
 
 

 

 

OPPSTARTSMØTE   

 

 

VEDLEGG 

• Kvalitetskrav i reguleringsplanprosessen for Dammensvika, datert 07.02.2022 

• Krav til teknisk plan og byggeplan – sjekkliste, datert 13.10.2021 

 

HVILKET OMRÅDE PLANINITIATIVET OMFATTER 

Det mottatte planinitiativet for detaljregulering av Dammensvika er arealer som ligger innenfor 

Områdereguleringsplan for Dammensvika som ble vedtatt 11.12.2019. Planinitiativet omfatter skråningen i sør 

i Dammensvika, det flatere arealet i nordvest, samt et areal vest og et areal øst for gangveien opp til 

Rudsberghaugen. Det siste arealet ligger ved Rælingstunnelen/rv. 159.  

Planinitiativet, datert 01.12.2021, omfatter de eiendommene som utbyggerne har avtale med grunneierne om 

å detaljregulere for bygging av boligblokker med grunnlag i Områdereguleringsplanen for Dammensvika. 
 

HISTORIKK 
Det har vært to oppstartsmøter tidligere. Ett for Dammensvika, delområde 1 og ett for Dammenslia med to 

ulike utbyggere. På grunn av at de to områdene er avhengig av at det detaljreguleres gatetun/adkomstgate, 

samt ny utkjøring til fylkesvei 1506, har de to utbyggerne sett seg tjent med å sende inn ett planintiativ samlet 

for de to byggeområdene.  

 

PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 
 

Planavgrensning 

Saksbehandler innledet møtet ved å drøfte foreslåtte planavgrensning som vist i innsendte planinitiativ av 

01.12.2021. Det ble vist til at det vil oppstå små restarealer mellom områdereguleringen som ligger til grunn og 

foreslåtte planavgrensning. Det ble foreslått at disse arealene blir innlemmet i planområdet. Dette gjelder blant 

annet mindre arealer i nord-øst og ved gang- og sykkelveien med busskuret i nord. Videre viste saksbehandler 

til at det var foreslått en biloppstillingsplass for utrykningskjøretøy i Liavegen. Planavgrensningen må uansett 
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settes midt i veien mht. at byggegrenser skal vises fra midt vei. Videre må planavgrensningen her være 

inkludert nødvendig areal for plassering av utrykningskjøretøy. 

Det skal ikke reguleres for noe tiltak innenfor områdene i sør som er regulert til naturområde – grønnstruktur, 

med hensynssone for bevaring av naturmiljø, samt hensynssone for Rælingstunnelen, i områdereguleringen. 

Arealet kan imidlertid tas med innenfor planavgrensningen ved varsel om planoppstart, slik som foreslått, men 

kan vurderes tatt ut senere i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen for Dammensvika.  

 

Feltavgrensing  

Saksbehandler viste til områdene Ab og Ac som ligger på fylkeskommunens areal, og at disse ikke er foreslått 

tatt med i planavgrensningen. De gjenværende områdene virker små og lite bebyggbare. Foreslåtte vei- og 

fortausareal beveger seg inn i det området som var avsatt til område Ab og Ac i områdereguleringen. Dette 

setter ytterligere begrensninger for fremtidig bebyggelse på feltet.  

 

Forslagstiller stilte spørsmål ved om avgrensningen som kommer frem i områdereguleringen er endelig og viste 

til bestemmelsene hvor det flere steder kommer frem at «endelig utforming av feltene avklares ved 

detaljregulering». Saksbehandler forklarte at intensjonen bak bestemmelsen var at utformingen av innholdet i 

feltene avklares ved detaljregulering og at selve feltavgrensningen må følge av den som er fastsatt i 

områdereguleringen.  

 

Saksbehandler mente at forslagsstiller bør inkludere Ab og Ac i planavgrensningen og heller ta dette ut igjen 

senere når det er endelig avklart om disse arealene skal tas med for detaljregulering og når adkomst og 

parkering for disse to feltene er mer avklart.  

