtale og i tråd med  
liste fra Rælingen kommune ved planavdelingen. 
 

5.3 Medvirkning  

Det forventes tett dialog med kommunen og med berørte fagmyndigheter. Oppstart av 
planarbeidet vil kunngjøres i minst én alminnelig lest lokalavis og på kommunens nettsider 
etter henvisning og avtale med Rælingen kommune ved planavdelingen. Planinitiativet og 
referat fra oppstartsmøtet vil gjøres tilgjengelig for innsyn på kommunens nettsider. 
Berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte vil varsles direkte etter 
avtale og i tråd med liste fra Rælingen kommune ved planavdelingen. Det vil settes en 
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rimelig høringsfrist fra kunngjøring av oppstart av planarbeid på 30 dager, eller mer etter 
avtale med Rælingen kommune ved planavdelingen. Etter at merknadsfristen er ute, vil selve 
planforslaget sammen med nødvendige utredninger bli utarbeidet for deretter å bli sendt 
Rælingen kommune ved planavdelingen. Planavdelingen vil deretter saksbehandle 
planforslaget og forberede saksfremlegg for politisk 1.gangsbehandling. 
 
Ved politisk 1. gangsbehandling vil forslag til reguleringsplan enten avvises eller sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil da bli anledning til å komme 
med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Berørte myndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte vil underrettes særskilt. Når merknadsfristen er 
ute, vil kommunen forberede og ta saken opp til sluttbehandling med de merknader som er 
kommet inn. 
 

6. Vurdering av konsekvensutredning  

 

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

melding 

Vurdering:  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål, og planforslaget vil være i 

tråd med dette. Dermed faller ikke planarbeidet inn under vedlegg I, og dermed heller ikke 

§6b). 

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

melding  

Vurdering:  

Planarbeidet skal behandles etter plan- og bygningsloven, slik at §7 er uaktuell. 

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

for miljø eller samfunn (etter § 10) 

Vurdering:  

Planområdet er regulert i områderegulering for Fjerdingby, vedtatt i 2018, og har vært 

innarbeidet i kommuneplan og kommunedelplan forut for det. Planstatus forutsettes å være 

konsekvensutredet i tidligere, overordnet planprosess. Dermed utløses ikke §8 a). 

 

Konklusjon:  

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. 