  

Gatetun, vei, fortau og renovasjon 

Plankonsulent forklarte at fortau- og veiareal som er foreslått mot felt Ab er et resultat av tidligere 

tilbakemeldinger omkring gatetunet og hensiktsmessig utforming av veiareal. En veikonsulent har bistått til 

utarbeidelsen av forslaget. Plankonsulent forklarer at veiens plassering er utformet med hensyn til helningen 

på Dammensvegen. Dette for å hindre en svært bratt vei. Planmyndigheten spurte om ikke stigningsforholdet 

på Dammensvegen kunne bedres om veien ble hevet? Til dette viste plankonsulent til at foreslåtte løsning 

håndterer overvann på en god måte. En eventuell revidering ville kunne medføre flere problemstillinger og 

plankonsulent mener at foreslåtte løsning er samlet sett en mye bedre løsning enn å flytte veien lengre unna 

felt Ab og eventuelt heve den. 

 

Forslagstiller ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg til dette i planinitiativet og arbeidet videre. 

Saksbehandler informerte om at selv om innsendte dokumentasjon var svært detaljrik, er det fremdeles å anse 

som et planinitiativ på dette tidspunktet. Videre detaljering må derfor gjennomgås og drøftes ytterligere i 

planarbeidet. Forholdene rundt veien og dens stigningsforhold og overvannshåndtering med mer, må 

undersøkes ytterligere på et senere tidspunkt.  

 

Saksbehandler påpekte videre at planmyndigheten hadde ytterligere kommentarer til området ved gatetunet 

mellom B- og A- feltene. Det ble vist til at det må sikres et gjennomgående fortau i området langs hele 

gatetunet/adkomstgaten og at kommunen skal eie vendehammeren i enden av veien. Videre viste 

saksbehandler til at foreslåtte oppstillingsplass for renovasjonsbil var uheldig, da den var plassert svært nærme 

krysset mellom adkomstgaten og Dammensvegen. Dette kan hindre frisikt. (Tillegg etter møtet: Foreslåtte 

Innkjøring på hjørnet av felt Ba er heller ikke trafikksikker). Videre er andre renovasjonsplasser i planinitiativet 

foreslått i områder med mange myke trafikanter. Da renovasjonsbilene må rygge inne i disse områdene, kan 

dette medføre trafikkfarlige situasjoner i møte med myke trafikanter. Dette må inngå i en samlet 

trafikksikkerhetsanalyse for Dammensvika. Saksbehandler påpekte at eksisterende adkomster til boliger i felt 

Bb2 og Cb3, som ikke foreslås omfattet av ny plan, vil gå over framtidig fortau langs adkomstgaten. Disse 

adkomstene må samles og reguleres slik at trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas.  

Avslutningsvis viste saksbehandler til dagens snarvei nord for Cc-feltet som går ut til fv. 1506 og at denne må 

opprettholdes og reguleres i ny detaljregulering. 



 
 

 

MUA og universell utforming 

Vedrørende uteoppholdsarealene mente planmyndighetene at foreslåtte løsninger var godt utarbeidet med 

varierende tilbud og kvaliteter. Allikevel anmodet planmyndigheten til at det ble etablert enda bedre uterom 

og universelt utformede forbindelser som går gjennom hele planområdet, slik at brukere ikke må benytte 

bygningene som kommunikasjonsareal for å bevege seg utendørs på bakkeplan.  Dette for å heve kvaliteten på 

prosjektet ytterligere.  

 

Forslagsstiller har skrevet i sitt planinitiativ at det er ønskelig at arealer brattere enn 1:3 medregnes i MUA. 

Dette fordi forslagstiller mener at flere av disse arealene har en verdi som uteoppholdsareal, gjennom for 

eksempel lek og rekreasjon. Saksbehandler sa at planmyndigheten ville være skeptisk til å tillate arealer 

brattere enn 1:3 medregnes i MUA. Dette da arealene som forslagsstiller foreslår medregnet faller utenfor det 

som tillates av områdereguleringen. Saksbehandler forklarte dog at hun så at det kan ligge kvaliteter i arealer 

som er brattere enn 1:3 og at dette kan undersøkes senere i planprosessen. Plankonsulent fortalte at de 

uansett ser at de kan dekke kravet til MUA, uavhengig om disse arealene medregnes eller ikke.  

 

Parkering 

Saksbehandler påpekte at parkeringsdekningen ikke er god nok, da enkelte bygg ikke har høy nok dekning. 

Plankonsulent mente at planinitiativet var innenfor kravene, da parkering gjennom hele området var dekket, 

dersom en så bort ifra parkeringsdekningen til enkeltbygg. Videre viste plankonsulent til muligheten for 

bildeling eller lignende løsninger. Saksbehandler mente at dette allikevel ikke var en god løsning, da 

parkeringen bør dekkes i de enkelte bygg. 

 

Videre stilte saksbehandler spørsmål omkring planlagt parkering for felt Ab og Ac. Dette spesielt med tanke på 

at planavgrensningen slik som vist i planinitiativet begrenser avsatt areal på felt Ab spesielt. Dette kan 

vanskeliggjøre en adkomst til parkeringsanlegg på Ab. Saksbehandler spurte om det er blitt vurdert en felles 

parkeringsløsning for Ab/Ac og Aa/Ba/Bb1 og framtidig parkering for resten av Bb-feltene. 

 

Plankonsulent forklarte at et slikt samarbeid på tvers av delfelt var vanskelig da felt Ab og Ac har en annen eier, 

men er uten adressat. Det er således ingen utvikler å drøfte en felles løsning med. Planmyndigheten mente 

allikevel at et samarbeid ville resultere i et best mulig resultat, men så at en dialog rundt en felles løsning kunne 

være vanskelig. Planmyndigheten spurte om forslagstiller hadde vært i kontakt med fylkeskommunen 

vedrørende eiendommene. Magelsen forklarte at han hadde vært i kontakt med fylkeskommunen, som hadde 

uttrykket et ønske om å gjøre grep på eiendommen, men at de var avhengige av dialog med kommunen. 

Planmyndigheten kjente ikke til at fylkeskommunen hadde forsøkt å inngå dialog, og ba derfor Magelsen å 

sende over kontaktinfo.  

 

Bruksareal (BRA) 

Det ble vist til at det i planinitiativet er stilt spørsmål ved om areal for fellesareal ikke skal medregnes i BRA 

(tillatt BRA-utnyttelse for prosjektet). Saksbehandler viste til at det er kun parkeringsplasser, boder og tekniske 

rom som ikke skal medregnes i BRA. Dette unntaket var ikke tiltenkt fellesarealer. Plankonsulent mente at det 

var viktig å etablere gode fellesarealer i prosjektet og ikke bare boder og tekniske rom. Dette ville være sosialt 

bærekraftig og bidra til godt samvær og trivsel. Forslagstiller påpekte at de på ingen måte var avhengige av å 

etablere disse arealene i prosjektet dersom planmyndigheten ikke ga aksept for at disse arealene ikke skulle 

medregnes. Men arealene er tenkt som en kvalitet som løfter prosjektet betraktelig. Arealene er foreslått 

benyttet til sosiale sammenkomster, møte- og arbeidsrom, treningsrom med mer.  

 

Planmyndigheten forklarte at det var vanskelig å ta stilling til et slikt avvik så tidlig i planprosessen. Spesielt 

med tanke på at planmyndigheten på dette tidspunktet ikke har satt seg like godt inn i prosjektet som 

forslagsstiller og plankonsulent. Men planmyndigheten presiserte allikevel at de var positive til løsninger for 

kvaliteter som gir gode bomiljøer og løfter prosjektet. Dette vil kunne diskuteres videre i planprosessen.  

 



 
 

Avslutningsvis bad saksbehandler om at bruksareal (BRA) må fordeles mellom feltene slik at det blir en riktig 

fordeling av BRA med tanke på de feltene som ikke blir regulert i denne detaljreguleringen. 

 

Byggenes utforming 

Saksbehandler påpekte kort at byggene i felt Ca er flyttet og at bygget i sør-øst er foreslått plassert noe 

nærmere ravinen enn det som kommer frem av illustrasjon til områdereguleringen. Her må det påses at 

plasseringen ikke medfører negative innvirkninger på ravinen.  

 

Videre viste saksbehandler til bygg foreslått i felt Cc. Utearealene er plassert dypt mellom bygget og kollen i 

bakkant, og det er bekymringer for at det ikke kommer tilstrekkelig med lys ned i utearealene. Videre kan 

plasseringen virke påtrengende dersom en står i bunnen av utearealene. Plankonsulent forklarte at 

uteområdene er foreslått som et alternativ til den store takterrassen som foreslås etablert på bygget. 

Takterrassen vil på sin side ha rikelig med lys, luft og utsikt. Utearealene må derfor ses på som et alternativ 

med andre kvaliteter, derav støydempede arealer og grønne hager og murer. De grønne murene er tenkt 

etablert med gangarealer mellom. Denne løsningen tar opp og filtrerer overvann på en god måte. Gangveien vil 

kunne kople seg til eksisterende gang- og sykkelveien som går i og ut av planområdet. Løsningen bidrar til 

varierte rom og gangforbindelser som fungerer som interessante snarveier.  

 

Saksbehandler foreslo at bygningskroppen i felt Cc kunne brytes opp der bygningen vil ligge mot bygninger i felt 

Ab og Ac som vil danne en skjerm mot trafikkstøy. Man ville da få en flate mellom bygg i felt Cc med 

sammenheng med uteareal på sørsiden av byggene. Dette for å slippe mer lys inn i utearealene og gi en følelse 

av mer rom og luft, samt at arealet kunne støyskjermes med en glass-skjerm. Plankonsulent forklarte at det 

ikke var ønskelig å bryte opp bygningskroppen, da dette ville ødelegge den sammenhengende takterrassen som 

er foreslått. Takterrassen vil da miste flere av sine kvaliteter. Dessuten vil brudd i bebyggelsen slippe inn støy 

på utearealene, som i dagens forslag er støyfrie.  

 

Høyde på bebyggelsen 

Videre nevnte saksbehandler bebyggelsens høyder og hvordan denne ikke er i tråd med områdereguleringen. 

Saksbehandler presiserte at områdereguleringen må følges og at bygningsdeler, samt heisoppbygg o.l. derfor 

må være innenfor makshøydene. Plankonsulent spurte da om det allikevel var mulig å varsle oppstart med 

foreslåtte høyder. Dette for å få tilbakemeldinger fra nabobebyggelsen på virkningene av foreslåtte høyder. 

Planmyndigheten informerte om at planoppstart kan varsles med foreslåtte høyder, men at planmyndigheten 

ønsker å være tydelige på at høydene er noe de ser negativt på.  

 

Brann 

Saksbehandler nevnte kort at med tanke på brannsikkerhet må avstand mellom bygninger prosjekteres 

deretter, og at foreslåtte plasseringer for utrykningskjøretøy og eventuelt stigebil er løsninger som må 

aksepteres av brannvesenet.  

 

Støy 

Saksbehandler forklarte at støyberegninger for området må innbefatte fremtidig bebyggelse som kommer sør 

for Rælingstunnelen. Den fremtidige utbyggingen sør for Rælingstunnelen er forventet å gi en økning på 300 

ÅDT for veien Nedre Rælingsveg som går over Rælingstunnelen og gjennom Dammensvika.  

 

Marksikringsplan og kantvegetasjon 

En naturforvalter har kommentert forholdene rundt eiketrærne, men saksbehandler viser til at det må 

innhentes vurderinger fra en arborist el.l. Vi ser bl.a. ikke at det er vurdert avstand fra trærne og til byggegrop 

rundt foreslått plassering av bygning. Videre forklarte saksbehandler at det må utarbeides en marksikringsplan 

da man ser at det også foreslås trapper innenfor foreslått hensynssone. Dette for å påse at tiltak ikke vil 

medføre negative konsekvenser for eiketrærne og deres rotsystem. (Se kvalitetsskjema for nærmere krav). 

 



 
 

Videre forklarte saksbehandler at kantvegetasjonen langs bekken i ravinen må kartlegges. Det vil stilles krav til 

et belte for å ivareta kantvegetasjonen. (Se kvalitetsskjema for nærmere krav). Plankonsulent viste her til at lite 

av dette området ville bli berørt av arbeidene. Allikevel påpekte plankonsulent til at da det var funnet 

svartelistede arter ved bekken, måtte dette området uansett renses opp. 

 

Overvann 

Saksbehandler forklarte at håndtering av overvann og flomveier måtte utredes videre i planprosessen. Det må 

vises hvordan vann håndteres forbi bygninger ved store nedbørsmengder, hvordan overvannskulverter utføres, 

hvordan stier kan være forenelig med avrenning av overvann, samt at delområder som ikke bygges ut nå må 

hensyntas, med mer. (Se kvalitetsskjema for nærmere krav). Plankonsulent forklarte at dette allerede var godt 

utarbeidet og at dette vil gjennomgås ytterligere i planprosessen.  

 

Fremdriftsplan 

Saksbehandler viste til at det i foreløpig framdriftsplan fra utbygger står at grunnarbeidene er tenkt påbegynt i 

2023. Saksbehandler sa at dette kunne være problematisk med tanke på at Rud Skole ennå ikke er vedtatt 

utvidet. Videre vet ikke planmyndigheten eksakt når dette er tenkt utført, men at det er høyt prioritert av 

kommunen. Det vil stilles rekkefølgekrav til at barnehage- og skolekapasiteten er tilstrekkelig før utbygging. 

Planmyndigheten forklarte at en investeringsplan som tar for seg skoleutvidelsen er tenkt lagt frem til 

sommeren. Dette bør kunne gi en tydeligere indikasjon på når utvidelsen vil ta sted. 

 

Vedrørende barnehagekapasitet, forklarer planmyndigheten at det er god kapasitet i kommunen, men at i 

enkelte områder er lokaltilbudet begrenset. Videre vil det bli en underkapasitet i fremtiden når flere planlagte 

utbyggingsområder vil bli bygget ut og det vil da bli behov for bygging av flere barnehager i Rælingen. 

 

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 
 

Saksbehandler informerte om at selv om innsendte dokumentasjon var svært detaljrik, er 

det fremdeles å anse som et planinitiativ på dette tidspunktet. Videre detaljering må derfor 

gjennomgås og drøftes ytterligere i planarbeidet. 

Forslaget til detaljreguleringsplan for Dammensvika må holde seg innenfor de maks. 

begrensningene som er gitt i Områdereguleringsplanen vedr. høydebegrensing og BRA.   

Krav til utredninger og gitte krav til f.eks. opprustning av VA-ledninger fra tidligere 

oppstartmøter vil fortsatt gjelde, jfr. vedlagte revidert kvalitetsskjema. 

Ved varsling om oppstart av planarbeidet er det bare planinitiativet, planavgrensning, 

områdekart og stedsanalysen som sendes ut. Planavgrensning og planinitiativet, m.v. rettes 

opp i henhold til kommunens kommentarer. Planavgrensningen sendes inn i SOSI-format. På 

kommunens hjemmeside vil referat fra oppstartmøtet ligge vedlagt varslingen av oppstart. 

 

VIKTIGE OVERORDNETE TEMAER SOM GJENSTÅR Å AVKLARE  

Feltene Ab og Ac tas med innenfor planavgrensningen ved varsel om planoppstart og 

vurderes heller tatt ut igjen senere når det er endelig avklart om disse arealene skal tas med 

for detaljregulering og når adkomst og parkering for disse to feltene er mer avklart. 



 
 

Forholdene rundt Dammensvegen og dens stigningsforhold og overvannshåndtering med 

mer, må undersøkes ytterligere i planprosessen. 

 

 

ETTERSKRIFT 

Etter møtet har det vært dialog mellom konsulent for forslagsstiller og kommunen. 

Konklusjonen er at videre underveismøte mellom kommunen og forslagsstiller vil være 

aktuelt når innspill til planforslaget er mottatt etter varsling av planoppstart. 

 

Vi ser at MUA-kart vedlagt planinitiativet med tilhørende beregning for MUA (Minste 

uteoppholdsareal) ikke stemmer helt overens for noen av feltene.  

 


